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ABSTRAK

PEMETAAN ZONASI POTENSI SUMBER AIR TANAH DI KABUPATEN
PRINGSEWU

Oleh

ADE NIA KHOIRUNNISA

Air memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan, mulai dari kegiatan
rumah tangga seperti memasak, mencuci hingga kebutuhan sektor industri,
pertambangan, irigasi dan lain-lain. Sebagian besar kebutuhan air tersebut diperoleh
dari air tanah dangkal yang terdapat didalam tanah yang terlindungi oleh batubatuan. Kurangnya Informasi terhadap Airtanah di Kabupaten Pringsewu membuat
masyarakat sekitar hanya menggunakan air permukaan, padahal air tanah
merupakan penyedia air bersih secara alami, tak jarang banyak kawasan yang
mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Padahal kabupaten Pringsewu
memiliki potensi hidrologi yaitu berada pada DAS Sekampung dan memiliki
Cekungan Air Tanah maka perlu dilakukan zonasi potensi sumber air tanah dangkal
untuk mengetahui daerah yang berpotensi.
Penelitian ini menggunakan 7 parameter penentu potensi sumber air tanah yaitu
Kerapatan Vegetasi, Curah Hujan, Kemiringan Lereng, Jenis Tanah, Litologi
Batuan, Pola Kelurusan, Produktifitas Akuifer. Metode penelitian ini menggunakan
pemodelan kuantitatif berjenjang tertimbang berdasarkan data setiap parameter,
dilakukan klasifikasi parameter potensi Air Tanah menggunakan metode AHP
sebagai penentu harkat pembobotan, Uji akurasi menggunakan matriks konfusi dan
Data Geolistrik Kabupaten Pringsewu.
Hasil pemetaan zonasi potensi air tanah menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten
pringsewu 51,68% didominasi zona berpotensi tinggi, 45,80% berada pada zona
berpotensi sedang, 2,52% berada pada zona berpotensi rendah .

Kata Kunci: Air Tanah, Analytical Hierarchy Process (AHP), Geolistrik, SIG

ABSTRAK

MAPPING ZONATION OF POTENTIAL GROUNDWATER
RESOURCES IN PRINGSEWU DISTRICT

BY

ADE NIA KHOIRUNNISA

Water has an important role in all aspects of life, from household activities such as
cooking, washing to the needs of the industrial sector, mining, irrigation and others.
Most of the water needs are obtained from shallow groundwater contained in the
soil protected by rocks. The lack of information on groundwater in Pringsewu
Regency makes the surrounding community only use surface water, even though
groundwater is a natural provider of clean water, not infrequently many areas
experience drought during the dry season. Whereas Pringsewu district has
hydrological potential, which is located in the Sekampung watershed and has a
groundwater basin, it is necessary to zoning the potential of shallow groundwater
sources to determine areas that have the potential.
This study uses 7 parameters that determine the potential for groundwater sources,
namely Vegetation Density, Rainfall, Slope, Soil Type, Rock Lithology,
Straightness Pattern, Aquifer Productivity. This research method uses weighted
tiered quantitative modeling based on data for each parameter, classification of
potential groundwater parameters using the AHP method as a determinant of
weighting values, accuracy testing using a confusion matrix and Geoelectrical Data
of Pringsewu Regency.
The results of the mapping of groundwater potential zoning show that the area of
Pringsewu Regency is 51.68% dominated by high potential zones, 45.80% is in
medium potential zones, 2.52% is in low potential zones.

Keywords: Groundwater, Analytical Hierarchy Process (AHP), Geoelectricity,
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I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Air memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan, mulai dari
kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci hingga kebutuhan sektor
industri, pertambangan, irigasi dan lain-lain. Ketersediaan air sebagai sumber
daya terbarukan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat,
karena akan mempengaruhi dinamika ekonomi di sektor pertanian, perikanan,
industri, perdagangan, transportasi, energi, pariwisata, dan lainnya.
(Aristiwijaya, 2015). Sebagian besar kebutuhan air tersebut diperoleh dari air
tanah yang terjebak di antara lapisan akuifer kedap air di dalam tanah
(Rachmawati, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU
No. 7/2004) menyebutkan bahwa air tanah adalah air yang berada di dalam
lapisan tanah atau pada batuan yang berada di bawah permukaan tanah.
(UNESCO, 1978) menyebutkan bahwa jumlah air tanah yang terdapat di dalam
bumi lebih besar dibandingkan air permukaan. Pada kawasan sub-urban dan
pedesaan, sumber daya air tanah dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan air
pada jaringan irigasi pertanian, penggunaan air tanah sebagai sumber air irigasi
sudah menjadi hal yang umum di beberapa daerah di berbagai belahan dunia
(Heryani dkk., 2014). sedangkan jaringan irigasi di Kabupaten Pringsewu
masih menggunakan air permukaan maka dari itu jaringan irigasi akan selalu
kekeringan saat musim kemarau maka tak jarang petani yang mengalami gagal
panen.

Terlebih lagi di daerah pemukiman yang rentan mengalami kekeringan
masyarakat tidak berani membangun sumur karna pendeteksi air tanahnya
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belum memadai. Mereka mengandalkan sumber air yang jauh bahkan rela
tidak mandi berhari-hari karena krisis air padahal Kabupaten Pringsewu
memiliki potensi hidrologi yaitu terletak dalam DAS Sekampung dan
Kabupaten Pringsewu memiliki Cekungan air tanah. CAT adalah suatu
wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Pringsewu, 2019) tidak menutup kemungkinan bahwasanya Kabupaten
Pringsewu memiliki potensi air tanah yang tinggi.

Penting dan tingginya kebutuhan air tanah dangkal di Kabupaten Pringsewu,
tidak diimbangi dengan adanya data yang cukup tentang sebaran dan kondisi
potensi air tanah dangkal (shallow wells) dalam pemenuhan kebutuhan air
yang layak bagi masyarakat Kabupaten Pribgsewu. Oleh karena itu, penelitian
tentang potensi air tanah dangkal sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi
kualitas air tanah dangkal di Kabupaten Pringsewu. Pemanfaatan air tanah
harus disesuaikan dengan daya dukung akuifer setempat yang penggunaannya
diatur di dalam Undang-undang Sumberdaya Air No. 7 Tahun 2004 Dengan
dijabarkannya masalah yang dihadapi, bagaimanakah potensi air tanah yang
ada di Kabupaten Pringsewu dan bagaimana cara mengetahuinya?

Diketahui bahwa kegiatan zonasi potensi airtanah secara konvensional
umumnya dilakukan melalui metode survei hidrologis dan survei tanah.
Namun, pelaksanaan metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup
besar. Kegiatan ini dapat dipermudah dengan mengintegrasikan teknologi
penginderaan jauh untuk melakukan identifikasi awal kondisi fisik parameter
yang diketahui berdasarkan kenampakan citra tanpa adanya kontak langsung
dengan objek. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang digunakan dalam
identifikasi awal dugaan potensi airtanah lebih mengacu pada kondisi fisik
tanah beserta kenampakan di permukaannya yang lebih mudah diinterpretasi
melalui pendekatan teknologi dan data-data penginderaan jauh.
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Penggunaan citra satelit Landsat 8 OLI berperan dalam mengidentifikasi
kenampakan tutupan lahan berupa kerapatan vegetasi yang ada di wilayah
Kabupaten Pringsewu menggunakan algoritma Soil Adjusted Vegetation Index
(SAVI). Aspek kerapatan vegetasi menjadi sorotan penting yang berkaitan erat
dengan sifat karakteristik tanah yang ada di bawahnya. Dengan bantuan
parameter lainnya yaitu peta administrasi, peta geologi, peta topografi, Data
Hidrogeologi dan peta curah hujan diharapkan dapat membantu dalam
perkiraan lokasi potensi air tanah yang ada di Kabupaten Pringsewu.

1.2 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi zona potensi
air tanah di Kabupaten Pringsewu.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :
1. Mengidentifikasi parameter potensi air tanah dan Mengklasifikasikan
potensi air tanah berdasarkan parameter yang digunakan di Kabupaten
Pringsewu
2. Melakukan analisis terhadap peta potensi air tanah dangkal.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk dari adanya perkembangan
ilmu dan teknologi dalam bidang pemetaan. Penginderaan jauh dapat kita
manfaatkan untuk analisis berbagai hal. Salah satunya diterapkan dalam
penelitian ini yaitu untuk menganalisis potensi air tanah. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan (Aristiwijaya, 2015), untuk mengetahui
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potensi air tanah diperlukan beberapa parameter yakni: peta kerapatan
vegetasi,

peta kelerengan lahan, peta aliran sungai, peta geologi, data

klimatologi, data hidrogeologi yang ada di daerah penelitian.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat dilakukan pemetaan potensi air
tanah di Kabupaten Pringsewu dengan memanfaatkan citra landsat 8 untuk
dilakukan analisis kerapatan vegetasi dengan menggunakan metode SAVI
(Soil Adjusted Vegetation Index). Citra tersebut akan dilakukan proses
pengolahan yang terdiri dari koreksi radiometri, koreksi geometri dan
pemotongan citra. Selanjutnya dilakukan transformasi algoritma indeks
vegetasi SAVI yang akan menghasilkan peta kerapatan vegetasi.
Parameter lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu peta kemiringan
lereng untuk mengetahui kawasan yang curam maupun landai. Peta jenis tanah
digunakan untuk pengamatan tekstur tanah yang turut menentukan tata air
didalam tanah. Peta hidrogeologi digunakan untuk melihat area mana saja yang
terdapat batuan dan akuifer produktif. Peta curah hujan sebagai data
pendukung dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan proses overlay data
untuk mengerucutkan zona potensial sumber air tanah yang akan dipetakan dan
dilakukan skoring untuk menentukan parameter yang paling berpengaruh
terhadap adanya potensi air tanah hingga yang tidak berpengaruh
menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process). Kemudian dilakukan
validasi lapangan menggunakan geolistrik yaitu suatu metode geofisika yang
mendeteksi kondisi bawah permukaan bumi. Dari proses tersebut akan
dihasilkan peta potensi air tanah di daerah penelitian.

1.5 Hipotesa

Menurut Undang-Undang no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Air
tanah adalah air yang berada pada lapisan tanah atau batuan yang berada di
bawah permukaan tanah. Air tanah terdapat pada tanah yang lokasi vegetasinya
rimbun/lebat

memiliki

pori

lebih

banyak

karena

akar-akar

pohon
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melonggarkan tanah dan mengumpulkan bahan organik lebih banyak serta
menyebabkan daya infiltrasi lebih tinggi (Zhang dkk., 2011). Air tanah juga
ditemukan dalam formasi geologi permeabel yang dikenal sebagai akuifer.
Akuifer adalah formasi pengikat air yang memungkinkan sejumlah besar air
mengalir di bawah kondisi lapangan normal. Formasi geologi merupakan
faktor yang mempengaruhi proses pembentukan airtanah (Asdak, 1995).
Kondisi topografi pada daerah tersebut juga mempengaruhi besar kecilnya
potensi air tanah pasalnya pada lahan dengan kemiringan lereng besar,
kecepatan pergerakan aliran permukaan cenderung lebih besar pula, sehingga
waktu yang diperlukan air untuk infiltrasi berkurang. Hal ini mengakibatkan
sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan dan mengurangi intensitas
air yang terserap ke dalam tanah sebagai pembentuk airtanah. Sebaliknya, pada
lahan yang datar air dapat menggenang sehingga mempunyai waktu yang
cukup untuk infiltrasi (Triatmodjo dkk., 2009).
Dengan memanfaatkan teknologi dan data-data penginderaan jauh identifikasi
kerapatan vegetasi dapat dilakukan dengan cara transformasi, salah satu
transformasi yang digunakan yaitu Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)
yang memanfaatkan saluran band 4 (red) dan band 5 (Near Infrared) yang peka
terhadap vegetasi. Kemiringan lereng diperoleh dari data kontur RBI yang
diekstraksi menggunakan tool slope. Sedangkan litologi batuan, produktifitas
akuifer, pola kelurusan geologi didapatkan dari peta hidrogeologi didukung
dengan data jenis tanah dan curah hujan .
Menurut (Purnama, 2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya
potensi air tanah di suatu daerah adalah besar kecilnya curah hujan, banyak
sedikitnya vegetasi, kemiringan lereng, serta derajat porositas dan
permeabilitas batuan. Maka dapat diambil hipotesis bahwa Kabupaten
Pringsewu memiliki potensi air tanah berdasarkan litologi batuan dan
produktifitas akuifer yang memiliki kelulusan yang tinggi serta didukungnya
vegetasi yang masih rapat dan tingginya curah hujan hal tersebut dapat
diterapkan untuk menduga lokasi yang berpotensi sumber air tanah di
Kabupaten Pringsewu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian
sebelumnya sebagai referensi dan pembanding. Penelitian tentang pemetaan
potensi Airtanah telah cukup banyak dilakukan sebelumnya. Namun masingmasing penelitian memiliki tujuan, metode dan hasil yang berbeda-beda.
Dalam penentuan tujuan, metode, dan hasil penelitian tersebut disesuaikan
dengan kondisi setiap wilayah yang dikaji. Penelitian mengenai pemetaan air
tanah diantaranya pernah dilakukan oleh (Sutirto & Rante Lembang, 2017)
dengan judul pemetaan potensi air tanah menggunakan penginderaan jauh dan
sistem informasi geografis menggunakan Citra Landsat 8 yang dinterpretasi
secara visual dan metode pengharkatan berjenjang tertimbang dengan
parameter geologi, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan
curah hujan. Berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan didapatkan hasil
bahwa Kota Kupang memiliki potensi air tanah yang tinggi, hal itu terbukti dari
49 % dari total luas Kota Kupang atau sekitar 8070.74 Ha memiliki potensi air
tanah tinggi. Serta hanya sekitar 561.85 Ha atau sekitar 3.42 % yang memiliki
potensi air sangat rendah
Penelitian lainnya dilakukan oleh Bayu Aristiwijaya (2015) yang berjudul
Identifikasi potensi sumber air dengan citra satelit landsat 8 dan sistem
informasi geografis di Kabupaten Bojonegoro dimana penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui zona-zona yang memiliki potensi sumber daya air
di Kabupaten Brojonegoro dengan mengamati kerapatan vegetasi dari hasil
olahan citra satelit Landsat 8. Data pendukung yang digunakan adalah data
kemiringan lereng, data curah hujan dan data hidrogeologi. Data pendukung
yang digunakan sebagai validasi dan pembanding adalah data geologi dan data
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hidrogeologi, diolah bersama dengan data primer menggunakan metode
overlay dengan bantuan Sistem Informasi Geografis. Dari penelitian ini dibuat
data zonasi berupa Peta Potensi Air Tanah di Kabupaten Bojonegoro Terdapat
4 kelas potensi debit air tanah yaitu Tinggi (> 10 liter/detik), Sedang (± 5
liter/detik), Sedang (± 2,5). liter/detik), dan Langka (<2,5 liter/detik).
Berdasarkan referensi penelitian tersebut maka pada penelitian ini saya
menambahkan parameter Data Hidrogeologi.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Riski Choirul Rahmawati (2018) yang
berjudul pemanfaatan citra satelit landsat 8 oli dan sistem informasi geografis
untuk identifikasi potensi air tanah di Kabupaten Sleman. Zonasi potensi
Airtanah disusun berdasarkan enam parameter, yaitu kerapatan vegetasi,
kemiringan lereng, litologi batuan, tekstur tanah, pola kelurusan, dan kerapatan
drainase. Analisis pemodelan dilakukan melalui metode tumpangsusun
(overlay) tiap parameter yang digunakan dan pengharkatan kuantitatif
berjenjang, yang menunjukkan bobot pengaruh dari masing-masing parameter
diasumsikan setara. Uji validasi lapangan menggunakan pengukuran survei
tajuk vegetasi dan survei profiling. Hasil dari penelitian tersebut diketahui
bahwa wilayah Kabupaten Sleman didominasi oleh kelas potensi airtanah
sedang dengan luas sebesar 367.662 km2 atau 63.96% luas total Kabupaten
Sleman. Berdasarkan penelitian tersebut saya menggunakan parameter
kerapatan vegetasi, kemiringan lereng, litologi batuan dan pola kelurusan pada
penelitian ini.
Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Ifan Adi Pratama, Abdi Sukmono
dan Hana sugiastu Firdaus (2018) yang berjudul identifikasi potensi air tanah
berbasis penginderaan jauh dan sistem informasi geografis di Kabupaten
Kendal dengan menggunakan metode kuantitatif berjenjang terhadap
parameter indeks vegetasi, kelerengan, jenis tanah, jenis batuan, curah hujan
dan penggunaan lahan. Hasil dalam penelitian tersebut Peta Sebaran potensi air
tanah. Didapatkan bahwa potensi air tanah di Kabupaten Kendal terdiri dari
beberapa kelas potensi air tanah yaitu tidak berpotensi, rendah, sedang, dan
tinggi. Uji validasi menggunakan kuesioner terhadap masyarakat sekitar. Hasil
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dari penelitian tersebut yaitu Potensi air tanah di Kabupaten Kendal didominasi
oleh potensi air tanah sedang seluas 48.506,330 Ha, tidak berpotensi seluas
35.635,907 Ha, potensi air tanah tinggi seluas 15.443,343 Ha, dan potensi air
tanah rendah seluas 1.152,785 Ha. Berdasarkan referensi penelitian tersebut
saya menambahkan parameter jenis tanah pada penelitian ini.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rahardian Her Jati Kuncara (2015) yang
berjudul pemanfaatan citra landsat 8 dan data SRTM untuk pemetaan
ketersediaan air tanah di Kabupaten Klaten bagian utara dengan menggunakan
metode pengharkatan berjenjang tertimbang dengan parameter litologi batuan,
bentuklahan, tekstur tanah, pola kelurusan, kemiringan lereng, kerapatan
aliran, dan penutup lahan. Penetuan bobot parameter didasarkan oleh metode
AHP (Analytical Hierarchy Process). Adapun beberapa parameter lahan yang
berpengaruh terhadap ketersediaan airtanah, antara lain: litologi, bentuklahan,
pola kelurusan, kemiringan lereng, kerapatan drainase, tekstur tanah, dan
penutup lahan. Secara umum ketersediaan airtanah yang berada di Kabupaten
Klaten bagian utara memiliki ketersediaan airtanah tinggi hingga agak tinggi
memiliki distribusi menyebar pada daerah penelitian dengan total luas sebesar
75,07 % dari total luas daerah kajian. Kelas ketersediaan airtanah sedang
memiliki pola persebaran memusat pada bentuklahan Kaki Gunungapi dengan
luas sebesar 15,92 % dari total luas daerah kajian. Kelas ketersediaan airtanah
agak rendah dan rendah memiliki porsi sebesar 7,7% dan 1,1% dari total luas
daerah kajian. Berdasarkan penelitian tersebut saya menambahkan metode
AHP dalam penentuan bobot parameter pada penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan oleh Ade Nia Khoirunnisa (2022) yang berjudul
Pemetaa Zonasi Potensi Air Tanah di Kabupaten Pringsewu dengan
menggunakan metode pengharkatan berjenjang tertimbang dengan tujuh
parameter yaitu kerapatan vegetasi, kemiringan lereng, jenis tanah, curah
hujan, produktivitas akuifer, litologi batuan, pola kelurusan geologi.
Berdasarkan data setiap parameter dilakukan klasifikasi parameter ait tanah
menggunakan metode ahp sebagai penentu harkat pembobotan, uji akurasi
menggunakan matriks konfusi dan data geolistrik Kabupaten Pringsewu. Hasil
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pemetaan zonasi potensi air tanah menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten
Pringsewu 51,68% didominasi zona berpotensi tinggi, 45,80% berada pada
zona berpotensi sedang, 2,52% berada pada zona berpotensi rendah.

Tabel 1. Tabel perbandingan penelitian terdahulu

No.
1.

Tahun dan
Tempat
Penelitian
Pemetaan
Kota
Potensi
air Kupang
tanah
menggunakan Tahun: 2017
penginderaan
jauh
dan
sistem
informasi
geografis.
Judul Jurnal
dan Peneliti

Metode
Penelitian

Objek
Penelitian

Metode
Air Tanah
Pengharkatan
Berjenjang
Tertimbang

Peneliti
:
Sulaiman A,
Sutirto,
Yohannes
Rante
Lembang

2.

Identifikasi
Kabupaten
potensi
Brojonegoro
sumber
air
dengan citra Tahun:2015
satelit landsat
8 dan sistem
informasi
geograsi
Peneliti:
Bayu
Aristiwijaya

Metode:
Overlay

Sumber
Mata Air

Perbedaan
Penelitian
1. Lokasi : Kota
Kendal
2. Citra Landsat
8 OLI TIRS
2017
3. Metode:
Pengharkatan
berjenjang
tertimbang
dengan
parameter
geologi, jenis
tanah,
kemiringan
lereng,
penggunaan
lahan,
dan
curah hujan.
1. Lokasi
:
Kabupaten
Temanggung
2. Metode:
Overlay
dengan
parameter
kerapatan
vegetasi,
kemiringan
lereng, data
hidrogeologi,
curah hujan.
Dan validasi
lapangan
menggunakan
drone.
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Tahun dan
Metode
Objek
No.
Tempat
Penelitian
Penelitian
Penelitian
3. Pemanfaatan Kabupaten
Metode:
Air Tanah
citra satelit Sleman
Pengharkatan
landsat 8 oli
berjenjang
dan
sistem
informasi
Tahun: 2018
geografi
untuk
identifikasi
potensi
air
tanah
di
kabupaten
sleman
Judul Jurnal
dan Peneliti

Peneliti:
Riski Choirul
Rahmawati

4.

Identifikasi
Kabupaten
Metode:
potensi
air Kendal
Pengharkatan
tanah
berjenjang
berbasis
Tahun: 2018
Penginderaan
Jauh
dan
Sistem
Informasi
Geografis
Peneliti: Ifan
Adi Pratama,
Abdi
Sukmono dan
Hana sugiastu
Firdaus

Air Tanah

Perbedaan
Penelitian
1. Lokasi
:
Kabupaten
Sleman
2. Metode:
Pengharkatan
berjenjang
dengan
parameter
kerapatan
vegetasi,
litologi
batuan,
tekstur tanah,
kemiringan
lereng, pola
kelurusan,
dan
kerapatan
drainase
3. 3.Validasi
Lapangan
menggunakan
pengukuran
tajuk vegetasi
dan
Survei
profiling

1.

2.

Lokasi
:
Kabupaten
Kendal
2.Metode:
kuantitatif
berjenjang
terhadap
parameter
indeks
vegetasi,
kelerengan,
jenis
tanah,
jenis batuan,
curah
hujan
dan
penggunaan
lahan Validasi
menggunakan
kuisioner
kepada
masyarakat
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Tahun dan
Metode
Objek
Perbedaan
No.
Tempat
Penelitian
Penelitian
Penelitian
Penelitian
5. Pemanfaatan Kabupaten
Pengharkatan Ketersediaan 1. Lokasi
:
Citra Landsat Klaten
berjenjang
Air Tanah
Kabupaten
8 dan SRTM Bagian
tertimbang
Klaten
untuk
Utara
Bagian Utara
Pemetaan
2. Citra SRTM
Ketersediaan Tahun: 2015
3. Metode:
Airtanah
Pengharkatan
(Kasus
berjenjang
Daerah
tertimbang
Kabupaten
dengan
Klaten
parameter
Bagian Utara)
litologi
batuan,
Peneliti:
bentuklahan,
Rahardian
tekstur tanah,
Her
Jati
pola
Kuncara
kelurusan,
kemiringan
lereng,
kerapatan
aliran,
dan
penutup
lahan.
Penetuan
bobot
parameter
didasarkan
oleh metode
AHP
(Analytical
Hierarchy
Process)
Judul Jurnal
dan Peneliti

6.

Pemetaan
Kabupaten
Zonasi
Pringsewu
Potensi Air
tanah
di Tahun: 2022
Kabupaten
Pringsewu
Peneliti : Ade
Nia
Khoirunnisa

Pembobotan
: AHP
Uji Akurasi :
Geolistrik

Air Tanah

1. Lokasi
:
Kabupaten
Pringsewu
2. Citra Landsat
8
3. Metode
:
Pengharkatan
berjenjang
tertimbang
dengan
parameter
kerapatan
vegetasi,
litologi
batuan,
produktivitas
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No.

Judul Jurnal
dan Peneliti

Tahun dan
Tempat
Penelitian

Metode
Penelitian

Objek
Penelitian

Perbedaan
Penelitian
akuifer, pola
kelurusan,
kemiringan
lereng, jenis
tanah, curah
hujan.

2.2 Landasan Konseptual

Landasan teori ini berisi mengenai definisi, konsep yang telah tersusun secara
sistematis mengenai parameter penelitian.

2.2.1 Air Tanah

Kabupaten Pringsewu, dengan Ibukota Pringsewu, secara geografis
terletak diantara 104045’25” - 10508’42” Bujur Timur (BT) dan 508’10”5034’27” Lintang Selatan (LS). Kabupaten Pringsewu memiliki potensi
hidrologi yaitu Seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu terletak dalam
DAS Sekampung dan Sub DAS-nya terletak dalam beberapa Sub-DAS
yaitu : Sub DAS Way Sekampung Anak, dengan luas 12.575,90 Ha
(20,12%); Sub DAS Way Bulok, dengan luas 15.144,96 Ha (24,23%);
Sub DAS Way Semah, dengan luas 2.209,20 Ha (3,53%); Sub DAS
Mreabung Ilahan Sulca, dengan luas 20.081,02 Ha (32,12%); dan Sub
DAS Way Tebu, dengan luas 12.498,92 Ha (20,00%). Potensi hidrologi
lain yang berada di Kabupaten Pringsewu adalah Cekungan Air Tanah
(CAT) (Armijon dkk., 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, air tanah adalah air yang berada pada
lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
Airtanah merupakan sekumpulan air yang berada dan menempati
rongga-rongga di dalam lapisan geologi. Lapisan ini terbagi menjadi dua
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jenis lajur, yaitu lajur jenuh (saturated zone) yang berada di bawah
permukaan tanah dan lajur tidak jenuh (unsaturated zone) yang berada di
atas lajur jenuh hingga ke permukaan tanah, lapisan ini umumnya berupa
ronggarongga yang berisi air dan udara. Airtanah berasal dari air hujan
atau air pada aliran permukaan (run off) yang terserap ke dalam tanah
melalui proses infiltrasi hingga masuk ke zona tidak jenuh (unsaturated
zone), kemudian air tersebut masuk lagi lapisan tanah yang lebih dalam
melalui proses perkolasi hingga masuk ke zona jenuh (saturated zone).
Air yang terdapat pada zona ini terkumpul pada suatu reservoir alam yang
disebut akuifer hingga terbentuklah airtanah. Airtanah memiliki
hubungan yang erat dengan air permukaan. Contoh air permukaan berupa
sungai dan danau merupakan sumber utama untuk imbuhan airtanah.
Namun airtanah juga berperan penting sebagai penyedian sumber daya
air, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan beberapa aliran
sungai terhenti. Banyak sungai yang sebagian aliran airnya berasal dari
airtanah yang terbentuk melalui proses rembesan dan lain-lain. Dengan
demikian, hubungan antara airtanah dan air permukaan ini menunjukkan
bahwa pembentukan dan pemrosesan airtanah dipengaruhi oleh siklus
peredaran air di bumi, atau disebut juga dengan daur hidrologi
(Danaryanto dkk., 2008).
Salah satu air tanah berupa air sumur dangkal atau sumur gali yang
merupakan 1 konstruksi sumur paling umum dan bertambah luas untuk
dipergunakan mengambil air tanah. Sumur gali mampu menyediakan air
yang berasal dari lapisan tanah relatif dekat dari permukaan tanah, oleh
sebab itu dengan mudah terkena pencemar. Umumnya air tanah dapat
diartikan sebagai air tanah dangkal apabila dimanfaatkan oleh
masyarakat dengan sumur gali dan tersimpan dalam akuifer dengan
kedalaman permukaan 15 meter hingga 40 meter (Subariswanti, 2021).
Air tanah dangkal (air sumur) merupakan proses peresapan air yang
terjadi dalam air tanah dangkal dengan sebagian bakteri, kemudian air
tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia karena
melalui lapisan tanah yang memiliki unsur-unsur kimia tertentu. Lapisan
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tanah berfungsi sebagai saringan. Keberadaan air tanah dangkal
masyarakat, belum tentu menjamin kualitas air, sebab air tanah yang
digunakan seperti air tanah dangkal yang mudah tercemar melalui suatu
rembesan yang berasal dari tempat pembuangan sampah, tempat
pembuangan kotoran manusia dan hewan, terlebih dari geologi yang
bergerak mengalir ke kawasan tersebut (Subariswanti, 2021).

2.2.2 Penyebaran Air Tanah

Pada dasarnya potensi air tanah sangat tergantung dari kondisi geologi
terutama yang berkaitan dengan konfigurasi akuifer, struktur geologi,
geomorfologi dan curah hujan. Dari jenis dan sebaran batuan berikut
struktur geologi dapat diketahui jenis dan sebaran akuifer yang ada
walaupun demikian tidak semua batuan berfungsi sebagai akuifer. Pada
zona tidak jenuh air berpori-pori terisi oleh air dan sebagian lagi terisi
sebagai air tanah. Air yang terdapat pada zona ini tidak termasuk dalam
klasifikasi air tanah. Sebaliknya pada zona jenuh air semua pori-pori
terisi oleh air dan air yang berada pada zona inilah yang disebut sebagai
air tanah. Batas kedua zona tersebut adalah suatu bidang yang disebut
sebagai muka air tanah. Keterpadatan air tanah pada suatu daerah
umumnya ditentukan oleh faktor iklim/musim (banyak hujan

dan

evapotraspirasi), namun terdapat juga factor lain yang mempengaruhi
seperti :
a. kondisi penutup lahan (land cover)
b. kondisi geomorfologi
c. kondisi geologi
d. aktivitas manusia.
Sebagian besar air tanah berasal dari air hujan yang meresap masuk
kedalam tanah, air tanah tersebut disebut air meteorik. Selain air meteorik
ada air lain yaitu air juvenile water yang dapat diklasifikasikan menurut
asalnya yaitu magnetic water, volcanic water yang biasanya panas atau
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hangat dan mempunyai kandungan sulfur yang tinggi dan cosmic berasal
dari ruang angkasa bersama dengan meteorit (Aristiwijaya, 2015).

2.2.3 Parameter Potensi Air Tanah

Ketersediaan airtanah di muka bumi memiliki jumlah dan sebaran yang
berbeda-beda pada setiap daerah. Menurut (Purnama, 2010), faktorfaktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya potensi air tanah di suatu
daerah adalah besar kecilnya curah hujan, banyak sedikitnya vegetasi,
kemiringan lereng, serta derajat porositas dan permeabilitas batuan.
Faktor-faktor tersebut dapat diketahui menggunakan parameterparameter sebagai berikut:
a. Kerapatan Vegetasi
Vegetasi merupakan sekumpulan tumbuhan yang terdiri dari
beberapa macam jenis dan hidup bersama-sama pada suatu tempat
membentuk interaksi yang erat. Kumpulan dari berbagai tumbuhan
yang masing-masing tergabung dalam populasi yang hidup dalam
suatu habitat dan berinteraksi antara satu dengan yang lain
dinamakan komunitas (Wiswati, 2020). Analisa vegetasi merupakan
cara mempelajari susunan (komponen jenis) dan bentuk (struktur)
vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Untuk kepentingan
deskripsi vegetasi, terdapat tiga macam parameter kuantitatif yang
umumnya diukur dari suatu tipe komunitas tumbuhan, yaitu
kerapatan (density), frekuensi, dan kelindungan (cover). Kerapatan
vegetasi merupakan salah satu parameter yang diukur dalam
penelitian ini berdasarkan pendekatan penginderaan jauh dan sistem
informasi geografi. Kerapatan vegetasi itu sendiri merupakan jumlah
individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu. Berkaitan
dengan siklus hidrologis, vegetasi dan sifat-sifat tanah merupakan
faktor yang berperan didalamnya. Hal ini menyebabkan airtanah
yang merupakan bagian dari siklus hidrologi juga sangat dipengaruhi
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oleh keduanya. Vegetasi dan sifat tanah yang berbeda memiliki
kapasitas serapan dan tampungan air yang berbeda (Wang dkk.,
2013). Vegetasi di sekitar mata air berperan dalam menjaga
kelestarian aliran mata air dan ketersediaan air di kawasan tersebut
(Trimanto, 2013). Tanah pada lokasi vegetasi yang rimbun/lebat
memiliki pori lebih banyak karena akar-akar pohon melonggarkan
tanah dan mengumpulkan bahan organik lebih banyak serta
menyebabkan daya infiltrasi lebih tinggi. Dengan demikian
mempengaruhi kapasitas penyimpanan air di lokasi tutupan vegetasi,
dan pada gilirannya meningkatkan kapasitas penyimpanan air secara
keseluruhan (Zhang dkk., 2011).
b. Kemiringan Lereng
Kemiringan lereng terjadi akibat perubahan permukaan bumi di
berbagai tempat yang disebabkan oleh gaya-gaya eksogen dan
endogen yang terjadi sehingga mengakibatkan perbedaan letak
ketinggian titik-titik di atas permukaan bumi Kemiringan lereng
menunjukkan besarnya sudut lereng dalam persen maupun derajat.
Besarnya sudut kemiringan lereng ini mempengatuhi gaya berat,
yang mana semakin besar gaya berat sejalan dengan semakin miring
(curam) permukaan tanah terhadap bidang horisontal. Gaya berat ini
merupakan persyaratan mutlak terjadinya proses pengikisan
(detachment), pengangkutan (transportation), dan pengendapan
(sedimentation) (Wiradisastra dkk., 1999).

Kemiringan lereng

berkaitan dengan proses pergerakan aliran permukaan. Semakin
curam lereng, maka semakin besar laju dan jumlah aliran permukaan
(Arsyad, 2009).

Pada lahan dengan kemiringan lereng besar,

kecepatan pergerakan aliran permukaan cenderung lebih besar pula,
sehingga waktu yang diperlukan air untuk infiltrasi berkurang. Hal
ini mengakibatkan sebagian besar air hujan menjadi aliran
permukaan dan mengurangi intensitas air yang terserap ke dalam
tanah sebagai pembentuk airtanah. Sebaliknya, pada lahan yang datar
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air menggenang sehingga mempunyai waktu cukup banyak untuk
infiltrasi (Triatmodjo dkk., 2009).

c. Litologi Batuan
Batuan adalah material yang membentuk kulit bumi, termasuk fluida
yang berada di dalamnya (seperti air, minyak, dan lain-lain).
Sedangkan litologi merupakan deskripsi batuan pada singkapan yang
mencerminkan karakteristik warna, komposisi mineral, dan ukuran
butir. Perbedaan litologi berpengaruh pada kemampuan lapisan tanah
dalam meloloskan butir-butir airtanah yang meresap ke dalam tanah
dan bergabung membentuk lapisan yang disebut dengan akuifer
(Herlambang, 1996). Akuifer ini umumnya banyak dijumpai pada
endapan aluvial, tetapi ada pula beberapa formasi batuan yang dapat
mengandung airtanah, yaitu batu gamping, batuan vulkanik,
batupasir, konglomerat, serta batuan beku dan batuan metamorf
(Rachmawati, 2018).

d. Jenis Tanah
Tanah merupakan lapisan yang terdapat di kerak bumi yang tersusun
atas mineral dan bahan organik. Tanah terbentuk dari proses
pelapukan batuan yan dibantu oleh organisme sehingga membentuk
struktur unik yang melapisi permukaan bumi. Lapisan-lapisan tanah
yang terbentuk ini memiliki tekstur dan karakteristik berbeda yang
mencerminkan proses-proses pembentukannya. Tekstur tanah adalah
kasar atau halusnya tanah dari fraksi tanah halus 2 mm, berdasarkan
perbandingan

banyaknya

butir-butir

pasir,

debu,

dan

liat

(Rachmawati, 2018). Tekstur tanah merupakan sifat yang relatif
tetap, dengan struktur dan konsistensi yang cenderung konstan.
Berdasarkan sifatnya yang tetap untuk jangka waktu tertentu, maka
tekstur tanah menjadi dasar klasifikasi tanah serta struktur yang turut
menentukan tata air dalam tanah yang berupa kecepatan filtrasi,
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penetrasi, dan kemampuan pengikatan air oleh tanah (Darmawijaya,
1990).

e. Pola Kelurusan
(O’leary dkk., 1976) mendefinisikan kelurusan adalah kenampakan
linier sederhana atau komplek di permukaan bumi yang terpetakan,
mempunyai kenampakan lurus atau agak melengkung, dan dapat
dibedakan dengan kenampakan di sekitarnya, yang diduga
merupakan gejala di bawah permukaan. Menurut (Sabin, 1987)
kelurusan merupakan jenis sesar, tetapi unsur pergeserannya sering
tidak disebutkan dalam pendefinisian, keberadaan pergeseran (off
set) adalah semu, namun batuan yang dilewati oleh kelurusan sangat
fracture. Pola kelurusan ini menunjukkan adanya bentukan zona
rekahan, kekar, dan sesar yang merupakan struktur geologi yang
sangat berperan dalam mengontrol berkembangnya konduktivitas
hidrolika

suatu

daerah.

Rekahan

batuan

yang

terbentuk

mempengaruhi proses pergerakan airtanah dan membentuk porositas
sekunder dalam proses pengisian kembali airtanah (Kuncara &
Sudaryatno, 2016).

f. Curah Hujan
Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar
selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di
atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, run off dan
infiltrasi. Hujan merupakan komponen utama daur air. Hujan juga
merupakan sumber air utama suatu wilayah. Curah hujan yang kecil
akan mengakibatkan keseimbangan air disuatu wilayah mengalami
defisit yang cukup besar, terutama di wilayah tropis yang laju
evaporasinya cukup besar. Variabel hujan (presipitasi) yaitu :
curahan (tebal), lama (durasi) dan intensitas hujan merupakan faktor
penting dalam pengendalian air limpasan permukaan dan rekayasa
konservasi tanah dan air (Mawardi, 2012).
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g. Produktifitas Akuifer
Akuifer adalah lapisan tanah yang mengandung air, dimana air ini
bergerak di dalam tanah karena adanya ruang antar butir tanah
(Herlambang, 1996). Lapisan tersebut bersifat permeable yang
mampu mengalirkan air baik karena adanya pori-pori pada lapisan
tersebut ataupun memang sifat dari lapisan batuan tertentu. Nilai
permeabilitas akuifer sangat ditentukan oleh tekstur dan struktur
mineral atau partikel-partikel atau butir-butir penyusun batuan.
Semakin kasar tekstur dengan struktur lepas, maka semakin tinggi
batuan meloloskan sejumlah air tanah. sebaliknya, semakin halus
tektur dengan struktur tidak teratur atau semakin mampat, maka
semakin rendah kemampuan batuan untuk meloloskan sejumlah air
tanah.

2.2.4 Pengolahan Data Parameter

Penelitian ini mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh melalui
pemanfaatan citra satelit Landsat 8 OLI sebagai sumber data utama yang
didukung oleh data spasial lainnya. Teknologi Sistem Informasi Geografi
(SIG) juga diterapkan untuk pengolahan data spasial, seperti pada
tahapan ekstraksi data tiap parameter, overlay dan pengharkatan.
Pemetaan zonasi potensi sumber air tanah di Kabupaten pringsewu
menggunakan tujuh parameter yaitu kerapatan vegetasi, kemiringan
lereng, pola kelurusan, litologi batuan, produktifitas akuifer, jenis tanah
dan curah hujan. Parameter kerapatan vegetasi menggunakan ilmu
penginderaan jauh yaitu dengan cara pengolahan data citra satelit landsat
8. Citra yang telah terkoreksi kemudian dilakukan pengolahan untuk
menghasilkan peta indeks vegetasi menggunakan algoritma vegetasi Soil
Adjusted Vegetation Index (SAVI). Kemudian ke tujuh parameter
tersebut diklasifikasikan berdasarkan kelas masing-masing. Setelah itu
dilakukan skoring dan proses overlay, kemudian di harkatkan
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menggunakan metode AHP (analytical hierarchy process) untuk
mengetahui parameter mana yang paling berpengaruh. Dimana metode
AHP sudah diuji sebelumnya dengan menghitung konsistensi ratio agar
hasil yang didapatkan optimal. Setelah itu dilakukan validasi lapangan
menggunakan metode geolistik untuk mengetahui kondisi akuifer bawah
permukaan bumi .

2.2.5 Sistem Informasi Geografis (SIG)

SIG merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras,
perangkat lunak, data geografis dan sumberdaya manusia yang bekerja
bersama secara efektif untuk memasukan, menyimpan, memperbaiki,
memperbaharui,

mengelola,

memanipulasi,

mengintegrasikan,

menganalisis dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis
geografis (Prahasta, 2009). SIG mempunyai kemampuan untuk
menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di Bumi,
menggabungkannya, menganalisis, dan akhirnya memetakan hasilnya.
Data yang diolah pada SIG adalah data spasial yaitu sebuah data yang
berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem
koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga aplikasi SIG
dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola
dan pemodelan.
Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam pengolahan data
parameter potensi Airtanah banyak dilakukan menggunakan software
pengolah data spasial ArcGIS 10.3. Adapun pemanfaatan yang dilakukan
diantaranya terdapat pada proses digitisasi untuk mengkonversi data
dalam format raster ke dalam format data spasial, proses ini dilakukan
pada parameter produktifitas akuifer, litologi batuan, dan pola kelurusan.
Pemanfaatan SIG juga diterapkan dalam proses ekstraksi data
kemiringan lereng melalui tool Slope. Proses analisis SIG ditunjukkan
melalui proses tumpang susun (overlay) dari seluruh parameter yang
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digunakan untuk dilakukan pemodelan kuantitatif berjenjang tertimbang.
Penyajian hasil output peta juga didukung oleh pemanfaatan SIG
sehingga diperoleh hasil informasi yang representatif dan berbasis
spasial.

2.2.6 Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh atau inderaja adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan
informasi tentang objek, area atau fenomena melalui analisis terhadap
data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung
dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer,
1994). Alat yang dimaksud adalah alat pengindera atau sensor. Pada
umumnya sensor dibawa oleh wahana baik berupa pesawat, balon udara,
satelit maupun jenis wahana yang lainnya (Aristiwijaya, 2015). Hasil
perekaman oleh alat yang dibawa oleh suatu wahana ini selanjutnya
disebut

sebagai

data

penginderaan

jauh.

Diungkapkan

bahwa

penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk
perolehan dan analisis informasi tentang Bumi, infomasi ini khusus
berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan
dari permukaan Bumi (Aristiwijaya, 2015).
a. Citra Satelit Landsat 8
Satelit Landsat 8 mulanya dinamakan satelit LDCM (Landsat Data
Continuity Mission). Satelit LDCM (Landsat 8) dirancang
membawa sensor pencitra OLI (Operational Land Imager) yang
mempunyai saluran spectral menyerupai sensor ETM+ (Enhanced
Thermal Mapper plus) miliki Landsat 7. Citra satelit ini tidak
memiliki saluran inframerah thermal, tetapi sebagai gantinya
terdapat tambahan sensor berupa TIRS (Thermal Infrared Sensor)
yang dapat menghasilkan koninuitas kontinuitas data untuk saluransaluran inframerah termal yang tidak dicitrakan oleh OLI
(Sitanggang, 2010). Citra Landsat 8 OLI merupakan salah satu jenis
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citra resolusi spasial menengah dengan ukuran piksel 30x30 meter2
dan memiliki resolusi spektral yang baik yang terdiri dari 11 band
dengan masing-masing kegunaan yang berbeda. Peran citra Landsat
8 OLI dalam penelitian pemetaan potensi Airtanah di Kabupaten
Pringsewu ini adalah untuk identifikasi salah satu parameter yang
digunakan, yaitu kerapatan vegetasi. Identifikasi parameter
kerapatan vegetasi dapat dilakukan dengan cara transformasi, salah
satu jenis transformasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) yang memanfaatkan saluran
band 4 (red) dan band 5 (Near Infrared).
b. Algoritma Vegetasi
Algortima Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) merupakan salah
satu algoritma yang digunakan untuk mengamati kondisi vegetasi
melalui metode penginderaan jauh di mana faktor tanah (soil)
terkalibrasi. Informasi kerapatan vegetasi dalam penelitian ini
diperoleh dari hasil transformasi SAVI (Soil Adjusted Vegetation
Index) menggunakan citra Landsat 8, band 4 (red) dan band 5 (near
infrared yang telah terkoreksi. Penggunaan band 4 (red) dan band 5
(near infrared) dikarenakan kedua saluran tersebut memiliki nilai
pantulan spektral yang tinggi terhadap objek vegetasi, sehingga
mampu merepresentasikan kenampakan objek vegetasi dengan baik.
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) menggunakan persamaan
isoline vegetasi yang diturunkan melalui aproksimasi reflektansireflektansi kanopi dengan sebuah model interaksi foton order
pertama antara kanopi dan lapisan tanah. Model SAVI telah
menggunakan pengetahuan tentang persamaan isoline vegetasi,
yang diturunkan dari model- model reflektansi yang sederhana,
untuk mendapatkan nilai yang telah terkoreksi terhadap pengaruhpengaruh background tanah.
SAVI dan MSAVI adalah persamaan yang memasukan faktor
kalibrasi tanah dalam proses perhitungannya. Menurut (Gong dkk.,
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2003) SAVI dan MSAVI adalah suatu persamaan yang
dikembangkan untuk mendapatkan nilai indeks vegetasi dengan
menghilangkan faktor tanah. ntuk mendapatkan gambaran kerapatan
vegetasi, digunakan saluran Near Infrared (NIR) dan Visible Red
(RED). Pada algoritma SAVI terdapat konstanta yang berperan
sebagai faktor koreksi, dimana nilai 0 untuk area dengan tutupan
vegetasi tinggi (high), 1 untuk area dengan vegetasi rendah.
Umumnya digunakan nilai L sebesar 0.5 untuk area dengan jumlah
vegetasi yang sedang.

2.2.7 Analytical Hierarchy Process (AHP)

(Syaifullah, 2010) menjelaskan bahwa AHP merupakan model
pendukung keputusan yang telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty.
Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor
atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut (Saaty,
1993) hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah
permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana
level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub
kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.
Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam
kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk
hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan
sistematis (Zuraidi dkk., 2018). AHP memiliki skala 1 sampai 9
merupakan skala terbaik dalam mengkualifikasikan pendapat. Skala nilai
perbandingan berpasangan menururt (Saaty, 1993) adalah sebagai
berikut:
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Tabel 2 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Intensitas
Kepentingan
1

Definisi

Penjelasan

Kedua elemen sama pentingnya

3

Sebuah elemen sedikit lebih
penting dibandingkan elemen
lainnya

5

Kedua
elemen
mempunyai
pengaruh
yang sama pentingnya
Pendapat
sedikit
memihak pada sebuah
elemen
dibandingkan
dengan elemen yang lain
Pendapat
sedikit
memihak pada sebuah
elemen
dibandingkan
elemen lain
Sebuah elemen secara
kuat
disukai
dan
didominasi
tampak
dalam praktek
Bukti
bahwa suatu
elemen lebih penting
dari pada elemen lainnya
adalah sangat jelas

Sebuah elemen lebih essensial
atau
mempunyai
tingkat
kepentingan
yang
kuat
dibandingkan dengan elemennya
Sebuah elemen menunjukkan
tingkat kepentingannya yang
sangat
kuat
dibandingkan
dengan elemen lainnya
Sebuah elemen menunjukkan
tingkat kepentingannya yang
mutlak lebih tinggi bila
dibandingkan dengan elemen
lainnya
Nilai-nilai tengah diantara dua Nilai-nilai
diperlukan
pendapat yang berdampingan
suatu kompromi
Bila elemen i mendapatkan salah
satu nilai diatas pada saat
dibandingkan dengan elemen j,
maka elemen j mempunyai nilai
kebalikannya bila dibandingkan
dengan elemen i

7

9

2,4,6.8
Kebalikan

Sumber: Saaty, 1993

Konsistensi pengguna metode AHP harus tetap terjaga agar solusi yang
dihasilkan optimal. Untuk mengetahui tingkat konsistensi tsb, hasil
penggunaan metode AHP akan diukur besarnya indeks konsistensi
(Consistency Index). Jika rasio dengan standar Indeks Random <= 0.10
maka disimpulkan bahwa derajat konsistensinya memuaskan, artinya
metode AHP menghasilkan solusi optimal. Namun jika > 0.10 maka
terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan perbandingan yang
memungkinkan metode AHP tidak
berarti.(Padmowati, 2015)

menghasilkan solusi

yang
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2.2.8 Geolistrik

Geolistrik adalah salah satu metode dalam geofisika yang mempelajari
sifat aliran listrik di kerak bumi. Pendeteksian di atas permukaan meliputi
pengukuran medan potensial, arus, dan elektromagnetik yang terjadi baik
secara alamiah maupun akibat penginjeksian arus listrik ke bawah
permukaan. Metode geolistrik yang terkenal antara lain: metode
potensial diri (SP), arus telluric, magnetotelluric, IP (induced
polarization), dan resistivitas (hambatan jenis). Metode geolistrik
resistivitas (hambatan jenis) merupakan suatu metode pendugaan kondisi
bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan injeksi arus listrik ke
dalam bumi melalui dua elektroda arus. Kemudian beda potensial yang
terjadi diukur dengan menggunakan dua elektroda potensial.
Dari hasil pengukuran arus dan beda potensial untuk jarak elektroda
tertentu, dapat ditentukan variasi harga hambatan jenis masing-masing
lapisan di bawah titik ukur. Metode geolistrik resistivitas ini efektif untuk
penyelidikan kondisi bawah permukaan yang sifatnya dangkal (max
200m), meskipun secara teoritis dapat digunakan untuk target yang lebih
dalam. Dalam bidang geologi metode ini sering digunakan untuk
penentuan sifat geoteknis batuan untuk perencanaan pondasi, pencarian
aquifer air tanah, eksplorasi mineral logam, dan eksplorasi panas bumi.
Dalam bidang non geologi metode geolistrik resistivitas sering
digunakan untuk penyelidikan arkeologi dan lingkungan. (Halik &
Widodo, 2009).
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2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Konseptual

Airtanah ini merupakan jenis air tawar dengan jumlah terbesar yang terdapat
di dalam perut bumi. Keberadaan airtanah tidak terpengaruh oleh musim
sehingga dapat diperoleh pada musim kemarau, meskipun dengan debit yang
berkurang (Asdak, 2007). Lain hal nya dengan Kabupaten Pringsewu yang
masih mengandalkan air permukaan maka tak jarang Kabupaten Pringsewu
mengalami kekeringan pada saat musim kemarau sehingga banyak petani yang
mengalami gagal panen dan kekurangan air bersih. Padahal Kabupaten
Pringsewu seluruh wilayahnya terletak dalam DAS sekampung dan memiliki
potensi hidrologi lain yaitu cekungan air tanah. Maka tidak menutup
kemungkinan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki potensi sumber air tanah
yang tersebar di Kabupaten Pringsewu.
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Dalam penelitian ini, teknologi penginderaan jauh dimanfaatkan untuk
mengetahui wilayah yang berpotensi memiliki ait tanah. Dengan mengetahui
potensi air tanah sebagai kajian awal dalam memperkirakan lokasi berpotensi.
Landsat 8 merupakan citra satelit multispektral yang digunakan dalam
penelitian ini. Algoritma SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)

untuk

mengetahui kerapatan vegetasi. Serta parameter lain yang mendukung antara
lain litologi batuan, jenis tanah, kemiringan lereng, pola kelurusan, curah hujan
dan produktifitas akuifer. Seluruh parameter kemudian diklasifikasikan. Lalu,
dilakukan skoring dan pembobotan. Besar skor dan bobot yang diberikan pada
masing-masing parameter ditentukan berdasarkan hasil analisis menggunakan
metode AHP. Uji validasi lapangan dilakukan menggunakan data geolistrik
setelah itu dilakukan pembuatan peta potensi air tanah di Kabupaten Pringsewu
berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan Sistem
Informasi Geografis.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Wilayah penelitian bertempat di Kabupaten Pringsewu (Gambar 2). Wilayah
ini dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki potensi air tanah yang
tinggi tetapi tidak di manfaatkan dan dipergunakan oleh sebagian besar warga
yang hanya mengandalkan air permukaan. Waktu penelitian dimulai sejak
bulan Agustus 2020, yang meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data,
pengolahan data penelitian dan validasi lapangan.

Gambar 2. Daerah Penelitian
( Sumber: earth.google.com, diakses pada 20 agustus 2020)
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3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk tahap analisis dan pengoalahan
data penelitian antara lain :

1. Alat
Alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi perangkat
keras dan perangkat lunak diantaranya :
a. Laptop
b. Perangkat lunak ENVI 5.1
c. Perangkat lunak GIS 10.3
d. Perangkat lunak pengolah angka
e. Perangakat lunak pengolah kata
2. Bahan
Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :
a. Data citra satelit Landsat 8 pada bulan Agustus 2020.
b. Peta RBI Kabupaten Pringsewu skala 1:50.000
c. Peta Hidrogeologi Lembar Kota Agung skala 1: 250.000
d. Peta Curah Hujan Kabupaten Pringsewu skala 1:50.000
e. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pringsewu skala 1: 50.000
f. Data Geolistrik hasil validasi lapangan

3.3 Metode

Metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa tahap mulai dari tahap
penelitian, pengolahan data dan juga tahap analisa.
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3.3.1 Tahapan Penelitian

A. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan mencakup beberapa kegiatan yaitu:
a) Studi literatur
Studi literatur dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan
buku, riset terdahulu serta literatur online seperti jurnal ilmiah,
dan artikel terkait materi kajian untuk dijadikan arahan
penelitian dan penulisan laporan.
b) Persiapan Alat dan Adminitrasi
B. Tahap Pengumpulan Data
Data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Citra Landsat
8 Path 124 dan Row 64, dengan tanggal akusisi 10 Agustus 2020
(Sumber: USGS). Data sekunder yang digunakan terdiri dari Peta
Hidrogeologi lembar Kota Agung skala 1:250.000 untuk ekstraksi
informasi litologi batuan, pola kelurusan dan produktifitas akuifer.
Peta Jenis tanah, Peta Curah hujan, Data Kontur RBI Kabupaten
Pringsewu untuk ekstraksi paramter kemiringan lereng.

3.3.2 Tahapan Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap
penelitian hingga menghasilkan Peta Potensi Air Tanah Kabupaten
Pringsewu. Secara keseluruhan, tahap pengolahan data penelitian ini
dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini :
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
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a.

Pengolahan Data Citra satelit
1. Koreksi Radiometrik
Koreksi radiometrik dilakukan bertujuan untuk memperbaiki
kualitas visual citra, yatu dengan memperbaiki nilai piksel yang
tidak sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran spektral obyek
yang sebenarnya. Menurut (Rachmawati, 2018), koreksi
radiometrik yang bertumpu pada data di luar citra dipengaruhi
oleh lima faktor, yaitu pantulan atau reflektansi obyek, bentuk
dan besaran interaksi atmosfer, kemiringan dan arah hadap
lereng, sudut pandang sensor, dan sudut ketinggian matahari.
Koreksi radiometrik ini terdiri dari kalibrasi radiometrik
(mengubah nilai Digital Number menjadi TOA Reflectance) dan
koreksi sudut matahari. Nilai DN diubah menjadi TOA
Reflectance ini dilakukan untuk keperluan dalam pembuatan
peta indeks vegetasi.
Rumus yang digunakan untuk mengubah DN menjadi TOA
Reflectance adalah sebagai berikut:
ρλʹ = MρQcal + Aρ

(1)

Keterangan:
ρλʹ = Reflektan TOA yang belum terkoreksi sudut matahari
Mρ = Faktor skala (Band-specific multiplicative rescaling
factor)
Aρ = Faktor penambah (Band-specificadditive rescaling factor)
Qcal = Nilai piksel (DN)
Setelah mendapatkan nilai TOA Reflectance, kemudian
dilakukan koreksi sudut matahari (Sun angle correction).
Koreksi sudut matahari merupakan koreksi nilai reflektan yang
error yang disebabkan oleh posisi matahari. Rumus yang
digunakan untuk mengoreksi sudut matahari adalah sebagai
berikut:
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ρλ =

Atau

(2)

Keterangan:
Ρλ

= Reflektan TOA terkoreksi sudut matahari

ρλ'

= Reflektan TOA tanpa korekasi sudut matahari

θSE

= Sudut elevasi matahari (Local sun elevation angle).

θSZ

= Local solar zenith angle; θSZ = 90° - θSE

2. Koreksi Geometrik
Koreksi geometrik dilakukan untuk mengoreksi posisi obyek
dalam citra yang diakibatkan oleh distorsi, sehingga posisi obyek
tersebut kembali seperti posisi yang sebenarnya di lapangan.
Setelah dilakukannya koreksi geometrik, didapatkan nilai total
RMS Error sebesar 0.003323. Nilai tersebut telah memenuhi
kriteria (RMS Error ≤ 1), sehingga pengolahan citra dapat
dilanjutkan. Citra yang telah terkoreksi geometrik, selanjutnya
dipotong sesuai dengan wilayah penilitian, yaitu Kabupaten
Pringsewu. Citra dipotong sesuai dengan batas administrasi
Kabupaten Pringsewu.
3. Pembuatan Peta Indeks Vegetasi
Citra yang telah terkoreksi kemudian dilakukan pengolahan
untuk mengasilkan peta indeks vegetasi menggunakan algoritma
indeks vegetasi SAVI. Rumus yang digunakan dalam algoritma
SAVI adalah :
𝑆𝐴𝑉𝐼 =

(1+𝐿)(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)
(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+𝐿)

Keterangan:
NIR

= band near infrared (kanal 5 pada Landsat 8)

RED

= band red (kanal 4 pada Landsat 8)

(3)
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Dari proses pengolahan citra menghasilkan citra baru dengan
digital number pada rentang -1 - +1.
Kemudian citra yang telah diolah menggunakan algoritma SAVI
diklasifikasikan berdasarkan acuan seperti di tabel :

Tabel 3. Klasifikasi Kerapatan Vegetasi

No.
Kisaran DN
Tingkat Kerapatan
1.
-1 – 0,32
Jarang
2.
0,32 – 0,42
Sedang
3.
0,42 - 1
Rapat
Sumber : Departemen Kehutanan 2003

Skor
1
3
5

b. Pengolahan Data Kemiringan Lereng
Informasi kemiringan lereng diperoleh dari ekstraksi data kontur
RBI dengan kontur interval sebesar 12.5 meter. Data kontur
merupakan data format vektor yang berupa deretan garis yang
menunjukkan lokasi dengan ketinggian yang sama. Data kontur
perlu dilakukan proses konversi ke dalam format raster agar dapat
dilakukan ekstraksi, adapun konversi data menggunakan tool Topo
to Raster. Data dalam format raster selanjutnya diekstraksi ke dalam
indeks kemiringan lereng menggunakan tool Slope dengan
pengaturan satuan persen (%). Hasil ekstraksi ditunjukkan pada
gambar 4.
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(a)

(b)

Gambar 4. Hasil Topo to Raster (a) Hasil Ekstraksi Slope (b)
(Sumber: Hasil Pengolahan, 2020)

Hasil ekstraksi kemiringan lereng dikelaskan ke dalam beberapa
kelas sesuai dengan tingkatannya. Pengkelasan ini dilakukan dengan
menggunakan tool Reclassify. Tingkat kemiringan lereng tinggi
menunjukkan semakin besar laju aliran permukaan, sehingga
intensitas air yang terserap ke dalam tanah lebih sedikit. Dengan
demikian, semakin tinggi tingkat kemiringan lereng maka semakin
kecil potensi ketersediaan airtanah, demikian pula sebaliknya.

Tabel 4. Klasifikasi Kemiringan Lereng

No.

Lereng %

Keterangan

1.
2.
3.

0-8%
8-23%
>23

Datar
Landai
Curam

Tingkat
Infiltrasi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sumber: Sigit, 2009 dengan modifikasi

Skor
5
3
1
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c.

Pengolahan Peta Hidrogeologi
1. Peta Litologi Batuan
Dalam pembuatan peta litologi batuan ini didapatkan dari hasil
digitasi Peta Hidrogeologi Lembar Kota Agung skala cetak
1:250.000 yang diterbitkan oleh Pusat Vulkanik dan Mitigasi
Bencana Geologi. Namun sebelumnya dilakukan proses
georeferencing

mendefinisakan

koordinat

sesuai

dengan

distribusi spasialnya. Perbedaan litologi batuan berpengaruh
pada kemampuan lapisan tanah dalam meloloskan butir-butir
airtanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung
membentuk lapisan yang disebut dengan akuifer (Herlambang,
1996). Skor pengaruh jenis litologi batuan berdasarkan
kemampuan batuan dalam meluluskan airnya.

Tabel 5. Klasifikasi Litologi Batuan

No.
1.
2.

3.

4.

Litologi Batuan
Endapan Lepas
Kerikil, Pasir Lempung
Batuan malihan dan beku
Sekis,kuarsit magmatit,
granit, granadiorit
Batuan padu
Breksi konglomerat, batu
pasir kuarsa
Batuan Vulkanik
Endapan vulkani muda
Batuan vulkanik tua

Kelulusan
Tinggi

Skor
5

Rendah

2

Rendah-Sangat Rendah
Rendah -Sedang

1
3

Sedang-Tinggi

4

Sumber: Sigit, 2009 dengan modifikasi

2. Peta Pola Kelurusan
Pola kelurusan menunjukan adanya bentukan zona rekahan,
kekar

dan

sesar

yang

berperan

dalam

mengontrol

berkembangnya konduktivitas hidrolika suatu daerah. Pola
kelurusan yang diidentifikasi dalam penelitian ini diasumsikan
sebagai indikator rekahan batuan yang terbentuk pada satuan
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bentuk lahan vulkanik (Rachmawati, 2018). Informasi pola
kelurusan didapatkan dari hasil digitasi pada Peta Hidrogeologi
Lembar Kota Agung. Penelitian ini mengkaji indikator pola
kelurusan berdasarkan jarak area terhadap kenampakan pola
kelurusan. Representasi jarak area dilakukan menggunakan
analisis multiple ring buffer.
Pengaturan jarak buffer didasarkan pada pengaruhnya terhadap
potensi ketersediaan airtanah. Secara umum, semakin dekat
suatu area terhadap kenampakan pola kelurusan, maka semakin
besar tingkat porositas yang berdampak pada konduktivitas
hidrolik yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan lebih
banyak area untuk pengaliran air. Berdasarkan pengaruh tersebut
maka dilakukan skoring jarak berdasarkan tabel 6.

Tabel 6. Klasifikasi Pola Kelurusan

No
1
2
3
4
5

Jarak
0-75
75-150
150-225
2225-300
300-375

Skor
1
2
3
4
5

Sumber: Kuncara (2015)

3. Peta Produktifitas Akuifer
Pembuatan peta produktivitas akuifer didapatkan dari hasil
digitasi Peta Hidrogeologi Lembar Kota Agung. Didapatkan
data keterpadatan air tanah dan produktifitas akuifer. Akuifer
merupakan formasi geologi yang jenuh sehingga dapat dijadikan
pemasok air dalam jumlah yang ekonomis (jumlahnya cukup
untuk suatu keperluan seperti domestik, pertanian, peternakan,
industri dan lainnya). Oleh sebab itu, formasi ini harus mampu
menyimpan dan melewatkan air serta merupakan suatu unit
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geologi yang jenuh dan mampu memasok air kepada sumur atau
mata air (Pratama dkk., 2018). Skor diberikan berdasarkan
permeabilitas akuifer tersebut.
Tabel 7. Klasifikasi Produktifitas Akuifer

No
1

2

3

4

5

Sistem Akuifer
Air
tanah
melalui
celang/sarang
Air
tanah
terdapat
di
celah
antar
butir
Air
tanah
melalui
celang/sarang
Air
tanah
terdapat pada
ruang
antar
butir
Air
tanah
terdapat
di
celah
antar
butir

Produktifitas
Langka

Permeabilitas
Rendah

Skor
1

Setempat
Produktif

Rendahsedang

2

Produktifitas
Sedang
kecil setempat
berarti
Produktif
Sedang-tinggi
dengan
penyebaran
luas
Produktifitas
Tinggi
tinggi
dan
penyebaran
luas

3

4

5

Sumber: Hasil pengolahan dan Survei, 2021

d. Pengolahan Data Jenis Tanah
Peta jenis tanah didapatkan dari Bappeda Kabupaten Pringsewu
dalam format shapefile sehingga dapat langsung diproses. Tanah
bertekstur halus yang didominasi oleh liat memiliki permukaan yang
lebih halus, dibandingkan tanah bertekstur kasar yang didominasi
oleh pasir/kerikil. Tanah bertekstur kasar memiliki pori-pori yang
lebih besar sehingga memiliki daya infiltrasi (penyerapan air) yang
lebih besar (Rachmawati, 2018). Pengaruh tekstur tanah terhadap
potensi air tanah terletak pada tingkat porositas dan permeabilitas
pada masing-masing tekstur tanah. Tekstur tanah dengan nilai
persentase porositas yang kecil dan nilai permeabilitas terbesar
memiliki potensi air tanah yang lebih besar dibandingkan dengan
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tekstur tanah dengan nilai persentase porositas yang besar dan nilai
permeabilitas yang kecil. Hal tersebut akan mempengaruhi laju
infiltrasi air hujan pada suatu tempat (Pratama dkk., 2018). Adapun
pemberian skor jenis tanah sebagai berikut:
Tabel 8. Klasifikasi Jenis Tanah

No.
1

2
3
4

Jenis Tanah
Aluvial
Regosol,
Kambisol
Andosol
Granit
Kuarsit

Tekstur Tanah
Pasir,
Geluh
Gleisol, pasiran,
Geluh
lempung pasiran
Geluh Pasiran
Batuan beku
Batuan metamorf

Skor
5

5
3
1

Sumber: Pratama (2018)

e.

Pengolahan Data Curah Hujan
Curah hujan merupakan salah satu parameter yang dipertimbangkan
dalam mencari air tanah karna memiliki peran yang penting dalam
ketersediaannya air tanah di wilayah tersebut. Semakin tinggi curah
hujan maka semakin banyak air yang dapat terserap kedalam tanah.
Intensitas dan durasi curah hujan memainkan peran penting dalam
infiltrasi. Intensitas tinggi dan hujan berdurasi pendek memiliki
lebih sedikit infiltrasi dan lebih banyak limpasan permukaan.
Intensitas rendah dan hujan berdurasi panjang memiliki infiltrasi
tinggi daripada limpasan. Skor tinggi diberikan ke daerah dengan
curah hujan tinggi dan bobot paling rendah diberikan ke daerah
dengan curah hujan rendah (Pratama dkk., 2018).
Tabel 9. Klasifikasi Curah Hujan

No
1
2
3

Curah Hujan/mm
<2500
2500-3500
>3500

Skor
1
3
5

Sumber: Sigit, 2009 dengan modifikasi
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Setelah diberikan skor pada masing-masing parameter selanjutnya
dilakukan pembobotan. Untuk menentukan besar bobot parameter
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
Peralatan utama metode Analytical hierarchy Process/Proses
Analisis Hierarki adalah sebuah hierarki fungsional dengan input
utamanya presepsi manusia (Zuraidi dkk., 2018). Dalam melakukan
metode ini penulis membagikan kuesioner pada beberapa responden,
seperti para ahli yang menguasai bidang geologi, pemetaan dan yang
paham tentang air tanah. Dari pengumpulan hasil kuesioner,
didapatkan skor berdasarkan tingkat kepentingan dari masingmasing parameter. Skor ini digunakan untuk perhitungan matriks
yang menghasilkan eigen value. Dari nilai eigen value didapatkan
besar bobot tiap parameter sebagai berikut:

Tabel 10. Besaran Bobot Parameter Peta Potensi Air Tanah

Parameter
Kerapatan Vegetasi
Kemiringan Lereng
Jenis Tanah
Curah Hujan
Pola Kelurusan Geologi
Produktifitas Akuifer
Litologi Batuan
Jumlah

Bobot Parameter
0.0917
0,035
0,048
0,0641
0,041
0,551
0,169

Presentase %
9,17 %
3,50%
4,82%
6.41%
4,1%
55,1%
16,9%
100%

Sumber: Hasil Pengolahan dan Survey, 2021

Format yang digunakan untuk proses overlay dengan menggunakan
metode Aritmatik, sebagai berikut : Overlay = (0,0917 *KV) +
(0,035*KL) + (0,048*JT) + (0,0641*CH) + (0,041*PKG) +
(0,551*PA) + (0,169*LB)
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Keterangan :
KV : Kerapatan Vegetasi
JT : Jenis Tanah
KL : Kemiringan Lereng
CH : Curah Hujan
KG : Pola Kelurusan Geologi
LB : Litologi Batuan
PA : Produktifitas Akuifer

3.3.3 Uji Akurasi

Uji Akurasi dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi pada hasil
klasifikasi citra dan menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Metode
geolistrik merupakan metode yang paling banyak digunakan dan hasilnya
cukup baik mengenai pencarian sumber air maupun pengeboran sumur.
Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang
digunakan untuk melakukan pendugaan lapisan bawah permukan tanah,
sehingga diketahui kemungkinan keterdapatan air tanah dan mineral pada
kedalaman tertentu (Halik & Widodo, 2009). Pengukuran geolistrik yang
diterapkan pada penelitian ini adalah geolistrik sounding (vertikal)
konfigurasi Schlumberger. Pengambilan sampel uji validasi lapangan
menggunakan 10 titik karna keterbatasan dana, waktu dan tenaga maka
dalam penelitian ini penulis mempertimbangkan penentuan jumlah
sampel yang diambil. Dari hasil pengambilan sampel di lapangan untuk
parameter kerapatan vegetasi, dilakukan uji akurasi menggunakan
matriks konfusi. Pada matriks konfusi, didapatkan pula nilai producer’s
accuracy (akurasi penghasil), user’s accuracy (akurasi pengguna),
overall accuracy (akurasi keseluruhan), dan nilai indeks kappa.
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3.3.4 Pembuatan Peta Potensi Air Tanah

Setelah dilakukan uji akurasi, proses selanjutnya yaitu melakukan
overlay terhadap semua parameter, sehingga setiap parameter beserta
tabel atributnya bertampalan. Overlay dilakukan dengan metode
intersection, yaitu metode tumpang susun antara dua data grafis, tetapi
apabila batas luar dua data grafis tersebut tidak sama, maka yang
dilakukan pemrosesan hanya pada daerah yang bertampalan (Suaib &
Qashlim, 2016). Lalu hitung jumlah nilai total dari setiap parameter pada
tabel atribut. Setelah itu, didapatkan nilai total yang digunakan untuk
mengkelaskan potensi air tanah ke dalam beberapa kelas. Besar interval
ditentukan dengan rumus berikut:

Interval =

Potensi air tanah dalam penelitian ini dibagi menjadi lima kelas, yaitu:
1. Potensi Sangat Rendah
2.

Potensi Rendah

3. Potensi Sedang
4. Potensi Tinggi
5. Potensi Sangat Tinggi

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penginderaan jauh dapat
dimanfaatkan untuk mengetahui potensi air tanah yang ada di Kabupaten
Pringsewu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa simpulan berikut:

1.

Tingkat kepengaruhan parameter terhadap Air Tanah secara berurutan
adalah sebagai berikut Produktifitas Akuifer kemudian Litologi Batuan,
Kerapatan Vegetasi, Curah Hujan, Jenis Tanah, Pola Kelurusan Geologi
dan Kemiringan Lereng. Berdasarkan parameter tersebut dilakukan
klasifikasi dan didapatkan lima potensi airtanah yaitu potensi sangat
rendah, potensi rendah , potensi sedang, potensi tinggi dan potensi sangat
tinggi.

2.

Pemetaan zona potensi airtanah dilakukan menggunakan 3 parameter
paling berpengaruh terhadap air tanah. Didapatkan 51,68% Kabupaten
Pringsewu termasuk zona berpotensi tinggi yang tersebar di kecamatan
Adiluwih, Sukoharjo, Gading rejo, Pagelaran, Ambarawa, Pardasuka,
45,80% berada pada zona berpotensi sedang yang tersebar di kecamatan
Banyumas, Pringsewu, Pagelaran Utara, Pardasuka, 2,52% berada pada
zona berpotensi rendah yang tersebar di kecamatan Pardasuka, Pringsewu,
Banyumas, Pagelaran Utara.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk daerah yang terdapat pada
zona tinggi yaitu dilakukannya pengelolaan terhadap air tanah agar dapat
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digunakan dengan baik dan sebijak mungkin agar tetap terjaga kualitas air
tanahnya. Untuk daerah yang terdapat pada zona rendah yang mengalami lahan
kritis dilakukan pengembalian keadaan semula dengan cara reboisasi.
Pemantauan lahan terbuka hijau juga perlu dilakukan

karna sangat

berpengaruh terhadap kemampuan akuifer dalam menampung air tanah
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