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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Cekungan Air Tanah (CAT) dan Akuifer 

2.1.1.  Cekungan Air Tanah (CAT) 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1451K/10/MEM/2000, Cekungan Air Tanah diartikan sebagai suatu wilayah yang 

dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti 

proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan airtanah berlangsung. Dengan 

demikian, setiap Cekungan Air Tanah memiliki ciri-ciri hidrogeologi tersendiri, 

yang secara hidraulika dapat berhubungan dengan Cekungan Air Tanah lainnya 

atau bahkan tidak sama sekali. 

 Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 

Tahun 2009 Tanggal 14 Juli 2009, Cekungan airtanah mempunyai batas 

hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologi dan atau kondisi hidraulik, 

airtanah serta pada umumnya tidak sama dengan batas administrasi pemerintahan, 

mempunyai daerah imbuhan airtanah dan daerah lepasan airtanah dalam satu 

sistem pembentukan airtanah, dan memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Oleh 

karena itu, berdasarkan pemamparannya, terdapat cekungan air tanah yang utuh di 

dalam kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, maupun lintas 

negara. 

Batas cekungan airtanah merupakan batas hidraulik yang dikontrol oleh 

kondisi geologi dan hidrogeologi regional maupun lokal. Cekungan airtanah dapat 

dibatasi oleh satu atau lebih batas hidrogeologis dengan kondisi hidraulik 

berbeda-beda. Batas tersebut dibedakan menjadi 4 (empat) tipe yaitu batas tanpa 

aliran (zero-flow boundaries/no flow boundaries), batas muka air permukaan 

(head-controlled boundaries), batas aliran air anah (flow-controlled boundaries), 

dan batas muka airtanah tidak tertekan (free sutface boundary), dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Batas Tanpa Aliran (Zero-flow boundaried no flow boundaries)  

Batas tanpa aliran airtanah merupakan batas cekungan air anah, pada batas 

tersebut tidak terjadi aliran airtanah atau alirannya tidak berarti jika dibandingkan 
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dengan aliran airtanah pada akuifer utama. Batas tanpa aliran dibedakan menjadi 3 

(tiga) jenis sebagai berikut: 

a. Batas tanpa aliran eksternal (external zero-flow boundary), yaitu batas yang 

merupakan kontak/persinggungan antara akuifer dan non akuifer 

(akuiklud/akuifug) pada arah horizontal/mendatar. 

b. Batas tanpa aliran internal (internal zero-flow boundary), yaitu batas yang 

merupakan kontak antara akuifer dan non akuifer pada arah vertikal/tegak. 

Batas tersebut merupakan batas vertikal bagian bawah cekungan airtanah. 

c. Batas pemisah airtanah (groundwater divide), yaitu batas pada arah horizontal 

yang memisahkan 2 (dua) aliran airtanah dengan arah berlawanan. 

2. Batas Muka Air Permukaan (Head-controlled boundaries)  

Batas muka air permukaan merupakan batas cekungan airtanah, pada batas 

tersebut diketahui tekanan hidrauliknya. Batas tersebut dapat bersifat tetap atau 

berubah terhadap waktu. Batas muka air permukaan dibedakan menjadi 2 (dua) 

jenis sebagai berikut: 

a. Batas muka air permukaan eksternal (external head-controlled boundary), 

yaitu batas muka air permukaan yang bersifat tetap, misal muka air laut dan 

muka air danau. Batas tersebut ditetapkan sebagai batas horizontal cekungan 

airtanah jika akuifer utama pada cekungan airtanah dimaksud bersifat tidak 

tertekan. Jika akuifer utama berupa akuifer tertekan, batas cekungan airtanah 

dimaksud dapat berada di daerah lepas pantai 

b. Batas muka air permukaan internal (internal head-controlled boundary), 

yaitu batas muka air permukaan yang berubah terhadap waktu, misal sungai 

dan kanal, yang ditetapkan sebagai batas cekungan airtanah pada arah 

vertikal. 

3. Batas Aliran Air Tanah (Flow-controlled boundaries) 

Batas aliran airtanah atau disebut batas imbuhan airtanah (recharge 

boundary) merupakan batas cekungan airtanah, pada batas tersebut volume 

airtanah per satuan waktu yang masuk ke dalam cekungan airtanah tersebut 

berasal dari lapisan batuan yang tidak diketahui tekanan hidraulik dan/atau 

keterusannya. Berdasarkan arah alirannya, batas aliran air tanah dibedakan 

menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut: 
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a. Batas aliran airtanah masuk (inflow boundary), yaitu batas cekungan air tanah 

dengan arah aliran air tanah menuju ke dalam cekungan air tanah tersebut 

b. Batas aliran airtanah ke luar (outflow boundary), yaitu batas cekungan air 

tanah dengan arah aliran air tanah menuju ke luar cekungan air tanah tersebut. 

 

4.Batas Muka Air Tanah Tidak Tertekan (Free surface boundary) 

Batas muka air tanah tidak tertekan, atau disebut muka preatik, yaitu batas 

vertikal bagian atas cekungan air tanah. 

Distribusi dan keberadaan Cekungan Air Tanah berdasarkan wilayah 

administrasinya terdapat pada 6 (enam) provinsi sebagi berikut : 

1. Provinsi Banten, dijumpai 5 (lima) Cekungan Air Tanah 

2. D.K.I. Jakarta, dijumpai 1 (satu) Cekungan Air Tanah 

3. Provinsi Jawa Barat, dijumpai 27 Cekungan Air Tanah; 8 diantaranya berada 

dalam satu wilayah kabupaten/kota dan 15 lainya berada di lintas 

kabupaten/kota 

4. Provinsi Jawa Tengah, dijumpai 31 Cekungan Air Tanah; 6 diantaranya berada 

dalam satu wilayah kabupaten/kota, 19 lainya berada di lintas kabupaten/kota, 

dan 6 berada di lintas provinsi. 

5. D.I. Yogyakarta, dijumpai 3 (tiga) Cekungan Air Tanah; masing-masing  

berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, di lintas kabupaten/kota, dan di 

lintas provinsi. 

6. Provinsi Jawa Timur, dijumpai 23 Cekungan Air Tanah; 6 diantaranya berada 

dalam satu wilayah kabupaten/kota, 13 lainya berada di lintas kabupaten/kota, 

dan 4 berada di lintas provinsi. 

Berdasarkan KepMen ESDM Nomor 1451 k/10/MEM/2000, Pada provinsi 

Jawa Timur, 23 Cekungan Air Tanah terbagi atas : 

a. 6 Cekungan Air Tanah (CAT) masing-masing berada dalam satu wilayah 

kabupaten/kota, yaitu : 

 CAT Sumberbening 

 CAT Besuki 

 CAT Banyuwangi 

 CAT Blambangan 
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 CAT Bangkalan 

 CAT Toranggo 

b. 13 Cekungan Air Tanah (CAT) berada di lintas kabupaten/kota, yaitu : 

 CAT Surabaya-Lamongan 

 CAT Tuban 

 CAT Panceng 

 CAT Brantas 

 CAT Bulukawang 

 CAT Pasuruan 

 CAT Probolinggo 

 CAT Jember-Lumajang 

 CAT Bondowoso-Situbondo 

 CAT Wonorejo 

 CAT Ketapang 

 CAT Sampang-Pamekasan 

 CAT Sumenep 

c. 4 Cekungan Air Tanah (CAT) berada di lintas provinsi, yaitu : 

 CAT Wonosari (Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah) 

 CAT Lasem (Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah) 

 CAT Randublatung (Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah) 

 CAT Ngawi-Ponorogo (Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah) 
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Cekungan Air Tanah yang ada di Jawa Timur akan ditunjukkan pada Tabel 

2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1  Jumlah Potensi Air Tanah di Jawa Timur 

No. 
No. 

CAT 
Nama CAT 

Jumlah Air (Juta m³/tahun) 

Bebas (Q1) 

Tertekan 

(Q2) 

1 54 Wonosari 463 0 

2 58 Lasem 107 9 

3 60 Randublatung 23 9 

4 61 Ngawi- Ponorogo 1547 66 

5 62 Surabaya- Lamongan 843 37 

6 63 Tuban 160 0 

7 64 Panceng 27 41 

8 65 Brantas 3674 175 

9 66 Bulukawang 163 0 

10 67 Sumberbening 238 0 

11 68 Pasuruan 628 43 

12 69 Probolinggo 711 124 

13 70 Jember – Lumajang 2625 131 

14 71 Besuki 446 33 

15 72 Bondowoso- Situbondo 1426 172 

16 73 Wonorejo 406 27 

17 74 Banyuwangi 1163 70 

18 75 Blambangan 124 0 

19 76 Bangkalan 77 0 

20 77 Ketapang 137 0 

21 78 Sampang- Pamekasan 238 57 

22 79 Sumenep 130 0 

23 80 Toranggo 21 0 

Sumber : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 716 

K/40/MEM/2003 
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akuifer bebaslapisan

kedap air

akuifer terkekang

kedap air
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sumur artesianmuka air
sumur 

muka air

muka
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hujan

permukaan piezometer

2.1.2.Akuifer 

Akuifer merupakan salah satu golongan air tanah yang berada di wilayah 

jenuh air di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98% dari semua air di atas bumi 

tersembunyi di bawah permukaan dalam pori-pori batuan dan bahan-bahan 

butiran. Akuifer sendiri berasal dari kata aqua yang berarti air dan fere yang 

berarti mengandung.Jadi akuifer dapat juga diartikan sebagai lapisan pembawa air 

atau lapisan permeabel. (Suharyadi 1984 : 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Lapisan Akuifer. 
Sumber: Bisri, 1991 : 6 

2.1.2.1. Jenis Akuifer 

 Berdasarkan susunan lapisan geologi (litologinya) dan besarnya koefisien 

kelulusan air (K), akuifer dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu Akuifer 

Bebas (Unconfined Aquifer), Akuifer Tertekan (Confined Aquifer), Akuifer 

Setengah Tertekan (Semiconfined Aguifer), Akuifer Menggantung (Perched 

Aquifer). (Suharyadi 1984 : 19) 

1. Akuifer Bebas. 

 Akuifer bebas (Unconfined Aquifer) merupakan akuifer dengan hanya 

memiliki satu lapisan pembatas kedap air yang terletak dibagian bawahnya. 

Dengan kata lain muka airtanah merupakan bidang batas sebelah atas daripada 

daerah jenuh air. Akuifer ini disebut juga sebagai phreatic aquifer. Sedangkan 
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nilai (K`) = (K). Akuifer bebas (Unconfined Aquifer) dapat dilihat pada gambar 

2.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Akuifer Bebas (Unconfined Aquifer) 
Sumber:http://sumiadi.files.wordpress.com 

2. Akuifer Tertekan 

 Akuifer tertekan (Confined Aqufer) merupakan suatu akuifer jenuh air 

yang pada lapisan atas dan lapisan bawahnya merupakan lapisan kedap air sebagai 

pembatasnya. Pada lapisan pembatasnya dipastikan tidak terdapat air yang 

mengalir (no flux).Pada akuifer ini tekanan airnya lebih besar daripada tekanan 

atmosfer. Oleh karena itu akuifer ini disebut juga dengan pressure aquifer. 

Sedangkan nilai (K`) = 0, (K) > (K`). Dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.3. Akuifer Tertekan (Confined akuifer) 
Sumber:http://sumiadi.files.wordpress.com 

Lap. Kedap Air (K = 0) 

Muka airtanah 

Permukaan tanah 

Ho 

Akuifer Bebas 

Lap. Kedap Air (K = 0) 

D Akuifer Terkekang 

Lap. Kedap Air (K = 0) 

Permukaan tanah 
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3. Akuifer Setengah Tertekan 

 Akuifer setengah tertekan (Semiconfined Aquifer) ialah suatu akuifer jenuh 

air, dengan bagian atas dibatasi oleh lapisan setengah kedap air (nilai 

kelulusannya terletak antara akuifer dan akuitar) dan pada bagian bawah dibatasi 

oleh lapisan kedap air. Pada lapisan pembatas dibagian atasnya dimungkinkan 

masih ada air yang mangalir ke akuifer tersebut. Akuifer ini disebut juga dengan 

leaky-artesian aquifer. Akuifer setengah tertekan (Semiconfined Aquifer) dapat 

dilihat pada gambar 2.4 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Akuifer Setengah Tertekan (Semiconfined Aquifer) 
Sumber:http://sumiadi.files.wordpress.com 

4. Akuifer Menggantung 

 Akuifer menggantung (Perched Aquifer) merupakan akuifer yang massa 

airtanahnya terpisah dari air tanah induk. Dipisahkan oleh suatu lapisan yang 

relatif kedap air yang begitu luas dan terletak diatas daerah jenuh air. Biasanya 

akuifer ini terletak di atas suatu lapisan formasi geologi yang kedap air. Kadang-

kadang lapisan bawahnya tidak murni kedap air namun berupa aquitards yang 

juga bisa memberikan distribusi air pada akuifer dibawahnya. Akuifer 

menggantung (Perched Aquifer) dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini. 

 

 

 

 

Lap. Kedap Air (K = 0) 

Permukaan tanah 

D Akuifer Setengah Terkekang 

Lap. Setengah kedap air (K > 0) 
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Gambar 2.5. Akuifer Menggantung (Perched aguifer) 
Sumber:http://sumiadi.files.wordpress.com 

2.1.2.2.Pemamparan Letak Akuifer 

Peta hidrogeologi pada dasarnya adalah suatu media informasi tentang 

hidrogeologi suatu daerah, yang disajikan dalam bentuk tampilan grafis. Setiap 

tampilan grafis tersebut merepresentasikan parameter hidrogeologi tertentu. 

Keterdapatan air tanah pada jenis litologi akuifer dan produktivitas akuifer 

direpresentasikan pada peta dengan luasan warna (areal color) sementara unit-unit 

geologi direpresentasikan dengan pola grafis (pattern) dan lambang. Pada peta 

tersebut dicantumkan juga informasi parameter akuifer dan parameter hidrolika 

airtanah ( arah aliran, tinggi bidang phreatik dan piezometrik, dll), serta kondisi 

mutu air tanah dalam bentuk lambang-lambang dan tampilan grafis yang lain. 

Peta Hidrogeologi skala 1:250.000 adalah bentuk pemamparan akuifer 

dengan kondisi geologi, hidrogeologi, curah hujan, dan tampilan air permukaan 

untuk memahami rezim air tanah suatu daerah atau kawasan dengan tingkat 

kualitas berdasarkan skala 1:250.000.Untuk Peta Hidrogeologi sheet X Kediri 

(Jawa) ditunjukkan pada gambar 2.6 di bawah ini. 
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Gambar 2.6 Peta Hidrologi Indonesia Sheet Kediri 
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Pada Peta Hidrogeologi Indonesia Sheet X Kediri (Jawa) di atas, airtanah 

dan produktivitas akuifer ditunjukkan dengan legenda menurut SNI sebagai 

berikut:  

1. Akuifer Dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir.  

Akuifer poduktif tinggi dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan sedang hingga tinggi, muka air tanah atau tinggi 

pisometri dangkal atau di atas muka tanah, debit sumur umumnya 

lebih dari 10 liter/detik). 

Akuifer  produktif dengan  penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri dangkal  

atau di atas muka tanah, debit sumur umumnya 5 sampai 10 

liter/detik). 

Akuifer Produktif sedang dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan rendah sampai sedang, muka airtanah atau tinggi 

pisometri beragam, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik  

Akuifer produktif sedang (akuifer tidak menerus, tipis, dan rendah 

keterusannya, muka airtanah umumnya dagkal, debit sumur 

umumnya kurang dari 5 liter/detik. 

2. Akuifer Dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir 

Akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan dan kisaran kedalaman muka airtanah sangat beragam, 

debit sumur umumnya lebih dari 10 liter/detik. 

Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan sangat beraga, kedudukan muka airtanah umumnya 

dalam, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. 

Akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam, 

umumnya airtanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air 

tanah, setempat mata air dengan debit kecil dapat diturap). 

3. Akuifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan, dan Saluran. 

Akuifer produktif tinggi (aliran airtanah terbatas pada zona 

celahan, rekahan, dan saluran, muka airtanah umumnya dangkal, 

debit  sumur dan mata air umumnya besar). 
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4. Akuifer Dengan (Becelah atau Sarang) Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah 

Langka. 

Akuifer produktif  kecil, setempat berarti (umumnya keterusan 

sangat rendah, air tanah dangkal dijumpai dalam jumlah terbatas di 

lembah-lembah atau zona pelapukan). 

Daerah air tanah langka (umumnya keterusan sangat rendah sampai 

kedap air dan daerah setempat produktif endah sampai tidak 

terpetakkan) 

Berdasakan Peta Hidrogeologi Indonesia Sheet X Kediri (Jawa) pada 

gambar 2.6 diatas, tingkat produktifitas akuifer yang terdapat pada Cekungan Air 

Tanah Pasuruan adalah: 

1. Akuifer poduktif tinggi dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan sedang hingga tinggi, muka air tanah atau tinggi 

pisometri dangkal atau di atas muka tanah, debit sumur umumnya 

lebih dari 10 liter/detik). 

2. Akuifer  produktif dengan  penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri dangkal  

atau di atas muka tanah, debit sumur umumnya 5 sampai 10 

liter/detik). 

3. Akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan dan kisaran kedalaman muka airtanah sangat beragam, 

debit sumur umumnya lebih dari 10 liter/detik. 

4. Akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas (akuifer dengan 

keterusan sangat beraga, kedudukan muka airtanah umumnya 

dalam, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. 

5. Akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam, 

umumnya airtanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air 

tanah, setempat mata air dengan debit kecil dapat diturap. 

6. Akuifer produktif  kecil, setempat berati (umumnya keterusan 

sangat rendah, air tanah dangkal dijumpai dalam jumlah terbatas di 

lembah-lembah atau zona pelapukan) 
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2.2. Sifat Hidrolik Akuifer 

Disamping air tanah bergerak dari atas ke bawah, airtanah juga bergerak 

dari bawah ke atas (gaya kapiler). Air bergerak horisontal pada dasarnya 

mengikuti hukum hidrolika, air bergerak horisontal karena adanya perbedaan 

gradien hidrolik. Gerakan air tanah mengikuti hukum Darcy yang berbunyi 

“volume air tanah yang melalui batuan berbanding lurus dengan tekanan dan 

berbanding terbalik dengan tebal lapisan. 

Potensi airtanah diperoleh dari sifat hidrolik akuifer yang meliputi 

koefisien keterusan Air/nilai Transmisivitas (T) dan koefisien tampungan (S’) 

yang diperoleh dari uji akuifer (Akuifer Test). 

1. Koefisien Keterusan Air/Nilai Transmisivitas (T). 

  Koefisien keterusan air koefisien transmisivitas (Coeficient of 

Transmisivity) merupakan banyaknya air yang dapat mengalir melalui suatu 

bidang vertikal setebal akuifer, selebar satu satuan panjang. Harga koefisien 

keterusan dapat ditentukan dengan uji pompa (pumping test), atau melalui 

perhitungan secara teoritis. 

Koefisien keterusan air dinyatakan dalam (Bisri, 1991:117):  

  T = K x D      (2-1) 

dengan : 

T  =  Koefisien keterusan atau trasmisivitas akuifer (m
2
/detik) 

K = Koefisien kelulusan air (m/hari) 

D = Tebal dari akuifer (m)  

2. Koefisien Tampungan (S’) 

Koefisien Tampungan adalah volume air yang dilepaskan dari atau 

dimasukkan ke dalam akuifer setiap satu satuan luas akuifer pada satu satuan 

perubahan kedudukan muka air bawah tanah, koefisien cadangan tidak berdimensi 

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 

1451K/10/MEM/2000). 

 

2.2.1. Teori Hukum Darcy 

  Prinsip yang mengatur bagaimana cairan bergerak di bawah permukaan 

disebut hukum Darcy. Hukum Darcy adalah persamaan yang mendefinisikan 
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kemampuan suatu fluida mengalir melalui media berpori seperti batu. Hal ini 

bergantung pada kenyataan bahwa jumlah aliran antara dua titik secara langsung 

berkaitan dengan perbedaan tekanan antara titik-titik, jarak antara titik-titik, dan 

interkonektivitas jalur aliran dalam batuan antara titik-titik. Pengukuran 

interkonektivitas disebut permeabilitas. 

  Di bawah permukaan, batuan diendapkan pada lapisan. Aliran fluida 

dalam dan di antara lapisan batuan diatur oleh permeabilitas batuan. Namun, 

untuk memperhitungkan permeabilitas, harus diukur baik dalam arah vertikal dan 

horisontal. Sebagai contoh, batuan pori biasanya memiliki permeabilitas yang jauh 

lebih rendah daripada permeabilitas vertikal horizontal. Ini berarti bahwa sulit 

untuk cairan mengalir naik turun melalui pori-pori vertikal tetapi jauh lebih 

mudah untuk itu mengalir dari sisi ke sisi secara hoizontal. Contoh yang baik dari 

karakteristik ini ditunjukkan pada pasir halus dan batu berpori, yang jelas 

menunjukkan bahwa akan lebih mudah bagi air untuk mengalir sepanjang 

perlapisan horisontal dalam pori di mana ada aliran alami jalur bukan vertikal di 

mana ada beberapa jalur aliran. 

  Pada akhirnya, jika perbedaan tekanan antara zona hidrolik retak dan 

akuifer air tawar tidak besar, jarak antara zona relatif  besar, dan ada batuan 

dengan permeabilitas vertikal yang rendah diantara lebih dalam dan zona dangkal, 

aliran antara zona tidak mungkin terjadi. Pengecualian untuk ini adalah di mana 

ada jalur aliran terpisah seperti lubang bor terbuka atau serangkaian kesalahan 

atau sendi yang bersinggungan kedua zona retak dan akuifer air tawar. Di bawah 

salah satu dari keadaan ini, perbedaan tekanan dan jarak akan menjadi faktor 

penentu, apakah cairan dapat bermigrasi dari bagian bawah ke zona atas. 

  Untuk mereka yang memiliki minat lebih besar dalam prinsip-prinsip 

matematika di balik aliran fluida di bawah permukaan, berikut ini adalah deskripsi 

dari Hukum Darcy. 

  Hukum Darcy adalah persamaan yang mendefinisikan kemampuan suatu 

fluida mengalir melalui media berpori seperti batu. Hal ini bergantung pada 

prinsip bahwa jumlah aliran antara dua titik adalah berbanding lurus dengan 
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perbedaan tekanan antara titik-titik dan kemampuan media melalui yang mengalir 

untuk menghambat arus. Berikut tekanan mengacu pada kelebihan tekanan lokal 

atas tekanan hidrostatik cairan normal karena gravitasi, meningkat dengan 

mendalam seperti di kolom berdiri air. Ini faktor impedansi aliran ini disebut 

sebagai permeabilitas. Dengan kata lain, hukum Darcy adalah hubungan 

proporsional sederhana antara tingkat debit sesaat melalui media berpori dan 

penurunan tekanan lebih dari jarak tertentu. 

Dalam format modern, menggunakan konvensi tanda tertentu, hukum Darcy 

biasanya ditulis sebagai: 

Q =-KA dh / dl 

 

dimana: 

  Q   = laju aliran air (volume per waktu) 

  K   = konduktivitas hidrolik 

  Sebuah kolom = luas penampang lintang 

  dh / dl   = gradien hidrolik, yaitu, perubahan kepala panjang bunga. 

Berikut ini adalah gambaran diagram Hukum Darcy: 

 

Gambar 2.7. Penggambaran Hukum Darcy 

  Saat menghitung kemungkinan aliran fluida dari zona hidrolik retak ke 

zona air tawar penerapan hukum Darcy sangat penting karena akan menetapkan 

kondisi spesifik di mana cairan dapat mengalir dari satu zona ke yang lain dan 
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akhirnya akan menentukan apakah atau tidak rekah hidrolik cairan dapat 

mencapai zona air. 

  Darcy direferensikan untuk campuran sistem unit. Sebuah medium dengan 

permeabilitas 1 Darcy memungkinkan aliran 1 cm³/s dari cairan dengan viskositas 

1 cP (1 MPa · s) di bawah gradien tekanan 1 atm / cm  di seluruh luas 1 cm ². 

Sebuah millidarcy (mD) sama dengan 0,001 Darcy. 

Sumber:http://fracfocus.org/groundwater-protection/fluid-flow-subsurface-darcys-

law (diakses 10 Juni 2014 ; jam 14:30) 

 

2.2. Sifat Batuan Akuifer 

Untuk mengetahui keadaan dan kedudukan airtanah harus diketahui daerah 

geologinya untuk diidentifikasi susunannya dalam hubungan dengan kemampuan 

menahan, menampung, mengalirnya air serta besar kapasitasnya. (Bisri, 1991 : 5). 

Sebagian besar air tanah berasal dari air permukaan yang meresap masuk ke 

dalam tanah, dan merupakan bagian dari siklus hidrologi. Kandungan airtanah di 

suatu daerah dapat dipengaruhi oleh kondisi susunan lapisan geologi bawah 

permukaan di daerah tersebut terutama berkaitan dengan porositas batuan. 

(Suharyadi, 1984 : 12). 

Potensi airtanah juga diperoleh dari sifat batuan akuifer yang meliputi 

koefisien kelulusan air (K). Koefisien kelulusan air (Coeficient of Permeability/ 

Hydraulic Conductivity) adalah kemampuan untuk meluluskan air di dalam 

rongga-rongga batuan tanpa mengubah sifat-sifat airnya. Nilai koefisien kelulusan 

air dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.2. Koefisien Kelulusan Air dari Berbagai Batuan (K) Menurut Moris & 

Johnson 1976 

Macam Batuan K (m/hari) Macam Batuan K (m/hari) 

Kerikil 450 Batu Pasir Menengah 3.1000 

Kerikil Menengah 270 Batu Pasir Halus 0.2000 

Kerikil Kasar 150 Silt 0.0800 

Pasir Kasar 45 Lempung 0.0002 

Pasir Menengah 12 Batu Gamping 0.9400 

Pasir Halus 2.5 Dolomit 0.0010 

Sumber: Bisri, 1991 :119 

http://fracfocus.org/groundwater-protection/fluid-flow-subsurface-darcys-law
http://fracfocus.org/groundwater-protection/fluid-flow-subsurface-darcys-law
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Tabel 2.3.  Harga K Koefisien Kelulusan Air dari Berbagai Batuan Menurut Biro 

Reklamasi USA 1977 

 

 

 

 

 

Sumber: Bisri, 1991:119 

  Batuan mempunyai banyak jenis dan masing-masing mempunyai 

karakteristik yang berbeda. Di bawah ini beberapa karakteristik batuan : 

1. Batuan Pasir dan Kerikil. 

  Batu pasir merupakan batuan sedimen. Willman (1942) 

mengklasifikasikan batuan campuran antara pasir (sand) dan krikil (gravel) 

berdasarkan perbandingan volume dari setiap unsur yang dikandungnya. Apabila 

batuan itu mengandung 75% atau lebih kerikil maka termasuk kerikil (gravel), 

kerikil pasiran (sandy gravel) apabila mengandung (50% - 75%) kerikil dan (25% 

- 50%) pasir. Disebut pasir kerikilan (pebbly sand), bila terdiri (50% - 25%) 

kerikil dan (50% - 75%) pasir. 

2. Batuan Lempung. 

  Batuan lempung biasanya plastis dan warna dari batuan ini banyak sekali 

seperti hitam, kelabu, hijau ataupun merah. Jika memperlihatkan belahan-belahan 

yang rapat disebut serpih, dan bila batuan ini sangat keras tanpa memperlihatkan 

belahan (kompak) disebut argilit, apabila batuan ini mengandung (34% - 40%) 

CaCO3, disebut nopal. 

3. Tufa. 

 Tufa (tuff) sendiri merupakan hasil kegiatan gunung api (vulkanik) yang 

memiliki ukuran lebih halus. Jenis batuan ini memiliki kelulusan air yang lebih 

besar dibandingkan dengan batuan lempung. Sedangkan tufa pasiran dapat juga 

berfungsi sebagai akuifer yang baik. Tufa merupakan bagian dari batuan pasir 

yang berukuran lebih halus, dan apabila lebih kasar dinamakan vulkaniklastik dan 

pasir. 
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 Menurut Peta Hidrogeologi Indonesia Sheet X Kediri (Jawa) pada gambar 

2.7,komposisi litologi batuan dan kelulusannya ditunjukkan dengan legenda 

sebagai berikut: 

1. Aluvium endapan pantai, terutama tersusun oleh pasir. Umumnya 

kelulusan tinggi. 

2. Endapan lempung rawa-rawa. Kedap air. 

3. Aluvium endapan sungai, umumnya tersusun oleh bahan-bahan 

berbutir halus (lempung, lanau, dengan selingan pasir). Umumnya 

kelulusannya sedang hingga rendah. 

4. Endapan aluvium dataran, berbutir kasar hingga sedang (kerikil dan 

pasir) dengan sisipan lempung. Kelulusan tinggi hingga sedang.  

5. Endapan vulkanik muda, terdiri dari tufa, lahar breksi dan lava 

andesit sampao basal. Kelulusan tinggi hingga sedang, 

berkelulusan tinggi terutama pada endapan lahar dan aliran lava 

vesikular. 

6. Endapan vulkanik tak teruraikan. Campuran bahan-bahan 

gunungapi lepas dan padu. Kelulusan sedang sampai rendah. 

7. Aliran lava andesit sampai basal. Umumnya berkelulusan rendah. 

 

8. Batuan vulkanik kwarter tua. Kelulusan rendah sampai sedang 

tergantung banyaknya celah-celah. 

9. Batu gamping oolit dan terumbu. Kelulusan rendah hingga sedang 

 

10. Tufa, napal dan lempung. Kelulusan rendah. 

 

11. Batu gamping (Formasi pacalan). Kelulusan rendah. 

 

12. Seri dari campuran endapan vulkanik (breksi, tufa, dan lava) 

dengan endapan sedimen marin (batu gamping, napal, serpih, 

batupasir, dan konglomerat). Umumnya kelulusan rendah. 

13. Batu gamping terumbu berlapis, dengan tingkat pembentukan karst 

yang beragam. Kelulusan sedang sampai tinggi. 

14. Batuan vulkanik mengandung leusit. Kelulusan rendah sampai 

sedang. 

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Tp

Tp

Tm

Tm

Q
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15. Batuan terobosan bersifat asam, terutama granit. Umumnya 

berkelulusan rendah. 

Menurut Peta Hidrogeologi Indonesia Sheet X Kediri (Jawa), komposisi 

litologi batuan dan kelulusannya untuk Wilayah Pasuruan adalah : 

1. Endapan aluvium dataran, berbutir kasar hingga sedang (kerikil dan 

pasir) dengan sisipan lempung. Kelulusan tinggi hingga sedang.  

2. Endapan vulkanik muda, terdiri dari tufa, lahar breksi dan lava 

andesit sampao basal. Kelulusan tinggi hingga sedang, 

berkelulusan tinggi terutama pada endapan lahar dan aliran lava 

vesikular. 

3. Endapan vulkanik tak teruraikan. Campuran bahan-bahan 

gunungapi lepas dan padu. Kelulusan sedang sampai rendah. 

4. Aliran lava andesit sampai basal. Umumnya berkelulusan rendah. 

 

5. Batuan vulkanik kwarter tua. Kelulusan rendah sampai sedang 

tergantung banyaknya celah-celah. 

 

2.4. Pemetaan Airtanah  

Pemetaan airtanah pada penelitian ini menggunakan bantuan paket 

Program Komputer GMS 4.0 untuk memudahankan dalam mengetahui potensi 

dan karakteristik akuifer melalui penggambaran peta (mapping) secara 3D.  

 

2.4.1. Deskripsi Pemetaan 

Persiapan pemetaan digunakan dalam hidrogeologi yang membutuhkan 

evaluasi dari semua informasi yang tersedia mengenai permukaan tanah dan 

tempat yang terletak di bawah permukaan tanah. Pemetaan hidrogeologi mungkin 

juga dikelompokkan menurut urutannya. (M. Erdelyi dan J. Galfi :25) 

 

2.4.2. Pemetaan Geologi 

Tingkat ketelitian dan nilai dari suatu peta geologi sangat tergantung pada 

informasi-informasi pengamatan lapangan dan skala pengerjaan peta. Skala peta 

tersebut mewakili intensitas dan kerapatan data singkapan yang diperoleh yang 

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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diperoleh. Tingkat ketelitian peta geologi ini juga dipengaruhi oleh tahapan 

eksplorasi yang dilakukan. Pada tahap eksplorasi awal, skala peta 1 : 25.000 

mungkin sudah cukup memadai, namun pada tahap prospeksi s/d penemuan, skala 

peta geologi sebaiknya 1 : 10.000 s/d 1 : 2.500. Pada tahapan eksplorasi awal, 

pengumpulan data (informasi singkapan) dapat dilakukan dengan menggunakan 

palu dan kompas geologi, serta penentuan posisi melalui orientasi lapangan atau 

dengan cara tali-kompas. Namun dalam tahapan eksplorasi lanjut s/d detail, 

pengamatan singkapan dapat diperluas dengan menggunakan metode-metode lain 

seperti uji sumur, uji parit, maupun bor tangan atau auger, sedangkan penentuan 

posisi dilakukan dengan menggunakan alat ukur permukaan seperti pemetaan 

dengan plane table atau dengan teodolit. 

 

2.4.3. Garis Kontur  

Garis kontur adalah garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik 

dengan ketinggian yang sama atau garis kontur adalah garis kontinyu diatas peta 

yang memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Nama 

lain garis kontur adalah garis tranches, garis tinggi dan garis tinggi horizontal. 

Garis kontur + 25 m, artinya garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang 

mempunyai ketinggian sama + 25 m terhadap tinggi tertentu. Garis 

kontur disajikan di atas peta untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan 

permukaan tanah. 

Penarikan garis kontur bertujuan untuk memberikan informasi relief (baik 

secara relatif maupun absolut). Cara penarikan kontur dilakukan perkiraan 

(interpolasi) antara besarnya nilai titik-titik ketinggian yang ada dengan besarnya 

nilai kontur yang ditarik, artinya antara dua titik ketinggian dapat dilewati 

beberapa kontur, tetapi dapat juga tidak ada kontur yang melewati dua titik 

ketinggian atau lebih. Jadi semakin besar perbedaan angka ketinggian antara dua 

buah titik ketinggian tersebut, maka semakin banyak dan rapat kontur yang 

melalui kedua titik tersebut, yang berarti daerah tersebut lerengnya terjal, 

sebaliknya semakin kecil perbedaan angka ketinggian antara dua buah titik 

ketinggian tersebut, maka semakin sedikit dan jarang kontur yang ada, berarti 

daerah tersebut lerengnya landai atau datar. 
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2.5. Teori Interpoolasi dalam Model FEMWATER 

Pengertian dari FEMWATER adalah kumpulan elemen terbatas yang 

digunakan pada sebuah model konseptual untuk mensimulasikan tampilan dan 

perhitungan otomastis dari data-data yang tersedia. Sedangkan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada rangkuman teori berikut. 

 

1. The Conceptual Model Approach (Pendekatan Model Konseptual) 

Sebuah model FEMWATER dapat dibuat dalam GMS menggunakan salah 

satu dari dua metode : menetapkan dan nilai-nilai editing langsung ke sel-sel grid 

(pendekatan grid), atau dengan membangun representasi tingkat tinggi dari model 

menggunakan obyek fitur dalam modul Map dan memungkinkan GMS untuk 

secara otomatis menetapkan nilai-nilai ke sel didalam suatu Grid (dengan 

menerapkan pendekatan model konseptual). Kecuali untuk masalah yang 

sederhana , pendekatan model konseptual biasanya yang paling efektif. 

 

a. Definisi 

Sebuah model konseptual adalah representasi sederhana dari situs yang 

akan dimodelkan termasuk model domain, kondisi batas, sumber, sink, dan zona 

material. Sebuah model konseptual dapat didefinisikan dalam modul Peta 

menggunakan poin, busur, dan poligon. Setelah model konseptual didefinisikan, 

grid dapat secara otomatis dihasilkan dan kondisi batas dan parameter model 

dihitung dan ditugaskan ke sel yang tepat. Pendekatan ini sepenuhnya 

mengotomatisasi sebagian besar entri data dan menghilangkan kebutuhan untuk 

sebagian atau semua data editing secara manual dikaitkan dengan pemodelan 

FEMWATER. 

Sebuah model konseptual yang lengkap terdiri dari beberapa coverage. 

Salah satu cakupan digunakan untuk menentukan adalah sumber, sumur, sungai, 

danau , dan saluran air. Cakupan lain digunakan untuk menentukan zona resapan. 

Sedangkan data-data tersebut digunakan untuk menentukan zona konduktivitas 
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hidrolik dalam setiap lapisan. Setiap jumlah luasan dan nilai koefisien dapat 

digunakan. 

Selain data GIS, model konseptual dapat mencakup data lain ( poin, sumur 

bor, data lapisan tanah ) untuk menentukan ketinggian lapisan. Satu set alat 

khusus untuk memanipulasi lapisan data elevasi disediakan dalam GMS . 

 

b. Contoh Penggunaan 

Untuk menggambarkan pendekatan model konseptual, mempertimbangkan 

situs yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini merupakan informasi yang 

mungkin tersedia dari kombinasi sumber termasuk peta, foto, dan data GIS . 

Informasi ini dapat mencakup lokasi fitur hidrologi serta sifat hidrologi situs. 

Namun, informasi ini belum disusun dalam bentuk yang berguna untuk model 

numerik. 

 

Gambar 2.8.Peta Situs 

 

Langkah pertama dalam menciptakan model konseptual dari situs ini 

adalah untuk membuat poin , busur dan poligon yang mewakili fitur hidrologi di 
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lokasi. Titik-titik ini, busur dan poligon ditugaskan jenis yang sesuai dengan fitur 

yang mereka wakili. Berdasarkan jenis atribut, parameter seperti tekanan air, 

konsentrasi dan konduktansi ditugaskan ke obyek fitur ini. Sehingga cakupan 

sumber/sink ditunjukkan pada gambar berikut. Pertanggungan lainnya, 

mendefinisikan hal-hal seperti zona resapan, juga didefinisikan . 

 

 

Gambar 2.9 Model konseptual . 

 

Langkah terakhir adalah untuk mengambil informasi yang disimpan dalam 

model konseptual dan membangun model numerik. GMS kedua mengotomatisasi 

penciptaan geometri jaringan serta menetapkan kondisi batas dan parameter bahan 

ke grid . Memperbaiki poin dapat digunakan untuk menentukan daerah mana grid 

harus memiliki kepadatan tinggi. Dengan menetapkan poligon yang mewakili 

domain model, adalah untuk secara otomatis menonaktifkan semua sel-sel yang 

berada di luar domain tersebut. Kondisi batas dapat diterapkan pada sel-sel 

individual yang berpotongan dengan obyek fitur tertentu. Selain menentukan sel 

yang ditugaskan kondisi batas, GMS juga menghitung nilai-nilai yang sesuai 
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untuk menetapkan ke setiap periode dari simulasi transien. Model numerik yang 

dihasilkan diilustrasikan dalam gambar berikut. 

 

 

Gambar 2.10 Model numerik. 

 

c. Keuntungan dari Pendekatan Model Konseptual 

Ada banyak manfaat untuk pendekatan model konseptual. Pertama-tama, 

model dapat didefinisikan secara independen dari resolusi grid. Modeler tidak 

perlu membuang waktu berharga menghitung konduktansi yang tepat untuk 

menetapkan ke sel sungai didasarkan pada panjang jangkauan sungai dalam sel. 

Jenis perhitungan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, parameter transient 

seperti tingkat pemompaan untuk sumur juga dapat diberikan secara independen 

model diskritisasi. Parameter transien yang dimasukkan sebagai kurva dari stres 

vs waktu. Ketika model konseptual diubah menjadi model numerik, nilai-nilai 

transien tekanan secara otomatis ditetapkan untuk periode stres yang tepat. Karena 

model konseptual didefinisikan secara independen dari diskritisasi spasial dan 

temporal dari model numerik, model konseptual dapat dengan cepat dan mudah 

berubah dan model numerik baru dapat dihasilkan dalam hitungan detik. Hal ini 

memungkinkan modeler untuk mengevaluasi berbagai model konseptual alternatif 
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dalam ruang waktu yang biasanya diperlukan untuk mengevaluasi sesuatu , 

sehingga dalam proses pemodelan lebih akurat dan efisien . 

 

Sebuah keuntungan lebih lanjut untuk menyimpan atribut dengan objek fitur 

adalah bahwa metode menerapkan kondisi batas ke sel-sel jaringan mengurangi 

beberapa ketidakstabilan yang melekat dalam model beda hingga seperti 

FEMWATER dan MT3DMS. Ketika pengguna memasukkan nilai-nilai individu 

untuk head dan elevasi, memasukkan nilai sel satu sel pada suatu waktu dapat 

membosankan. Hal ini juga sulit untuk menentukan elevasi yang benar sepanjang 

segmen sungai di setiap sel yang melintasi dan untuk memilih kelompok-

kelompok kecil sel secara seri dan menerapkan nilai-nilai yang sama untuk semua 

sel dalam kelompok. Hal ini menyebabkan kondisi tangga - langkah ekstrim yang 

dapat memperlambat atau bahkan mencegah konvergensi dari solver numerik. 

Dengan menggunakan GMS untuk interpolasi nilai di lokasi sepanjang syarat 

batas linear seperti sungai, pengguna menjamin bahwa tidak akan ada perubahan 

mendadak dari sel ke sel - sehingga meminimalkan efek tangga - langkah. Hal ini 

juga menghasilkan model dengan kondisi batas yang lebih akurat mewakili 

kondisi dunia nyata. 

 

2. Fitur Objek (Feature Objects) 

Fitur objek dalam GMS telah berpola setelah Geographic Information 

Systems ( GIS ) benda dan termasuk poin, node, busur, dan poligon. Fitur objek 

dapat dikelompokkan bersama-sama ke coverage, setiap cakupan mendefinisikan 

set tertentu dari informasi. Karena benda fitur berpola setelah benda GIS, adalah 

mungkin untuk mengimpor dan fitur ekspor objek untuk GIS seperti Arc / Info 

atau ArcView. 

Penggunaan utama dari objek fitur adalah untuk menghasilkan representasi 

model konseptual tingkat tinggi sebuah situs. Dalam model seperti itu, data input  

seperti sungai, saluran air, sumur, danau yang diwakili dengan poin, busur, dan 

poligon. Atribut seperti konduktansi, tingkat memompa, dan ketinggian 

didefinisikan dengan objek. Model konseptual ini kemudian digunakan secara 
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otomatis menghasilkan grid 3D atau 3D mesh dan menetapkan kondisi batas dan 

parameter model ke sel yang tepat. Dengan demikian, pengguna dapat fokus pada 

perwakilan tingkat tinggi yang disederhanakan dari model dan sedikit atau tidak 

ada model jenuh dengan mengedit antar sel. Pendekatan objek fitur dapat 

digunakan untuk membangun model untuk SEEP2D, FEMWATER, MODFLOW, 

MT3DMS, RT3D, dan SEAM3D . 

Fitur benda juga digunakan untuk menghasilkan grid 2D, mesh 2D, 

membangun penampang, dan menentukan poligon ekstrapolasi yang digunakan 

dalam pembuatan kaleng dari data lubang bor. 

Definisi objek fitur dalam GMS mengikuti paradigma yang digunakan oleh 

perangkat lunak GIS khas yang mendukung data vektor. Jenis objek dasar poin, 

node, simpul, busur, kelompok busur, dan poligon. Hubungan antara benda-benda 

ini diilustrasikan dalam gambar berikut. 

 

Gambar 2.11 Macam-macam Fitur Objek. 

a. Poin (Points) 

Poin adalah lokasi XY yang tidak melekat pada busur. Poin memiliki ID unik 

dan dapat diberikan atribut. Poin sering digunakan untuk menandai sumur. Poin 
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juga digunakan ketika mengimpor satu set lokasi XY dengan tujuan menciptakan 

busur atau poligon. 

 

 

b. Busur (Arcs) 

Busur adalah urutan segmen garis atau tepi yang dikelompokkan bersama 

sebagai satu "polyline" entitas. Arcs memiliki ID unik dan dapat diberikan atribut 

.Arcs dikelompokkan bersama untuk membentuk poligon atau digunakan secara 

independen untuk mewakili fitur linear seperti sungai . Dua titik akhir dari busur 

disebut "node" dan poin menengah disebut "simpul " . 

 

c. Nodes 

Nodes menentukan awal dan akhir lokasi XY dari busur. Node memiliki ID 

unik dan dapat diberikan atribut. 

 

d. Simpul (Vertices) 

Simpul adalah lokasi XY sepanjang busur di antara awal dan akhir node. 

Mereka digunakan semata-mata untuk menentukan geometri dari busur. Simpul 

tidak memiliki ID atau atribut. 

 

e. Arc Grup 

Sebuah kelompok busur adalah seperangkat busur yang telah ditandai sebagai 

kelompok oleh pengguna. Sebagai kelompok busur, atribut dapat diberikan ke 

seluruh kelompok daripada busur individu. Sebuah kelompok arc juga dapat 

dipilih sebagai satu kesatuan. Kelompok Arc terutama digunakan untuk 

pengamatan fluks. 

 

f. Poligon-(Polygon) 

 Poligon adalah kelompok busur terhubung yang membentuk loop tertutup. 

Sebuah poligon dapat terdiri dari satu atau beberapa busur busur. Jika dua poligon 

yang berdekatan, busur (s) membentuk batas antara poligon dibagi (tidak 

diduplikasi). 
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Poligon tidak memungkinkan tumpang tindih. Namun, poligon dapat 

memiliki lubang yang didefinisikan dengan memiliki satu set busur tertutup 

mendefinisikan poligon interior. Salah satu contoh kasus seperti ditunjukkan di 

mana tiga busur yang digunakan untuk mendefinisikan dua poligon. Polygon A 

terdiri dari busur 1, 2, 3 dan 4, sedangkan poligon B didefinisikan oleh busur 

tunggal (arc 2). Untuk polygon A busur 1, 3, dan 4 menentukan batas eksterior 

sedangkan arc 2 mendefinisikan sebuah lubang. 

 

 Poligon memiliki ID unik dan dapat diberikan atribut. Poligon digunakan 

untuk mewakili zona material, danau, zona kepala variabel, dll 

 

g. Poligon dengan Lubang (Polygon With Holes) 

Fitur objek dikelompokkan bersama menjadi pertanggungan. Setiap 

cakupan mewakili satu set data tertentu. Misalnya, satu cakupan dapat digunakan 

untuk menentukan zona resapan, dan liputan lain dapat digunakan untuk 

menentukan zona konduktivitas hidrolik. 

 

3. Langkah-langkah dalam Mendefinisikan Model Konseptual (Step in Defining a 

Conceptual Model) 

Beberapa langkah yang terlibat dalam mendirikan sebuah model 

konseptual FEMWATER dan mengubah model konseptual ke model numerik. 

Langkah-langkah dasar adalah sebagai berikut: 

 

1. Buat cakupan mendefinisikan sumber local / tenggelam dalam model. Cara 

yang paling efektif untuk melakukan ini adalah dengan bantuan gambar 

latar belakang. Sebuah gambar digital dalam bentuk file TIFF mewakili 

peta discan atau foto udara dari situs dapat diimpor dan ditampilkan di 

latar belakang menggunakan alat gambar. Setelah gambar ditampilkan, 

benda-benda ciri model batas, sungai, danau, hambatan aliran, dan batas-

batas yang ditentukan kepala dapat dibuat di atas gambar latar belakang . 
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2. Buat pertanggungan mendefinisikan atribut areal seperti zona resapan dan 

zona evapotranspirasi . 

 

3. Buat pertanggungan mendefinisikan atribut lapisan seperti konduktivitas 

hidrolik dan leakance . 

 

4. Gunakan perintah Grid Bingkai untuk menempatkan garis grid numerik 

pada model konseptual . Frame ditempatkan sehingga hanya mengelilingi 

model konseptual . Frame bisa diputar jika diperlukan jika sumbu utama 

dari model ini adalah pada sudut . 

 

5. Gunakan Petakan - > perintah 3D Grid untuk secara otomatis 

menghasilkan grid. Lokasi grid dikendalikan oleh Grid Frame dan 

kepadatan grid secara otomatis disesuaikan di sekitar pengguna tertentu 

poin ( biasanya sumur ). 

 

6. Tentukan daerah aktif dari grid menggunakan Cells Aktifkan dalam 

perintah Coverage. Hal ini secara otomatis mengaktifkan semua sel dalam 

batas model konseptual dan menginaktivasi semua sel di luar batas. 

 

7. Inisialisasi data FEMWATER dengan memilih perintah New Simulasi 

dalam menu FEMWATER. Pilih jenis modus ( steady state vs transient ) 

dan menentukan periode stres jika perlu . Tentukan satu set mulai kepala . 

Pergi ke dialog LPF / BCF / HUF Paket dan menentukan jenis lapisan 

untuk setiap lapisan dalam grid . 

 

8. Pilih Map - > perintah FEMWATER untuk secara otomatis menetapkan 

kondisi batas FEMWATER , menekankan , dan sifat material ke sel yang 

tepat dalam grid . 

 

9. Gunakan alat interpolasi khusus untuk menentukan ketinggian lapisan. 
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 Dalam banyak kasus, hal ini berguna untuk mengulang beberapa analisa, 

tapi tidak selalu sesuai dengan langkah ini. Misalnya, setelah menjalankan 

simulasi ditentukan bahwa salah satu dari batas-batas dari model sesuai dengan 

membagi tanah tidak terletak dengan benar. Batas dapat dipindahkan dengan 

hanya memilih dan menyeret simpul dan simpul busur (s) mendefinisikan batas. 

Setelah batas tersebut akan dipindahkan, langkah 6 harus diulang untuk 

mendefinisikan kembali / daerah aktif aktif dan kemudian langkah 8 diulang untuk 

menetapkan kembali model data ke sel. 

 

4. Membuat  FEMWATER Model 

Dua pendekatan dasar yang disediakan dalam GMS untuk membangun 

model FEMWATER: model dapat sepenuhnya didefinisikan dengan 

menggunakan alat-alat dalam modul 3D Grid, atau model dapat didefinisikan 

dengan bantuan alat GIS dalam modul Map, juga poin pencar dan padatan dapat 

digunakan untuk mendefinisikan lapisan elevasi , dan lubang bor dapat digunakan 

dengan TPROGS untuk membuat set bahan untuk grid 3D . 

 

a. Menggunakan Grid Modul 3D 

Untuk model dengan geometri sederhana dan kondisi batas, seluruh model 

dapat dibangun dengan menggunakan alat dan perintah dalam modul 3D Grid. 

Dengan pendekatan ini, pengeditan data FEMWATER dilakukan langsung di grid 

pada sel demi sel. Langkah-langkah utama adalah sebagai berikut : 

 

 Buat sel - berpusat jaringan 3D meliputi domain yang akan dimodelkan 

menggunakan Buat Grid perintah dalam menu Grid. 

 

 Gunakan perintah dalam menu FEMWATER untuk menginisialisasi dan 

menentukan data yang dibutuhkan oleh paket FEMWATER . Sumber dan 

tenggelam seperti sumur didefinisikan dengan memilih sel dan 

menetapkan atribut langsung ke sel. 
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b. Menggunakan Modul Peta 

Dalam kebanyakan kasus, metode terbaik untuk menyiapkan simulasi 

FEMWATER adalah dengan menggunakan alat objek fitur dalam modul Map 

untuk menentukan model konseptual FEMWATER dari situs sedang dipelajari. 

Model konseptual adalah deskripsi tingkat tinggi dari situs termasuk sumber / 

tenggelam, batas domain yang akan dimodelkan, mengisi ulang dan 

evapotranspirasi zona, dan zona materi dalam setiap lapisan. Model konseptual 

didefinisikan dengan benda-benda GIS, termasuk titik, busur, dan poligon , dan 

dibangun secara independen dari grid numerik. Setelah model konseptual selesai , 

grid secara otomatis dibangun agar sesuai dengan model konseptual, dan data 

FEMWATER dikonversi dari model konseptual untuk sel-sel grid. 

 

Setelah model konseptual dibangun dan diubah menjadi grid , dialog paket 

dan alat editing interaktif dalam menu FEMWATER dapat digunakan untuk 

mengedit atau meninjau data jika diinginkan. 

 

c. Mendefinisikan Data Layer 

Suatu bagian penting dari model FEMWATER adalah definisi dari lapisan 

data (konduktivitas hidrolik, ketinggian lapisan, dll) . Sementara kedua Grid dan 

modul Peta pendekatan untuk membangun model FEMWATER dapat digunakan 

untuk mendefinisikan lapisan data, kedua pendekatan dapat menyebabkan definisi 

terlalu sederhana stratigrafi tersebut. Lapisan dengan ketebalan yang bervariasi 

spasial dapat ditangani secara efektif dengan menggunakan satu set khusus alat 

lapisan data disediakan dalam GMS. Padatan juga dapat digunakan untuk 

mendefinisikan lapisan data dengan Solids - > FEMWATER dan Solids - > HUF 

perintah. 

(sumber: http://www.xmswiki.com/xms/GMS:FEMWATER_Model_Input) 

 

2.6. Pressure Head (head tekanan pada air) 

 Tekanan kepala adalah istilah yang digunakan dalam mekanika 

fluida untuk mewakili energi dalam suatu cairan karena tekanan yang diberikan 

pada wadahnya. Hal ini juga dapat disebut  kepala statis 

http://www.xmswiki.com/xms/GMS:FEMWATER_Model_Input
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics&usg=ALkJrhiUID2g_7SeQRGL9JpEUh6rir_U8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics&usg=ALkJrhiUID2g_7SeQRGL9JpEUh6rir_U8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid_mechanics&usg=ALkJrhiUID2g_7SeQRGL9JpEUh6rir_U8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_energy&usg=ALkJrhhSpdGitZDG2VtB7utSh2rZazVN_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fluid&usg=ALkJrhiyw_UVhtoAE-4mwuD-Y5l5jVSu-Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure&usg=ALkJrhhZ1bMH9XvwksFdQWgMjIHmA-QXnQ
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tekanan atau kepala hanya statis (tapi tidak statis tekanan kepala). Hal ini secara 

matematis dinyatakan sebagai: 

 

 

dimana 

  adalah head tekanan ( Panjang , biasanya dalam satuan m); 

  adalah cairan tekanan ( gaya persatuan luas ,sering sebagai Pa unit) 

  adalah berat jenis ( gaya persatuan volume , biasanya N / m 
3
 unit) 

  adalah densitas fluida ( massa persatuan volume  , biasanya kg / m 
3)

 

  adalah percepatan gravitasi (laju perubahan kecepatan, diberikan dalam 

m / s 
2)

 

 

Perhatikan bahwa dalam persamaan ini, istilah tekanan mungkin tekanan 

gauge atau tekanan mutlak , tergantung pada desain wadah dan apakah terbuka 

untuk udara ambien atau disegel tanpa udara. 

 Karena sifatnya yang tidak dapat dengan mudah dimampatkan, fluida 

dapat menghasilkan tekanan normal pada semua permukaan yang berkontak 

dengannya. Pada keadaan diam (statik), tekanan tersebut bersifat isotropik, yaitu 

bekerja dengan besar yang sama ke segala arah. Karakteristik ini membuat fluida 

dapat mentransmisikan gaya sepanjang sebuah pipa atau tabung, yaitu, jika sebuah 

gaya diberlakukan pada fluida dalam sebuah pipa, maka gaya tersebut akan 

ditransmisikan hingga ujung pipa. Jika terdapat gaya lawan di ujung pipa yang 

besarnya tidak sama dengan gaya yang ditransmisikan, maka fluida akan bergerak 

dalam arah yang sesuai dengan arah gaya resultan. Konsepnya pertama kali 

diformulasikan, dalam bentuk yang agak luas, oleh matematikawan dan filsuf 

Perancis, Blaise Pascal pada 1647 yang kemudian dikenal sebagai Hukum Pascal. 

Hukum ini mempunyai banyak aplikasi penting dalam hidrolika. Galileo Galilei, 

juga adalah bapak besar dalam hidrostatika.  

(sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_head)  
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