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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Indonesia merupakan Negara yang berada dilintasan garis khatulistiwa yang 

memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau. Adanya dua musim tersebut menyebabkan terjadinya potensi tingkat 

ancaman bencana untuk kehidupan mahluk hidup. Musim kemarau pada 

khususnya menyebabkan kekeringan yang berpotensi masalah krisis air, baik itu 

air permukaan maupun air bawah tanah dalam penggunaannya. Kekeringan 

merupakan ketersediaan yang jauh dibawah kebutuhan, untuk kebutuhan hidup, 

pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (Undang-undang nomor 24 tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana). Bencana kekeringan menjadi fenomena 

yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan dampak kerugian dalam 

kehidupan. Kekeringan berdampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia 

yang berprofesi sebagai petani, dampak yang ditimbulkan dari kekeringan cukup 

besar dari  penurunan luas tanam, luas panen, produktivitas sampai hasil panen, 

kekeringan dilibatkan adanya pasokan air yang kurang. Air merupakan sumber 

daya yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan mahluk hidup seperti, tumbuhan, 

hewan dan manusia. Manusia sangat membutuhkan air untuk memenuhi 

kebutuhan minum, mandi, masak dan mencuci, serta kebutuhan pertenakan, 

pertanian, perindustrian. Air yang digunakan bersumber dari air permukaan dan 

air tanah. Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang sering terjadi kekeringan, 

memasuki puncak kekeringan di Tahun 2019 terdapat enam kabupaten yang 

dilanda kekeringan sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk pemberian 

air/dropping air bersih bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena 

dampak kekeringan yaitu Kabupaten Purbalingga mendapatkan air bersih 

sebanyak 1.351 tangki, Kabupaten Wonogiri mendapatkan 2.315 tangki, 

Kabupaten Banyumas mendapat 2.315 tangki, Kabupaten Grobogan mendapat 

685 tangki, Kabupaten Sragen mendapat 679 tangki dan Kabupaten Blora 

mendapat 656 tangki. ( Sumber : BNPB, 2019). 
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Berdasarkan data tersebut kekeringan yang melanda di Kabupaten Sragen 

cukup memprihatinkan, kondisi ini dapat terus memburuk apabila terjadi 

pembukaan lahan untuk pembangunan yang tidak tepat dengan kesesuian 

penggunaan lahannya, hal ini mengakibatkan kekurangan lahan untuk resapan air 

kedalam tanah (infiltrasi). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 

2011 – 2031 menyatakan strategi kebijakan pola ruang untuk pengembangan 

kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan kawasan yang memberikan 

perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.  

Kabupaten Sragen sering mengalami kekeringan dari Tahun 2015 dan 2020, 

dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 

Kabupaten Sragen pada bulan Agustus  tahun 2020 mengalami puncak kekeringan 

(CNN Indonesia.com, 20 Agustus 2020) kekeringan terjadi  di enam Kecamatan 

antara lain Kecamatan Tangen (Desa Dukuh dan Katelan), Kecamatan Miri (Desa 

Bagor dan Gilirejo), Kecamatan Gesi (Desa Srawung), Kecamatan Sukodono 

(Desa Baleharjo), Kecamatan Sumberlawang (Desa Ngagorrtirto, Tlogotirta, 

Pagak dan Ngargosari), dan Kecamatan Jenar (Desa Ngepringan, Banyurip, dan 

Dawung). Terkait peristiwa kekeringan hidrologi ketersediaan air tanah 

mengalami penurunan, Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi 

Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengindentifikasi bahwa intensitas hujan yang 

terus menurun sehingga sumber mata air berkurang yaitu ketetsediaan air tanah.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen 

mengidentifikasi adanya korban terdampak kekeringan mencapai 470 kepala 

keluarga setara dengan 1.697 jiwa. Adanya bencana kekeringan yang semakin 

meningkat pemerintah harus mengupayakan penataan ruang untuk resapan air di 

daerah yang mengalami kekeringan. Dengan melakukan identifikasi resapan air 

akan mengetahui seberapa cepat air hujan yang turun masuk kedalam tanah 

sehingga menjadi air tanah atau air permukaan , karena salah satu fungsi kawasan 

resapan air untuk mengetahui cadangan air tanah, serta mengetahui dampak 

kekeringan yang muncul di wilayah.Sumber air yang di butuhkan untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat berupa air tanah dangkal namun 

disebagian wilayah ketersedian air tanah dangkal sedikit. Luas wilayah di 

Kabupaten Sragen yaitu 941,6 km² dimana sumber air di setiap wilayah berbeda 

dari data kekeringan bagian utara sering mengalami kekeringan dan ketersediaan 

air tanah sedikit bahkan tidak ada sumber mata air tetap, sehingga sebagian besar 

masyarakat menggunakan air PAM bukan air tanah dangkal untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

Ketersediaan air tanah sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan 

hidup manusia,hewan dan tumbuhan.  Air tanah dibedakan menjadi dua yaitu 

sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam,  sumber air tanah dangkal 

berupa aliran sungai, sumur dan danau,masyarakat pedesaan sering menggunakan 

air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun kebutuhan air selalu 

menjadi permasalahan dari dulu. Hal ini adanya faktor-faktor yang memicu 

sedikitnya ketersediaan air tanah karena adanya tutupan lahan daerah resapan air 

hujan yang di ahli fungsikan sehingga saat turun hujan air tidak dapat masuk ke 

dalam tanah namun menjadi aliran permukaan dan sebagian masuk ke dalam 

cekungan seperti sungai atau waduk,sehingga saat musim kemarau mengalami 

krisis air.  
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Tabel 1.1 Klasifikasi Kelas Penggunaan lahan di Kabupaten Sragen Tahun 2010-2019. 

Sumber :BPS Kabupaten Sragen dalam Angka Tahun 2010- 2019

Klasifikasi 

Jenis 

Penggunaan 

Lahan 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Irigasi, Tadah 

Hujan, Sawah 

24,796.38 39,268.45 39,268.45 25,928.00 40,182.00 40,121.00 39,835.00 39,835.00 39,833.00 25,417.00 

Perkebunan 27,851.86 27,851.86 27,851.86 19,784.00 19,784.00 20,614.00 20,934.00 20,934.00 20,332.00 20,331.00 

Pemukiman  23,126.69 23,126.69 23,126.69 27,211.00 27,211.00 24,496.00 25,402.00 25,402.00 25,303.00 25,253.00 

Hutan 852,00 852,00 852,00 1,479.00 1,479.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,058.00 2,058.00 

Waduk, 

Cekungan  

3.056,00  3.056,00  3,056.00  5,499.00  5,499.00  7,124.00  6,184.00  6,184.00  6,629.00  6,693.00 

Jumlah  94.155,00  94.155,00  94.155,00  94.155,00  94.155,00  94.155,00 94.155,00 94.155,00 94.155,00 94.155,00 
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Penggunaan lahan menjadi salah satu faktor non- alami untuk mengetahui 

kondisi wilayah resapan air, penggunaan lahan harus sesuai dengan tata ruang 

wilayah yang sudah ditetapkan. penggunaan lahan sebagai sumber utama dari 

ketersediaan ait tanah maka lahan yang ada harus digunakan sesuai dengan 

kebutuhan manusia. Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Sragen didominasi 

irigasi dan pemukiman (BPS Kab. Sragen, 2010 - 2019). Penggunaan lahan akan 

menentukan kondisi resapan air, perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai 

akan mempengaruhi kondisi wilayah, seperti adanya lahan 

perkebunan/persawahan yang seharusnya dapat membantu dalam penambahan air 

tanah saat turun hujan di alih fungsikan menjadi lahan pemukiman.  

 Pada era sekarang Sistem Informasi Geografi (SIG) sangat membantu dalam 

menganalisis suatu permasalahan, dimana dapat menyajikan informasi spasial 

agihan kondisi resapan air pada wilayah penelitian dengan melihat daerah resapan 

air dari faktor-faktor yang ada seperti jenis batuan, jenis tanah, kemiringan lereng, 

curah hujan dan bentuk lahan. Sistem Informasi Geografis memiliki peran dalam 

pengelolaan data spasial yang disajikan berupa peta untuk memberikan informasi 

dimana saja wilayah di Kabupaten Sragen yang dapat meresapkan air hujan 

masuk ke dalam tanah sehingga menjadi air tanah. Dengan itu perlu diketahui 

agihan resapan air di Kabupaten Sragen. Permasalahan kekeringan yang terjadi 

yang melatarbelakangi penelitian “Analisis Resapan Air Lokal Menggunakan 

Sistem Informasi Geografi di Kabupaten Sragen ”. 
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1.2 Perumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana agihan resapan air di  Kabupaten Sragen? 

2. Bagaimana pengaruh faktor dominan yang mempengaruhi resapan air 

di Kabupaten Sragen? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagia berikut:  

1. Menganalisis agihan kondisi resapan air di Kabupaten Sragen. 

2. Mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi resapan air. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar sarjana S-1 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

2. Dapat mengetahui kondisi wilayah resapan air di Kabupaten Sragen.  

 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Siklus Hidrologi  

Siklus hidrologi merupakan suatu proses pergerakan air dari bumi 

ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontiu  

(Triadmodjo, 2008).Air hujan merupakan sumber utama dari tersedianya air 

tanah dan air permukaan dimana melalui serangkaian proses yang biasanya 

disebut daur hidrologi. Proses tersebut bermula dari evaporasi, traspirasi, 

evapotraspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presitipasi, dan infiltrasi.  
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Gambar 1.1 Proses siklus hidrologi 

sumber:https://www.google.com/search?q=www.gurupendidikan.co.id/

daur-air 

  Proses awal siklus hidrologi terjadinya uap air yang berada di laut atau 

permukaan bergerak naik ke atmosfer kemudian mengalami kondensasi berubah 

berbentuk awan, awan tersebut berubah menjadi titik-titik air berupa hujan. Air 

hujan jatuh ke permukaan laut dan daratan, sebagian air hujan dapat ditampung 

oleh tumbuhan, meresap ke dalam tanah sehingga di sebut air tanah. Sebagian air 

hujan mengalir ke permukaan tanah sehingga terisinya waduk, cekungan, danau 

dan ke sungai akhinya mengalir kembali ke laut. Curah hujan di suatu daerah 

berbeda-beda yang menghasilkan intensitas hujan yang bervariasi, curah hujan 

yang cukup dan terbagi merata tidak akan menyebab pasokan air tanah dan 

permukaan sedikit. Hujan dapat terjadi apabila serangkaian proses tertentu yang di 

sebut siklus hidrologi.   

Adapun tahapan siklus hidrologi antara lain: 

a.  Evaporasi  

Evapotranspirasi  merupakan suatu proses keseluruhan jumlah air yang 

berasal dari permukaan tanah, air, dan vegetasi yang diuapkan kembali ke 
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atmosfer (Asdak, 2007). Evapotraspirasi dapat terjadi akibat adanya proses 

evaporasi (penguapan air dari permukaan tanah), intersepsi (penguapan air 

dari vegetasi) dan transpirasi (penguapan air tanah ke atmosfer melalui 

vegetasi), dengan ini air tanah yang diserap oleh vegetasi akan dialirkan ke 

bagian-bagian tanaman selanjunya diuapkan ke atmosfer ketika faktor-

faktor iklim memungkinkan untuk terjadinya penguapan. Intersepsi 

menjadi faktor penting dalam daur hidrologi karena air hujan yang sampai 

di permukaan tanah dari proses intersepsi. 

b.  Transpirasi suatu proses penguapan yang mengubah air wujud cair dalam 

jaringan mahluk hidup menjadi uap air yang kemudian terbawa ke 

atsmosfer dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan proses 

evaporasi.  

c.  Evaprotranspirasi suatu proses penguapan air diseluruh permukaan bumi, 

baik yang terjadi di badan air, tanah dan mahluk hidup. Evapotraspirasi 

menjadi proses yang paling penting dalam siklus hidrologi karena 

mempengaruhi jumlah air yang akan tersangkut ke atmosfer.  

d.  Sublimasi suatu proses perubahan es di kutub atau pucak gunung menjadi 

uap air tanpa melalui fase cair dan berjalan labat.   

e.  Kondensasi suatu proses uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi, 

traspirasi, evapotraspirasi, dan sublimasi naik menuju suatu titik 

ketinggian tertentu, uap air akan menjadi partikel-partikel es berukuran 

sangkat kecil. partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekat 

satu sama lain sehingga terbentuk awan, semakin banyak jumlah partikel 

es yang tergabung awan akan semakin tebal dan hitam.  

f.  Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam 

satu tempat akibat tekanan udara, proses ini memungkinkan awan akan 

menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan, 

namun tahap ini tidak dapat terjadi pada siklus hidrologi pendek. 

g.  Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh  suhu udara 

yang tinggi. Pada proses ini terjadi hujan (air), salju, kabut, dan hujan es. 

Bervariasinya bentuk dan jumlah presipitasi yang jatuh ke bumi ini di 
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sebabkan oleh faktor-faktor klimatologi di atmosfer, seperti tekanan 

atmosfer, angina, dan temperatur (Triadmodjo, 2008).  

a) Run off atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari 

tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi, 

seperti terjadi melalui saluran got, sungai, danau, muara, laut, 

hinga samudra.  

b) Infiltrasi dan Perkolasi  

Infiltrasi adalah proses aliran air umumnya berasal dari curah 

hujan masuk ke tanah air hujan yang jatuh di atas permukaan tanah 

akan mengalir ke dalam tanah melalui pori-pori permukaan tanah. 

Proses mengalirnya air hujan kedalam tanah disebabkan adanya 

tarikan gaya gravitasi dan gaya kapiler tanah. Infiltrasi di 

pengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekstur dan struktur tanah, 

persedian air, kegiatan biologi dan unsur organik, penutup tanah 

lainnya. Penutup tanah yang rapat akan mengurangi air hujan yang 

masuk dalam tanah sehingga mengurangi besar kecilnya laju 

infiltrasi. 

Perkolasi  adalah suatu perpindahan gerakan air ke bawah dari 

zona tidak jenuh, terletak di antara permukaan tanah sampai ke 

permukaan air tanah (zona jenuh). Daya perkolasi adalah laju 

perkolasi yang bersarnya dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam 

zona tidak jenuh, yang terletak di antara permukaan tanah. 

1.5.1.2  Resapan Air Tanah 

Resapan air tanah adalah masuknya air dari permukaan tanah ke 

dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang 

mengalir ke daerah yang lebih rendah (Raharjo, 2015). Resapan air 

berfungsi untuk menampung air yang jatuh ke permukaan bumi diserap 

masuk ke dalam tanah atau ke permukaan cekungan. Proses pengisian air 

tanah melalui proses hidrologi yang diawali  proses infiltrasi sampai 

proses perkolasi. Proses infiltrasi melibatkan beberapa proses antara lain : 

a.  Proses masuknya air hujan melalui pori-pori tanah. 



10 
 

b.  Tertampungnya air hujan ke dalam tanah. 

c.  Proses aliran air ke tempat lain.  

Kecepatan pengisian air tanah sangat bervariasi dilihat dari ketebalan 

lapisan tanah. Umumnya waktu yang dibutuhkan daerah lembab  dengan tanah 

kasar pengisian air tanah hanya butuh waktu beberapa jam karena muka air 

tanah dekat dengan permukaan, sedangkan untuk lahan kering pengisian air 

lebih membutuhkan waktu yang lama karena muka air tanah jauh dari 

permukaan.  

Daerah resapan air adalah daerah atau tempat meresapnya air hujan ke 

dalam tanah yang selanjutnya menjadi air tanah. Daerah imbuan atau daerah 

resapan adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara 

alamiah pada cekungan air tanah. pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

tidak semua daerah yang mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah secara 

langsung merupakan dearha imbuhan. Penentuan daerah resapan dapat 

menampung air yang masuk ke dalam tanah secara optimal, sesuai dengan 

kondisi curah hujan, jenis tanah, batuan, kemiringan lereng dan vegetasi. Ada 

beberapa aspek yang harus di perhatikan dalam menentukan daerah resapan 

air :  

a. Kondisi hidrogeologi yang serasi, meliputi arah aliran airtanah, adanya 

lapisan pembawa air, kondisi tanah penutup dan curah hujan.  

b. Kondisi morfologi/topologi, semakin tinggi dan datar lahan semakin 

baik sebagai daerah resapan air. 

c. Tataguna lahan yang tertutup tumbuhan lebih baik untuk proses 

resapan air.  

Secara umum kawasan resapan air memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

a) Mempunyai arah aliran air tanah secara vertikal  

b) Air meresap ke dalam tanah sampai muka air tanah.  

c) Daerah singkapan batuan lolos air tidak jenuh.  

d) Daerah perbukitan atau pegunungan. 

e) Kandungan kimia air tanah relative rendah. 

f) Umur air tanah relatif muda. 
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1.5.13 Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Pengertian Sistem Informasi Geografis ( Geographic information 

System) sangat banyak, karena definisi SIG selalu bekembang dan bervariasi., 

dibawah ini beberapa pengertiannya antara lain :  

a. Menurur Lillesand, et al. (2007) penginderaan jauh ialah ilmu 

pengetahuan dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, 

daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh mnggunakan 

piranti tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang 

dikaji.  

b. Darmawan, A. 2006 (Hamzah 2017)  menyatakan Sistem Informasi 

Geografi adalah suatu sisitem yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang berenferensi spasial atau berkoordinat.  

c. Sistem Informasi Geografi (GIS) atau Geographic Information System 

adalah suatu teknologi yang berbasis komputer yang bertujuan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisa dan menyajikan 

informasi sebuah data dari obyek yang berada di permukaan bumi. 

Dalam Sistem Informasi Geografi terdapat komponen utama yang akan 

menentukan berhasilnya suatu pekerjaan atau proyek. Komponen utama 

Sistem informasi geografis berupa :  
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SIG dapat dibagikan kedalam beberapa sub-sistem berikut: 

a. Input data berperan untuk memasukkan data dan mengubah data asli ke 

bentuk yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG.Data dalam sistem 

informasi geografi ada dua:  

1) Data spasia (keruangan), yaitu data yang menunjukkan ruang, lokasi 

atau tempat-tempat di permukaan bumi. Data spasial berasal dari peta 

analog, foto udara dan penginderaan jauh dalam bentuk cetak kertas. 

2) Data atribut (deskriptis), yaitu data yang terdapat pada ruang atau 

tempat. Atribut menjelaskan suatu informasi. Data atribut diperoleh 

dari statistik, sensus, catatan lapangan dan tabular (data yang disimpan 

dalam bentuk tabel) lainnya. Data atribut dapat dilihat dari segi 

kualitas, misalnya kekuatan pohon. Selain itu dapat dilihat dari segi 

kuantitas, misalnya jumlah pohon. Data spasial dan data atribut 

tersimpan dalam bentuk titik (dot), garis (vektor), poligon (area) dan 

pixel (grid). Data dalam bentuk titik (dot), meliputi ketinggian tempat, 

curah hujan, lokasi dan topografi. Data dalam bentuk garis (vektor), 

meliputi jaringan jalan, pipa air minum, pola aliran sungai dan garis 

kontur. Data dalam bentuk poligon (area), meliputi daerah 

administrasi, geologi, geomorfologi, jenis tanah dan penggunaan 

tanah, sedangkan data dalam bentuk pixel (grid), meliputi citra satelit 

dan foto udara.  

b. Manajemen data dapat berperan untuk mengorganisasi baik data spasial 

atau data atribut ke dalam basisdata sedemikian rupa untuk mudah di edit.  

c. Manipulasi data dan analisis data berperan untuk menentukan informasi –

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan mampu melakukan 

manipulasi dan pemodelan data untuk memberikan informasi yang 

diinginkan.  

d. Output data berperan untuk menghasilkan seleuruh keluaran yang 

menyangkut dari informasi geografi dengan hasil anallisis dalam proses 

SIG yang berupa bentuk peta, tabel, bagan, gambarm grafik.  
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1.5.1.4 Air Permukaan dan Air Tanah  

Air adalah unsur alami yang sangat di butuhkan dalam keberlangsungan 

hidup mahluk hidup terutama manusia. Air sangat bermanfaat untuk keperluan 

minum, rumah tangga dan aspek lainya seperti perekonomian, industri, pertanian, 

perkebunan, pariwisata dan lainnya. Sumber air di bumi yang berada di 

permukaan meliputi air permukaan, air tanah dan air yang berada di lapisan 

atmosfer. Air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan lahan 

yang berupa sungai, danau, rawa. dan air tidak mengalami proses infiltrasi yang 

masuk ke dalam tanah. Air tanah merupakan air yang berada di dalam lapisan 

tanah seperti sumur bor, mata air atau rembesan. Berdasarkan proses daur 

hidrolog air tanah yang berasal dari air hujan yang bergerak ke bawah melalui 

zona aerasi yaitu berupa zona yang terdapat pori-pori tanah berisi air dan udara 

dalam jumlah yang berbeda-beda.  Menurut Herlambang (1996), air tanah adalah 

air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat ruang antar butir-butir tanah yang 

meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang di sebut 

akuifer. Akuifer dapat dibedakan menjadi beberapa antara lain : 

1. Akuifer bebas (unconfined aquifer) yaitu lapisan air yang hanya 

sebagian terisi oleh air dan berada diatas lapisan kedap air. Permukaan 

tanah pada akuifer ini disebut dengan water table (preatik level), yaitu 

permukaan air  yang mempunyai tekanan hidrostatik sama dengan 

atmosfer. Airtanah yang berasal dari akuifer bebas pada umumnya 

ditemukan pada kedalaman yang relatif dangkal atau kurang dari 40 m. 

2. Akuifer tertekan (confined aquifer) yaitu akuifer yang seluruh 

jumlahnya dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang atas maupun yang 

berada di bawah, serta mempunyai tekanan lebih besar daripada 

tekanan atmosfer. 

3. Akuifer semi tertekan (semi confined aquifer) yaitu akuifer yang 

seluruhnya jernih air, dimana bagian atasnya dibatasi dengan lapisan 

semi lolos air pada bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air. 

4. Akuifer semi bebas (semi unconfined aquifer) yaitu akuifer yang 

bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan material 
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atasnya merupakan material berbutir halus sehingga pada lapisan 

penutupnya masih memungkinkan adanya gerakan air. Dengan 

demikian akuifer ini merupakan peralihan antara akuifer bebas dengan 

akuifer semi tertekan. 

1.5.1.5 Penggunaan Lahan  

Penggunaan lahan berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara 

langsung berhubungan dengan lahan, terjadinya penggunaan dan pemanfaatan 

sumber daya yang ada serta menyebabkan dampak pada lahan (Baja, 2012 dalam 

Roufur). Penggunaan lahan dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu pengunaan 

lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan di 

sesuaikan dengan setiap kebutuhan, lahan pertanian seperti sawah, kebuh, tegalan, 

hutan produksi, hutan lindung dan lain-lain, sedangkan lahan bukan pertanian 

seperti pemukiman, industri, bagunan dan lainnya.  

1.5.1.6 Tanah  

Tanah merupakan akumulasi partikel mineral yang ikatan partikelnya 

lemah dan terbentuk karena adanya pelapukan dari batuan. Lemahnya ikatan 

partikel-partikel tanah disebabkan karena adanya material organik atau karena 

terdapat karbonat dan oksida yang tersenyawa diantara partikel-partikel tersebut. 

Jenis tanah berpengaruh besar terhadaptingkat kemapuan resapan air. Air hujan 

yang masuk ke dala tanha melalui kapiler yang akan terbuka atau menutup adanya 

tekanan colloid-collid tanah yang membesar atau memperkecil. Tanah yang 

permukaan tertutup oleh vegetasi tidak mudah terkikis dan mengalami erosi saat 

air hujan turun, Karena sebagian air akan terserap ke dalam tanah, berbeda jika 

tanah yang tidak bervegetasi akan mengalami erosi yang besar karena air hujan 

akan mengalir tanpa teresap ke dalam tanah.  

Laju infiltrasi tanah di pengaruhi oleh tekstur tanah, tekstur tanah berpasir 

memiliki laju infiltrasi yang tinggi dibandingkan dengan tekstur tanah bergeluh. 

Tekstur tanah bergeluh juga memiliki infiltrasi yang tinggi dibandingkan tekstur 

tanha berlempung, Sebab tekstur tanah ditentukan oleh butiran, semakin kasar 

ukuran butiranya semakin besar ruang antar butir(pori-pori tanah), sehingga 

peluang kemapuan resapan air ke dalam tanah semakin besar (Anggoro, 2010).  
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Penelitian yang mengkaji tentang daerah resapan air dengan memanfaatkan 

data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis sudah pernah dilakukan 

pada  beberapa studi kasus. Beberapa penelitian yang yang pernah dilakukan 

menjadi referensi dan pembanding bagi peneliti antara lain:  

1. Agus Anggoro Sigit 2010  berjudul tentang “Pemanfaatan teknologi 

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk pendugaan potensi 

peresapan air DAS Wedi Kabupaten Klaten-Boyolali” Penelitian ini 

memberikan informasi untuk mengetahui ketelitian foto udara pankromatik 

Hitam Putih skala 1 : 50.000   serta untuk mengetahui kondisi peresapan air di 

daerah penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan interpretasi foto-

foto udara dan survey, penghargkatan, scoring, overlay. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa data penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

kerapatan vegetasi, tekstur tanah, curah hujan, jenis batuan dan konservasi 

lahan menghasilkan peta potensi perasapan air dan analisis kemampuan 

infiltrasi serta potensinya di wilayah penelitian.  

2. Roufur Rochim 2017 judul “Identifikasi daerah resapan air dengan 

menggunakan sistem informasi geografis di Kabupaten Sukoharjo”.  dengan 

tujuan menentukan agihan kemampuan infiltrasi di daerah penelitian 

menganalisis Faktor dominan yang dipengaruhi terhadap kemampuan infiltrasi 

mengidentifikasi agihan daerah resapan air di Kabupaten Sukoharjo. metode 

penelitian berupa survey, analisis data, skoring, pengharkatan dan overlay 

dengan hasil peta daerah resapan air di Kabupaten Sukoharjo  

3. Oktaviana Sawitri, 2019 “Analisis Kondisi Resapan Air di Kabupaten Sleman 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” tujuan penelitian untuk mengetahui 

agahian kemampuan infiltrasi di Kabupaten Sleman dan mengetahui kondisi 

daerah resapan air di Kabupaten Sleman tahun 2019. Dengan metode 

kuantitatif berjenjeng dan pendekatan spasial, data yang digunakan berupa data 

jenis tanah, data curah hujan, data kemiringan lereng, data batuan dan data 
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penggunaan lahan. Hasil dari penelitian berupa peta kemampuan resapan air 

dan kondisi infiltrasi wilayah Sleman.  

 Berdasarka penelitian yang sudah ada di atas, penelitian lebih merujuk 

pada Oktaviana Sawitri (2019). Penggunaan metode penelitian yang sama untuk 

penilaian yaitu metode pengharkatan berjenjang dengan analisis Sistem Informasi 

Geografis berupa tumpang susun (overlay), hasil ini akan digunakan untuk 

pengharkatan. Adanya perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi penelitian yang terletak di 

Kabupaten Sragen dan parameter yang digunakan untuk mengetahui agihan 

infiltrasi alami berupa curah hujan, kemirigan lereng, jenis tanah, dan batuan, 

serta adanya parameter tambahan berupa penggunaan lahan. Pengambilan sampel 

dilakukan pada parameter tanah dengan menggunakan purposive sampling.  
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Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya

Nama Judul  Tujuan Metode Data  Hasil 

Oktaviana 

,Sawitri 2019  

Analisis Kondisi Resapan air 

di Kabupaten Sleman, 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Mengetahui agihan 

kemampuan infiltrasi di 

Kabupaten Sleman. 

Menganalisis kondisi 

daerah resapan air di 

Kabupaten Sleman 

Tahun 2019.  

 

Metode 

pengharkatan 

kuantitatif 

berjenjang dan 

pendekatan spasial 

Data curah hujan, 

Kemiringan 

lereng, geologi, 

jenis tanah, jenis 

penggunaan 

lahan. 

Hasil peta 

kemampuan 

infiltrasi dan kondisi 

daerah resapan air di 

Kabupaten Sleman  

Roufur, 

Rochim 2017 

Identifikasi daerah resapan air 

dengan menggunakan sistem 

informasi geografis di 

Kabupaten Sukoharjo 

Menentukan agihan 

kemampuan infiltrasi di 

daerah penelitian 

menganalisis Faktor 

dominan yang 

dipengaruhi terhadap 

kemampuan 

Metode 

penelitian 

berupa survei, 

analisis data, 

skoring, 

pengharkatan 

dan overlay  

Data penggunaan 

lahan, kemiringan 

lereng, kerapatan 

vegetasi,  tekstur 

tanah, curah 

hujan, jeni batuan 

Hasil peta daerah 

resapan air di 

Kabupaten 

Sukoharjo  



18 
 

Lanjutan Tabel 1.2 Penelitian sebelumnya  

Nama Judul Tujuan Metode Data Hasil 

  Infiltrasi 

mengidentifikasi agihan 

daerah resapan air di 

Kabupaten Sukoharjo. 

   

Agus Anggoro 

Sigit,2010 

Pemanfaatan Teknologi 

Pengindraan Juah dan Sistem 

Informasi Geografis untuk 

Pendugaan Potensi 

Peresapan Air DAS Wedi 

Kabupaten Klaten-Boyolali 

Untuk mengetahui 

ketelitian foto udara 

pankromatik hitam putih 

skala 1:50.000 serta 

untuk mengetahui 

kondisi peresapan air di 

daerah penelitian 

Metode yang 

digunakan 

interpretasi foto 

udara dan survei, 

pengharkatan,skori

ng dan overlay 

Data penggunaan 

lahan, kemiringan 

lereng, kerapatan 

vegetasi,  tekstur 

tanah, curah 

hujan, jeni batuan 

dan konservasi 

lahan. 

Peta potensi 

peresapan air dan 

analisis 

kemampuan 

infiltrasi serta 

potensinya. 
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1.6 Kerangka Penelitian  

 

Air merupakan sumber utama  dalam memenuhi kehidupan makhluk 

hidup, air yang berada di permukaan bumi berasal dari air hujan. Curah hujan  dan 

jumlah volume air hujan yang masuk ke tanah akan mempengaruhi ketersediaan 

air tanah. Proses infiltrasi penting dalam terbentuknya air tanah, namun curah 

hujan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi daerah resapan air. Air hujan 

yang jatuh ke permukaan akan serap oleh tumbuhan dan pepohonan, sebagian 

akan terserap oleh tanah dan mengalir ke permukaan tanah.  Proses Infiltrasi untuk 

mengetahui kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, kemampuan tanah  

dalam menyerap air di pengaruhi oleh dua faktor infiltrasi yaitu faktor alami dan 

non alami.  Faktor alami dapat dipengaruhi oleh jenis tanah dari kemampuan 

tanah untuk menyerap air terdiri dari jenis batuan, kemiringan lereng, jenis tanah, 

dan curah hujan, untuk faktor non alami kondisi wilayah resapan air berupa 

penggunaan lahan.  

Curah hujan di suatu wilayah akan mempengaruhi jenis tanah dan 

ketersedian air. Jenis tanah akan menetukan seberapa besar proses infiltrasi yang 

terjadi dari tekstur tanah, apabila ukuran tekstur tanah semakin kasar dan tekstur 

tanah besar maka peluang air untuk lolos semakin besar, sebaliknya jika tekstur 

tanah kecil maka peluang air lolos akan kecil. Jenis tanah juga berpengaruh 

terhadap adanya jenis batuan yang berada di dalamnya, karena jenis batuan yang 

ada akan membantu proses teresapnya air. Kemiringan lereng berperan dalam 

proses infiltrasi apabila suatu wilayah mempunyai tingkat kemiringan yang curam 

maka kemampuan air untuk masuk ke dalam tanah sedikit sehingga air akan 

melaju menajdi air permukaan. laju air dapat di atasi dengan adanya penggunaan 

lahan. Daerah resapan air sangat penting untuk ketersediaan air tanah semua 

faktor tersebut akan memberikan gambaran kondisi wilayah resapan air di wilayah 

penelitian.  
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Diagram 1.3 Kerangkan Pemikiran 

 

Gambar 1.3 Diagram Alur Pemikiran 

 

Faktor Infiltrasi Non- Alami: 

Penggunaan Lahan  

 Pengaruh faktor-faktor resapan air 

di wilayah penelitian  

 Analisis agihana resapan air 

Parameter resapan air 

 

Faktor Infiltrasi Alami  

1. Jenis tanah 

2. Jenis batuan  

3. Tekstur tanah 

4. Kemiringan lereng 

5. Curah hujan  

 

 

 Kemampuan tanah dalam 

meresap air 

 

Kondisi resapan air di 

wilayah penelitian 

 



21 
 

 

 

1.7 Batasan Operaional  

a. Infiltrasi adalah proses aliran air umumnya berasal dari curah hujan.  

b. Resapan air adalah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona 

jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke 

daerah yang lebih rendah (Raharjo, 2015). 

c. Sistem Informasi Geografi adalah suatu sisitem yang dirancang untuk 

bekerja dengan data yang berenferensi spasial atau berkoordinat. 

d. Tanah merupakan akumulasi partikel mineral yang ikatan partikelnya 

lemah dan terbentuk karena adanya pelapukan dari batuan. 

e. Tekstur tanah adalah dimana suatu tanah yanng memiliki halus, kasar 

suatu tanah. seperti debu, pasir, lemung dan kasar.  

f. Skor adalah hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan 

menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item (Sudijono, 2003). 

 

 

 

 


