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ABSTRACT
This study aimed to analyze the Outspreading direction of waterabsorption areas and the extent of
outspread of water absorption areas at the subdistrict of rumbia and Central Rumbia in Bombana regency.
The study used a descriptive method, i.e a survey method. Data were analyzed using an overlay technique
which combined a namber of data and maps using the SIG (Sistem Informasi Geografis) or Geographical
Information system. Some Parameters that ware used to determine water absorption areas were land use,
precipitation, slope angle, and the texture of the land under investigation. Result of data analysis showed
that there were 2 criteria to determine the suitability of water absorption. The less suitable zones were in the
northern, southern to western areas, totaling 6.249.03 Ha or 78.00 % of the total of areas being researched.
The unsuitable zones of water absorption was in the eastern area of the research, which were mostly the
areas where people reside, totaling 1,760.97 Ha or 21.98 % of the total of areas under investigation.
Keywords : absorption zona, Underground water.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah sebaran zona resapan air tanah dan luas sebaran
zona resapan air tanah yang ada di Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dengan
menggunakan metode deskriptif atau lebih umum sering disebut dengan metode survey pada teknik analisis
data peneliti menggunakan teknik overlay(tumpang susun) dimana teknik ini adalah menggabungkan
beberapa data-data dan peta-peta menggunakan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis), beberapa
parameter yang digunakan dalam melakukan penentuan zona resapan adalah penggunaan lahan, curah hujan,
kemiringan lereng dan tekstur tanah daerah penelitian. Dari hasil analisis data penentuan zona resapan pada
daerah penelitian terdapat 2 kriteria kesesuaian kawasan zona resapan yaitu zona kawasan kurang sesuai dan
zona kawasan tidak sesuai. Kawasan zona resapan air tanah kurang sesuai terdapat pada bagian utara, selatan
hingga barat dengan luas mencapai 6.249,03 Ha atau 78,00% dari luas total wilayah penelitian, sedangkan
kawasan zona resapan air tanah tidak sesuai berada pada bagian timur daerah penelitian dan pada umumnya
berada pada wilayah pemukiman penduduk, luas kawasan ini mencapai 1.760,97 Ha atau 21,98% dari luas
total daerah penelitian.
Kata Kunci : Zona resapan dan Air tanah.
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PENDAHULUAN

Sebagai contoh ketika suatu kawasan hutan
berubah menjadi pemukiman maka kebutuhan air
meningkat karena dipakai untuk penduduk di
pemukiman tersebut akan tetapi ketersediaan air
berkurang. Hal ini disebabkan karena lahan yang
digunakan untuk produksi air tanah atau yang
sering disebut sebagai daerah resapan telah
berkurang bahkan nyaris hilang akibat bangunan
pemukiman atau perkantoran.
Atas dasar tersebut di atas maka peneliti akan
melakukan analisis penentuan zona resapan air
tanah yang ada di Kecamatan Rumbia dan Rumbian
Tengah, Kabupaten Bombana.
Dari uraian diatas dapat dirumuskan
permasalahan penelitian yaitu, bagaimana sebaran
zona resapan air tanah yang ada di Kecamatan
Rumbia dan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana,
serta berapa luas zona resapan air tanah yang ada di
Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah,
Kabupaten Bombana. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis arah sebaran zona resapan air tanah
yang ada di Kecamatan Rumbia dan Rumbia
Tengah, Kabupaten Bombana, serta luas sebaran
zona resapan air tanah yang ada di Kecamatan
Rumbia dan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
adalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan
keputusan bagi pemerintah dalam melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam air
tanah yang ada di Kecamatan Rumbia dan Rumbia
Tengah, Kabupaten Bombana.

Latara Belakang
Air merupakan sumberdaya alam yang
terbatas menurut waktu dan tempat. Pengelolaan
dan pelestariannya merupakan hal yang mutlak
perlu dilakukan. Air tanah merupakan salah satu
sumber air yang karena kualitas dan kuantitasnya
cukup potensial untuk dikembangkan guna
memenuhi kebutuhan dasar makhluk hidup.
Ketersediaan air tanah dalam bumi tersimpan
dalam dua zone, yaitu terdapat di non saturated
zone dan saturated zone. Non saturated zone (zona
aerasi/ zona tidak jenuh) merupakan sebaran tanah
yang sebagian rongga antar partikel tanah diisi oleh
udara dan sebagian lagi diisi oleh air. Zona aerasi
terdapat mulai dari perakaran tanaman hingga
kapilaritas air jenuh. Pada zona ini terdapat soil
moisture (kelengasan tanah), air vadose dan air
kapiler. Zona ini merupakan zona yang paling
berperan dalam bidang pertanian. Ketersediaan air
tanah dalam zona ini dinyatakan sebagai water
holding capacity. Selanjutnya, zone saturate (zona
jenuh) merupakan zona dengan persebaran air
mengisi rongga antar partikel tanah. Pada zona ini
ketersediaan air tanah melimpah, dan dimanfaatkan
untuk penyediaan air bersih oleh manusia. Zona
jenuh dimulai dari water table sampai dengan
lapisan impermeable batuan. Kapasitas potensi
penyediaan air tanah merupakan hasil penjumlahan
dari jumlah air pada zone jenuh. Ketersediaan air
tanah tergantung dari tingkat infiltrasi dan perkolasi
di daerah tangkapan air (recharge area).
Pemanfaatan air terutama air tanah yang terus
meningkat dapat menimbulkan dampak negatif
terhadap air tanah itu sediri maupun lingkungan di
sekitarnya, diantaranya berkurangnya kuantitas dan
kualitas air tanah, penyusupan air laut dan
amblesan tanah. Menurunnya kuantitas dan kualitas
air tanah tersebut akan memberikan dampak sosial,
ekonomi dan lingkungan hidup.
Penyebab utama terjadinya krisis air adalah
adanya perilaku manusia untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia melakukan
banyak perubahan yaitu perubahan tata guna lahan.
Perubahan ini dilakukan dengan cara mengubah
ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun yang
dipakai sebagai lahan untuk mencukupi kebutuhan
hidup (bekerja) serta untuk tempat tinggal.
Kabupaten Bombana merupakan salah satu
Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi
Tenggara, dimana memiliki luas daratan seluas ±
3.33,16 Km2 atau 331.616 Ha, dimana daerah
perairan laut diperkirakan seluas ± 11.837,31 Km2.
Saat ini perkembangan ekonomi masyarakat setiap
tahun mengalami peningkatan hal ini ditunjukkan
dengan adanya perubahan penggunaan lahan sekitar
masyarakat. Akibat dari perubahan tata guna lahan
ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan
kebutuhan air masyarakat.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dikemukakan
maka rumusan masalah yang ada di dalam
penelitian yaitu :
1. Bagaimana sebaran zona resapan air tanah yang
ada di Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah,
Kabupaten Bombana.
2. Berapa luas zona resapan air tanah yang ada di
Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah,
Kabupaten Bombana.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis :
1. Arah sebaran zona resapan air tanah yang ada di
Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah,
Kabupaten Bombana;
2. Luas sebaran zona resapan air tanah yang ada di
Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah,
Kabupaten Bombana.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Sebagai dasar pertimbangan pengambilan
keputusan bagi pemerintah dalam melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
air tanah yang ada di Kecamatan Rumbia dan
Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana.
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Air tanah mempunyai 3 (tiga) fungsi bagi
manusia (Toth, 1990), yaitu :
1. Sebagai sumber alam yang dimanfaatkan untuk
berbagai keperluan manusia;
2. Bagian dari hidrologi dalam tanah yang
mempengaruhi keseimbangan siklus hidrologi
global;
3. Sebagai anggota/ agen dari geologi.
Air tanah tidak dijumpai di semua tempat.
Keterdapatan air tanah tergantung dari ada tidaknya
lapisan batuan yang dapat mengandung air tanah
yang disebut akuifer. Akuifer adalah formasi batuan
yang dapat menyimpan dan melakukan air, seperti
misalnya pasir dan kerikil lepas (Seyhan, 1977;
Simoen, 2001; Purnama, 2004). Akuifer ditemukan
pada sejumlah lokasi. Deposit glacial, pasir dan
kerikil, kipas aluvial dataran banjir dan deposit
delta pasir semuanya merupakan sumber-sumber air
yang sangat baik. Pada suatu akuifer, air tanah
menempati lubang batuan yang dikenal sebagai
pori-pori batuan maupun lubang yang besar.
Retakan mungkin terdapat dalam batuan kristalin
maupun batuan padat dan mungkin mempunyai
ukuran kapiler maupun subkapiler. Air yang
disimpan dalam retakan disebut air celah dan air
retakan. Lubang-lubang yang besar merupakan ciri
formasi batu kapur dan kadang-kadang batuan
gunung berapi. Pori-pori merupakan ciri batuan
sedimen klasik dan bahan butiran lainnya.
Kapasitas penyimpanan/cadangan air suatu bahan
ditujukan oleh porositas yang merupakan nisbah
volume rongga dengan volume total batuan
(Seyhan, 1993)
Ada dua sumber air, yaitu :
1. Air hujan yang meresap ke dalam tanah
melalui pori-pori atau retakan dalam formasi
batuan dan akhirnya mencapai muka air tanah.
2. Air dari aliran air permukaan seperti sungai,
danau, dan reservoir yang meresap melalui
tanah ke dalam lajur jenuh.
Menurut Todd (1980), permeabilitas merupakan
suatu ukuran kemudahan aliran melalui suatu media
porous. Perkiraan rata-rata porositas dan
permeabilitas berbagai tipe batuan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.1 Porositas dan permeabilitas beberapa tipe
batuan
Porositas Permeabilit
Tipe Batuan
(%)
as (m/hari)
Lempung
45
0,0004
Pasir
35
41
Kerikil
25
4100
Kerikil dan Pasir
20
410
Batu Pasir
15
4,1
Batu Kapur, Serpih
5
0,041
Kuarsa, Granit
1
0,0004
Sumber : (Todd, 1980)
Jumlah air tanah yang dapat diperoleh di suatu
daerah tergantung pada sifat-sifat akuifer yang ada
di daerah tersebut serta pada luas cakupan dan

KAJIAN PUSTAKA
Air Tanah
Air tanah adalah sejumlah air di bawah
permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan
sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase atau
dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang
secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui
pancaraan atau rembesan (Bouwer, 1978; Freeze
dan Cherry, 1979; Kodoatie, 1996). Sedangkan
menurut Soemarto (1989) air tanah adalah air yang
menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi.
Lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan
tanah dinamakan lajur jenuh (saturated zone), dan
lajur tidak jenuh terletak di atas lajur jenuh sampai
ke permukaan tanah, yang rongga-rongganya berisi
air dan udara.
Air yang berada pada lajur jenuh adalah
bagian dari keseluruhan air bawah permukaan yang
biasa disebut air tanah (groundwater). Air bawah
tanah (underground water dan sub terranean
water) adalah istilah lain yang digunakan untuk air
yang berada pada lajur jenuh, namun istilah yang
lazim digunakan adalah air tanah (Johnson, 1972).
Air tanah merupakan salah satu fase dalam
daur hidrologi, yakni suatu peristiwa yang selalu
berulang dari urutan tahap yang dilalui air dari
atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer.
Pengupan dari darat atau laut atau air pedalaman,
pengembunan membentuk awan, pencurahan
pelonggokan dalam tanah atau badan air dan
penguapan kembali. Dari daur hidrologi tersebut
dapat dipahami bahwa air tanah berinteraksi dengan
air permukaan serta komponen-komponen lain yang
terlibat dalam daur hidrologi termasuk bentuk
topografi, jenis batuan penutup, penggunaan lahan,
tumbuhan penutup, serta manusia yang berada di
permukaan (Handoyo, 2008).
Pada kedalaman tertentu, pori-pori tanah atau
batuan mulai terisi air dan mulai jenuh. Batas atas
lajur jenuh air disebut dengan muka air tanah
(water table). Air yang tersimpan pada lajur jenuh
disebut dengan air tanah, yang kemudian bergerak
sebagai aliran air tanah melalui batuan dan lapisanlapisan tanah yang ada di bumi sampai air tersebut
keluar sebagai mata air, atau terkumpul masuk ke
kolam, danau, sungai, dan laut (Fetter, 1994).
Air bawah permukaan adalah segala betuk
aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan
tanah sebagai akibat struktur perlapisan geologi,
beda potensi kelembapan tanah, dan gaya gravitasi
bumi. Air yang berada di bawah muka pada
umumnya disebut air tanah, dan lajur di bawahnya
disebut sebagai lajur jenuh.
Curah hujan yang masuk ke dalam tanah dan
meresap ke lapisan yang ada di bawahnya, yang
kemudian tertampung pada lapisan di bawah
permukaan tanah disebut air tanah (Wilson, 1993)
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frekuensi imbuhan. Kapasitas suatu formasi untuk
menampung air diukur dengan porositas, yaitu
perbandingan antara volume pori-pori terhadap
volume total formasi tersebut (Todd, 1980).
Pori-pori mempunyai perbedaan ukuran yang
beraneka ragam, dari yang berupa celah-celah
submikroskopis pada lempung dan serpih, hingga
yang berupa gua-gua dan terowongan-terowongan
pada batu kapur dan lava (Linsley dan Franzini,
1991). Dapat menjadi catatan bahwa dengan
porositas yang tinggi belum tentu merupakan
akuifer yang baik. Sedimen-sedimen Sungai
Missippi sering mempunyai porositas 80 sampai
90% tetapi permeabilitasnya sedemikian rendah
sehingga hanya sedikit air yang dapat dijumpai
dalam sumur-sumur (Bowless, 1986).
Secara garis besar total volume air yang ada air
asin dan air tawar di dunia adalah 1.385.984.610
Km3, terdiri atas : (UNESCO, 1978 dalam Chow
dkk).
• Air laut (air asin) : 1.338.000.000 km3
• Lainnya (air tawar + air asin) : 47.984.610 km3
• Air asin di luar air laut :12.955.400 km3
• Air tawar : 35.029.210 km3
Air tanah merupakan salah satu sumber air
baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan
dan kesehatan masyarakat, serta kelangsungan
pembangunan. Pemanfaatannya saat ini telah
berkembang pesat terutama sebagai sumber
pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari
penduduk, bahan baku industri, bahan kerja
industri, dan sumber air irigasi. Dengan demikian,
air tanah telah menjadi sumber daya alam yang
vital dan strategis karena menyangkut kebutuhan
pokok hajat hidup orang banyak di barbagai
aktivitas masyarakat.

otomatis merupakan daerah imbuhan. Sebagai
contoh permukaan tanah pada daerah luahan air
tanah yang terletak di daerah dataran juga mampu
meresapkan air hujan ke dalam lajur tidak jenuh
sehingga mengubah lajur tidak jenuh menjadi
kolom yang jenuh air. Akibatnya muka air tanah
naik menjadi semakin dangkal bahkan dekat ke
permukaan tanah. Namun karena muka air tanah di
daerah luahan pada awalnya cukup dangkal maka
kolom air tambahan tersebut tidak cukup
menimbulkan tekanan hidraulika ke bawah. Pada
kondisi ini air hujan yang jatuh ke permukaan tanah
tidak mampu lagi meresap. Sehingga selama hujan
masih berlangsung maka daerah tersebut menjadi
tergenang atau dikenal sebagai kebanjiran.
Air hujan yang jatuh di daerah imbuhan
pada awalnya mengisi lajur tidak jenuh dan
mengubah lajur tidak jenuh menjadi jenuh sehingga
muka air tanah semakin naik atau dangkal. Karena
kedudukan muka air tanah di daerah imbuhan
awalnya relatif dalam maka kenaikan muka air
tanah tersebut membentuk kolom air yang cukup
tebal dan menimbulkan tekanan hidraulika yang
cukup kuat untuk menekan ke bawah sehingga air
hujan yang meresap akan terus mengalir ke bawah
menambah air tanah yang terdapat di daerah
imbuhan selalu mampu meresapkan air hujan yang
jatuh di permukaan tanah. Letak daerah imbuhan
biasanya berada di kawasan hulu aliran sungai
dengan morfologi berupa perbukitan.
Keberadaan air tanah sangat erat hubungannya
dengan air permukaan. Berdasarkan hukum Darcy,
dijelaskan jika tinggi muka air tanah yang
berlebihan maka kemungkinan terjadinya rembesan
air sungai ke akuifer sangat besar. Jika aliran sungai
cukup besar, maka rembesan tersebut tidak terlalu
berpengaruh terhadap debit sungai. Namun jika
akuifernya terbentuk dari tanah yang memiliki
permeabilitas besar dan pencemaran yang terjadi di
sungai cukup tinggi, maka akan berpengaruh
terhadap adanya pencemaran air tanah (Asdak,
2002).
Pengambilan air tanah secara berlebihan
mengakibatkan menurunnya permukaan air tanah.
Penurunan
permukaan
air
tanah
akan
mengakibatkan pengaruh gaya angkat tanah
sehingga terjadi peningkatakn tegangan efektif
tanah. Akibat meningkatnya tegangan efektif ini
akan menyebabkan penyusunan tersebut butiran
tanah kembali dan penurunan tanah (Terzaghi,
1969). Disamping hal tersebut kemungkinan terjadi
adanya erosi bagian dalam tanah akibat
terangkutnya butir tanah di bawah muka tanah oleh
penyerapan air tanah melalui pemompaan sumur
dalam secara berlebihan.
Jika penurunan tinggi muka air tanah terjadi di
daerah pantai akan mengakibatkan terjadinya
intrusi air laut (Asdak, 2002), sehingga dapat
diartikan bahwa penggunaan air tanah secara
berlebihan dapat menyebabkan munculnya banyak

Kawasan Resapan Air
Proses hidrogeologis yang terjadi dalam
cekungan air tanah meliputi pengimbuhan,
pengaliran dan peluahan atau pelepasan air tanah.
Setiap kejadian hidrogeologis tersebut berlangsung
pada daerah yang berbeda. Pengimbuhan terjadi di
daerah imbuhan dan peluahan air tanah terjadi di
daerah luahan. Sedangkan proses pengaliran terjadi
di kedua daerah tersebut namun lebih khusus terjadi
di daerah transisi antara daerah imbuhan dan
luahan.
Kawasan resapan air adalah kawasan yang
mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan
air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air
bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
Menurut Wibowo 2006, kawasan resapan air daerah
tempat meresapnya air hujan ke dalam tanah yang
selanjutnya menjadi air tanah.
Daerah imbuhan air tanah adalah daerah
resapan air yang mampu menambah air tanah
secara alamiah pada cekungan air tanah. Pengertian
tersebut menunjukkan bahwa tidak semua daerah
yang mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah
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kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Diantaranya
adalah munculnya masalah intrusi air laut. Sebagai
contoh di Kota Semarang pada bagian tengah
kotanya intrusi air laut ini telah mencapai sekitar 34 km dari garis pantai.
Pengambilan air tanah terutama untuk
keperluan industri dan usaha komersial selalu
meningkat. Pengambilan air tanah secara berlebihan
di beberapa daerah telah menimbulkan dampak
berupa penurunan muka air tanah, pencemaran air
tanah, dan amblesan tanah.

penekannya atau bahkan muncul di permukaan
tanah (Chorley, 1969).
Disamping kedua jenis akuifer tersebut, ada
pula yang disebut akuifer semi tertekan dan akuifer
semi tidak tertekan yang merupakan kombinasi dari
kedua jenis akuifer tersebut (Krussman dan de
Ridder, 1970). Akuifer semi tertekan sering
dijumpai di daerah lembah aluvial dan dataran,
yang air tanahnya terletak di bawah lapisan yang
setengah kedap.
Selanjutnya, air tanah sebagai salah satu
komponen dalam siklus hidrologi, akan mengalami
perubahan komposisi kimia, baik berupa
penambahan maupun pengurangan konsentrasi
unsur kimia (Stauffer dan Canfield, 1992). Adapun
prosesproses yang dapat mempengaruhi perubahan
komposisi kimia tersebut diantaranya adalah hujan,
evaporasi dan transpirasi, pelarutan air fosil,
pertukaran kation, pelarutan mineral, proses
oksidasi-reduksi serta aktivitas manusia. Menurut
Wagner, et al (1992) adanya air tanah asin di
daratan merupakan salah satu bentuk pencemaran
air, yang umumnya disebabkan oleh intrusi air laut.
Aktivitas manusia merupakan penyebab utama
fenomena ini, terutama akibat eksploitasi air tanah
yang berlebihan, pembangunan permukiman yang
sangat pesat di perkotaan, serta usaha tambak
udang dan ikan di pantai. Meskipun demikian,
faktor lingkungan alami juga dapat mempermudah
terjadinya intrusi air laut, seperti karakteristik
pantai dan batuan penyusun, kekuatan aliran air
tanah ke laut dan fluktuasi air tanah di daerah
pantai.

Sifat-Sifat Batuan Terhadap Air Tanah
Akuifer sering pula disebut waduk air atau
formasi air. Formasi batuan yang merupakan
kebalikan dari akuifer adalah akuifug (aquifug).
Seperti misalnya granit. Akuifug merupakan
formasi batuan yang tidak dapat menyimpan dan
melalukan air (Fetter, 1988).
Sifat batuan lain yang berhubungan dengan air
tanah adalah akuiklud dan akuitard. Menurut
Walton (1970), akuiklud adalah formasi batuan
yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat
melakukannya dalam jumlah yang berarti, misalnya
liat, serpih, tuf halus dan batuan lain yang
butirannya berukuran liat, sedangkan akuitard
adalah formasi batuan dengan susunan sedemikian
rupa, sehingga dapat menyimpan air, tetapi hanya
dapat melakukannya dalam jumlah terbatas seperti
misalnya pada rembesan atau kebocoran.
Ada berbagai formasi geologi yang dapat
berfungsi sebagai akuifer. Formasi geologi tersebut
adalah endapan aluvial, batu gamping, batuan
vulkanik, batu pasir serta batuan beku dan batuan
metamorfose (Todd, a980). Sekitar 90% air tanah
terdapat pada endapan aluvial yang merupakan
bahan lepas seperti pasir dan kerikil.
Ditinjau dari muka air tanah, akuifer
dikelompokkan menjadi akuifer bebas dan akuifer
tertekan (Bouwer, 1978). Air tanah yang berasal
dari akuifer bebas umumnya ditemukan pada
kedalaman yang relatif dangkal, kurang dari 40
meter. Tinggi permukaan air dan kemiringannya
bervariasi, sedangkan fluktuasi muka air tanah
berhubungan erat dengan volume air dalam akuifer.
Kasus khusus dari akuifer bebas adalah adanya
akuifer menggantung (perched aquifer), yang
terjadi akibat terpisahnya air tanah dari tubuh air
tanah utama oleh suatu formasi batuan yang kedap
air (Kodoatie, 1996). Lensa-lensa liat pada batuan
endapan
seringkali
membentuk
akuifer
menggantung.
Pada akuifer tertekan, air tanah terletak di
bawah lapisan kedap air dan mempunyai tekanan
lebih besar daripada tekanan udara. Akuifer jenis
ini sering pula disebut akuifer artesis. Air tanah
pada akuifer ini, dibagian atas ditekan oleh lapisan
batuan kedap air, sehingga tekanannya melebihi
tekanan atmosfir. Bila sumur menembus lapisan
akuifer ini, air tanah akan naik melebihi lapisan

Formasi Batuan Pembawa Air
Air tanah terdapat di banyak tipe formasi
geologi lulus air yang dapat bertindak sebagai
lapisan pembawa air atau lebih dikenal dengan
nama akuifer.
Definisi akuifer ialah suatu lapisan,
formasi, atau kelompok formasi satuan geologi
yang lulus air baik yang terkonsolidasi (misalnya
batu pasir) maupun yang tidak terkonsolidasi (pasir
lepas) dengan kondisi jenuh air dan mempunyai
suatu besaran keterhantaran hidraulik (K) sehingga
dapat membawa air (atau air dapat diambil) dalam
jumlah yang ekonomis (kodoatie, 1996).
Akuifer menurut Freeze dan Chery (1979)
adalah lapisan geologi yang lulus air dan dapat
membawa air dalam jumlah besar di bawah
kelandaian hidraulik.
Akuifer dapat ditutupi dan dialasi oleh
lapisan penutup/ pembatas yakni suatu lapisan yang
terdiri dari bahan-bahan relatif tidak lulus air. Ada
beberapa jenis lapisan penutup ini seperti telah
disinggung sebelumnya, yang dikenal dalam
berbagai literatur sebagai :
1. Akuiklud
Akuiklud atau juga disebut perkedapan
ialah suatu lapisan-lapisan, formasi atau
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kelompok formasi satuan geologi yang tidak
lulus air (impermeable) dengan nilai kelulusan
yang
sangat
kecil
sehingga
tidak
memungkinkan air melewatinya. Dapat
dikatakan juga merupakan lapisan pembatas
atas dan bawah suatu akuifer tertekan
(Kodoatie, 1996).
Akuiklud adalah formasi yang mungkin
mengandung air (kadang-kadang dalam jumlah
yang besar), tetapi tidak mengalirkan air dalam
jumlah yang berarti di bawah kondisi biasa
(Bear, 1979).
Menurut Danaryanto, et.al (2005),
akuiklud atau lapisan batuan kedap air adalah
suatu lapisan jenuh air yang mengandung air
tetapi tidak mampu melepaskannya dalam
jumlah yang berarti misalnya lempung.
2. Akuitar
Akuitar atau disebut juga pelambat ialah
suatu lapisan-lapisan, formasi atau kelompok
formasi suatu geologi yang lulus air dengan
nilai keterhantaran hidraulik yang kecil namun
masih memungkinkan air melewati lapisan ini
walaupun dengan gerakan yang lambat. Dapat
dikatakan juga merupakan lapisan pembatas
atas dan bawah suatu akuifer setengah tertekan
(semi confined) (Kodoatie,1996).
Akuitar atau lapisan batuan lambat air
adalah suatu lapisan batuan yang sedikit lulus
air dan tidak melepaskan air dalam arah
mendatar, tetapi mampu melepaskan air cukup
berarti ke arah vertikal, misalnya lempung
pasiran (Danaryanto, dkk. 2005).
Menurut Bear (1979), akuitar adalah
formasi geologi yang setengah lulus air yang
dapat mengalirkan air dengan rata-rata yang
sangat rendah ke akuifer, meskipun pada area
yang lebih luas dapat meloloskan air dalam
jumlah yang besar di antara batas akuifer yang
terpisah satu sama lain.
3. Akuifug
Akuifug atau disebut juga perkebal adalah
lapisan batuan yang relatif kedap air, yang tidak
mengandung ataupun dapat melakukan atau
meneruskan air.
Formasi batuan yang masuk jenis ini
adalah yang tidak mempunyai rongga yang
saling berhubungan dan karena itu tidak dapat
menyerap air atau meneruskannya. Batu granit
pejal, misalnya termasuk jenis ini.

2. Sukmandari Prihatmoko, Arifin Idrus, tahun
2011,
The
metamorphic-Hosted
Gold
Mineralization at Bombana. Universitas Gajah
Mada.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2014,
Pemetaan Rawan Bencana Kabupaten Bombana
KERANGKA PIKIR
Kawasan resapan air tanah adalah kawasan
yang mempunyai kemampuan tinggi untuk
meresapkan air hujan, kawasan resapan air tanah
juga merupakan tempat pengisian air bumi
(aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
Parameter dalam menentukan daerah resapan air
terdiri dari beberapa faktor, yaitu : faktorperubahan
penggunaan lahan, faktor curah hujan, faktor
kemiringan lereng dan faktor tekstur tanah.
Faktor perubahan penggunaan lahan
diartikan sebagai perubahan suatu jenis penggunaan
lahan ke penggunaan lainnya. Konversi lahan dapat
bersifat permanen dan dapat juga bersifat
sementara, alih fungsi lahan adalah sebuah
mekanisme yang mempertemukan permintaan dan
penawaran terhadap lahan dan menghasilkan lahan
baru dengan karakteristik sistem produksi yang
berbeda.
Faktor curah hujan dimana hujan
merupakan salah satu masukan daripada sistem
tampungan. Hujan ini pertama kali akan mengisi
tampungan interception canopy. Bila tampungan ini
telah terisi, banyak air yang selebihnya akan
tersedia untuk infiltrasi dan perkolasi. Hal ini dapat
diperhitungkan dengan perkiraan curah hujan
bulanan dalam 10 tahun terakhir.
Faktor kemiringan lereng dimana bentuk
lahan dan ketinggian tempat dianalisis secara
deskriptif berdasarkan peta topografi dengan
memperhatikan pola dan kemiringan garis kontur.
Kelas lereng diklasifikasikan sesuai dengan
kerapatan garis kontur. Pada bagian yang berbukit/
bergunung selain dengan analisis kerapatan kontur,
penetapan kelas lereng juga dilakukan secara
sistematis dengan melihat puncak atau punggung
bukit/ gunung. Panjang lereng ditentukan
berdasarkan pengamatan di lapangan dengan
memperediksi rata-ratanya pada masing-masing
kelas lereng dan lokasinya.
Faktor tekstur tanah dimana struktur
geologi yang bekerja memegang peranan yang
cukup signifikan dalam penentuan tingkat infiltrasi.
Hal ini disebabkan karena penyerapan ditentukan
oleh media penyerapan air yaitu jenis tanah yang
ditentukan oleh struktur batuan yang menyusun
kawan tersebut.

Peneliti Terdahulu
Wilayah Kabupaten Bombana telah
menjadi pusat beberapa kegiatan studi penelitian,
antara lain :
1. T.O Simandjuntak, Suron dan Sukido, tahun
1993, Penelitian geologi Kabupaten Bombana
dan
sekitarnya,
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan Geologi.
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keseragaman peta geologi. Peta jenis tanah, peta
kontur. Peta Hidrogeologi. Peta Sistem Lahan dan
Peta Tutupan Lahan yang berskala 1:50.000.
jumlah sampel sebanyak 10 titik yang tersebar pada
keseragaman formasi geologi, keseragaman jenis
tanah, formasi kontur, formasi hidrologi,
keseragaman sistem lahan dan keseragaman tutupan
lahan.

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Variabel Penelitian
Adapun yang menjadi variabel pada penelitian
ini adalah zona resapan air tanah dimana didalam
melakukan penentuan zona resapan air tanah ini
menggunakan beberapa paramater antara lain curah
hujan, land use, jenis tanah, dan kemiringan lahan
(slope).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode
deskriptif. Secara harfiah dimaksudkan untuk
membuat gambaran mengenai situasi, kondisi atau
kejadian, sehingga lebih mengarah menghimpun
data dasar. Metode ini secara lebih umum sering
disebut sebagai metode survey. Penelitian ini
dilakukan untuk memperoleh fakta dari gejalagejala yang ada secara faktual (Nasir, 1988).
Kajian dalam penelitian ini memberi
gambaran mengenai situasi yang berkaitan dengan
bentang alam (land scape) berdasarkan peta
topografi wilayah untuk menentukan batas-batas
alami dari suatu kawasan daerah resapan (recharge
area), sebaran batuan berdasarkan peta geologi dan
sebaran vegetasi (tutupan lahan) berdasarkan peta
landsat yang diperkirakan dapat memberi kontribusi
atau pengaruh terhadap resapan air tanah.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri
dari 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
dari hasil survey langsung di lokasi penelitian
(obeservasi), sedangkan data sekunder sebagai data
awal pembanding yang berasal dari beberapa
instansi terkait, yaitu :
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bombana;
• Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Bombana;
• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Kabupaten Bombana;
• Dinas Kehutanan Kabupaten Bombana;
• Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana;
• Kantor Kecamatan Rumbia dan Rumbia
Tengah;

Lokasi dan Waktu Penelitian
Daerah yang menjadi sasaran kegiatan
penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Bombana
tepatnya berada di Kecamatan Rumbia dan Rumbia
Tengah, dimana kesampaian daerah dapat ditempuh
dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat)
atau roda 2 (dua) dari Kota Kendari (Ibukota
Provinsi Sulawesi Tenggara) menuju Ibukota
Kabupaten Bombana yaitu Kecamatan Rumbia,
dengan waktu tempuh perjalanan ± 4 jam.

Jenis data sekunder yang dibutuhkan antara lain :
1. Kabupaten Bombana Dalam Angka tahun 2015;
2. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bombana tahun 2011 –2031;
3. Peta TGHK dan Peta Paduserasi TGHK
Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Data Curah Hujan Tahun 2015 yang ada di
Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah.
5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Bombana;
6. Peta Kemiringan Lahan (Slope) di Kabupaten
Bombana.

Populasi dan Sampling
Penelitian ini mengambil populasi pada
kawasan resapan air yang ada di Kecamatan
Rumbia dan Rumbia Tengah dengan kegiatan
pengambilan sampel mengikuti pola sebaran
kontur.
Penentuan lokasi pengambilan sampel
dilakukan dengan metode Purposive Sampling
(Nasir, 1988). Sesuai keperluan penelitian lokasi
sampel dipilih di daerah-daerah yang berpeluang
memberi kontribusi terhadap resapan air dan
sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan
jumlah dan sebarannya adalah dengan melihat

Dalam
pengumpulan
data,
penulis
menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dan
informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala,
peristiwa dan aspek-aspek yang diteliti di lokasi
penelitian.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik
overlay (tumpang susun), dimana Analisa ini pada
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dasarnya bersifat deskriptif analisis dengan teknik
survei lapangan, kemudian melakukan
upaya
mendeskripsikan zonasi resapan air tanah
dengan menggunakan beberapa data dan peta-peta
yang menggunakan aplikasi SIG (Sistem Informasi
Geografis) sehingga menghasilkan peta analisis
zonasi resapan air tanah. Parameter-parameter yang
menjadi penentuan daerah resapan air adalah
penggunaan lahan, curah hujan, kemiringan lereng
dan tekstur tanah.
▪ Penggunaan Lahan
Dalam nilai pembobotan variabel penggunaan
lahan memperoleh nilai bobot yang lebih tinggi
dibandingkan dengan variabel lainnya yakni 40%,
disebabkan variabel penggunaan
lahan sangan
mempengaruhi kemampuan meresapkan air ke
dalam tanah, seperti yang dikemukakan oleh Tarsoen
Waryono, 2008 bahwa kemampuan vegetasi dasar
dan kondisi lapisan atas tanah (top soil) yang kaya
dengan bahan organik dan humus, sangat efektif
dalam meresapkan air ke dalam tanah.

Sumber : Permen PU, No. 02 Tahun 2013, tentang
pedoman
penyusunan
rencana
pengelolaan sumber daya air.
• Kelerengan dan Tekstur Tanah
Untuk variabel kelerengan dan tekstur tanah
dengan nilai bobot masing-masing 15%, karena
tidak terlalu mempengaruhi kawasan resapan air
dan fungsinya dapat ditopang dengan variabel
yang lain seperti variabel penggunaan lahan.
Tabel 3. Skor/ variabel parameter kemiringan lereng

1
2
3
4

5

Klasifikasi
skor
Hutan

Skor

Kategori

Kriteria Spasial

4

Sangat
tinggi
Tinggi

3

Sedang

2

Rendah

1

Sangat
rendah

Daerah dengan
tata guna lahan
hutan
akan
memiliki
kemampuan
resapan air yang
lebih
tinggi
dibandingkan
dengan air yang
memiliki
tata
guna
lahan
pemukiman.

5

Semak
belukar
LadangKebun
Rawa,
tambak,
sawah
Pemukiman

1
2

3

4
5

Skor
5

Kategori

4

Sangat
tinggi
Tinggi

3

Sedang

2

Rendah

1

Sangat
rendah

Skor

Datar
Landai

Besar
Agak
besar
Sedang
Agak kecil
Kecil

5
4

Bergelombang
Curam
Sangat curam

3
2
1

Parameter yang digunakan untuk menghitung skor
total, yaitu :
Skor total = (Bobot*skor penggunaan lahan) +
(Bobot*skor kemiringan lereng) +
(Bobot*skor
curah
hujan)
+
(Bobot*skor tekstur tanah).
Tabel 5. Skor total kelas kesesuaian kawasan resapan
air.
Kelas Kesesuaian
No Kawasan Resapan
Range Skor Total
Air
1 Tidak sesuai
<2,60
2 Kurang sesuai
2,60 – 3,50
3 Cukup sesuai
3,60 – 4,50
4 Sesuai
>4,6 - 5,0
PEMBAHASAN

Tabel 2. Skor/ variabel parameter curah hujan
Klasifikasi/
spasial
>
3000
mm/tahun
2000
–
3000
mm/tahun
1000
–
2000
mm/tahun
500 – 1000
mm/tahun
<
500
mm/tahun

15 – 25
25 – 40
>40

Infiltrasi

Tabel 4. Skor/ variabel parameter tekstur tanah
No
Jenis Tanah
Infiltrasi
Skor
1
Regosol
Besar
5
2
Alluvial dan
Agak besar
4
Andosol
3
Latosol
Sedang
3
4
Litosol
Agak kecil
2
mediteran
5
Grumusol
Kecil
1
Sumber : Dirjen reboisasi dan rehabilitasi lahan
1998, dalam Adibah 2013.

Sumber : Permen PU, No. 02 Tahun 2013, tentang
pedoman
penyusunan
rencana
pengelolaan sumber daya air.
▪ Curah Hujan
Kemudian untuk variabel curah hujan memiliki
nilai bobot 30%, merupakan objek yang diteliti,
karena air tersebut yang akan diresapkan ke dalam
tanah, sehingga variabel ini memiliki peranan yang
penting dalam kawasan resapan air karena tidak
dapat digantikan fungsinya dengan variabel yang
lain.

No

3
4
5

Deskripsi

Sumber : Dirjen reboisasi dan rehabilitasi lahan
1998, dalam Adibah 2013.

Tabel 1. Skor/ variabel parameter penggunaan lahan
No

1
2

Lareng
(%)
<8
8 – 15

No

Kriteria spasial
Daerah
dengan
curah hujan yang
tinggi
(3000
mm/tahun)
akan
memiliki
potensi
resapan air yang
lebih
tinggi
dibandingkan
dengan daerah yang
curah
hujannya
rendah
(< 500
mm/tahun).

Keadaan Geografis Daerah Penelitian
A. Kecamatan Rumbia
Secara geografis, Kecamatan Rumbia terletak
antara 40 42’ 32,2”- 40 48’ 35,9” Lintang Selatan,
serta antara 1210 58’ 30,8” – 1220 3’ 25,0” Bujur
Timur. Dimana Kecamatan Rumbia memiliki
batas-batas yaitu : di sebelah Utara berbatasan
dengan Teluk Tiworo, sebelah Selatan berbatasan
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dengan Kecamatan Mataoleo, sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Tengah,
serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan
Rarowatu. Kecamatan Rumbia merupakan salah
satu kecamatan induk di Kabupaten Bombana.
Kecamatan ini telah mekar menjadi empat
Kecamatan pemekaran,
diantaranya adalah
Kecamatan Mataoleo, Kecamatan Kepulauan
Masaloka Raya, Kecamatan Rumbia Tengah dan
Kecamatan Rumbia itu sendiri.
Kecamatan Rumbia terdiri dari empat
kelurahan dan satu desa, dimana Kelurahan
Lameroro merupakan wilayah kecamatan terluas
dengan total luasan mencapai 2.920 Ha atau sekitar
49,49% dari total luas wilayah Kecamatan Rumbia,
sedangkan Kelurahan Lampopala merupakan
wilayah kelurahan dengan luasan terkecil yaitu
mencapai 147 Ha atau sekitar 2,49% dari total luas
wilayah Kecamatan Rumbia. Ibukota dari
Kecamatan Rumbia adalah Kasipute, jika dilihat
dari jarak Ibukota Kecamatan dengan masingmasing Desa/Kelurahan, Kecamatan Lameroro
merupakan Kelurahan yang paling jauh yaitu
mencapai 7 kilometer, sedangkan yang paling dekat
adalah Kelurahan Doule, yang berjarak 0,5
kilometer, total luas keseluruhan wilayah
Kecamatan Rumbia mencapai 58,99 km2. Untuk
gambaran kondisi geografis wilayah Kecamatan
Rumbia dapat dilhat pada peta lokasi penelitian.
Tabel 6. Luas daerah dan pembagian daerah
administrasi di Kecamatan Rumbia
Luas
Desa/
No
2
Kelurahan
Km
Ha
%
1
Kasipute
4,89
489
8,28
2
Lantawonua
17,99
1.799
30,49
3
Doule
5,44
544
9,22
4
Lampopala
1,47
147
2,49
5
Lameroro
29,20
2.920
49,49
Total Luas
58,99
5.899
100
(Sumber : Kecamatan Rumbia Dalam Angka Tahun
2013)
B. Kecamatan Rumbia Tengah
Secara geografis, Kecamatan Rumbia Tengah
terletak antara 50 08’ 12” – 50 08’ 12” Lintang
Selatan, serta antara 940 12’ – 1000 12’ Bujur
Timur. Dimana
Kecamatan Rumbia Tengah
memiliki batas-batas yaitu : di sebelah Utara
berbatasan dengan Teluk Tiworo, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Mataoleo, sebelah
Timur berbatasan dengan Kepulauan Masaloka
Raya, serta di sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Rumbia.
Kecamatan Rumbia Tengah terdiri dari 3 Desa
dan 2 Kelurahan, dimana wilayah terluas adalah
Desa Lampata dengan luas wilayah mencapai 573
Ha atau 27,14% dari total kesulurah luas wilayah
Kecamatan Rumbia Tengah, sedangkan Kelurahan
Kampung Baru merupakan wilayah dengan luasan
terkecil yaitu mencapai 117 Ha atau 5,54% dari

total luas keseluruhan Kecamatan Rumbia Tengah.
total luas keseluruhan wilayah Kecamatan Rumbia
Tengah mencapai 2.111 Ha.
Secara administratif, Ibukota Kecamatan
Rumbia Tengah adalah Kelurahan Lauru. Desa
Lampata merupakan desa yang paling jauh dari
Ibukota Kecamatan yaitu mencapai 5 (lima)
kilometer, sedangkan yang paling dekat adalah
Kelurahan Kampung Baru, yang berjarak 1 (satu)
kilometer ke Ibukota Kecamatan. Untuk gambaran
kondisi geografis wilayah Kecamatan Rumbia
Tengah dapat dilihat pada peta lokasi penelitian.
Tabel 7. Luas daerah dan Pembagian daerah
administrasi di Kecamatan Rumbia
Tengah.
Luas
Desa/
Kelurahan
Km2
Ha
%
1
Lampata
5,73
573
27,14
2
Tapuhahi
4,27
427
20,22
3
Lauru
4,65
465
22,02
4
Kampung Baru
1,17
117
5,54
5
Poea
5,29
529
25,05
Total Luas
21,11
2.111
100
(Sumber : Kecamatan Rumbia Tengah Dalam
Angka Tahun 2013)
No

Gambar 2. Peta lokasi wilayah Kecamatan
Kondisi Geologi Daerah Penelitian
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kolaka,
Sulawesi Tahun 1993 yang dibuat oleh T.O
Simandjuntak, Surono dan Sukido dan diterbitkan
oleh Badan Geologi, dimana di dalam peta tersebut
memuat kondisi geologi wilayah Kabupaten
Bombana. Secara umum untuk kondisi geologi
wilayah penelitian tersusun oleh Alluvium (Qa) dan
Kompleks Pompangeo (MTpm). Untuk gambaran
kondisi geologi daerah penelitian dapat dilihat pada
Lampiran 2 Peta Geologi Daerah Penelitian.
• Alluvium (Qa) : terdiri dari lumpur, lempung,
pasir, kerikil dan kerakal. Untuk lumpur
umumnya berwarna kelabu tua hingga coklat
kemerahan, mengandung lapisan halus yang
tampak dari perbedaan warna; setempat
mengandung
sisa
tumbuhan.
Lempung
berwarna kecoklatan sampai coklat kemerahan
dan kelabu muda; berlapis, berselingan dengan
batupasir belum padat, kerikil dan kerakal. Pasir
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berwarna kecoklatan, berbutir halus sampai
lempungan, berlapis, setempat berstruktur silang
siur, mengandung sisa tumbuhan, belum padat.
Kerikil dan kerakal, kelabu hingga kelabu
kecoklatan, bersifat lepas, kepingan terdiri dari
batuan ultramafik, mafik, batuan malihan,
sedimen malihan, koral dan kalkarenit.
kelompok alluvium ini merupakan endapan
rawa sungai dan pantai, sebarannya meliputi
daerah dataran, terutama dekat pantai dan tepi
sungai. Umumnya diperkirakan berumur
Holosen.
• Kompleks Pompangeo (MTp), terdiri atas
berbagai jenis sekis diantaranya sekis mika,
sekis klorit, sekis mika-grafit, sekis kuarsamika, sekis glaukofan, sekis yakut-amfibolit dan
setempat genes, hornfels dan eklogit. Sekis
biasanya berwarna kelabu muda sampai tua,
kelabu kehijauan, kelabu kecoklatan, dan hitam
bergaris-garis
putih,
keras,
umumnya
memperlihatkan perdaunan yang sebagian
terlipat. Pada umumnya bertekstur heteroblastik,
terdiri atas mineral nematoblas, lepidoblas yang
sebagian telah terlipat, berbutir halus sampai
kasar. Genes berwarna kelabu muda-tua dan
kehijauan, umumnya bergaris-garis putih,
berbutir halus sampai kasar, bertekstur
heteroblas, setempat porfiroblas dengan mineral
granoblas yang berbutir sedang. Kuarsit
berwarna kelabu dan coklat, berbutir halus
sampai sedang, terbentuk oleh mineral
granoblas dan senoblas, kuarsa mineral
utamanya mencapai 75%. Hornfels berwarna
kelabu kecoklatan, berbutir halus-sedang,
tekstur heteroblas dan memperlihatkan struktur
horenfels, mengandung banyak barik kuarsa.
Eklogit berwarna kelabu tua sampai hitam,
berbintik cokelat, bertekstur heteroblastik,
nematoblas, terdiri dari mineral lepidoblastik,
memperlihatkan hubungan antar butir yang
saling mengunci. Filit, berwarna kelabu, coklat
dan hitam, umumnya keras dan agak keras,
mudah pecah pada bidang belah atau perdaunan,
bertekstur blastopsamit. Sekis glaukofan,
berwarna kelabu tua dan kehitaman, bertekstur
heteroblas dengan mineralnya berbentuk
lepidoblas, nematoblas dan granoblas. Eklogit
dan sekis glaukofan terdapat di beberapa tempat
di dalam kompleks Pompangeo dalam
singkapan yang sempit. Batuan malihan tekanan
tinggi ini diduga terbentuk dalam lajur
penunjaman Benioff dan kemudian terangkat ke
permukaan bersama-sama batuan ultramafik dan
mafik.

Gambar 3. Peta geologi regional Kabupaten
Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tata Guna Lahan Daerah Penelitian
Berdasarkan hasil analisis menggunakan
Citra Satelit Landsat 7 dan rencana tata ruang
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014
diketahui bahwa tutupan lahan yang ada pada
daerah penelitian terdiri dari : belukar, hutan bakau,
hutan lebat, kebun campuran, pemukiman,
perkebunan, sawah dan tambak. Untuk kondisi
penggunaan lahan wilayah penelitian dapat dilihat
pada peta tata guna lahan daerah penelitian.

Gambar 4. Tata guna lahan belukar yang ada pada
daerah penelitian
Tata guna lahan belukar ini merupakan
jenis penggunanaan lahan yang memiliki luasan
terbesar pada wilayah penelitian di dominasi oleh
belukar dengan total luasan wilayah mencapai
2.862 Ha atau sekitar 35,73 % dari total luas
wilayah penelitian, penggunaan lahan belukar ini
tersebar secara merata pada seluruh wilayah
penelitian dimana terletak pada bagian Utara
wilayah penelitian, setelah itu membentang pada
bagian tengah dari Utara menuju bagian Selatan
Wilayah penelitian.
Tata guna lahan hutan lebat memiliki
luasan mencapai 1.943 Ha atau sekitar 24,54% dari
total luas seluruh wilayah penelitian, sebaran dari
tata guna lahan ini berada pada bagian barat
wilayah penelitian dan terluas berada pada
Kecamatan Rumbia. Tata guna lahan perkebunan
memiliki total luasan mencapai 1.355 Ha atau
17,12% dari total luasan wilayah penelitian,
sebaran wilayah perkebunan ini pada bagian
Kecamatan
Rumbia
terdapat
pada
Desa
Lantawanua dan Desa Sangkona sedangkan pada
Kecamatan Rumbia Tengah terdapat pada Desa
Tapoahi dan Desa Wakata.
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Tabel 8.

Luas dan persentase jenis tata guna
lahan yang ada pada wilayah
penelitian.

Luas
Jenis Tata Guna
Lahan
Km2
Ha
%
1
Kebun campuran
2,14
214
2,70
2
Hutan Bakau
1,65
165
2,08
3
Tambak
1,61
161
2,03
4
Pemukiman
6,3
630
7,96
5
Sawah
6,8
680
8,59
6
Belukar
28,62 2.862 35,73
7
Hutan Lebat
19,43 1.943 24,54
8
Perkebunan
13,55 1.355 17,12
TOTAL LUAS
80,01 8.010
100
(Sumber : RTRW Sulawesi Tenggara tahun 2014
dan analisis penelitian, 2016)
No

Gambar 5. Tata guna lahan persawahan yang ada
di daerah penelitian
Tata guna lahan persawahan memiliki total
luasan mencapai 680 Ha atau 8,59% dari total
luasan wilayah penelitian, sebaran tata guna lahan
persawahan keseluruhan berada pada Kecamatan
Rumbia tepatnya berada di Desa Tatabente. Tata
guna lahan pemukiman memiliki luasan mencapai
630 Ha atau 7,96% dari total luasan wilayah
penelitian, untuk wilayah pemukiman terluas
berada pada Kecamatan Rumbia hal ditandai
dengan jumlah penduduk yang berada kecamatan
tersebut mencapai 11.221 orang dan jumlah rumah
tangga sebesar 2.687 KK. Tata guna lahan kebun
campuran memiliki luasan sebesar 214 Ha atau
sekitar 2,70% dari total luas wilayah penelitian, tata
guna lahan kebun campuran ini keseluruhan berada
pada Kecamatan Rumbia tepatnya berada di Desa
Ladumpi. Tata guna lahan hutan bakau memiliki
luasan sebesar 165 Ha atau sekitar 2,08% dari total
luasan wilayah penelitian, tata guna lahan hutan
bakau ini keseluruhan berada pada wilayah pesisir
pantai bagian utara sampai timur Kecamatan
Rumbia.

Gambar 7 Peta tata guna lahan daerah penelitian
Curah Hujan Daerah Penelitian
Dalam menghitung intensitas curah hujan
pada wilayah penelitian ini diperlukan perhitungan
cutah hujan
maksimum harian, sebelum
mendapatkan curah hujan harian terlebih dahulu
melihat data curah hujan maksimum bulanan.
Intensitas curah hujan pada wilayah penelitian
dilihat berdasarkan data curah hujan dan jumlah
hari hujan menurut bulan pada periode tahun 2009
yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bombana, tahun 2013.

Tata guna lahan yang memiliki luasan
terkecil pada wilayah penelitian adalah tambak
dengan luas wilayah mencapai 161 Ha atau sekitar
2,02% dari total keseluruhan luas wilayah
penelitian. Jenis penggunaan lahan tambak ini
hanya berada pada wilayah Kecamatan Rumbia
tepatnya berada pada wilayah bagian wilayah
Kelurahan Lameroro dan Talabente.

Gambar

6

Gambar 8 Grafik curah hujan maksimum bulanan
daerah penelitian, Tahun 2009.
Berdasarkan data curah hujan yang ada,
dimana curah hujan total untuk wilayah penelitian
selama satu tahun sebesar 440 mm dengan
banyaknya jumlah hari hujan dalam satu tahun
sebesar 44 hari. Untuk kondisi hujan yang terjadi
pada wilayah penelitian hanya berada di bulan
april, mei, juni, juli dan oktober, sedangkan pada
bulan januari, februari, maret, agustus, september,

Tata guna lahan tambak yang
merupakan tata guna lahan terkecil
pada daerah penelitian.

11

ISSN: 2502-4205

Jurnal Perencanaan Wilayah │Vol. 3 │ No. 1 │April 2018

november dan desember sama sekali tidak terjadi
hujan. Jumlah curah hujan terbesar terdapat pada
bulan mei yaitu mencapai 178 mm/bulan, hal ini
sebandingan dengan banyaknya hari yang hujan
pada bulan tersebut mencapai 15 hari, sedangkan
untuk jumlah curah hujan terkecil itu terjadi pada
bulan oktober yaitu mencapai 28 mm/bulan dengan
jumlah banyaknya hari hujan sebesar 2 hari, untuk
total curah hujan maksimum wilayah penelitian
sebesar 440 mm/tahun. Untuk sebaran curah hujan
wilayah penelitian dapat dilihat pada peta curah
hujan daerah penelitian.
Tabel 9
Jumlah curah hujan dan jumlah hari
hujan menurut periode tahun 2009
yang ada di daerah penelitian.

bagian Timur berjajar dari Barat-Timur dan di
bagian Utara Pulau Kabaena. Ketinggian berkisar
dari 100 hingga 600 m di atas muka laut. Pola
aliran sungai memperlihatkan percabangan dengan
dasar lembahnya agak datar dan memperlihatkan
pengikisan kesamping lebih kuat. Pada musim
hujan, sungai ini berair penuh dan bahkan
melimpah, tetapi pada musim kemarau sebagian
Sungai tidak berair ataupun airnya hanya terdapat
setempat.
Daerah karst terdapat di beberapa tempat
pada wilayah Kabupaten Bombana, terutama
diantara Boepinang hingga Toari, dan sebagian
berada di Pulau Kabaena, ketinggian mencapai
hampir 700 m dari muka laut, dan di Pulau
Kabaena bahkan melebihi 1.000 m. Satuan ini
umumnya di bentuk oleh batugamping dengan pola
alirannya secara umum banyak percabangan dan
setempat terdapat di bawah tanah. Di antara
Boepinang hingga Toari satuan ini memperlihatkan
adanya undak-undak terumbu koral.
Dataran rendah terluas menempati bagian
tengah daerah pemetaan dan beberapa tempat dekat
pantai. Satuan ini berketinggian hingga 150 m dari
muka laut. Pola aliran umumnya sejajar, pada
beberapa tempat memperlihatkan pengikisan ke
sampaing lebih kuat.
Berdasarkan Klasifikasi yang dikeluarkan
oleh Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan,
1998, kondisi kemiringan lereng pada wilayah
penelitian terbagi atas 5 jenis wilayah, yaitu :
wilayah pedataran, wilayah perbukitan landai,
wilayah perbukitan bergelombang, wilayah
perbukitan curam dan wilayah perbukitan sangat
curam. Untuk pembagian wilayah kelerengan dapat
dilihat pada peta kelerengan daerah penelitian.

Curah
Hanyaknya Hari
Hujan
Hujan
1
Januari
2
Februari
3
Maret
4
April
135
14
5
Mei
178
15
6
Juni
48
7
7
Juli
51
6
8
Agustus
9
September
10 Oktober
28
2
11 November
12 Desember
Total
440
44
(Sumber : BPS Kabupaten Bombana, 2013)
No

Bulan

Tabel 10 Pembagian dan luas zona kelerengan yang
ada pada daerah penelitian
No
1
2
3

Gambar 9 Peta curah hujan daerah penelitian

4

Kemiringan Lereng Daerah Penelitian
Seraca regional morfologi Kabupaten
Bombana dibedakan menjadi 4 (empat) satuan yaitu
pegunungan, perbukitan, daerah karst dan dataran
rendah. Untuk daerah pegunugan berada pada
wilayah Pegunungan Mendoke dan sebagian Pulau
Kabaena (G. Sambapalulli) dimana ketinggian
wilayah mencapai 600-1550 mdpl, sungai yang
berada di pegunungan biasanya memiliki banyak
percabangan dan di beberapa tempat membentuk
pola sejajar. Lembahnya banyak yang curam dan
berbentuk V.
Daerah perbukitan berada pada bagian
Barat yang terbentang hampir Utara-Selatan, pada

5

Lereng
< 8%
8% 15%
15% 25%
25% 40%

Kelas Relief
Pedataran
Perbukitan
Landai
Perbukitan
Bergelombang

Perbukitan Curam
Perbukitan Sangat
> 40%
Curam
Total

Km2
31,36
10,44
11,65
10,90
15,75
80,10

Luas
Ha
3.135,
66
1.044,
05
1.164,
62
1.090,
41
1.575,
26
8.010

%
39,14
13,03
14,53
13,61
19,66
100

(Sumber : Analisis penelitian, 2016)
Ciri utama dari wilayah pedataran adalah
memiliki persentase kemiringan lereng <8%, pada
wilayah penelitian wilayah pedataran ini
mendominasi hampir setengah dari wilayah
penelitian dimana memiliki luas 3.135,66 Ha atau
menempati 39,14% dari total luas keseluruhan
wilayah penelitian, secara keseluruhan letaknya
berada pada daerah pesisir pantai wilayah
penelitian. Tata guna lahan yang ada pada wilayah
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pedataran adalah pemukiman, sawah, perkebunan,
hutan bakau dan tambak.

Kecamatan Rumbia dijumpai juga tata guna lahan
berupa hutan lebat.
Wilayah perbukitan sangat curam pada
wilayah penelitian ditandai dengan persentase
kemiringan lereng >40%, luas sebaran wilayah
perbukitan sangat curam pada daerah peneliitian
mencapai 1.575,26 Ha atau 15,75% dari luas total
keseluruhan wilayah penelitian, sebaran terluas
wilayah perbukitan sangat curam ini berada di
Kecamatan Rumbia, tata guna lahan pada wilayah
perbukitan sangat curam adalah hutan lebat.

Gambar 10 Gambaran kondisi wilayah pedataran
yang ada di daerah penelitian.
Ciri utama dari wilayah perbukitan landai
ini adalah memiliki persentase kemiringan lereng
8% - 15%, luas wilayah perbukitan landai yang
dijumpai pada daerah penelitian mencapai 1.044,05
Ha atau 13,03% dari luas total keseluruhan wilayah
penelitian, wilayah perbukitan landai ini terluas
berada di Kecamatan Rumbia dimana letaknya di
Desa Ladumpi dan Lerentapupu. Tata guna lahan
yang ada pada wilayah perbukitan landai ini adalah
pemukiman, kebun campuran dan belukar.
Ciri utama dari wilayah perbukitan
bergelombang
adalah
memiliki
persentase
kemiringan lereng 15% - 25%, luas wilayah
perbukitan bergelombang yang dijumpai pada
daerah penelitian mencapai 1.164,62 Ha atau
14,53% dari luas total keseluruhan wilayah
penelitian, tata guna lahan yang ada pada wilayah
perbukitan bergelombang ini adalah belukar dan
kebun campuran.

Gambar 12 Peta kelerengan daerah penelitian
Jenis Tanah Daerah Penelitian
Klasifikasi pembagian jenis tanah yang
ada pada daerah penelitian merujuk pada klasifikasi
tanah yang tertuang dalam RTRW Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2014. Dimana terbagi
atas 4 jenis tanah, yaitu gleisol, kambisol, litosol
dan podsolik. Untuk pembagian jenis tanah pada
daerah penelitian dapat dilihat pada peta jenis tanah
daerah penelitian.
Gleisol adalah tanah yang selalu jenuh air
sehingga berwarna kelabu atau menunjukkan sifatsifat hidromorfik lain, tanah gleisol ini pada
wilayah penelitian dijumpai pada area-area tambak
yang ada di Kecamatan Rumbia pada pesisir pantai
bagian Utara, luas sebaran dari tanah Gleisol ini
mencapai 292,66 Ha atau 3,65% dari total seluruh
daerah penelitian. Dari jenis litologi batuan
pendukung bahwa tanah Gleisol ini berapa pada
endapan Alluvium yang terdiri dari lumpur,
lempung, pasir, kerikil dan kerakal.
Kambisol adalah tanah dengan horison
kambik, atau epipedon umbrik, atau mollik. Tidak
ada gejala-gejala hidromorfik (pengaruh air). Tanah
kambisol ini umumnya dijumpai pada wilayah
pemukiman dan perkebunan masyarakat, dari jenis
batuan yang ada bahwa tanah kambisol ini berasal
dari batuan endapan Alluvial berupa lumpur,
lempung, pasir, kerikil dan kerakal. Luas sebaran
dari tanah Kambisol ini mencapai 1.654,87 Ha atau
20,66% dari total luas seluruh daerah penelitian.
Litosol adalah tanah mineral yang tebalnya
20 cm atau kurang. Di bawahnya terdapat batuan
keras yang padu. Tanah litosol ini merupakan jenis
tanah yang memiliki luasa terbesar pada daerah
penelitian mencapai 5.396,20 Ha atau 67,36% dari
total luas daerah penelitian. Tanah jenis ini berada
pada daerah ketinggian atau kondisi kelerengan
curam sampai sangat curam, tata guna lahan yang

Gambar 11 Gambaran kondisi wilayah perbukitan
yang ada di daerah penelitian.
Ciri utama dari wilayah perbukitan curam
adalah memiliki persentase kemiringan lereng 25%
- 40%, luas wilayah perbukitan curam yang
dijumpai pada daerah penelitian mencapai 1.090,41
Ha atau 13,61% dari luas total keseluruhan wilayah
penelitian, wilayah perbukitan curam ini tersebar
pada bagian Barat – Tenggara daerah penelitian
salah satunya berada di Desa Lantawanua, tata guna
lahan yang ada pada wilayah perbukitan curam
didominasi oleh belukar dan pada bagian barat
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berkembang pada jenis tanah litosol adalah hutan
lebat, belukar, dan perkebunan. Berdasarkan
kondisi geologi tanah kambisol yang ada di daerah
penelitian ini terbentuk dari batuan Formasi
Pompangeo yang memiliki jenis sekis mika, sekis
glaukofan, sekis amfibolit, sekis klorit, rijang, sekis
genesan, pualam dan gatugamping meta.
Podsolik adalah tanah dengan horison
penimbunan liat (horison argilik), dan kejenuhan
basa kurang dari 50%, dan tidak mempunyai
horison albik. tanah podsolik terdapat di Kecamatan
Rumbia tepatnya berada di Desa Lerentapupu dan
Ladumpi, luasan dari tanah podsolik ini adalah
666,27 Ha atau 8,31% dari total luas daerah
penelitian. Kondisi geologi pembentuk dari tanah
podsolik ini adalah batuan Formasi Pompangeo
yang memiliki jenis sekis mika, sekis glaukofan,
sekis amfibolit, sekis klorit, rijang, sekis genesan,
pualam dan gatugamping meta.

penduduk dengan luas mencapai 1.760,97 Ha atau
sekitar 21,98% dari luas total wilayah penelitian.
Untuk luasan masing-masing tiap zona resapan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 12. Luasan zona resapan air tanah yang ada
di daerah penelitian.
Kesesuaian Zona
Luas
No
Resapan Air
Km2
Ha
%
Tanah
1 Kurang sesuai
62,48 6.249,03 78,00
2 Tidak sesuai
17,60 1.760,97 21,98
Total
80,10 8.010,00 100
Zona resapan air tanah kurang sesuai
menunjukkan bahwa kondisi resapan penggunaan
lahan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan
infiltasinya, sehingga resapan yang ada sangat baik
untuk meloloskan air ke dalam tanah, apabila
kondisinya normal alami maka menunjukkan
kondisi resapan penggunaan lahan sama dengan
kemampuan infiltasinya, sedangkan tidak sesuai
dimana nilai kondisi resapan dari penggunaan lahan
selalu menurun dibandingkan dengan kemampuan
infiltasinya, efeknya adalah kondisi resapan air
akan semakin berkurang kemampuannya dalam
meloloskan air ke dalam tanah.
Dari hasil analisis data dimana zona
resapan air tanah pada daerah penelitian masih
didominasi oleh kurang sesuai, tetapi pada beberapa
tempat telah mengalami kondisi tidak sesuai
dijadikan kawasan resapan air tanah khususnya
pada wilayah-wilayah yang dijadikan pemukiman
penduduk, perubahan kondisi zona resapan air
tanah yang ada di daerah penelitian sangat
dipengaruhi oleh aktivitas pembukaan lahan, untuk
itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan
masyarakat benar-benar memperhatikan ketika
melakukan aktivitas pembukan lahan yang akan
digunakan sebagai lahan pemukiman. Untuk
sebaran zona resapan air tanah dapat dilihat pada
peta zona resapan air tanah daerah penelitian.

Tabel 11. Jenis tanah dan luasan dari setiap jenis
yang ada pada daerah penelitian.
Luas
No Jenis Tanah
Km2
Ha
%
1
Gleisol
2,92
292,66
3,65
1.654,
20,66
2
Kambisol
16,54
87
5.396,
67,36
3
Litosol
53,96
20
4
Podsolik
6,66
666,27
8,31
Total
80,10
8.010
100
(Sumber : RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara,
Tahun 2014)

Gambar 13 Peta jenis tanah daerah penelitian
Sebaran dan Luas Zona Resapan Air Tanah
pada Daerah Penelitian
Kondisi sebaran zona resapan air tanah
pada daerah penelitian terdapat 2 kriteria
kesesuaian kawasan resapan air yang meliputi
kurang sesuai dan tidak sesuai. Dimana kondisi
zona resapan air tanah kurang sesuai tersebar pada
bagian utara, selatan hingga bagian barat daerah
penelitian dengan luas mencapai 6.249,03 Ha atau
78,00% dari total luas daerah penelitian, sedangkan
kondisi zona resapan air tanah tidak sesuai terdapat
pada bagian timur daerah penelitian dan pada
umumnya berada pada wilayah pemukiman

Gambar 14 Peta zona resapan air tanah daerah
penelitian
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil pengolahan data dan analisis
data yang dilakukan maka dijumpai beberapa hasil
yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

14

ISSN: 2502-4205
1.

2.

Jurnal Perencanaan Wilayah │Vol. 3 │ No. 1 │April 2018

Arah zona resapan air tanah kurang sesuai
tersebar pada bagian utara, selatan hingga
barat daerah penelitian yaitu pada Desa
Lantawanua, Sangkona, Topoahi dan Wakata.
Sedangkan kondisi zona resapan air tanah
tidak sesuai terdapat pada bagian timur daerah
penelitian yaitu Desa Lerentapupu, Niranuang,
Lameroro, Tatabente, Lampopala dan
Kelurahan Kasipute.
Luasan terbesar zona resapan yang ada di
daerah penelitian adalah kondisi zona kurang
sesuai mencapai yaitu mencapai 6.249,03 Ha
atau 78,00% dari total luas daerah penelitian
dan kodisi zona resapan tidak sesuai mencapai
1.760,97 Ha atau 21,98% dari total luas
wilayah penelitian.
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