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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Letak, Luas dan Batas Daerah Penelitian 

Daerah penelitian terletak di bentanglahan Kuarter Kecamatan 

Temon, Kabupaten Kuloprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

secara genetik dapat pula disebut sebagai bentanglahan pesisir. Secara 

geografis lokasi penelitian terletak pada koordinat 7
o 
52’ 9” LS – 7

o 
54’59” 

LS dan 100
o 
2’1” BT-110

o 
6’30” BT. Secara administrasi daerah penelitian 

mencakup hampir seluruh wilayah desa di Kecamatan Temon, dengan 

batas-batasnya :  

Sebelah Utara :Kecamatan Kokap 

Sebelah Timur :Sungai Serang dan Kecamatan Wates  

Sebelah Selatan :Samudera Indonesia 

Sebelah Barat :Sungai Bogowonto dan Kabupaten   Purworejo 

Luas keseluruhan Kecamatan Temon adalah 3.629,089 Ha, luas 

daerah yang termasuk wilayah penelitian kurang lebih yaitu sebesar 

3.003,27 Ha. Secara lebih rinci wilayah penelitian dibagi berdasarkan 

geomorfologinya yaitu wilayah pesisir yang merupakan hasil dari proses 

marin dan eolin serta dataran aluvial yang merupakan hasil proses 

fluviomarin. 
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Daerah pesisir terdiri dari sebagian Desa Jangkaran, sebagian Desa 

Sindutan, sebagian Desa Palihan, dan sebagian Desa Glagah. Daerah 

dataran aluvial terdiri dari sebagian Desa Sindutan, sebagian Desa Palihan, 

sebagian Desa Glagah, Desa Karangwuluh, Desa Janten, Desa Kebon Rejo, 

Desa Temon Kulon, Desa Kalidengen, Desa Demen, Desa Kedundang, Desa 

Plumbon, sebagian Desa Temon Wetan, sebagian Desa Kaligintung , dan 

sebagian Desa Kulur. Derah Pesisir terletak antara 7
o 
53’ 7” LS - 7

o 
54’59” 

LS dan 110
o 
2’1” BT – 110

o 
4’50” BT dengan luas kurang lebih 914,889 Ha. 

Daerah Dataran Aluvial terletak antara 7
o 
52’ 9” LS - 7

o 
54’26” LS dan 110

o 

2’41” BT – 110
o 
6’30” BT dengan luas kurang lebih 2088,382 Ha. Daerah 

penelitian dapat dilihat pada berikut ini: 
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Gambar 4. Peta Wilayah Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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2. Kondisi Fisik Daerah Penelitian  

Kondisi fisik daerah penelitian menggambarkan fisiografis wilayah 

yang mempengaruhi aktivitas sosial ekonomi, termasuk pemanfaatan dan 

pengembangan wilayah. Kondisi fisik yang akan dibahas dalam subbab ini 

meliputi iklim, kondisi geologis, geomorfologi, penggunaan lahan, jenis 

tanah dan kondisi hidrologis. 

a. Iklim 

Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama. 

Iklim merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam membicarakan 

air tanah dikarenakan terdapat unsur yang mempengaruhinya, yaitu curah 

hujan. Curah hujan yang digunakan berasal dari data stasiun curah hujan, 

yaitu Stasiun Temon. Data yang digunakan merupakan data curah hujan 

bulanan dari tahun 2003-2012. Adapun besarnya curah hujan rata-rata 

bulanan dari Stasiun Temon disajikan dalam Tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Stasiun Temon (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo 

Tahun 
Curah Hujan Bulanan (mm) Jumlah 

(mm)  

Reta-rata 

(mm)  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jan 382 416 678 485 156 422 215 262 286 303 3605 360,5 

Feb 376 389,5 336 327 150 251 253 93 303 108 2586,5 258,7 

Mar 0 429 249 432 580 337 187 226 267 285 2992 299,2 

Apr 3 12 110 209 290 86 311 153 286 103 1563 156,3 

Mei  0 286 0 159 6 26 80 315 156 0 1028 102,8 

Jun  0 47 382 6 70 0 112 90 0 0 707 70,7 

Jul 0 0 102 5 0 0 45 12 0 0 164 16,4 

Ags 0 4,5 1 0 6 0 0 11 0 0 22,5 2,25 

Sep 0 11 17 2 0 0 17 282 0 0 329 32,9 

Okt 133 1 256 7 42,5 196 98 372 0 0 1105,5 110,6 

Nov   379 327 499 35 249 678 223 150 371 87 2998 299,8 

Des 545,7 625 667 175 417 338,5 61 414 436 314 3993,2 399,3 

Jumlah   1818,7 2548 3297 1842 1960,5 2334,5 1602 2380 2105 1200 21.093,7 2109,4 

BB 5 6 9 6 6 6 6 8 7 5 64 6,4 

BL 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 8 0,8 

BK 7 6 3 6 5 5 3 2 5 6 48 4,8 
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Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa rata-rata curah hujan 

bulanan selama 10 tahun terakhir adalah sebesar 2.109,4 mm/tahun. Rata-

rata curah hujan terbesar adalah 399,3 mm yang terjadi pada bulan 

Desember, sedangkan rata-rata curah hujan terkecil adalah 2,25 mm yang 

terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata bulan basah adalah 6,4 bulan, rata-rata 

bulan lembab adalah 0,8 bulan dan rata-rata bulan kering adalah 4,8 bulan. 

Penentuan tipe iklim di daerah penelitian menggunakan klasifikasi 

iklim menurut Schmidt dan Ferguson. Klasifikasi iklim tersebut berdasarkan 

perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dengan jumlah rata-rata 

bulan basah. Kriteria untuk menentukan bulan basah, bulan lembab dan 

bulan kering menggunakan klasifikasi Mohr, sebagai berikut:  

1) Bulan basah adalah suatu bulan yang hujannya lebih besar dari 100 

dimana curah hujan lebih besar dari penguapan.  

2) Bulan lembab adalah suatu bulan yang curah hujannya lebih besar 60 mm 

tetapi lebih kecil 100 mm, dimana curah hujan sama dengan penguapan. 

3) Bulan kering adalah suatu bulan yang curah hujannya lebih kecil dari 60 

mm dan curah hujan lebih kecil dari penguapan.  

Adapun klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson 

berdasarkan nilai Q yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                    Q =  
                             

                            
 x 100% 

Sistem klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Fergusson membagi iklim 

menjadi delapan tipe dengan menggnakan huruf mulai dari A sampai 

dengan H. Tipe iklim berdasarkan nilai Q tersaji dalam Tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson 

Nilai Q Tipe Iklim Keterangan 

0 ≤ Q < 0,143 A Sangat basah 

0,143 ≤ Q < 0,333 B Basah 

0,333 ≤ Q < 0,600 C Agak basah 

0,600 ≤ Q < 1,000 D Sedang 

1,000 ≤ Q < 1,670 E Agak kering 

1,670 ≤ Q < 3,000 F Kering 

3,000 ≤ Q < 7,000 G Sangat kering 

7,000 ≤ Q < -  H Luar biasa kering 

Sumber: Ance Gunarsih Kartasapoetra, 2008 : 21-22 

Berdasarkan hasil perhitungan klasifikasi iklim menurut Schmidt 

dan Ferguson didapatkan nilai Q sebesar 0,75. Dengan demikian daerah 

penelitian termasuk ke dalam tipe iklim D sehingga tergolong ke dalam 

kondisi iklim sedang.  

b. Kondisi Geologis 

Geologi adalah salah satu aspek yang memepengaruhi karakteristik 

suatu wilayah. Berdasarkan Peta Geologi dapat diketahui bahwa  daerah 

penelitian tersusun atas formasi geologi yang berbeda-beda. Formasi 

geologi yang terdapat di daerah penelitian antara lain. 

1) Formasi Wates 

Formasi Wates memiliki dua lapisan yaitu endapan fluvial dan 

endapan marin. Keterdapatan formasi wates berada di kawasan dataran 

rendah di sekitar sungai Serang yang dapat disebut dataran aluvial 

pesisir. Berdasarkan urutan proses pengendapannya, formasi Wates 

dibedakan menjadi dua satuan, yaitu: 
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a) Formasi Wates (W1) berasal dari endapan fluvial di bagian atas, yang 

tersusun atas material lempung, lanau dengan sedikit pasir halus dan 

endapan lempung lithoral bercampur lanau di bagian bawah. 

b) Formasi Wates (W2) berasal dari endapan marin yang dibedakan 

kembali menjadi dua subunit berdasarkan material penyusunnya, 

yaitu: di wilayah Kulonprogo tersusun atas lempung dengan lensa-

lensa pasir marin mengandung fosil-fosil moluska laut dan di wilayah 

Bantul tersusun atas endapan lithoral pasir dan kerikil. 

Formasi Wates di atas menyusun bentuklahan dataran aluvial dengan 

ketebalan 40 meter. Formasi ini menempati sepanjang pesisir di daerah 

penelitian, mulai dari Sungai Serang sampai Sungai Bogowonto. 

2) Gumuk Pasir 

Gumuk pasir dengan ketebalan 40 meter berada di atas Formasi 

Wates. Gumuk pasir memiliki material penyusun berupa pasir berbutir 

halus sampai kasar yang banyak mengandung mineral besi dan sedikit 

logam lain. Gumuk pasir terdapat pada satuan bentuklahan kompleks 

gumuk pasir dan beting gisik. Kondisi geologi daerah penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 4. Peta Geologi Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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c. Geomorfologi 

Geomorfologi menjelaskan mengenai kondisi bentuklahan di 

permukaan bumi, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan 

laut. Kondisi geomorfologi menekankan pada proses terbentuknya, 

perkembangan yang akan datang dan hubungannya degan kondisi 

lingkungan sekitar. Berdasarkan peta satuan bentuklahan daerah penelitian, 

maka dapat diketahui daerah penelitian terdiri atas satuan bentuklahan 

beting gisik muda, beting gisik tua, komplek beting gisik, swale dan gumuk 

pasir, serta dataran fluviomarin. Secara garis besar daerah penelitian terdiri 

atas dua satuan bentuklahan yaitu satuan dataran fluviomarin dan satuan 

bentuklahan asal proses marin dan eolian. Kondisi satuan bentuklahan 

daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 6. 

1) Satuan dataran fluviomarin 

Satuan bentuklahan dataran fluviomarin yang ada di daerah 

penelitian merupakan satuan bentuklahan yang terbentuk sebagai hasil 

kerjasama aktivitas marin yang dahulunya merupakan zona laut dangkal 

dan bekas laguna (zona lithoral). Bentuklahan dataran fluviomarin di 

bagian utara telah tampak seperti dataran aluvial, dimana endapan fluvial 

penyusun bagian atas dan endapan lempung lithoral serta lanau yang 

mengandung fosil di bagian bawah. Pada bagian selatan didonminasi 

oleh endapan lithoral lempung dan pasir marin mengandung fosil. Satuan 

bentuklahan dataran fluviomarin banyak menempati bagian tengah 

daerah penelitian, yaitu memanjang dari barat ke timur disebelah utara 
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satuan beting gisik tua yang merupakan daerah transisi daratan dengan 

perairan pantai masa lalu.  

2) Satuan bentuklahan asal proses marin dan eolian 

Pada bagian selatan daerah penelitian yang berbatasan langsung 

dengan Samudera Hindia, merupakan bentuklahan yang terbentuk hasil 

kerjasama proses marin dan eolian, berturut-turut ke arah pantai berupa : 

beting gisik tua (beach ridges), komplek beting gisik, swale, dan gumuk 

pasir (sand dunes), serta gisik muda (beach). 

a) Beting gisik tua (beach ridges) 

Beting gisik tua berasal dari aktivitas Gunungapi Merapi Tua. 

Material penyusunnya berupa pasir berbutir halus hingga kasar dan 

mengandung bijih besi. Beting gisik tua merupakan salah satu 

bentuklahan hasil proses marin.  

b) Komplek beting gisik, swale, dan gumuk pasir (sand dune) 

Material penyusun daerah penelitian pada satuan bentuklahan 

ini berupa pasir hasil aktivitas vulkanik yang dibawa ke laut dan 

bercampur dengan sisa-sisa binatang laut yang kemudian dibawa ke 

laut oleh aliran sungai dan dihempaskan kembali ke pantai oleh 

gelombang dan angin. Oleh karena itu satuan komplek beting gisik, 

swale dan gumuk pasir merupakan bentuklahan yang berasal dari 

aktivitas marin eolian. Bentuklahan beting gisik pada kebanyakan 

tempat dimanfaatkan sebagai permukiman sedangkan gumuk pasir 

biasanya tumbuh dan berkembang di atas beting gisik dengan pola 



59 

memanjang dan berselang seling dengan swale, yang dapat berperan 

sebagai cekungan drainase. Material penyusun bentuklahan ini sama 

seperti beting gisik tua dan gisik muda, yaitu pasir berbutir halus 

hingga kasar. 

c) Gisik pantai muda (beach) 

Gisik pantai muda berasal dari aktivitas Gunungapi Merapi 

Muda yang terangkut oleh proses fluvial hingga ke Samudera Hindia, 

dan dihempaskan kembali kedaratan oleh gelombang membentuk 

gisik pantai atau gisik muda. Sama seperti beting gisik tua, gisik 

pantai muda juga merupakan bentuklahan yang dihasilkan oleh proses 

marin, yang juga disusun oleh material pasir berbutir halus hingga 

kasar dan mengandung bijih besi. 
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Gambar 4. Peta Satuan Bentuklahan Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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d. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur 

tangan kegiatan manusia terhadap lahan dipermukaan bumi yang bersifat 

dinamis dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara 

material maupun spiritual. Berdasarkan peta penggunaan lahan daerah 

penelitian yang bersumber dari informasi Peta Penggunaan Lahan 

Yogyakarta, daerah Bentanglahan Pesisir Kuarter Kecamatan Temon dan 

sekitarnya memiliki enam macam penggunaan lahan, yaitu: tubuh air, 

pemukiman, kebun, rumput, sawah irigasi dan tegalan. Adapun data 

penggunaan lahan di daerah penelitian  disajikan dalam Tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. Data Penggunaan Lahan Daerah Bentanglahan Pesisir Kuarter 

Kecamatan Temon 

Jenis Penggunaan 

Lahan 

Luas (Ha) Persentase 

Tubuh air 4,73 0,16 

Permukiman 240,88 8,02 

Kebun  799,82 26,63 

Rumput 224,14 7,46 

Sawah irigasi 1.119,79 37,29 

Tegalan 613,91 20,44 

Jumlah 3003,27 100,00 

Sumber : Peta Penggunaan Lahan dan Perhitungan (2013) 

Penggunaan lahan berupa tubuh air berada di wilayah sungai sekitar 

Sungai Serang dan Bogowonto, yaitu seluas 2,73 Ha. Penggunaan lahan 

berupa permukiman di daerah penelitian memiliki luas sebesar 240,88 Ha, 

biasanya terletak pada bentuklahan beting gisik tua, daerah tersebut relatif 

aman dari banjir, karena topografinya yang relatif tinggi dibanding daerah 

sekitarnya. Penggunaan lahan berupa kebun memliki luas sebesar 799,82 
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Ha, penggunaan lahan berupa kebun merupakan lahan yang banyak 

dimanfaatkan penduduk untuk budidaya tanaman perkebunan seperti 

tanaman kelapa, buah naga, dan pisang. Penggunaan  lahan berupa  rumput 

di daerah penelitian umumnya terdapat pada daerah bentuklahan gisik dan 

beting gisik muda, karena tanah di wilayah ini belum mengalami banyak 

perkembangan, luasnya sebesar 224,14 Ha. Penggunaan lahan berupa 

tegalan di daerah penelitian banyak ditemukan pada daerah dengan 

bentuklahan kompleks gumuk pasir dan swale dengan luas sebesar 613,91 

Ha, sedangkan pada daerah dataran aluvial banyak ditemukan penggunaan 

lahan berupa sawah irigasi yang memiliki luas sebesar 1.119,79 Ha . 
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Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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e. Jenis Tanah 

Tanah adalah tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian besar 

permukaan bumi dan mempunyai sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi 

serta morfologi yang khas sebagai akibat dari serangkaian panjang berbagai 

proses yang membentuknya (Junun Sartohadi dkk., 2012: 2). Berdasarkan 

Peta Jenis Tanah Yogyakarta, daerah penelitian memiliki dua jenis tanah, 

yaitu regosol dan aluvial.  

1) Regosol 

Regosol dikategorikan sebagai tanah muda karena belum 

menunjukkan adanya perkembangan horison tanah, tekstur pasir, struktur 

berbutir tunggal, konsistensi lepas, pH umumnya netral,kesuburan 

sedang, berasal dari bahan induk material vulkanis piroklastis atau pasir 

pantai. Tanah regosol tersebar di daerah dengan satuan bentuklahan asal 

proses marin dan eolian, yaitu pada wilayah beting gisik tua (beach 

ridges), komplek beting gisik, swale, dan gumuk pasir (sand dunes), serta 

gisik muda (beach). 

2) Aluvial  

Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan 

lanjut dari bahan induknya, tekstur beraneka, belum berbentuk struktur, 

konsisten dalam keadaan basah lekat, pH beraneka, kesuburan umumnya 

sedang hingga tinggi. Di daerah penelitian tanah aluvial ini tersebar di 

wilayah dataran aluvial pada satuan dataran fluviomarin. 
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Gambar 4. Peta Jenis Tanah di Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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f. Kondisi Hidrologis 

1) Air permukaan 

Kondisi hidrologis di daerah penelitian terbagi menjadi air 

permukaan dan air tanah. Air permukaan di daerah penelitian terdiri dari 

aliran sungai utama yaitu Sungai Serang yang berada di sebelah timur 

daerah penelitian dan Sungai Bogowonto di sebelah barat daerah 

penelitian, Selain sungai utama di sana juga terdapat anak-anak sungai 

yang mengalir ke sungai utama tersebut, seperti Sungai Nagung, Sungai 

Kelir, Sungai Jolontoro, Sungai Ledeng, Sungai Carik, dan Sungai 

Banjaran. Sungai-sungai utama di daerah penelitian bersifat mengalir 

sepanjang tahun, walaupun pada musim kemarau mengalir dengan debit 

yang kecil, sedangkan anak-anak sungai lainnya hanya mengalir pada 

musim penghujan saja.  

2) Air tanah 

Air tanah di daerah penelitian cukup bervariasi, karena air tanah 

tersebut berada pada bentuklahan yang berbeda pula.  Daerah penelitian 

terdiri dari dua bentuklahan asal proses, yaitu bentuklahan asal proses 

marin dan eolin (daerah pesisir) dan bentuklahan asal proses fluviomarin 

(dataran aluvial). Di daerah dataran aluvial air tanah cukup mudah 

didapat dan umumnya baik untuk dikonsumi. Suplai air tanah di daerah 

tersebut berasal dari perbukitan yang terletak di utaranya yaitu 

merupakan daerah tangkapan hujan.  
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Pada daerah pesisir air tanah juga mudah didapat. Suplai air 

tanahnya berasal dari air hujan yang ditampung dalam kantung dalam 

material pasir. Air tanah di daerah penelitian baik dataran aluvial maupun 

daerah pesisir oleh penduduk setempat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan domestik (rumah tangga) dan untuk kebutuhan jasa 

penginapan atau hotel. Pengambilan air tanah untuk kebutuhan domestik 

dilakukan dengan cara pembuatan sumur-sumur gali, sedangkan untuk 

memenuhi kebutuhan air dalam bidang jasa perhotelan biasanya dengan 

menggunakan PAM atau pompa air. 

3. Kondisi Demografi 

a. Pertumbuhan Penduduk 

Penduduk merupakan orang-orang yang tinggal di suatu tempat 

dalam waktu tertentu. Penduduk di daerah Bentanglahan Pesisir kuarter 

Kecamatan Temon tersebar menjadi beberapa desa dengan jumlah yang 

tidak merata. Batas daerah penelitian bukan merupakan batas 

administrasi, tetapi untuk memudahkan mengetahui kondisi penduduk di 

daerah penelitian maka digunakan batas administrasi. Cakupan wilayah 

dalam penelitian ini sebagian besar masuk dalam Kecamaan Temon. 

Namun, Desa Kulur hanya sebagian kecil wilayahnya yang masuk ke 

dalam daerah penelitian sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan. 

Pertumbuhan penduduk di Bentanglahan Pesisir kuarter 

Kecamatan Temon dapat diketahui berdasarkan data jumlah penduduk 

masing-masing desa dalam kurun waktu antara tahun 2008 sampai 
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dengan tahun 2012. Pertumbuhan penduduk dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

            

Keterangan:  

Po = jumlah penduduk tahun awal 

Pn = jumlah penduduk tahun n 

r    = angka pertumbuhan penduduk 

n   = jangka waktu 

Adapun jumlah penduduk daerah penelitian dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2012 disajikan dalam Tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Tiap Desa di Daerah Penelitian Tahun 2012 

No. Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Jangkaran  1.090 1.094 2.184 

2. Sindutan  1.166 1.240 2.406 

3. Palihan 1.341 1.412 2.753 

4 Glagah 1.649 1.686 3.335 

5. Kalidengen 849 839 1.688 

6. Plumbon 1.341 1.403 2.770 

7. Kedundang 1.274 1.382 2.629 

8. Demen 852 846 1.698 

9. Kaligintung 1.025 1.034 2.059 

10. Temon Wetan 966 1.005 1.971 

11. Temon Kulon 978 1.075 2.053 

12. Kebon Rejo 831 866 1.697 

13. Janten 689 728 1.417 

14. Karang Wuluh 579 626 1.205 

 Jumlah (2012) 14.629 15.236 29.865 

 Jumlah (2008)  13.751 14.243 27.994 

Sumber : Monografi  Kecamatan Temon Tahun 2012 dan BPS 

Kulonprogo (2008) 
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Berdasarkan perhitungan, pertumbuhan penduduk di wilayah 

penelitian selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008-

2012 adalah sebesar     . Berdasarkan Tabel  8, dapat diketahui pula 

komposisi penduduk di daerah penelitian berdasarkan jenis kelamin (sex 

ratio), yaitu dengan menggunakan rumus: 

Sex Ratio = 
                         

                         
         

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa sex ratio tahun 2012 

sebesar 96. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan di daerah penelitian 

terdapat 96 penduduk laki-laki. 

b. Kepadatan Penduduk 

Berdasarkan informasi jumlah penduduk dan luas daerah dapat 

diketahui data kepadatan penduduk daerah penelitian. Kepadatan 

penduduk menggambarkan jumlah penduduk persatuan luas lahan. 

Kepadatan penduduk dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Kepadatan Penduduk  
                             

                  
 

Besarnya kepadatan penduduk di daerah penelitian disajikan dalam Tabel 

9 berikut ini: 
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Tabel 9. Kepadatan Penduduk di Wilayah Penelitian Tahun 2012 

No. Desa Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

Luas (km
2
) Kepadatan 

(jiwa/km
2
) 

1. Jangkaran  2.184 3,65 598 

2. Sindutan  2.406 2,97 810 

3. Palihan 2.753 3,58 768 

4. Glagah 3.335 6,03 553 

5. Kalidengen 1.688 1,50 1.125 

6. Plumbon 2.770 3,03 914 

7. Kedundang 2.629 1,39 1.891 

8. Demen 1.698 0,97 1.741 

9. Kaligintung 2.059 2,19 940 

10. Temon Wetan 1.971 2,23 883 

11. Temon Kulon 2.053 1,55 1.324 

12. Kebon Rejo 1.697 1,72 986 

13. Janten 1.417 1,33 1.065 

14. Karang Wuluh 1.205 1,29 934 

 Jumlah 29.865 33,49 892 

Sumber: Monografi Kecamatan Temon (Tahun 2012) dan Hasil 

Perhitungan (2013) 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa Kecamatan Temon 

memiliki kepadatan penduduk sebesar 892 jiwa/km
2
. Desa Kedundang 

merupakan wilayah yang penduduknya paling padat yaitu sebesar 1.891 

jiwa/km
2
, artinya setiap 1 km

2
 di Desa Kedundang dihuni oleh penduduk 

sebanyak 1.891 jiwa, sedangkan Desa Glagah merupakan yang paling 

rendah kepadatannya, yaitu sebesar 553 jiwa/km
2
, artinya setiap 1 km

2
 di 

Desa Glagah dihuni oleh penduduk sebanyak 553 jiwa. Hal ini 

dikarenakan Desa Kedundang memiliki jarak cenderung dekat dengan 

Kecamatan Wates yang merupakan pusat pemerintahan dan 

perekonomian di Kabupaten Kulonprogo sehingga banyak penduduk 

yang tinggal di daerah tersebut, sedangkan Desa Glagah meski memiliki 
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luas wilayah yang besar namun jarang penduduk yang bertempat tinggal 

di sana, hal ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir 

yang cenderung sulit dalam melakukan kegiatan ekonomi. Mereka yang 

bertempat tinggal di daerah tersebut cenderung yang memiliki usaha di 

bidang pariwisata saja, seperti penginapan. 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kuantitas Air Tanah 

Kuantitas air tanah adalah banyaknya air yang tersedia di dalam 

suatu wilayah. Kuantitas air tanah dapat diketahui berdasarkan karakteristik 

akuifer di wilayah tersebut. Karakteristik akuifer tersebut diantaranya tebal 

akuifer, pola aliran air tanah, kedalaman muka air tanah dan spesific yield. 

Perhitungan Ketersediaan air tanah dilakukan dengan membagi wilayah 

berdasarkan geomorfologinya yaitu wilayah pesisir yang merupakan 

bentuklahan asal proses marin dan eolin serta dataran aluvial yang 

merupakan keseluruhan bentuklahan asal proses fluvialmarin. 

Ketebalan akuifer merupakan salah satu sifat yang harus diketahui 

untuk mengetahui karakteristik akuifer. Pada akuifer bebas, tebal akuifer 

dapat dihitung dari muka freatik sampai lapisan kedap air. Ketebalan akuifer 

dapat diketahui berdasarkan data bor. Data bor merupakan suatu informasi 

untuk mengetahui litologi dan lapisan akuifer yang terdapat pada daerah 

penelitian sehingga dapat menentukan material penyusunnya. Tebal akuifer 

dalam penelitian ini didapat dari data bor penelitian yang dilakukan oleh R. 
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Dwi Atmo Bagus Irawan (2005) untuk wilayah pesisir yaitu sebesar 74,46 

m dan dalam penelitian Defritus Aldrin Punuf (2005) diketahui tebal akuifer 

dataran aluvial sebesar 22 m.  

Pola gerakan air tanah dapat diketahui berdasarkan peta kontur air 

tanah dan peta aliran air tanah. Peta kontur air tanah menunjukkan 

ketinggian muka air tanah dari permukaan laut rata-rata. Pola gerakan dan 

kontur air tanah dalam penelitian ini telah diketahui berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Langgeng Wahyu Santosa (2010). Selengkapnya pola 

gerakan dan kontur air tanah di wilayah penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

Kedalaman muka air tanah merupakan parameter yang terkait untuk 

mengetahui kemudahan memperoleh air tanah. Kedalaman muka air tanah 

diketahui dengan mengukur jarak dari permukaan tanah hingga permukaan 

air tanah. Pengukuran kedalaman muka air tanah dilakukan pada 12 titik 

sumur gali berdasarkan peta aliran air tanah, yaitu titik-titik aliran dari hulu 

ke hilir dan bebrapa titik di sekitarnya yang diambil secara purposive 

sampling. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kedalaman muka air tanah 

di daerah penelitian berkisar antara 1 – 10 m. 
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Gambar 9. Peta Pola Aliran Air Tanah di Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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Metode yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan air tanah 

dalam penelitian ini adalah metode statis. Metode statis mengisyaratkan 

pada luas akuifer, tebal akuifer dan nilai spesific yield. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan R. Dwi Atmo Bagus Irawan (2005), 

akuifer di daerah pesisir Kecamatan Temon merupakan akuifer dengan 

karakteristik material berupa pasir halus dengan nilai spesific yield sebesar 

23%, sedangkan nilai spesific yield untuk dataran aluvial berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Defritus Aldrin Punuf (2005) adalah sebesar 

13,91%. 

Metode statis digunakan untuk mencari volume air tanah yang tetap 

berada pada akuifer. Pada Tabel 10 dapat dilihat secara lebih jelas 

perhitungan volume air tanah dengan metode statis. 

Tabel 10. Perhitungan Volume Air tanah Metode Statis 

Wilayah Luas (m
2
) Tebal 

Akuifer (m) 

Specific 

yield 

Volume (m
3
) 

Pesisir  9.148.890 74,46 0,23 156.682.060,36 

Dataran Aluvial 20.883.820  22,00 0,13 59.727.725,20 

Jumlah 216.409.785,56 

Sumber:  R. Dwi Atma Bagus Irawan (2005), Defritus Aldrin Punuf (2005) 

dan Perhitungan (2013) 

 

Data tebal akuifer dan spesific yield sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas, diketahui berdasarkan data bor penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, sedangkan untuk luas wilayah dapat diketahui 

berdasarkan peta wilayah penelitian yang kemudian dikalkulasikan dengan 

menggunakan software arcview. 
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Berdasarkan perhitungan pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa 

ketersediaan air tanah di daerah pesisir lebih banyak daripada di dataran 

aluvial, meskipun wilayahnya cenderung lebih luas dataran aluvial, namun 

ketebalan akuifer di daerah pesisir jauh lebih dalam daripada di dataran 

aluvial. Sehingga dapat diketahui total ketersediaan air tanah di daerah 

penelitian adalah sebesar 216.409.785,56 m
3
. 

2. Kualitas Air Tanah 

Kualitas air menunjukkan sifat air tanah dan kandungan makhluk 

hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air tanah (Hefni Effendi, 

2003: 3). Kualitas air tanah dapat diketahui dengan melakukan pengukuran 

baik menggunkana parameter fisik, parameter kimia maupun parameter 

biologi.  

Parameter fisik yang dianalisis di daerah penelitian meliputi bau, 

padatan terlarut, kekeruhan, rasa, suhu dan warna. Parameter kimia yang 

dianalisis di daerah ini meliputi besi (Fe), Deterjen, Flourida (F
-
), 

Kesadahan (CaCO3), Klorida (Cl
-
), Mangan (Mn), Natrium (Na), Nitrat 

(NO3), Nitrit (NO2), keasaman (pH), Sianida (CN), Sulfat (SO4-), Zat 

Organik (KmnO4). Parameter biologi yang dianalisis di daerah penelitian ini 

yaitu bakteri Total Caliform. 

Pengukuran kualitas air tanah baik berupa parameter fisik, kimia 

maupun biologi di daerah penelitian dilakukan berdasarkan Peta Aliran Air 

Tanah. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak enam titik hulu dan hilir 

aliran air tanah yang dirasa mampu mewakili daerah penelitian. Persebaran 
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titik-titik sampel air tanah dapat dilihat pada Gambar 10, serta data 

lokasinya tercantum pada Lampiran 1. Pengambilan sampel tersebut berasal 

dari sumur-sumur gali yang terdapat di daerah penelitian yang kemudian 

dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Analisis kualitas air tanahnya 

meliputi parameter fisik, kimia dan biologi.  

Hasil yang diperoleh dari pengukuran dan pengujian sampel 

sebanyak enam titik di daerah penelitian disajikan  dalam Tabel 11. 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium yang ada tersebut lalu dibandingkan 

dengan baku mutu air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

416 Tahun 1990. Maka dapat diperoleh pengetahuan mengenai kelayakan 

air tanah  di daerah penelitian untuk digunakan sebagai kebutuhan domestik 

dan jasa. Hasil analisis dan pengujian sampel kualitas air tanah juga 

tercantum pada Lampiran 4, sedangkan baku mutu air bersih dilihat pada 

Lampiran 5. 
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Gambar 10. Peta Persebaran Titik Sampel Kualitas Air Tanah di Bentanglahan Pesisir Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo 
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Tabel 11. Hasil Analisis dan Pengujian Kualitas Air tanah di Wilayah Pesisir Kecamatan Temon 

Parameter Satuan 
Titik Sampel 

1 2 3 4 5 6 

FISIK          

Bau - Tak berbau Tak berbau Berbau Tak berbau Berbau Tak berbau 

Jumlah Z. Pdt Terlarut (TDS) Mg/l 1153 349 588 392 349 275 

Kekeruhan NTU 1 2 2 1 5 2 

Rasa - Tak berasa Tak berasa Tak berasa Tak berasa Tak berasa Tak berasa 

Suhu  C 26,1 26,3 26,4 26,9 28,9 25,9 

Warna TCU 6 4 5 12 12 4 

KIMIA        

Besi (Fe) mg/l 0,0550 0,1345 0,4257 < 0,0208 0,1345 < 0,0208 

Deterjen mg/l 0,0266 Tak terdeteksi 0,0501 Tak terdeteksi 0,2027 Tak terdeteksi 

Flourida (F
-
) mg/l 0,32 0,26 0,22 0,27 0,36 0,17 

Kesadahan sebagai CaCO3 mg/l 493,53 180,05 360,20 219,90 174,13 141,29 

Klorida (Cl
-
) mg/l 74,9 16,0 81,9 16,0 58,2 33,1 

Mangan (Mn) mg/l 0,1672 0,0658 0,3554 0,0108 0,2919 0,0193 

Natrium (Na) mg/l 153 74 98 131 68 55 

Nitrat (NO3-N) mg/l 0,09 < 0,03 < 0,03 0,24 0,08 0,11 

Nitrit (NO2-N) mg/l 0,943 0,0148 0,0146 0,0013 0,0277 0,0079 

pH  7,5 7,5 6,9 7,2 6,5 6,8 

Sianida (CN) mg/l Tak terdeteksi Tak terdeteksi Tak terdeteksi Tak terdeteksi Tak terdeteksi Tak terdeteksi 

Sulfat (SO4-) mg/l 86 29 18 19 24 24 

Zat Organik (KMnO4) mg/l 5,94 5,32 4,38 8,45 10,64 4,69 

BIOLOGI        

Total Caliform MPN > 1600 > 1600 > 1600 >1600 >1600 > 1600 

    Sumber : Hasil Analisis Laboratorium (2013)
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a. Parameter fisik air tanah 

1) Bau 

Prinsip analisa pada parameter ini dapat dilakukan secara 

visual dengan menggunakan indra pembau. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dapat diketahui bahwa kondisi air tanah di daerah penelitian 

jika dilihat berdasarkan bau terdapat dua sampel yang kondisi air 

tanahnya berbau, yaitu pada sampel 3 dan 5. Namun, kondisi air yang 

berbau tidak terlalu dihiraukan masyarakat di daerah peneliian. 

Sehingga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

2) Padatan terlarut total (Total Dissolved Solid atau TDS) 

TDS adalah bahan-bahan terlarutdan koloid yang berupa 

senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain, yan tersaring pada 

kertas saring berdiameter 0,45 , biasanya TDS disebabkan oleh bahan 

anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan 

(Rao,1992 dalam Hefni Effendi,2003: 64). 

Berdasarkan hasil laboratorium dapat diketahui airtanh di 

daerah penelitian berkisar antara 275-1.153 mg/l. Nilai TDS terendah 

terdapat pada sampel 6 yaitu sebesar 275 mg/l. Sementara itu, pada 

sampel 1 memiliki nilai TDS tertinggi yaitu sebesar 1.153 mg/l. Hal 

ini dikarenakan lokasi sumur pada sampel 1 sangat berdekatan dengan 

sawah yang kemungkinan telah terkontaminasi oleh bahan-bahan 

anorganik sehingga mempengaruhi TDS air tanah di sekitarnya. 

Persyaratan nilai maksimum TDS air tanah tang digunakan sebagai air 
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bersih adalah 1.500 mg/l, sehingga tingkat TDS air tanah di daerah 

penelitian masih memenuhi standar untuk keperluan air bersih. 

3) Kekeruhan 

Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan 

berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan leh 

bahan-bahan yang terdapat dalam air (Hefni Effendi, 2003: 60). 

Penyebab kekeruhan adalah bahan-bahan organik maupun anorganik 

yang terlarut dan tersuspensi. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui tingkat 

kekeruhan air tanah di daerah penelitian antara 1 – 5 NTU. Nilai 

kekeruhan terendah terdapat pada sampel 1 dan 4 yaitu sebesar 1 

NTU. Rendahnya nilai tersebut dikarenakan tidak ada lumpur maupun 

kotoran yang terdapat pada sumur tersebut sehingga tampak jernih. 

Sementara itu, pada sampel 5 merupakan air dengan nilai kekeruhan 

tertinggi yaitu sebesar 5 NTU. Hal ini dikarenakan sumur tersebut 

berdekatan dengan kandang sapi. Sehingga dapat disebabkan tercemar 

bahan organik dari limbah ternak. Untuk persyaratan nilai maksimum 

kekeruhan yang digunakan sebagi air bersih adalah 25 NTU. Maka 

tingkat kekeruhan air tanah di daerah penelitian masih memenuhi 

standar untuk keperluan air bersih. 

4) Rasa 

Kualitas air bersih yang baik adalah tidak berasa. Timbulnya 

rasa  yang menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya limbah 
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padat maupun cair hasil buangan dari rumah tangga dan organisme 

pembusuk limbah yang masuk ke dalam air. Berdasarkan hasil 

laboratorium dapat diketahui bahwa seluruh sampel air tanah tidak 

berasa. Dengan begitu air tanah di daerah penelitian telah memenuhi 

standar untuk keperluan air bersih. 

5) Suhu 

Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang 

(latitude), ketinggian dari permukaan laut (altitude), waktu dalam hari, 

sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air, 

selain itu perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia 

dan biologi badan air (Hefni Effendi, 2003: 57). Berdasarkan hasil 

yang diperoleh dapat diketahui bahwa suhu air tanah d  da  a  

  n     an       a  an a a 25,9 - 28,9     S    a       nda     da a  

 ada  a     6  a         a  25,9     S   n a a     a   d n an      

tertinggi terdapat pada sampel 5 yaitu      a  28,9          a a an 

n  a   a             an  d   na an    a a  a          ada a    3     

Penyimpangan terhadap standar suhu ini maka akan meningkatkan 

toksiitas dan kelarutan bahan-bahan polutant (Totok Sutrisno, dkk., 

2010: 28). Kondisi suhu air terhadap pemakaian air tanah  untuk 

kebutuhan domestik dan jasadi daerah penelitian tidak terlalu di 

perhatikan oleh  masyarakat, hal tersebut karena sumber air mereka 

hanya berasal dari air yang berasal dari sumur gali tersebut, sehingga 

mereka tetap menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. 
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6) Warna 

Warna perairan disebabkan oleh adanya bahan organik dan 

bahan anorganik, yaitu: keberadaan plankton, humus, dan ion-ion 

logam seperti besi dan mangan, serta bahan-bahan lain (Hefni 

Effendi,2003:61). Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui 

bahwa warna air di daerah penelitian berkisar antara 4-12 TCU. 

Daerah dengan nilai warna air terendah terdapat pada sampel 2 dan 6 

yaitu sebesar 4 TCU, sedangkan pada sampel 4 dan 5 memiliki nilai 

warna tertinggi yaitu 12 TCU. Persyaratann nilai maksimum warna 

yang digunakan sebagai air bersih adalah 50 TCU, sehingga warna air 

tanah didaerah penelitian masih memenuhi standar untuk keperluan air 

bersih. 

b. Parameter kimia air tanah 

1) Besi (Fe) 

Besi merupakan salah satu elemen yang hampir pasti dapat 

dijumpai dalam air. Untuk penggunaaan air bersih kadar maksimum 

besi yang diperbolehkana adalah 1,0 mg/l. Apabila terdapat 

kandungan besi yang tinggi atau melebihi baku mutu maka dapat 

mempengaruhi rasa air, selain itu dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan seperti keracunan sehingga akan terjadi muntah, diare 

bahkan kerusakan usus. Hasil penegujian laboratorium menunjukkan 

bahwa sampel-sampel di daerah penelitian masih memenuhi 

persyaratan sebagai air bersih. Nilai besi di daerah penelitian berkisar 



83 

antara <0,0208-0,425 mg/l. Nilai besi dalam air dipengaruhi oleh 

rendahnya nilai pH, gas-gas yang terlarut dalam air seperti 

karbondioksida dan jumlah bakteri yang ada dalam air. 

2) Deterjen 

Deterjen tersusun atas beberapa unsur seperti surfaktan, 

polifosfat dan pemutih. Surfaktan dapat menurunkan tegangan 

permukaan sehingga memungkinkan partikel-partikel yang menempel 

pada bahan-bahan yang dicuci terlepas dan mengapung atau terlarut 

dalam air. Meskipun tidak bersifar toksik namun surfaktan dapat 

menumbulkan rasa pada air dan dapat menurunkan absorbsi oksigen 

di perairan selain itu surfaktan yang berinteraksi dengan sel dan 

membran sel dapat mengahambat pertumbuhan sel. Selanjutnya 

keberadaan polifostat dalam deterjen yang berlebihan juga dapat 

menstimulir terjadinya eutrofikasi (pengayaan) perairan. 

Persyaratan maksimum kandungan deterjen pada air bersih 

adalah sebesar 0,5 mg/l. Berdasarkan hasil analisis laboratorium 

sampel  air tanah di daerah penelitian memiliki kandungan deterjen 

dari yang tidak terdeteksi sampai yang sebesar 0,2027 mg/l. Dengan 

demikian air tanah di daerah penelitian masih aman jika dikonsumsi. 

3) Flourida (F
-
) 

Florida terbukti menguntungkan bagi pencegahan kerusakan 

gigi akan tetapi pada konsentrasi yang melebihi kisaran 1,7 mg/l dapat 

mengakibatkan pewarnaan pada enamel gigi, selain itu kadar yang 
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berlebihan juga berimplikasi terhadap kerusakan pada tulang. Selama 

proses pembentukan gigi bayi, florida bereaksi secara kimiawi dengan 

enamel menghasilkan gigi yang lebih kuat. Berdasarkan hasil uji 

laboratorium sampel dapat diketahui bahwa kandungan florida pada 

sampel air tanah di daerah penelitian adalah berkisar antara 0,17-0,36 

mg/l. Kadar maksimum kandungan florida untuk air bersih adalah 1,5 

mg/l. Dengan demikian air tanah di daerah penelitian masih layak 

untuk digunakan sebagai air bersih. 

4) Kesadahan (CaCO3) 

Keadahan adalah gambaran kation logam divalen (valensi 

dua). Kesadahan perairan berasal dari kontak air dengan tanah dan 

bebatuan. Nilai kesadahan diperlukan dalam penilaian kelayakan 

perairan unttuk kepentingan domestik dan industri. Menurut Tebbut 

(1992 dalam Hefni Effendi, 2003:112) nilai kesadahan tidak memiliki 

implikasi langsung terhadap kesehatan manusia. Standar maksimum 

kesadahan air tanah sebagai air bersih adalah 500 mg/l. Berdasarkan 

hasil analisis laboratorium sampel diketahui bahwa kandungan 

kesadahan air tanah di daerah penelitian berkisar antara 141,29-493,53 

mg/l. Kandungan kesadahan air terendah terdapat pada sampel 6, 

sedangkan kesadahan tertinggi terdapat pada sampel 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa air tanah di daerah penelitian masih aman dan 

layak digunakan sebagai air bersih walaupun pada sampel 6 hampir 

memasuki ambang batas.  
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5) Klorida (Cl
-
) 

Klorida adalah salah satu anion anorganik utama yang 

ditemukan di perairan alami dalam jumlah lebih banyak daripada 

anion halogen lainnya. Kadar klorida sangat dipengaruhi oleh iklim. 

Klorida tidak bersifat toksik bagi makhluk hidup, bahkan justru 

berperan dalam tekanan osmotik sel. Kadar yang diperbolehkan untuk 

klorida dalam air bersih adalah 600 mg/l. Berdasar. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari uji laboratorium sampel diperoleh nilai klorida 

berada antara 16-81,9 mg/l. Nilai ini masih jauh dari standar 

maksimum klorida untuk air bersih. Sehingga dengan begitu air tanah 

di daerah penelitian masih sangat layak digunakan sebagai air bersih. 

6) Mangan (Mn) 

Mangan merupakan kation logam yang memiliki karakteristik 

kimia serupa dengan besi. Meskipun tidak bersifat toksik, mangan 

dapt mengendalikan kadar unsur toksik di perairan, misalnya logam 

berat. Persyaratan kandungan mangan dalam air bersih adalah 0,5 

mg/l. Berdasarkan hasil analisis laboratorium diketahui bahwa 

kandungan mangan dalam sampel air tanah di daerah penelitian adala 

berkisar antara 0,0108-0,3554 mg/l. Sehingga air di daerah penelitian 

masih dapat digunakan sebagai air bersih.  

7) Natrium (Na) 

Natrium adalah salah satu unsur alkali utama yang ditemukan 

di perairan dan merupakan kation penting yang memepengaruhi 
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kesetimbangan keseluruhan kation di perairan (Hefni Effendi, 2003: 

132). Persyaratan batas maksimum kandungan natrium dalam air 

bersih adalah 200 mg/l. Berdasarkan hasil uji laboratorium sampel 

dapat diketahui bahwa kandungan natrium dalam air tanah di daerah 

penelitian berkisar antara 55-153 mg/l. Dengan demikian air tanah di 

daerah penelitian layak di gunakan sebagai air bersih.  

8) Nitrat (NO3N) 

Nitrat merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan 

merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. 

(Hefni Effendi, 2003: 153). Mengkonsumsi air dengan kandungan 

nitrat yang tinggi dapat menurunkan kapasitas darah untuk mengikat 

oksigen dalam tubuh seseorang terutama bagi bayi yang memiliki 

umur kurang dari lima bulan. Persyaratan batas maksimum kandungan 

nitrat untuk air bersih adalah 10 mg/l. Berdasarkan hasil analisis 

laboratorium, kandungan nitrat di daerah penelitian masih memenuhi 

persyaratan sebagai air bersih. Hal ini dikarenakan nilai sampel nitrat 

di daerah penelitian masih berada di bawah ambang batas. Kandungan 

nitrat di daerah penelitian yaitu antara <0,03 sampai dengan 0,24. 

Kandungan nitrat terendah terdapat pada sampel 2 dan 3 yaitu <0,03 

mg/l sedangkan pada sampel 4 mempunyai kandungan nitrat terringgi 

yaitu sebesar 0,24 mg/l.  
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9) Nitrit (NO2N) 

Nitrit di dalam air ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit 

karena sifatnya yang tidak stabil dengan keterdapatan oksigen (Hefni 

Effendi,2003: 152). Bagi manusia dan hewan, nitrit bersifat lebih 

toksik daripada nitrat. Mengkonsimsi nitrit secara berlebihan dapat 

mengakibatkan terganggunya proses pengikatan oksigen oleh 

hemoglobin darah, yang pada akhirnya akan membentuk met-

hemoglobin yang tidak mampu mengikat oksigen. Berdasarkan baku 

mutu air bersih untuk kandungn nitrit boleh melebiiihi sebesar 1,0 

mg/l. Pengujian dari laboratorium menunjukkan bahwa kualitas air di 

daerah penelitian masih dapat dikonsumsi menurut kandungan 

nitritnya. Dari seluruh sampel menunjukkan bahwa kandungan 

nitritnya  berkisar antara 0,0013 sampai dengan 0,0943 mg/l. Hal ini 

menunjukkan di daerah penelitian tidak terdapat faktor-faktor yang 

menimbulkan keberadaan kandungan nitrit. 

10) Keasaman (pH) 

Nilai pH menggambarkan tingkat ion hidrogen yang terdapat 

dalam air. Tujuan mengukur nilai pH adalah untuk mengetahui 

banyaknya reaksi kimia maupun biokimia. Nilai pH dipengaruhi oleh 

kandungan bahan atau limbah baik organik maupun anorganik dan 

emisi das dari hujan asam. Nilai pH di daerah penelitian berdasarkan 

hasil laboratorium adalah berkisar antara 6,5-7,5. Nilai pH terendah 

terdapat pada sampel 5 dengan nilai 6,5 sedangkan nilai pH tertinggi 
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pada sampel 1 dan 2 dengan nilai 7,5. Nilai pH di daerah penelitian 

bersifat agak asam hingga netral. Persyaratan nilai pH yang digunakan    

sebagai air bersih adalah 6,5-9,0. 

11) Sianida (CN)  

Sianida tersebar luas di perairan dan berada dalam bentuk ion 

sianida (CN), hidrogen sianida (HCN) dan metalosianida. Keberadaan 

sianiada sangat dipengaruhi oleh pH, suhu, oksigen terlarut, salinitas 

dan keberadaan ion lain. Kandungan sianida yang melebihi kadar akan 

berdampak negatif terhadap makhluk hidup, yakni mengganggu fungsi 

hati, pernafasan, dan menyebabkan kerusakan tulang (Moore, 1991 

dalam Hefni Effendi, 2003: 186). Hasil uji  laboratorium  pada sampel 

diketahui bahwa kandungan sianida dalam air tanah di daerah 

penelitian tidak terdeteksi, sedangkan kadar maksimum sianida untuk 

persyaratan air bersih adalah 0,1 mg/l.  Sehingga dengan begitu air 

tanah di daerah penelitian layak digunakan sebagai air bersih. 

12) Sulfat (SO4-) 

Sulfat merupakan bentuk utama dari unsur sulfur yang terdapat 

dalam perairan (Hefni Effendi,2003: 139). Kandungan sulfat dalam air 

yang berlebihan dapat memepngaruhi rasa, menimbulkan bau dan 

meningkatkan korosivitas logam serta dapat mengakibatkan ganguan 

pada sistem pencernaan seperti diare. Berdasarkan hasil uji 

laboratorium diperoleh nilai sulfat berada antara angka yang cukup 

rendah, yaitu berkisar antara 18-86 mg/l. Kadar maksimum sulfat 
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yang diperbolehkan dalam air bersih adalah 400 mg/l. Ini merarti air 

tanah di daerah penelitian masih aman dan layak untuk digunakan 

sebagai air bersih. 

13) Zat Organik (KmnO4) 

Sumber utama terjadinya bahan-bahan organik adalah berbagai 

kegiatan rumah tangga dan proses proses industri serta ditambah dari 

kegiatan-kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan dan 

pertambangan (Totok Sutrisno, dkk., 2010: 34). Zat organik (KMnO4) 

merupakan indikator umum bagi pencemaran. Zat organik mudah 

diuraikan oleh mikroorganisme. Oleh sebab itu, bila zat organik 

banyak terdapat di badan air, dapat menyebabkan jumlah oksigen di 

dalam air berkurang. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka jumlah 

oksigen akan semakin menipis sehingga kondisi menjadi anaerob dan 

dapat menimbulkan bau, selain itu penyimpangan terhadap standar 

baku juga akan menyebabkan sakit perut bagi penggunanya. 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium dapat diketahui bahwa 

terdapat satu sampel yang memiliki kandungan zat organik melebihi 

ambang batas, yaitu pada sampel lima sebesar 10,64 mg/l. Padahal 

standar maksimum kandungan zat organik dalam air bersih adalah 10 

mg/l. Sehingga air tanah pada titik sampel ini belum layak jika 

dijadikan sumber air bersih. Namun pada kenyataannya, pemilik 

sumur dan masyarakat seikitar tidak terlalu memperdulikan hal ini dan 
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merasa tidak ada efek samping yang berarti sehingga mereka tetap 

menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari. 

c. Parameter biologi air tanah 

Total Coliform merupakan indikator bakteri pertama yang 

digunakan untuk menentukan aman tidaknya air untuk dikonsumsi. Bila 

Total Coliform dalam air ditemukan dalam jumlah yang tinggi maka 

kemungkinan adanya bakteri patogenik di dalamnya. 

Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa sampel-sampel 

di daerah penelitian memiliki nilai bakteri Total Coliform >1600 

MPN/100 mL. Standar maksimum yang dikehendaki adalah 50 MPN/ 

100 mL untuk air bukan perpipaan dan 10 MPN/100 mL untuk air 

perpipaan. Hal ini berarti kandungan bakteri dalam air tanah di daerah 

penelitian sangat tinggi dan sangat melebihi ambang batas yang 

ditetapkan. Sehingga berdasarkan kandungan bakteri di daerah penelitian 

air tanahnya tidak layak jika digunakan sebagai air bersih. Namun ada 

cara yang bisa di gunakan penduduk dalam menghilangkan bakteri yang 

ada, yaitu dengan memasaknya terlebih dahulu hingga mendidih sebelum 

dikonsumsi untuk diminum. 

Berdasarkan uraian parameter kualitas air bersih di atas maka air 

tanah di daerah penelitian sebagian besar layak dijadikan sumber air bersih. 

meskipun pada beberapa parameter terdapatyang melebihi ambang batas, 

namun semua itu tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat. Mereka memilih 

untuk tetap menggunakannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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3. Kebutuhan Air Domestik dan Jasa 

a. Kebutuhan air domestik 

Kebutuhan air domestik merupakan sejumlah air yang 

dipergunakan untuk keperluan minum, makan, mandi, mencuci maupun 

keperluan rumahtangga lainnya di suatu wilayah oleh setiap penduduk. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menurut jenis pekerjaan 

terhadap 36 responden dapat diketahui bahwa rata-rata kebutuhan air 

domestik. Perbedaan dalam menggunakan air domestik antara lain 

dipengaruhi oleh energi yang digunakan penduduk dalam melakukan 

aktivitas pekerjaannya. Selain itu, tingkat pendidikan dan banyaknya 

pengeluaran keuangan juga mempengaruhi pemanfaatan air tanah untuk 

kebutuhan domestik. Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 

perhitungan kebutuhan air domestik penduduk disajikan dalam Tabel 12 

berikut ini: 

Tabel 12. Hasil Perhitungan Kebutuhan Air Dometik Penduduk 

No. 
Jenis 

Pekerjaan 

Jumlah 

Sampel 

Rata-rata Kebutuhan Domestik 

(liter/orang/hari) 
Rata-rata total 

kebutuhan air  

(liter/orang/hari) Mandi Makan+minum Mencuci 
Lain-

lain 

1. PNS 2 33 5 15 5 58 

2. 
Ibu Rumah 

Tangga 
7 36 8 17 5 66 

3. 
Pegawai 

swasta 
4 32 5 13 4 54 

4. Pedagang 4 35 5 14 5 59 

5. Wiraswasta 2 34 5 14 5 58 

6. Petani 10 40 7 15 4 66 

7. Buruh tani 3 39 6 16 4 65 

8. Pelajar 1 31 5 14 4 54 

9. Pensiunan 1 32 5 13 4 54 

10. Lain-Lain 2 33 5 14 4 56 

Total 36 345 56 145 44 590 

Sumber : Hasil perhitungan dan wawancara (2013) 
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Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan dari Tabel 12 

dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata air tanah yang digunakan untuk 

keperluan domestik di daerah penelitian adalah sebesar 60 

liter/orang/hari. Kebutuhan air domestik di daerah penelitian dapat 

dihitung berdasarkan jumlah penduduk tahun 2012 serta rata-rata 

kebutuhan air per kapita tersebut. 

Dari 15 desa yang ada di Kecamatan Temon, hanya 14 desa yang 

termasuk dalam daerah penelitian sehingga perhitungnnya juga hanya 

pada 14 desa tersebut. Satu desa lainnya yaitu Desa Kulur diabaikan 

karena hanya sebagian kecil dari wilayahnnya yang tercakup dalam 

daerah penelitian. Menurut data Monografi Kecamatan Temon (2012) 

jumlah penduduk yang termasuk dalam daerah penelitian adalah sebesar 

29.865 jiwa. Berikut perhitungan total kebutuhan air domestik, yaitu: 

Total kebutuhan air domestik: 

= Kebutuhan air domestik x jumlah penduduk 

= 60 liter/kapita/hari x 29.865jiwa 

= 1.791.900 liter/hari 

= 654.043,5 m
3
/tahun 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun 

menyebabkan peningkatan juga kebutuhan air domestiknya, sehingga 

dengan potensi air tanah yang ada diharapkan pemenuhan kebutuhan air 

dimasa yang akan datang tetap dapat terpenuhi dengan baik. 
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b. Kebutuhan air untuk jasa  

Kebutuhan air untuk jasa dalam hal ini terkait dengan jasa 

penginapan atau hotel yang ada di daerah penelitian tepatnya di 

sepanjang pesisir Desa Glagah. Semakin berkembangnya wilayah 

penelitian khususnya dalam bidang pariwisata pantai sehingga semakin 

menjamurnya pula hotel atau penginapan di sana. Jumlah hotel atau 

penginapan kelas melati (lokal) di daerah penelitian adalah sebanyak 26 

buah dengan total jumlah kamar adalah adalah 418 kamar dan jumlah 

seluruh karyawan sebanyak 70 orang. Berdasarkan perhitungan dengan 

asumsi banyaknya hari kerja hotel selama 365 hari selama setahun atau 

tanpa hari libur, maka kebutuhan air tanah untuk karyawan hotel di 

daerah penelitian adalah sebesar 12.775 m
3
/tahun. 

Kebutuhan air untuk tamu hotel per orang sama dengan rerata 

kebutuhan air domestik per kapita per hari (150 liter/orang/hari), dan 

perhitungan menggunakan asumsi tamu hotel 70% tiap tahun serta satu 

kamar diisi oleh dua orang. Berdasarkan perhitungan didapat jumlah 

kebutuhan air tanah untuk  tamu hotel di daerah penelitian adalah sebesar 

32.039,7 m
3
/tahun, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Sehingga jumlah kebutuhan air tanah untuk memenuhi kebutuhan jasa 

hotel atau penginapan di daerah penelitian adalah sebesar 44.814,7 

m
3
/tahun.  

Total kebutuhan air domestik dan jasa penginapan (hotel) di daerah penelitian 

adalah sebesar 698.858,2 m
3
/tahun. 
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4. Hasil Aman Eksploitasi Air Tanah 

Berdasarkan ketersediaan air tanah di daerah penelitian, selanjutnya 

dapat dihitung pula hasil aman penurapan atau eksplotasi air tanah di daerah 

penelitian. Hasil aman dalam penelitian dihitung berdasarkan metode statis. 

Hasil aman mengisyaratkan jumlah air tanah yang dapat dimanfaatkan 

dengan memepertimbangkan bahwa pengambilan air tanah tersebut tidak 

merusak lingkungan. Cadangan air tanah yang aman pada daerah penelitian 

ditentukan berdasarkan fluktuasi muka air tanah tahunan dan nilai hasil jenis 

batuan (specific yield). Fluktuasi yang digunakan adalah fluktuasi tahunan , 

yaitu perbedaan muka air tanah pada musim hujan dan pada musim 

kemarau.  Perhitungan hasil aman juga dilakukan pada dua wilayah 

berdasarkan geomorfologinya yaitu wilayah pesisir yang merupakan 

bentuklahan asal proses marin dan eolin serta dataran aluvial yang 

merupakan keseluruhan bentuklahan asal proses fluvialmarin. Pada daerah 

pesisir berdasarkan penelitian terdahulu memiliki fluktuasi tinggi muka air 

tanah rata-rata sebesar 1,85 m, sedangkan pada daerah dataran aluvial 

berdasarkan pengukuran lapangan pada 36 titik sumur sampel sekaligus 

wawancara dengan pemilik sumur,  mempunyai fluktuasi tinggi muka air 

tanah rata-rata sebesar 2,38 m. Pada Tabel 13 dapat dilihat hasil perhitungan 

hasil aman penurapan air tanah tersebut. 
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Tabel 13. Perhitungan Hasil Aman secara Statis  

Wilayah Luas (m
2
) Fluktuasi muka 

air tanah (m) 

Spesific 

yield 

Volume 

(m
3/

tahun) 

Pesisir 9.148.890 1,85 0,23 3.892.852,7 

Dataran 

aluvial 

20.883.820  2,38 0,13 6.461.453,91 

Jumlah  10.354.306,61 

Sumber:   R. Dwi Atma Bagus Irawan (2005), Defritus Aldrin Punuf (2005) 

dan Perhitungan (2013) 

 

Dari hasil perhitungan pada Tabel 13 diketahui hasil aman 

eksploitasi air tanah di daerah penelitian sebesar 10.354.306,61 m
3/

tahun. 

Padahal kebutuhan air untuk kebutuhan domestik dan jasa penginapan 

(hotel) di daerah penelitian adalah sebesar 698.858,2 m
3
/tahun, sehingga 

eksploitasi air tanah belum melampaui hasil aman. 

 


