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Ringkasan

I)crrclitian ini bcrtujuan untuk mengkaji scbaran spasial karakteristik kualitas air'

tanah dangkal sehagai surnber air nrinunr nrasyarakat Kota Gorontalo berdasarkan
kalakteristik wilayah dan merldapatkan nretode yang tepat untuk pengolahan air
berdasarkan karakteristik kualitas air tanah. Peninjauan dilakukan berdasarkan
karakteristik wilayah sella menyusun metode pengelolaannya untuk setiap
karakteristik wilayah schingga penelitiau ini dapat berguna bagi rrasyarakat Kota
Gorontalo
Penelitian ini berlokasi di Kota Gorontalo. Pengambilan sampel berdasarkan
karakteristik wilayah yaitu karakteristik fisik perairan dan daratan. Wilayah perairan
terdiri atas daelah perrukiman yang berada wilayah pantai. sempadan sungai dan
daeral.r sepadan danau. Wilayair daratan yang didianri oleh masyarakat terdiri atas

daerah niaga dan daerah pernrukinrau padat. Parameter yang akan diteliti yaitu
parameter fisik yakni tel.nperatur, bahan padat terlarut, kekeruhan, salinitas ;

karakterislik kimia: kesadahan, besi. mangan. merkuri. kadmium, klorida, nitrat.
nitrit, timbal, dan kalakteristik nrikrobiologi yaitn rttlilbrm dan e coli- Analisis lr
sl/r dan bakteriologi dilakukan di laboratoriunr Kesehatan Kabupaten Gorontalo.
.lunrlah titik sanrpel sebanyak 8 sampel. Analisis rnerkuri di dalam air dilakukan
dengan merkuri anulizer di laboratorium Kimia Universitas Gadjah Mada. Parameter
logam lainnya diukur dengan Spekrolbtometer Serapan Atorn. Analisis data
dilakukan secara spasial dan rnenggunakan karakreristik kualitas air tanah dangkal
dengan menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4I 6/MENKES/ixlI 990.
IJasil penelitian menunjukkan bahwa parameter kekeruhan, besi, mangan, coliform
dan e coli berada di atas baku mutu Nomor 416/MEN.KES/PER/i)V1990 tentang
syarat-syarat dan pengawasan kLralitas air larnpiran I yakni daftar persyaratan kualiks
air minum. Nilai 'fDS pada pesisir pantai memiliki nilai 2 kali lebih tinggi
dibandingkan daerah pesisir sungai karena dekat dengan daerah laut. Parameter
coliforrn berkisar antara 150 - I 100 MPN dan e.coli berkisar 0 - 2 MPN berada di
atas baku mutu yang ditetapkan. Penyebab tercemarnva bakteri ini karena jarak
sumur dan septic tank berkisar antara I - J. Parameter besi pada pesisir perairan
berkisar antara 0.0869-0.9817 mgll. Pada penrukiman padat perkotaan berkisar antara
0 - 3.1386 mg/I. Parameter mangan pada pesisir perairan berkisal antara 0 - 0.9963
mg/l dan daerah pernukirnan padat berkisar 0 - 3.5608 mg/I. Penyebab tingginya besi
dan tnangan di Wilayah Kota Gorontalo karena batuan yang dilalui air mengandung
besi dan mangan. Berbagai metode pengolahan dapat digunakan baik secara fisik
maupun secara kimia.

Kata Kunci: spasial, kualitas air tanah dangkal
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PENDAHUT,UAN

l.L Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan nutlak bagi kehidupan manusia. Kenyataannya tidak

ada makhluk hidup yang tidak membutuhkarr air. Serrakin berkembangnya kota

akibat adanya perlambahan penduduk akan merrgakibatkan bertambahnya kebutuhan

air sebagai penunjang kegiatan.

Air tanah masih menjadi surrber air minunr utama bagi seLrahagian besar

pendudLLk Indonesia, bahkan beberapa Negara lain pun sarra. Penurunan kualitas air

tanah umumnya disebabkan oleh aktivitas rranusia yang rrenyebabkan pencemaran,

walaupun kualitas air tanah secara alami tanpa gangguan manusia belum tentu selalu

bagus. Pada umumnya air tanah digunakan secara langsung atau dengan pengolahan

yang nrinirrum sehingga kualitas air tanah mernpunyai risiko tinggi terhadap

rnanusia sebagai pengguna.

Semakin maju suatu kota rnaka akan diikuti oleh tingginya pertumbuhan

penduduk di Kota Gorontalo, yang akibatnya akan membutuhkan konsumsi air yang

cukup tinggi. Bagi kota yang sedang berkembang seperti Kota Gorontalo banyak

melakukan pembangunan disegala bidang sepefti banyaknya pembangunan hotel baru

yakni adanya Hotel Amaris, Hotel Maqna, Ilotel Quality dan hotel-hotel lainnya yang

tentunya sangat membutuhkan ail bersih. Pernbangunan mall baru, daerah pertokoan

baru yang cukup signifikan di Kota (]orontalo tentunya .iuga akan sangat

niernbutulrkan air bersih dalam volume yang cukup besar. Pertambahan penduduk

diikuti pula oleh permintaan akan kebutuhan akan perumahan. I{al ini mendorong

developer membangun perumahan yang cukup signifikan di seluruh kecamatan yang

ada di Kota Gorontalo. I{al ini tentunya akan membutuhkan konsumsi air minum dan

air bersih yang memadai. Hal ini akan memicu permasalahan kekurangan air bagi


