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BAB II 

DASAR TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN 

2.1. Deskripsi  ABT (Air Bawah Tanah) 

 Keberadaan ABT (Air Bawah Tanah) sangat tergantung besarnya curah hujan 

dan besarnya air yang dapat meresap kedalam tanah. Faktor lain yang mempengaruhi 

adalah kondisi litologi (batuan) dan geologi setempat. Kondisi tanah yang berpasir lepas 

atau batuan yang permeabilitasnya tinggi akan mempermudah infiltrasi air hujan 

kedalam formasi batuan. Dan sebaliknya batuan dengan sementasi kuat dan kompak 

memiliki kemampuan untuk meresapkan air kecil. Dalam hal ini hampir semua curah 

hujan akan mengalir sebagai limpasan (runoff) dan terus ke laut. Faktor lainnya adalah 

perubahan lahan-lahan terbuka menjadi pemukiman dan industri, penebangan hutan 

tanpa kontrol. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi infiltrasi terutama bila terjadi 

pada daerah resapan (recharge area). 

2.1.1. Siklus Hidrologi 

 Pemanfaatan air untuk berbagai macam keperluan tidak akan mengurangi 

kuantitas air yang ada di muka bumi ini, tetapi setelah dimanfaatkan maka kualitas air 

akan menurun. Air di bumi ini selalu mengalir dan dapat berubah wujud menjadi uap air 

sebagai akibat pemanasan oleh sinar matahari dan tiupan angin. Uap air ini kemudian 

menguap dan mengumpul membentuk awan. Pada tahap ini terjadi proses kondensasi  

yang kemudian turun sebagai titik-titik hujan atau salju. Sebagian dari air yang jatuh ke-

bumi meresap kedalam tanah sebagai ABT, sedangkan sebagian lainya mengalir sebagai 

air permukaan yang kemudian menguap kembali akibat sinar matahari. Siklus disebut 

siklus hidrologi (hydrologic cycle). 

 
Gambar 2.1. Siklus Hidrologi (hydrologic cycle) 
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Secara umum, siklus hidrologi dapat dibagi dalam tiga tahapan: 

1) Air permukaan yang ada di muka bumi ini membentuk kumpulan butir-butir air 

sebagai awan, ditiup angin ke arah dataran, kemudian turun sebagai hujan. 

2) Air hujan yang turun ke permukaan bumi, sebagian mengalir sebagai air 

permukaan, sebagian menguap (evaporasi) dan sebagian lagi menyerap melalui 

pori-pori tanah ke dalam tanah (infiltrasi) sebagai ABT (groundwater). 

3) Air yang masuk kedalam tanah sebagai ABT, sebagian mengisi lapisan 

tanah/batuan dekat permukaan bumi yang kemudian disebut akuifer dangkal, 

dan sebagian lagi terus masuk kedalam tanah untuk mengisi lapisan akuifer yang 

lebih dalam. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Lokasi 

pengisian (recharge area) dapat jauh sekali dari lokasi pengambilan airnya 

(discharge area). 

Secara skematis siklus ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Diagram siklus hidrologi (Dr.Ir.Robert J Kodoatie, 1996) 

Keterangan gambar: 

1. penguapan (evaporasi) 

2. evapotranspirasi 

3. hujan (air atau salju) 

4. air mengalir lewat batang tanaman 

atau jatuh langsung dari tanaman 

 

5. aliran di muka tanah (over land 

flow) 

6. banjir (genangan) 

7. aliran jaringan sungai (runoff) 
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8. transpirasi  

9. kenaikan kapiler 

10. infiltrasi 

11. aliran antara (interflow) 

12. aliran dasar (baseflow) 

13. aliran runout 

14. perkolasi 

15. kenaikan kapiler 

2.1.2. Pergerakan ABT 

 Air yang meresap kedalam tanah akan mengalir mengikuti gaya gravitasi bumi. 

Akibat adanya gaya adhesi butiran tanah pada zona tidak jenuh air, menyebabkan pori- 

pori tanah terisi air dan udara dalam jumlah yang berbeda-beda. Setelah hujan, air 

bergerak kebawah melalui zona tidak jenuh air. Sejumlah air beredar didalam tanah  dan 

ditahan oleh gaya-gaya kapiler pada pori-pori yang kecil atau tarikan molekuler di 

sekeliling partikel-partikel tanah. Bila kapasitas retensi dari tanah telah habis, air akan 

bergerak kebawah kedalam daerah dimana pori-pori tanah atau batuan terisi air. Air di 

dalam zona jenuh air ini disebut ABT. 

 
Gambar 2.3. Pergerakan ABT (Air Bawah Tanah) 

2.1.3. Aliran ABT 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap gerakan air bawah permukaan tanah 

antara lain adalah: 

• Perbedaan kondisi energi di dalam ABT itu sendiri. 

• Kelulusan lapisan pembawa air. 

• Kekentalan (viscosity) ABT. 

ABT memerlukan energi untuk dapat bergerak mengalir melalui ruang antar 

butir. Tenaga penggerak ini bersumber dari energi potensial. 
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 Energi potensial ABT dicerminkan dari tinggi muka airnya (piezometric) pada 

tempat yang bersangkutan. ABT mengalir dari titik dengan energi potensial tinggi ke 

arah titik dengan energi potensial rendah. Antara titik titik-titik dengan energi potensial 

sama tidak terdapat pengaliran ABT. 

 Garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang sama energi potensialnya 

disebut garis kontur muka ABT atau garis isohypse. Sepanjang garis kontur tersebut 

tidak terdapat aliran ABT, karena arah aliran ABT tegak lurus dengan garis kontur  

 
Gambar 2.4. Jaring-jaring Aliran ABT (Air Bawah Tanah) 

 Aliran ABT tersabut secara umum bergerak dari daerah imbuh (recharge area) 

ke daerah luah (discharge area) dan dapat muncul ke permukaan secara alami maupun 

buatan. 

2.1.4. Munculan ABT 

ABT dapat muncul ke permukaan secara alami, seperti mata air, maupun karena 

budidaya manusia, lewat sumur bor. 

Mata air (spring) adalah keluaran terpusat dari ABT yang muncul di permukaan 

sebagai suatu aliran air. Mata air dilihat dari penyebab kemunculannya dapat 

digolongkan menjadi dua (Bryan vide Tood, 1980), yakni: 

• Akibat dari kekuatan non gravitasi 

• Akibat dari kekuatan- kekuatan gravitasi 

Yang termasuk dalam golongan pertama adalah mata air yang berhubungan 

dengan rekahan yang meluas hingga jauh ke dalam kerak bumi. Mata air jenis ini 

biasanya berupa mata air panas 
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Gambar 2.5 Mata Air Panas 

 Mata air gravitasi adalah hasil dari aliran air di bawah tekanan hidrostatik. 

Secara umum jenis-jenisnya dikenal sebagai berikut: 

• Mata air depresi (depression springs) terbentuk karena permukaan tanah 

memotong muka ABT. 

• Mata air sentuh (countact springs) terbentuk karena lapisan yang lulus air 

yang dialasi oleh lapisan yang relatif kedap air teriris oleh muka tanah. 

• Mata air artesis (artesian springs) terbentuk oleh pelepasan air di bawah 

tekanan dari akuifer tertekan pada singkapan akuifer atau melalui bukaan 

dari lapisan penutup. 

• Mata air pipaan atau rekahan (tubular of fracture springs) muncul dari 

saluran, seperti lubang pada lava atau saluran pelarutan, atau muncul dari 

rekahan-rekahan batuan padu yang berhubungan dengan ABT. 

 

 
Gambar 2.6. Jenis Mata Air Gravitas 
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Munculan ABT ke permukaan karena budidaya manusia lewat sumur bor dapat 

dilakukan dengan menembus saluran tebal akuifer (fully penetrated) atau hanya 

menembus sebagian tebal akuifer (partially penetrated). Konstruksi sumur bor dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

2.1.5. Lapisan Akuifer 

Sebagai lapisan kulit bumi, maka akuifer membentang sangat luas, menjadi 

semacam reservoir bawah tanah. Pengisian akuifer ini dilakukan oleh resapan air hujan 

kedalam tanah. Sesuai dengan sifat dan lokasinya dalam siklus hidrologi, maka lapisan 

akuifer mempunyai fungsi ganda sebagai media penampung (storage fungtion) dan 

media aliran (conduit fungtion). Aliran ABT dapat di bedakan dalam aliran akuifer 

bebas (unconfined aquifer) atau akuifer terkekang (confined aquifer). 

• Akuifer tertekan/terkekang (confined aquifer) adalah lapisan rembesan air yang 

mengandung kandungan ABT yang bertekanan lebih besar dari tekanan udara 

bebas/tekanan atmosfir, karena  bagian bawah dan atas dari akuifer ini tersusun 

dari lapisan kedap air (biasanya tanah liat). Muka ABT dalam kedudukan ini 

disebut pisometri, yang dapat berada di atas maupun di bawah muka tanah. 

Apabila tinggi pisometri berada di atas muka tanah, maka air sumur yang 

menyadap akuifer jenis ini akan mengalir secara bebas. ABT dalam kondisi 

demikian disebut artoisis atau artesis. Dilihat dari kelulusan lapisan 

pengurungnya akuifer tertekan/terkekang dapat dibedakan menjadi akuifer 

setengah tertekan (semi-confined aquifer) atau tertekan penuh (confined 

aquifer). 

 
Gambar 2.7. Jenis Akuifer 
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• Akuifer bebas/tak tertekan (unconfined aquifer) adalah lapisan rembesan air 

yang mempunyai lapisan dasar kedap air, tetapi bagian atas muka ABT lapisan 

ini tidak kedap air, sehingga kandungan ABT yang bertekanan sama dengan 

tekanan udara bebas/tekanan atmosfir. Ciri khusus dari akuifer bebas ini adalah 

muka ABT yang sekaligus juga merupakan batas atas dari zona jenuh akuifer 

tersebut. 

• Akuifer terangkat (perched) merupakan kondisi khusus, dimana ABT pada 

akuifer ini terpisah dari ABT utama oleh lapisan yang relatif kedap air dengan 

penyebaran terbatas, dan terletak di atas muka ABT utama. 

 
Gambar 2.8. Akuifer Terangkat 

2.1.6. Keterdapatan ABT   

Penyebaran vertikal air bawah permukaan dapat dibagi menjadi zona tak jenuh 

(zone of aeration) dan zona jenuh (zone of saturation). Zona tak jenuh terdiri dari ruang 

antara yang sebagian terisi oleh air dan sebagian terisi oleh udara, sementara ruang 

antara zona jenuh seluruhnya terisi oleh air. 

 
Gambar 2.9. Skema Zona ABT (Air Bawah Tanah) 
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Air yang berada pada zona tak-jenuh disebut air gantung (vodose water), dan 

yang tersimpan dalam ruang merambat (capillary zone) disebut air merambat (capillary 

water).  

ABT adalah bagian dari air yang ada di bawah permukaan tanah (sub-surface 

water), yakni yang berada di zona jenuh air (zone of saturation). Keterdapatan ABT 

pada zona jenuh mengisi ruang-ruang antara butir batuan rongga-rongga batuan. 

 
Gambar 2.10. ABT Pada Zona Jenuh 

 

Batuan itu sendiri, ditinjau dari sifatnya terhadap air dapat dibedakan atas: 

• Akuifer 

Suatu formasi batuan yang mengandung cukup bahan-bahan yang lulus dan 

mampu melepaskan air dalam jumlah berarti ke sumur-sumur atau mata air. 

Ini berarti, formasi tersebut mempunyai kemampuan menyimpan dan 

mengalirkan air. Pasir dan kerikil merupakan contoh suatu jenis akuifer. 

• Akuiklud 

Suatu lapisan jenuh air, tetapi relatif  kedap air yang tidak dapat melepaskan 

air dalam jumlah berarti. Lempung adalah salah satu jenis dari Akuilud. 

• Akuifug 

Lapisan batuan yang relatif kedap air, yang tidak mengandung ataupun dapat 

mengalirkan air. Batu Granit termasuk jenis ini. 

• Akuitard 

Lapisan jenuh air namun hanya sedikit lulus air dan tidak mampu 

melepaskan air dalam jumlah berarti ke sumur-sumur. Lempung pasiran 

adalah salah satu contohnya. 
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Akuifer karena sifatnya seperti yang telah disebutkan di muka merupakan 

lapisan batuan yang sangat penting dalam usaha penyadapan ABT. 

Litologi atau penyusun batuan dari lapisan akuifer di Indonesia yang penting adalah: 

• Endapan aluvial 

Merupakan endapan hasil rombakan dari batuan yang telah ada. Endapan ini 

terdiri dari bahan-bahan lepas seperti pasir dan kerikil. ABT pada endapan 

ini mengisi ruang antar butir. Endapan ini tersebar di daerah dataran. 

• Endapan vulkanik muda 

Merupakan endapan hasil kegiatan gunung berapi, yang terdiri dari bahan-

bahan lepas maupun padu. ABT pada endapan ini menempati baik ruang 

antar butir pada material lepas maupun mengisi rekahan/rongga batuan padu. 

Endapan ini tersebar di sekitar wilayah gunung berapi. 

• Batu gamping 

Merupakan endapan laut yang mengandung karbonat, yang karena proses 

geologis diangkat ke permukaan. ABT di sini mengisi terbatas pada rekahan, 

rongga, maupun saluran hasil pelarutan. Endapan ini tersebar di tempat-

tempat yang dahulu berwujud lautan. Karena proses geologis, fisik, dan 

kimia, di beberapa daerah sebaran endapan batuan ini membentuk suatu 

morfologi khas, yang disebut karts.  

2.2. Potensi ABT  

 Perhitungan Potensi ABT menggunakan pendekatan neraca air klimatologi 

(Climatological Water Balancez). Prinsip pendekatanya adalah dengan menghitung 

jumlah masukan air berupa hujan dan kehilangan air yang berupa evapotranspirasi, 

sehingga bila kemampuan tanah menahan air (storage) diketahui, maka kelebihan air 

yang akan menjadi runoff dapat diketahui pula. Dengan demikian potensi ABT dapat 

diestimasikan. 

2.2.1. Resapan ABT  

Resapan ABT diperlukan untuk mengetahui seberapa besar air hujan yang 

menyerap kedalam tanah. Jumlah resapan air bawah tanah dihitung berdasarkan 

besarnya curah hujan dan besarnya derajat infiltrasi yang terjadi pada suatu wilayah, 

yang kemudian meresap masuk ke dalam tanah sebagai imbuhan ABT.  
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2.2.2. Kelulusan (Permeability) dan Keterusan (Transmissibility) 

Kelulusan (Permeability) suatu bahan pada dasarnya adalah kemampuan untuk 

mengalirkan cairan. Dimana cairan dalam hal ini adalah air, maka kemampuan batuan 

dalam meluluskan ABT, disebut sebagai “hydraulic conductivity” (K). 

Suatu media (batuan) disebut K = 1 jika media tersebut dalam satu satuan waktu 

akan dapat meluluskan satu satuan volume ABT melalui satu penampang dari satuan 

luas tegak lurus arah aliran, di bawah landaian hidrolika (dh/dl) =1. 

 ( )
( )
( ) ( )hari

m

m
m
hari

m

dl
dh

vK ==
−

=  

 dimana: 

 v  = kecepatan aliran (tanda negatif artinya aliran air menuju ke energi yang 

rendah). 

 K =  koefisien kelulusan air (hydraulic conductivity)  

Kelulusan suatu material geologi (batuan) sangat tergantung pada ukuran besar 

butiran serta sistem bukaan yang ada. Suatu lapisan batuan yang mempunyai angka 

kelulusan K dan tebal zona jenuh air b, maka dapat dikatakan lapisan batuan ini 

mempunyai angka keterusan T (Transmissibility), dinyatakan dengan persamaan: 

 ( ) ( ) ( )hari
mmhari

mbKT
2

=×=×=  

 dimana:  

T  = Transmibilitas (m2/hari) 

 K =  koefisien kelulusan (m/hari) 

 b = ketebalan akuifer (m) 

 

 

 

 

 



 14

2.2.3. Storativitas (Storage) 

Storage adalah besarnya volume air yang mampu disimpan oleh pori-pori tanah 

dalam akuifer, dinyatakan dengan persamaan: 

 2
025,2

r
tT

S
××

=   

dimana: T   = Transmibisibilitas 

   S   = Storage 

   T0  = waktu 0 

   r    = jarak antara sumur pengamat dan sumur uji (m) 

2.2.4. Karakteristik Sumur 

Untuk mengetahui besarnya debit pompa yang dihasilkan oleh suatu sumur 

dilakukan dengan cara uji pemompaan. Prinsipnya adalah memompa ABT dari sumur 

uji dengan debit konstan tertentu dan mengamati surutan muka ABT (drawdown) 

selama pemompaan berlangsung. Dari pompa uji tersebut dapat dilihat berapa besar 

kapasitas jenis sumur, yakni jumlah air yang dapat dihasilkan dalam satuan volume 

tertentu (specific capacity) apabila muka air dalam sumur diturunkan dalam satuan 

panjang (misalnya liter/detik setiap satu meter satuan). Disamping itu, dari uji 

pemompaan dapat diketahui juga parameter akuifer, seperti koefisien kelulusan (K), 

transmibilitas (T) dan storativitas (S).  

 

 
Gambar 2.11. Efek Drawdown Pemompaan Sumur 
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Harga T dan S dicari dengan cara pengeplotan waktu pengujian dan drawdown 

pada kertas semi log, sehingga diperoleh t0 dan ∆S yang kemudian dapat digunakan 

untuk menghitung besarnya nilai transmibility (T) dengan persamaan : 

Sxx
xQT
∆

=
π4

30,2
 

Dimana:  T = Transmibility 

 Q = Debit pemompaan 

  ∆S = selisih drawdown padasatu kali siklus logaritma 

Dari nilai transmibility (T) diatas maka harga storativitas (S) juga dapat diperoleh. 

Penurunan muka ABT pada sumur tunggal berbeda dengan penurunan muka 

ABT pada sumur banyak. Pada sumur banyak penurunan tersebut akan saling 

mempengaruhi, tergantung dari jarak antar sumur. 

 
Gambar 2.12. Efek Drawdown Pemompaan Pada Banyak Sumur 

2.3. Metodologi Penelitian 

Sebagai langkah awal, akan disusun terlebih dahulu metode pelaksanaan tugas 

akhir. Hal ini diperlukan untuk mengatur urutan dan langkah-langkah dalam 

penyusunan laporan, sehingga dapat disusun secara sistematis. 

2.3.1. Bagan Alir Pelaksaaan Tugas Akhir 

Tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi ABT di Kota 

Semarang, serta seberapa besar pemanfaatan ABT terhadap kebutuhan air baku industri 

di wilayah Semarang bawah. 
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Dalam pelaksanaannya, tugasakhir ini dibagi dalam tahapan-tahapan, yang 

secara skematis disajikan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.13. Bagan Alir Pelaksanaan Tugas Akhir 

2.3.2. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan secara: 

• Pengumpulan data dari instansi terkait. 

• Pelaksanaan dari studi literatur. 

• Pengamatan di lapangan. 

Dari tiga metode pengumpulan data tersebut maka data-data yang diperoleh 

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: 

A. Data primer 

Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait. 
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B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari berbagai instansi-

instansi pemerintah yang terkait. 

2.3.3. Rencana Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini direncanakan 

berasal dari beberapa instansi-instansi terkait: yaitu: 

A. Data Perusahaan Daerah  Air Minum (PDAM) 

-  Sumber-sumber air dan kapasitas yang tersedia  

 B.  Data Biro Statistik  

 -  Data curah hujan Kota Semarang 

 - Jumlah industri Kota Semarang 

 - Jumlah penduduk Kota Semarang 

 C.  Data Dinas Pertambangan 

 - Data penyebaran ABT 

 - Data pengambilan ABT 

 - Peta hidrogeologi, peta geologi, peta konservasi ABT. 

 - Data jumlah sumur bor dan produksinya. 

 - Data sumur pengamat 

 D.  Data Bappeda 

 - Peta wilayah Kota Semarang 

 

 


