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ABSTRACT 

Research on the influence of integrated environmental factors on the potential of underground 

water in Coastal Areas of Rumbai Pesisir Sub-District Pekanbaru City has been carried out using 

numerical modeling. The purpose of this study was to determine the effect of groundwater 

extraction by residents, industry, public facilities, agriculture, livestock, and health, 

transportation to aquifer condition zones in Coastal Areas of Rumbai Pesisir Subdistrict, 

determine the distribution of underground water resources in Coastal Areas of Rumbai Pesisir 

District under the influence of integrated environmental factors, determining the potential of 

underground water resources in the Coastal District of Rumbai Pesisir District under the 

influence of integrated environmental factors. The results showed that underground water depth 

maps and contours in the sub-district of Rumbai Coastal City of Pekanbaru, where it was seen 

that underground water absorption and takeover were based on groundwater extraction by 

residents (Ed), industry (Ei), agriculture (Et), trade (Ep), livestock (Ek), public facilities (Ef) and 

strotativity and transmissivity, thus affecting the underground water depth contour distribution 

pattern. Interpretation results can be analyzed for minimum aquifer distribution at Coastal Tassel 

of 2 meters to 15 meters because it shows that aquifer at this depth, it is in half the size of 

Pekanbaru City with very small changes. This is because all influencing factors increase 

continuously with the same change value 

Keywords : Environmental factors, underground water 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian tentang  pengaruh factor-faktor lingkungan terintegrasi terhadap potensi air bawah 

tanah di Kawasan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru telah dilakukan dengan 

menggunakan pemodelan numeric. Tujuan penelitian ini adalah untuk  Menentukan pengaruh 

pengambilan air bawah tanah oleh penduduk, industri, fasilitas umum, pertanian,peternakan, dan 

kesehatan, transportasi  terhadap zona kondisi akuifer di  kawasan Pesisir Kecamatan Rumbai 

Pesisir,, menentukan penyebaran sumberdaya air bawah tanah kawasan Pesisir Kecamatan 

Rumbai Pesisir di bawah pengaruh factor-faktor lingkungan terintegrasi., menentukan potensi 

sumberdaya air bawah tanah kawasan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir di bawah pengaruh 

factor-faktor lingkungan terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Peta dan Kontur 

kedalaman air bawah tanah pada kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dimana terlihat 

bahwa resapan dan pengambilah air bawah tanah dilandasi dengan pengambilan air bawah 

tanah oleh penduduk(Ed), industri(Ei), pertanian(Et), perdagangan(Ep), peternakan(Ek), fasilitas 

umum(Ef) dan strotativitas dan transmisivitas, Sehingga mempengaruhi pola distribusi kontur 

kedalaman air bawah tanah.,  Hasil Interpretasi dapat dianalisa sebaran akuifer minimum pada 

Rumbai Pesisir sebesar 2 meter sampai 15 meter karena menunjukan bahwa akuifer pada 

kedalaman ini berada pada setengah luas Kota Pekanbaru dengan perubahan yang sangat kecil. 

Hal ini karena semua faktor yang mempengaruhi bertambah secara kontinu dengan nilai 

perubahan yang sama. 

 
Kata Kunci: Faktor-faktor lingkungan, air bawah tanah 
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PENDAHULUAN 

  

 Air tanah merupakan sumber penting air 

di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. 

Ini disimpan dalam formasi geologi yang 

dikenal sebagai akuifer [1].  Karakteristik air 

tanah yang relatif  konstan sepanjang waktu 

adalah aset yang kuat  [2].  Namun, 

ketersediaannya tidak merata. Hal ini 

tergantung pada curah hujan, vegetasi, 

topografi dan tingkat porositas dan 

permeabilitas batuan yang membentuk 

aquifer [3].   Dalam konteks pengelolaan 

sumber daya air, tingkat ekstraksi air tanah 

merupakan faktor  lain yang harus 

dipertimbangkan.  Memang, pompa ini 

sering dipompa lebih cepat daripada yang 

diisi ulang secara alami. Dalam jangka 

panjang, ekstraksi yang berlebihan dapat 

menyebabkan penipisan air tanah [4],  oleh 

karena itu, sangat penting untuk menetapkan 

batasan yang berkelanjutan terhadap 

eksploitasi akuifer.` 

Sistem zonasi akuifer di dalam tanah 

sangat rumit keberadaannya, namun dapat 

dipelajari dan diprediksi keberadaannya. 

Kandungan air yang terdapat di akuifer akan 

meningkat pada musim hujan sedangkan 

pada musim kemarau kandungan air yang 

terdapat di akuifer menurun atau tidak ada 

sama sekali, sehingga perlu dilakukan 

Penentuan model zonasi akuifer bebas di 

Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 

Pesisir mencakup bagian batas terluar 

dari daerah paparan benua yang masih 

dipengaruhi oleh proses-proses alami yang 

terjadi di darat, seperti sedimentasi dan 

aliran air tawar. yang masih mendapat 

pengaruh sifat-sifat seperti pasang surut dan 

dapat dilakukan kegiatan pertambangan, 

perikanan di daerah aliran sungai untuk 

mencukupi kebutuhan hidup masyarakat 

pesisir. Ada empat persoalan utama yang 

dihadapi masyarakat pesisir yaitu tingkat 

kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, 

rendahnya kemandirian organisasi sosial 

desa, serta minimnya infrastruktur dan 

kesehatan lingkungan di pemukiman desa. 

Keempat persoalan pokok di atas 

memberikan andil atas tingginya kerentanan 

desa menghadapi bencana alam dan 

perubahan iklim. Pemanfaatan dan 

pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan 

oleh masyarakat maupun daerah sebagian 

belum memenuhi ketentuan pemanfaatan 

sumber daya air bawah tanah secara lestari 

dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan 

lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi 

daerah pesisir secara tidak langsung juga 

disebabkan oleh pengelolaan sumber daya 

alam di hulu yang berpengaruh terhadap 

muara di pesisir, misalnya akibat ekploitasi 

air bawah tanah yang berlebihan oleh 

industri – industri [5]. 

Berbagai aktivitas yang dapat 

mempengaruhi kondisi akuifer bebas yaitu  

kegiatan industri, domestic, pertanian, 

peternakan, fasilitas umum, perkantoran 

yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir 

harus tetap berjalan dan bahkan harus 

meningkat, namun aktivitas – aktivitas 

tersebut mesti berwawasan lingkungan dan 

tetap menjamin keberlanjutan system akuifer 

bebas yang ada di Rumbai Pesisir.   Hal ini 

berarti kegiatan pembangunan tetap berjalan 

namun kemampuan daya dukung lingkungan 

utamanya berupa lingkungan air bawah 

tanah harus dapat ditingkatkan. Seiring 

dengan perkembangan dan pembangunan di 

Kawasan Kecamatan Rumbai Pesisir, akan 

mendorong meningkatnya kebutuhan air 

bersih. Hal ini berpengaruh terhadap 

berkurangnya daya dukung lingkungan 

utamanya karena berkurangnya imbuhan air 

bawah tanah. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen lapangan, proses pengukuran 

lapangan untuk mendapatkan data biofisik 

dan koordinat lokasi yang komprehensif 

menggunakan Resistivitymeter dan GPS. 

Sedangkan untuk mendapatkan data sosial 
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ekonomi dilakukan metode survey institusi 

terkait seperti BPS dan kantor Kecamatan 

Rumbai Pesisir serta pengamatan langsung 

dilapangan. Selanjutnya data yang 

dikumpulkan akan diproses untuk membuat 

model pengelolaan potensi air bawah tanah 

berwawasan lingkungan kawasan Pesisir 

Kecamatan Rumbai Pesisir. Proses 

pengolahan data menggunakan bantuan 

perangkat MATLAB untuk solusi persamaan 

(1) menggunakan simulasi numerik [6]. 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Lokasi penelitian kawasan 

pesisir kecamatan Rumbai Pesisir 

Alat dan Bahan 

a. Alat 

Alat yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah : (1). GPS,  (2). 

Resistivitymeter, 

 (3). Perangkat Komputer, (4). 

MATLAB, (5). Software RES2D 

Inverse, (6). VES 

b. Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah : (1). Peta geologi lembar 

Pekanbaru. 

(2). Peta topografi lembar Pekanbaru. 

Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian, 

dikumpulkan data yang berhubungan dengan 

aspek biofisik dan sosial ekonomi. 

Data biofisik 

1. Ketebalan akuifer 

2. Luas akuifer. 

3. Konduktivitas hydrolik 

4. Storativitas 

5. Transmisitas 

6. Data geolistrik 

7. Gradient hydrolik. 

 Data sosial ekonomi 

1. Jenis litologi tanah. 

2. Jumlah Penduduk di Kecamatan 

Rumbai Pesisir. 

3. Jumlah industri di Kecamatan Rumbai 

Pesisir 

4. Jumlah ternak, 

5. Luas dan jenis pertanian. 

6. Jenis dan jumlah fasilitas umum 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian tentang tentang model 

model zonasi akuifer  bebas di bawah  

pengaruh faktor-faktor lingkungan 

terintegrasi untuk analisa potensi air bawah 

tanah di kawasan pesisir kecamatan rumbai 

pesisir kota pekanbaru memerlukan data data 

baik primer maupun sekunder.  

 Gambar di bawah adalah Gambar Peta 

dan Kontur kedalaman air bawah tanah pada 

kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, 

dimana terlihat bahwa resapan dan 

pengambilah air bawah tanah dilandasi 

dengan pengambilan air bawah tanah oleh 

penduduk(Ed), industri(Ei), pertanian(Et), 

perdagangan(Ep), peternakan(Ek), fasilitas 

umum(Ef) dan strotativitas dan 

transmisivitas, Sehingga diperoleh pola 

gambar Peta dan kontur kedalaman air 

bawah tanah seperti di tunjukan pada 

Gambar 2 dan 3. 

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan 

model kedalaman akuifer bebas di 

Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2013 dan 

tahun 2016 yang diperoleh dipengaruhi oleh 

beberapa beberapa faktor yaitu Resapan (R), 

pengambilan air oleh penduduk (Ed), 

pengambilan air oleh industri (Ei), 

pengambilan air oleh Fasilitas umum (Ef), 

pengambilan air oleh Perdagangan (Ep), 

pengambilan air oleh pertanian/perkebunan 

(Et), pengambilan air oleh perternakan (Ek), 

dan Storativitas(S) 
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Gambar 2.  Peta tiga dimensi  kedalaman 

air bawahtanah kecamatan  Rumbai Pesisir 

tahun 2013 

 

 

Gambar 3.  Peta tiga Dimensi Kedalaman 

air bawah tanah kecamatan Rumbai Pesisir 

tahun 2016 

 Penyebaran sumberdaya air bawah tanah 

kawasan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir 

di bawah pengaruh factor-faktor lingkungan 

terintegrasi menunjukkan bahwa sebaran 

akuifer minimum pada Kecamatan Rumbai 

Pesisir sebesar 2 meter sampai 15 meter 

  Potensi sumberdaya air bawah tanah 

kawasan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir 

di bawah pengaruh factor-faktor lingkungan 

terintegras  dapat dilihat berdasarkan peta 

tiga dimensi dan dua dimensi yang 

dihasilkan memberikan nilai fluktuasi 

terhadap fungsi jarak dan waktu.  

 

KESIMPULAN   

Kedalaman akuifer bebas di Kecamatan 

Rumbai Pesisir dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu Resapan (R), pengambilan air 

oleh penduduk (Ed), pengambilan air oleh 

industri (Ei), pengambilan air oleh Fasilitas 

umum (Ef), pengambilan air oleh 

Perdagangan (Ep), pengambilan air oleh 

pertanian/perkebunan (Et), pengambilan air 

oleh perternakan (Ek), dan Storativitas(S). 

Sebaran akuifer minimum pada Kecamatan 

Rumbai Pesisir sebesar 2 meter sampai 15 

meter. 
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