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Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif  yang bertujuan untuk mengetahui 
keadaan kondisi air yang menekankan pada aspek kondisi fisik air tanah, 
kedalaman air tanah, jumlah kadar pH air tanah,. Air merupakan salah satu 
komponen utama dalam sumber daya alam yang penting bagi manusia, salah satu 
sumber air yang digunakan adalah berasal dari air tanah. Populasi dalam 
penelitian ini adalah wilayah Perumahan Karunia Indah. Dengan pengambilan 
sampel secara acak otomatis di RT 10, RT 11, RT 12, RT 13 yaitu air tanah pada  
sumur gali warga di Perumahan Karunia Indah. 
 
 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik observasi lapangan dan 
teknik dokumentasi. Variabel yang diteliti adalah  fisik air yang terdiri dari warna 
air,rasa air dan bau air, kedalaman air tanah dan kadar pH air tanah kemudian di 
deskripsikan. Setelah penelitian di lapangan dengan dilakukan pengamatan pada 
sifat fisik air dan pengukuran kedalaman air tanah dan kadar pH air di wilayah 
Perumahan Karunia Indah Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota 
Bandar Lampung diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : Bahwa diketahui 
pada sampel air sumur I air tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, kedalaman 
air tanah 8 meter termasuk kategori dangkal dengan kadar pH 6,80 bersifat asam, 
maka air tersebut  termasuk air yang sehat untuk dikonsumsi sesuai standar baku 
mutu air yang ditetapkan dinas kesehatan. Pada sumur II diketahui air berwarna, 
air berbau dan air berasa, kedalaman air tanah 10,5 meter termasuk kategori 
sumur dangkal, dengan pH air 6,58 bersifat asam, maka air di sumur II tidak sehat 
dikonsumsi penduduk. Pada sumur III diketahui air berwarna, air berasa dan 
berbau, kedalaman air tanah 9,5 meter dan pH airnya 6,37 bersifat asam, maka 
pada air sumur III tidak sehat dikosumsi. Diketahui pada  sampel air  di sumur IV 
air tidak berwarna, tidak berasa dan juga tidak berbau, dengan kedalaman air 
tanahnya 8 meter, dan pH air 7,18 bersifat basa, pada sumur III termasuk sehat  
dikonsumsi. Pada sampel air sumur V diketahui  air berwarna, berbau dan berasa, 
dengan kedalaman air tanah 10 meter, dan kadar pH 6,34 bersifat asam, maka air 
termasuk sehat dikonsumsi. Pada sampel air sumur VI diketahui air tidak 
berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, kedalaman air tanah 7 meter dan pH 6,61 
bersifat asam, maka air sumur VI sehat dikonsumsi. Pada sampel air di sumur VII 
diketahui air tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, dan kedalaman air 
tanah 8  meter, dan kadar pH 6,84 bersifat asam, maka air tersebut sehat 



dikonsumsi. Kemudian pada sampel air sumur VIII diketahui air tidak berwarna , 
tidak berasa, juga tidak berbau, kedalaman air tanahnya 6 meter, dengan pH 7,88, 
maka pada air sumur VIII airnya termasuk sehat dikonsumsi. Ada 3 sumur yang 
airnya tidak sehat dikonsumsi penduduk  dari 8 sumur gali di wilayah Perumahan 
Karunia Indah Kelurahan Sukabumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar 
Lampung.. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


