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Abstract
Groundwater quality, espicially shallow groundwater is very vulnerable to
pollution from residence, urban, agriculture, and industrial activity. All of
the activity, to result waste and pollutant potentially, that can degrade
groundwater quality, like as in southern coast of Bantul ResisenceYogyakarta. So, it’s need modeling of vulnerability of shallow groundwater
in unconfined aquifer. Based on natural condition of southern coast of
Bantul Residence, parameters are used in development this model are
depth of groundwater level, surface geological condition, soil condition, and
aquifer media.Based on this model, vulnerability of southern coast in
2
Bantul Residence, is: abaut 27,86 km (47,52%) is classified in vulnerable
2
2
class, 16,23 km (27,69%) is very vulnerable, 5,49 km (9,37% is, poor
2
vulnerable and 9,04 km (15,42%) is not vulnerable. Generally,
groundwater vulnerability is degrade toward land.
Key words : Modelling vulnerability, shallow groundwater

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kualitas air tanah terutama air
tanah
dangkal
sangat
rentan/peka
terhadap pencemaran. Hal ini diperparah
dengan semakin berkurang nya kawasan
resapan air akibat pe-manfaatan lahan
untuk pemukiman, perkotaan, pertanian,
ataupun industri yang kesemuanya
sangat berpotensi untuk menghasilkan
limbah yang dapat menurunkan kualitas
air tanah, seperti yang telah terjadi di
pantai
selatan
Kabupaten
Bantul
Yogyakarta.

Untuk mengembalikan kualitas air
tanah yang sudah tercemar (remediasi)
diperlukan usaha yang sangat besar
dengan anggaran yang besar pula. Untuk
itulah sebaiknya dilakukan tindakan
preventif untuk melindung air tanah dari
pencemaran. Tahapan awal untuk usaha
preventif
tersebut
adalah
dengan
melakukan pengkajian vulnerabilitas air
tanah. Dimana hal tersebut merupakan
informasi terpenting untuk menentukan
prioritas pemantauan kualitas air tanah
yang pada akhirnya dapat meminimasi
pencemaran air tanah dan kalau bisa
mempertahankan kualitas air tanah di
daerah tersebut.
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Secara umum vulnerabilitas air
tanah didefinisikan kemudahan atau
kepekaan air tanah untuk terkena
pengaruh dari polusi atau pencemaran
yang terjadi di atas permukaan tanah
atau dengan kata lain kemudahan zat
pencemarn di permukaan tanah untuk
(1)
mencapai akuifer (air tanah) .
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari kegiatan ini adalah
mengetahui/
memetakan
tingkat
vulnerabilitas sumberdaya air tanah
terhadap potensi terjadinya pencemaran
di akifer dangkal di dataran pantai selatan
Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada
akhirnya diharapkan dapat digunakan
sebagai
bahan
masukan
untuk
perencanaan, penentuan kebijakan di
tingkat
lokal
maupun
regional,
memberikan informasi tentang keputusan
penggunaan lan dan pendidikan publik
berkaitan
dengan
pengelolaan
sumberdaya air tanah dan pemantauan
kualitas air tanah.
Sedangkan sasaran dari penelitian
ini adalah:
• Kompilasi dan analisis data fisik sistem
air tanah di Yogyakarta
• Identifikasi karakteristik di permukaan
(tutupan lahan, aktivitas manusia, dll)
• Pembuatan peta tematik digital datadata yang terkait.
• Pemilihan model dasar yang akan
digunakan
• Pemetaan vulnerabilitas air tanah
dangkal
1.3. Manfaat
a. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai pedoman bagi pengambil
keputusan untuk membuat kebijakan/
keputusan pengelolaan, pengembangan,
pengawasan,
pengendalian,
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pemanfaatan,
perlindungan,
dan
konservasi sumberdaya air tanah di
Yogyakarta
b. Bagi Masyarakat/ Pengusaha
Sebagai informasi untuk mengetahui
kepekaan air tanah yang ada di
daerahnya,
sehingga
akhirnya
diharapkan masyarakat sadar dan ikut
berpartisipasi dalam pengelolaan air
tanah di daerah masing-masing.
2. METODOLOGI
Dalam penelitian ini metode atau
teknik pendekatan yang dipakai adalah
adalah metode pemeringkatan dan
pembobotan parameter, yang merupakan
pengembangan dari Model Sistem
Perhitungan Titik (Point Count System
Models). Metode ini berbeda dengan
system
rating
karena
adanya
penambahan pada peringkat dengan
bilangan pengali (sebagai indikator bobot
kepentingan). Bilangan ini diberikan pada
tiap parameter untuk merefleksikan
secara adil hubungan antara parameterparemeter dengan kepentingan mereka
terhadap
pengkajian
vulnerabilitas.
Peringkat dari tiap interval dikalikan
dengan bobot untuk parameter dan
hasilnya dijumlahkan untuk memperoleh
skor numerik terakhir yang merupakan
pengukuran
secara
relatif
tingkat
vulnerabilitas dari area yang satu
dibandingkan area lainnya. Skor yang
lebih tinggi memiliki sensitifitas yang lebih
tinggi pula. Gambar 1 menunjukkan
algoritma yang sangat berguna untuk
mengembangkan sistem peringkat dan
pembobotan parameter.
Kemudian berdasarkan Gambar 1
tersebut ditentukan parameter-parameter
apa saja yang akan dipakai dalam
system atau model ini. Kemudian
dilakukan simulasi pembagian kelas
(interval)
untuk
tiap
parameter,
pemberian skor pemeringkatan dan
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pembobotan untuk tiap parameter yang
dipakai.
Setelah konsep model kita peroleh
lalu semua data yang ada dibuat dalam
bentuk peta tematik digital untuk
mempermudah dalam memanipulasi dan
menganalisisnya. Untuk proses dan
tahapan ini digunakan tools teknologi
sistem informasi geografi (SIG) dengan
menggunkan perangkat lunak ArcView
3.1.

kalau semakin dangkal. Karena air
tanah yang dalam akan lebih sulit
terjangkau oleh zat pencemar yang
ada di atas permukaan tanah.
2.

Kondisi ini mencerminakan batuan
penyusun zone vadose (zona tak
jenuh air) yang berada tepat di atas
muka air tanah. Semakin berpori dan
semakin besar nilai permeabilitasnya
semakin besar kemungkinan air
tanah untuk tercemar (nilainya
(2)
semakin tinggi)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengembangan Konsep Model
Parameter yang dipakai dalam
model untuk daerah penelitian ini adalah:
1.

Kedalaman muka air tanah
Semakin dalam muka air tanah,
semakin kecil kemungkinannya untuk
tercemar
sehingga
nilai
yang
diberikan semakin kecil, sebaliknya

Kondisi geologi

3.

Kondisi tanah
Tanah merupakan lapisan paling atas
yang menutupi dan melindungi air
tanah.
Hal
ini
sama
dengan
parameter b dimana semakin berpori
dan
semakin
besar
nilai
permeabilitasnya
semakin
besar
kemungkinan
air
tanah
untuk
tercemar.

Gambar 1. Tahapan Pendekatan Pembangunan Model Vulnerabilitas Air Tanah
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4.

Media dan karaktersitik akuifer
Parameter ini sangat berkaitan erat
dengan kondisi geologi permukaan
dan untuk mengetahui lebih detil
biasanya
dilakukan
pendugaan
dengan metode geofisika dan tes
pemompaan.

5.

Topografi atau kemiringan lahan.
Semakin datar topografi di atas air
tanah, semakin mudah air tanah
untuk tercemar. Karena semakin
datar
maka
kesempatan
zat
pencemar untuk meresap ke dalam
air tanah semakin cepat, sehingga
semakin datar skor-nya semakin
tinggi.

Bobot, pembagian kelas tiap parameter
serta nilai skor yang diberikan untuk tiap
kelas dapat dilihat pada Tabel 1, 2, 3, 4
dan 5 bawah ini:
Tabel 1. Bobot, Interval dan Nilai
Skorparameter Muka Air
Tanah (Bobot 5)
Kedalaman m.a.t (m)

Nilai (skor)

<2
2–4
4–6
6–8
8<

5
4
3
2
1

Tabel 2.

Bobot, Pembagian dan Nilai
Skor Parameter Kondisi
Geologi (Bobot 4)

Jenis Batuan
Satuan pasir kerakal aluvial

Nilai
(skor)
5

Satuan pasir gumuk

4

Pasir sedang (F. Wates)

3

Pasir lempungan (F.
Yogyakarta)

2
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Tabel 3. Bobot, Pembagian dan Nilai
Skor Kondisi Tanah (soil)
(Bobot 3)

Jenis Tanah

Nilai
(skor)

Pasir Gumuk (Tanah regosol
pasir pantai)
Pasir Aluvial sungai
Pasir halus gampingan
Pasir lempung kehitaman
dan merah

5
4
3
2

Kemudian
untuk
menentukan
tingkat kepekaan air tanah terhadap
pencemaran yang terjadi di permukaan di
lakukan dengan melakukan perhitungan
dengan rumus :Nilai Total =
MbMs +
GbGs + TbTs + AbAs+SbSs
Keterangan :
Mb : Bobot parameter kedalaman muka
air tanah
Ms : Skor suatu daerah berdasarkan
kedalaman muka air tanahnya
Gb : Bobot dari parameter kondisi
geologi
Gs : Skor suatu daerah berdasarkan
kondisi geologinya
Tb : Bobot dari parameter kondisi tanah
Ts : Skor suatu daerah berdasarkan
kondisi tanahnya
Sb : Bobot dari parameter slope atau
kemiringan
Ss : Skor suat u daerah berdasarkan
slopenya

Tabel 4. Bobot, Pembagian dan Nilai
Skor Kondisi Media Akifer
(Bobot 2)
Jenis Media akifer

Nilai
(skor)

Pasir gumuk

5

Pasir alluvial sungai

4

Pasir lempunan alluvial
sungai, danau

3
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Tabel 5. Bobot, Pembagian dan Nilai
SkorKemiringan Lahan atau
Topografi (Bobot 2)

o

Kemiringan lahan ( )
0–2
2 – 10

Peta Vulnerabilitas Air Tanah Dangkal.
Luas Tiap Kelas dan penyebarannya
terlihat pada Tabel 8 dan Gambar 2

Nilai
(skor)
5
4

Semakin besar nilai totalnya berati
air tanah tersebut semakin peka atau
rentan terhadap pencemaran. Untuk
klasifikasinya (membuat zonasi tingkat
vulnerabilitas) perlu dibuat kelas -kelas
berdasarkan nilai total yang ada di
seluruh
daerah
penelitian.
Proses
klasifikasi dilakukan berdasarkan kriteria
seperti terlihat pada Tabel 6 di bawah ini.
Tabel 6.

No
1
2
3
4
3.2.

Kriteria Pengkelasan Vulnerabilitas Air Tanah Dangkal di
Pantai Selatan Kab. Bantul

Kelas
Vulnerabilitas
Tidak Peka
Kurang Peka
Peka
Sangat Peka

Jumlah
Skor
< 50
51 - 59
60 - 68
69 <

Vulnerabilitas Air Tanah
Pantai Selatan Kab. Bantul

di

Berdasarkan konsep model yang
telah dibangun, kemudian dilakukan
penampalan
layer
Peta
Kelas
:
Kedalaman Muka Air Tanah, Kondisi
Geologi, Kondisi Tanah, Kondisi Media
Akuifer dan Kemiringan Lahan. Dari hasil
penampalan diperoleh layer peta dengan
total 41 poligon dengan 26 jenis jumlah
skor (lihat Tabel 7). Perlu ditekankan
bahwa klasifikasi kepekaan disini relatif
terhadap air tanah dalam lingkup daerah
penelitian dan tidak dapat dibandingkan
dengan air tanah di luar daerah penelitian
secara langsung. Layer peta ini kemudian
direklasifikasi sesuai dengan kriteria yang
ada pada Tabel 6 untuk memperoleh

Dari Tabel 8 dan Gambar 2 terlihat
bahwa sebagian besar air tanah dangkal di
pantai selatan Kab. Bantul tergolong dalam
kelas peka terhadap adanya pencemaran di
permukaan tanah yaitu dengan luas sekitar
27, 86 km2 (47,52% dari total luas daerah
kajian). Kelas air tanah ini tersebar di
bagian tengah daerah penelitian.
Tabel 7.

Luas Tiap Jenis Jumlah Skor
Hasil
Penampalan Semua
Parameter.

No

Total Nilai
SkorxBobot

1
2

Luas (m2)

(%)

41

118,424.43

0.20

42

1,499,650.33

2.56

3

45

311,807.37

0.53

4

46

1,302,041.71

2.22

5

47

667,810.58

1.14

6

48

5,138,343.01

8.76

7

51

317,421.91

0.54

8

53

1,890,240.90

3.22

9

54

435,114.09

0.74

10

56

15,837.15

0.03

11

57

408,617.01

0.70

12

58

18,853.31

0.03

13

59

2,405,496.23

4.10

14

60

4,513,341.88

7.70

15

61

109,955.58

0.19

16

62

625,143.83

1.07

17

63

1,135,977.76

1.94

18

64

204,965.70

0.35

19

65

15,183,887.20

25.90

20

66

2,041,915.57

3.48

21

68

4,047,087.50

6.90

22

70

1,082,096.95

1.85

23

71

12,163,605.29

20.75

24

73

658,990.74

1.12

25

75

54,673.31

0.09

26

76

2,275,391.61

3.88

58,626,690.94

100.00
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Gambar 2. Peta Vulnerabilitas Air Tanah Dangkal

Air tanah yang tergolong sangat
pek a terbentang di bagian selatan daerah
penelitian membentang dari barat ke
timur sejajar dengan garis pantai. Luas
keseluruhan air tanah kelas sangat peka
2
ini adalah 16,23 km (sekitar 27,69% dari
keseluruhan daerah penelitian).

Sedangkan
air
tanah
yang
tergolong tidak peka tersebar setempatsetempat di bagian barat laut dan timur
laut daerah penelitian dengan luas
2
keseluruhan sekitar 9,04 km (sekitar
15,42 % dari luas keseluruhan daerah
penelitian).

Air tanah yang tergolong kurang
peka
tersebar
setempat-setempat
terutama di bagian utara daerah
penelitian dengan luas keseluruhan
sekitar 5,49 km2 (sekitar 9,37% dari luas
keseluruhan daerah penelitian).

Dari uraian tersebut di atas maka
secara umum air tanah dangkal di pantai
selatan Bantul tergolong peka terhadap
terjadinya pencemaran di permukaan
tanah yang ada di atasnya. Dan dapat
dikatakan bahwa secara umum ke arah
darat kepekaan air tanah terhdap
pencemaran semakin berkurang.

Tabel 8.

No

Luas Tiap Kelas Kesesuaian
Lahan
Sebagai
Daerah
Resapan Air

1
2

Kelas
Vulnerabilitas
Tidak Peka
Kurang Peka

3
4

Luas (m2)
9,038,077.42
5,491,580.61

15.42
9.37

Peka

27,862,275.02

47.52

Sangat Peka

16,234,757.90

27.69
100

58,626,690.94

Sumber : Hasil pengolahan, 2005
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4. KESIMPULAN
1.

Seiring
semakin
pesatnya
pertumbuhan jumlah penduduk dan
kegiatan ekonomi di pantai selatan
Bantul maka potensi pencemaran
terhadap air tanah juga semakin
meningkat, oleh karena itu perlu
adanya
pengkajian
tingkat
vulnerabilitas air tanah di pantai
selatan Kab. Bantul. Secara umum
kondisi alami pantai selatan Bantul
relatif seragam (tidak banyak variasi)
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2.

sehingga dalam pengkelasannya
harus lebih rinci (detil).
Berdasarkan pada kondisi alami
pantai selatan Kab. Bantul, maka
parameter yang dipakai dalam
pengembangan
konsep
model
vulnerabilitas ini, adalah :
•
•
•
•
•

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Kedalaman muka air tanah
Kondisi geologi permukaan
Kondisi lapisan tanah (soil)
Media akifer dan karakteristiknya
Topografi dan kelerengan

Untuk kasus pantai selatan Kab.
Bantul, model dasar yang dipakai
adalah model Point Count System yang
merupakan salah satu pengembangan
dari system evaluasi parametric karena
metodenya relatif sederhana dan
hasilnya cukup baik, dan telah banyak
dikembangkan di berbagai negara.
Secara garis besar tingkat kepekaan
air tanah di pantai selatan Bantul
sangat besar tapi untuk membuat
zonasi tingkat kepekaan di tiap lokasi
perlu adanya pemodelan ini pada TA
2005.
Saran
:
Update
data
dan
penyempurnaan (verifikasi) konsep
model perlu terus dilakukan
Sebagian besar air tanah dangkal di
pantai selatan Kab. Bantul tergolong
dalam kelas peka terhadap adanya
pencemaran di permukaan tanah yaitu
dengan luas sekitar 27, 86 km2
(47,52% dari total luas daerah kajian).
Kelas air tanah ini tersebar di bagian
tengah daerah penelitian.
Air tanah yang tergolong sangat peka
terbentang di bagian selatan daerah
penelitian membentang dari barat ke
timur sejajar dengan garis pantai. Luas
keseluruhan air tanah kelas sangat
peka ini adalah 16,23 km2 (sekitar
27,69% dari keseluruhan daerah
penelitian).
Air tanah yang tergolong kurang peka
tersebar
setempat-setempat
terutama di bagian utara daerah

penelitian dengan luas keseluruhan
sekitar 5,49 km2 (sekitar 9,37% dari
luas keseluruhan daerah penelitian).
9. Sedangkan air tanah yang tergolong
tidak peka tersebar setempatsetempat di bagian barat laut dan
timur laut daerah penelitian dengan
2
luas keseluruhan sekitar 9,04 km
(sekitar
15,42
%
dari
luas
keseluruhan daerah penelitian).
10. Secara umum air tanah dangkal di
pantai selatan Bantul tergolong peka
terhadap terjadinya pencemaran di
permukaan tanah yang ada di
atasnya. Dan dapat dikatakan bahwa
secara umum ke arah darat
kepekaan
air
tanah
terhdap
pencemaran semakin berkurang.
DAFTAR PUSTAKA
1.

2.

3.

4.

Harter, T., and Walker, LG., 2001,
Assessing
Vulnerability
of
Groundwater, Tidak dipublikasikan.
Mc. Donald and Partners, 1984,
Groundwater Appedices, Greater
Yogyakarta Groundwater Resources
Study,
Overseas
Development
Administratition,
London
Grroundwater development Project,
Indonesia, Dir. General of Water
Resources Development, Jakarta.
Vrba, J., and Civita, M., 1994,
Assessement
of
Groundwater
Vulnerability, dalam Guidebook on
Mapping Grounwater Vulnerability –
International
Association
of
Hydrogeological v.16, Verlag Heinz
Heise, Hannover
Warkhaida, L., 2001, Evaluasi
Potensi dan Arahan Pengembangan
Air Bawah Tanah Dangkal di Dataran
Pantai Selatan Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi
di Jurusan T. Geologi, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, tidak
dipublikasika

Pemodelan Vulnerabilitas Air …..J. Tek. Ling. PTL-BPPT. 7 (2): 145-151

151

