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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Airtanah merupakan air yang terdapat atau tersimpan dalam lapisan tanah dan

batuan. Pentingnya airtanah dalam kebutuhan hidup sehari-hari, maka dalam

pengelolaan airtanah baik dalam proses pengambilan maupun proses pelestarian

airtanah tersebut harus memperhatikan keberlangsungan airtanah itu sendiri.

Tujuan yang ingin dilakukan untuk menjaga kelestarian airtanah, perlu

dilakukan kajian mengenai airtanah tersebut, diantaranya faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari airtanah. Kuantitas dari airtanah

sendiri, sangat diperlukan untuk dapat mengetahui berapa debit maksimal airtanah

yang bisa dimanfaatkan,  namun faktor  kualitas juga tidak kalah penting terhadap

kelestarian dari airtanah sendiri. Airtanah apabila mengalami pencemaran atau

mempunyai kualitas yang kurang baik, tentunya airtanah tersebut tidak layak untuk

dikonsumsi meskipun mempunyai kuantitas atau jumlah yang sangat banyak.

Jumlah kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi tingkat pencemaran terhadap lingkungan, khususnya terhadap

airtanah. Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah

tentunya menjad magnet tersendiri bagi masyarakat untuk datang dan mencari

pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam “Kota Semarang

dalam Angka 2016”, jumlah penduduk yang ada di Kota Semarang Tahun 2015

sebanyak 1.595.267 jiwa, dan jumlah itu mengalami kenaikan rata-rata 1% setiap

tahunnya sejak Tahun 2011. Luas wilayah Kota Semarang yaitu mencapai

373,70 km2, Kota Semarang mempunyai 16 kecamatan yang keseluruhannya terdiri

dari tanah sawah seluas 39,56 km2 (10,59 % dari luas wilayah) serta 334,14 km2

merupakan bukan lahan sawah. Kepadatan penduduk di Kota Semarang jika

dilakukan perhitungan, maka didapatkan nilai kepadatan penduduk sebesar

4.628 jiwa / km2. Kepadatan penduduk yang begitu besar, maka perlu dilakukannya

kajian mengenai kerentanan terhadap pencemaran. Kajian dalam hal ini adalah
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terhadap pencemaran dilakukan terhadap airtanah yang merupakan kebutuhan

pokok dari masyarakat.

Kajian mengenai kerentanan airtanah terhadap pencemaran dapat dilakukan

dengan beberapa metode penelitian. Diantaranya ada DRASTIC, SINTACS, GOD,

AVI, dll. Namun diantara metode tersebut, ada metode yang tepat digunakan untuk

melakukan kajian mengenai kerentanan airtanah terhadap pencemaran karena dapat

mencakup wilayah yang luas serta parameter yang digunakan relatif sederhana

yaitu GOD (Groundwater occurence, Overlying lithology, Depth of the water table)

dan AVI (Aquifer Vulnerability Index) dalam Dassargues dan Gogu (2000). Kedua

metode tersebut mempunyai parameter yang relatif sederhana yaitu, untuk metode

GOD parameter yang diperlukan adalah jenis  akuifer, litologi penutup lapisan

akuifer dan kedalaman muka airtanah. Parameter dari metode AVI yang digunakan

yaitu, ketebalan lapisan penutup dari lapisan akuifer serta nilai konduktivitas

hidroliknya. Kedua parameter tersebut kita dapat mengetahui kerentanan airtanah

terhadap pencemaran.

Oleh karena itu, dipilihnya lokasi penelitian yang berada di Kota Semarang

dikarenakan Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Selain itu,

tingkat kepadatan penduduk Kota Semarang yang relatif tinggi, berbatasan

langsung dengan laut, banyaknya industri besar serta lokasi Kota Semarang yang

dekat dan mudah untuk diakses. Metode yang digunakan dalam menentukan

kerentanan airtanah terhadap pencemaran yaitu GOD dan AVI , dimana kedua

metode tersebut dapat mencakup wilayah yang luas serta parameter yang digunakan

relatif sederhana namun mempunyai hasil kajian yang bagus.

1.2 Rumusan Masalah
Kondisi airtanah di Kota Semarang perlu dilakukan kajian tentang kerentanan

airtanah terhadap risiko pencemaran. Parameter atau permasalahan yang berkaitan

dengan kerentana airtanah terhadap risiko pencemaran, yaitu :

1. Bagaimana kondisi akuifer dangkal dan geologi regional di Kota Semarang?

2. Bagaimana persebaran kedalaman muka airtanah dangkal di Kota Semarang?

3. Bagaimana kondisi kerentanan dan risiko kerentanan airtanah terhadap

pencemaran pada muka airtanah dangkal di Kota Semarang?
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4. Bagaimana pengaruh penggunaan lahan terhadap risiko pencemaran airtanah

dangkal di Kota Semarang?

5. Bagaimana langkah penanganan yang tepat untuk mencegah dan mengurangi

dampak negatif dari kerentanan airtanah dangkal terhadap pencemaran di

Kota Semarang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu :

1. Melakukan pengukuran geolistrik dengan menggunakan metode

schlumberger di Kota Semarang.

2. Melakukan pemetaan mengenai persebaran sumur dangkal dan kedalaman

muka airtanah (MAT) dangkal di Kota Semarang.

3. Melakukan analisis terhadap data bawah permukaan berupa jenis lapisan

batuan, jenis akuifer dan data persebaran serta kedalaman muka airtanah

(MAT) di Kota Semarang.

4. Melakukan pemetaan secara umum mengenai tata guna lahan di Kota

Semarang.

5. Membuat zonasi kerentanan dan risiko kerentanan airtanah terhadap

pencemaran dengan menggabungkan analisis jenis litologi penutup akuifer,

jenis akuifer dan kedalaman muka airtanah dangkal serta ketebalan laisan

penutup akuifer dan konduktivitas hidroliknya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui kondisi akuifer dangkal Kota Semarang.

2. Mengetahui persebaran dan kondisi muka airtanah dangkal Kota Semarang.

3. Mengetahui kondisi kerentanan airtanah dangkal terhadap pencemaran di

Kota Semarang.

4. Mengetahui kondisi tata guna lahan yang ada di Kota Semarang.

5. Memberikan rekomendasi pencegahan dampak negatif dari kerentanan dan

risiko kerentanan airtanah dangkal terhadap pencemaran di Kota Semarang.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini meliputi, manfaat untuk peneliti

sendiri, manfaat untuk institusi dan  masyarakat umum, dan manfaat dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu :

1. Manfaat untuk peneliti, dimana peneliti dapat menerapkan bidang keilmuan

khususnya bidang ilmu geologi dalam pencegahan dampak negatif

kerentahanan airtanah terhadap risiko pencemaran pada airtanah dangkal.

2. Manfaat untuk institusi dan masyarakat umum, hal tersebut berkaitan dengan

lokasi daerah penelitian. Diharapkan hasil kajian ini dapat digunakan sebagai

rekomendasi dalam mencegah dan mengurangi risiko pencemaran terhadap

airtanah dangkal yang berada di lokasi penelitian.

3. Manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan hasil

kajian ini dapat dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut, sebagai contoh

untuk kajian tentang tata guna lahan dan pengelolaan limbah maupun

pencemaran yang berkaitan dengan airtanah dangkal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian
1.5.1  Spasial

Berdasarkan ruang lingkup spasial, letak geografis daerah penelitian yaitu

Kota Semarang, terletak di antara garis 6050’-7010’ Lintang Selatan dan garis

109035’-110050’ Bujur Timur. Berdasarkan wilayah administrasi Kota Semarang,

kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang ada 3

kabupaten. Adapun kabupaten-kabupaten tersebut seperti yang ditunjukkan dalam

Gambar 1.1 yaitu:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa.

2. Sebelah Timur : Kabupaten Demak,

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.

Lokasi penelitian mempunyai kemudahan untuk dapat di akses secara

menyeluruh. Akses jalan yang banyak, juga dikarenakan lokasi basecamp berada di

Kota Semarang.
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1.5.2 Substansial

Batasan masalah substansial dalam penelitian ini antara lain :

1. Cakupan wilayah penelitian adalah akuifer dangkal di Kota Semarang.

2. Data penelitian ini meliputi sampel airtanah dangkal yang diambil sebanyak

308 data airtanah dangkal dan 46 data geolistrik.

3. Penentuan kerentanan airtanah terhadap pencemaran di daerah penelitian

menggunakan metode GOD (Groundwater occurance, Overlying lithology,

Depth of the water table) dan metode AVI (Aquifer Vulnerability Index).

4. Penentuan zonasi risiko kerentanan airtanah terhadap pencemaran dikaitkan

dengan tata guna lahan berdasarkan peta RTRW Tahun 2011-2031

(BAPPEDA Kota Semarang)

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bab,

adapun penjelasannya yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika

penulisan dan kerangka pikir penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kondisi demografis,

pencemaran airtanah dangkal, kerentanan airtanah dan risiko pencemaran

airtanah.

3. BAB III METODOLOGI

Bab ini mencakup alat dan bahan, tahapan penelitian, hipotesis penelitian dan

diagram alir penelitian.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini mencakup pembahasan kondisi geologi dan hidrogeologi, parameter

dan hasil penentuan zona kerentanan airtanah terhadap pencemaran, serta

parameter dan hasil dari penentuan risiko kerentanan airtanah terhadap

pencemaran.
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5. BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang

dilaksanakan di Kota Semarang.


