
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Daerah Aliran Sungai (DAS) 

 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu 

hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung 

bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta 

mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke 

laut atau danau. Linsley (1991) menyebut DAS sebagai “A river of drainage 

basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams 

such that all stream flow originating in the area discharged through a single 

outlet”.  Sementara Artikel Direktorat Kehutanan dan Konservasi   

Sumberdaya Air (2006) menyebutkan bahwa “A watershed is a geographic 

conserve soil and maximize the utilization of surface and subsurface water for 

crop production, and a watershed is also an area with administrative and 

property regimes, and farmers whose actions may affect each other’s 

interests”. 

 

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa DAS merupakan ekosistem, 

dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia 

berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan inflow 

dan outflow dari material dan energi. Selain itu pengelolaan DAS dapat 

disebutkan merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang 
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menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) 

yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan 

kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan 

kerusakan seminimum mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal 

dari DAS dapat merata sepanjang tahun. 

 

Dalam pendefinisian DAS pemahaman akan konsep daur hidrologi sangat 

diperlukan terutama untuk melihat masukan berupa curah hujan yang 

selanjutnya didistribusikan melalui beberapa cara seperti diperlihatkan pada 

Gambar 1. Konsep daur hidrologi DAS menjelaskan bahwa air hujan langsung 

sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, 

evaporasi dan air infiltrasi, yang kemudian akan mengalir ke sungai sebagai 

debit aliran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Daur Hidrologi (wordpress.com) 

 

Dalam mempelajari ekosistem DAS, dapat diklasifikasikan menjadi daerah 

hulu, tengah dan hilir. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, 
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DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan. DAS bagian hulu 

mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena 

itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di 

daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen 

serta material terlarut dalam sistem aliran airnya. Dengan perkataan lain 

ekosistem DAS, bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap 

keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan 

oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perhatian 

mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan 

biofisik melalui daur hidrologi (Asdak, 2002) 

 

B.  DAS Berdasarkan Fungsi 

 

Dalam rangka memberikan gambaran keterkaitan secara menyeluruh dalam 

pengelolaan DAS, terlebih dahulu diperlukan batasan-batasan mengenai DAS 

berdasarkan fungsi, yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi 

konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS 

agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi 

tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), 

dan curah hujan. Kedua DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi 

pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari 

kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka 

air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, 

waduk, dan danau. Ketiga DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi 
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pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi 

kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan 

kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait 

untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.  

 

Keberadaan sektor kehutanan di daerah hulu yang terkelola dengan baik dan 

terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh prasarana dan sarana di bagian 

tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian 

hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya rentang panjang DAS yang 

begitu luas, baik secara administrasi maupun tata ruang, dalam pengelolaan 

DAS diperlukan adanya koordinasi berbagai pihak terkait baik lintas sektoral 

maupun lintas daerah secara baik. 

 

C.  Tata Guna Lahan 

 

 

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda 

pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbulan (relief), hidrologi, 

populasi tumbuhan dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lampau dan 

masa kini yang bersifat mantap dan mendaur (PP No. 150 tahun 2000 ). 

Sedangkan menurut Widyaningsih (2008) lahan (land) didefinisikan sebagai 

bagian dari bentang alam yang mencakup pengertian lingkungan fisik 

termasuk iklim, topografi/relief, hidrologi termasuk keadaan vegetasi alami 

yang semuanya potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.  
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Penggunaan lahan adalah hasil usaha manusia dalam mengelola sumber daya 

yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Menurut Soeryanegara 

(2003) terdapat tiga aspek kepentingan pokok di dalam penggunaan sumber 

daya lahan, yaitu 1) lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat 

bercocok tanam, memelihara ternak, memelihara ikan dan lainnya, (2) lahan 

mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa, dan (3) lahan 

mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia. Pada pengelolaan 

lahan sering terjadi adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak pengguna 

lahan atau sektor-sektor pembangunan yang memerlukan lahan. Hal ini 

seringkali mengakibatkan penggunaan lahan kurang sesuai dengan 

kapabilitasnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapabilitas lahan adalah : 

(1) jenis tanah dan kesuburannya, (2) keadaan lapangan, relief, topografi, dan 

ketinggian tempat, (3) aksesbilitas, (4) kemampuan dan kesesuaian tanah dan 

(5) besarnya tekanan penduduk.  

 

Besarnya tekanan penduduk dapat mengakibatkan degradasi lahan yang 

diakibatkan oleh kekeliruan-kekeliruan dalam penggunaan dan pemanfaatan 

sumber daya lahan. Degradasi tersebut dapat terjadi berupa terjadinya erosi 

tanah, pencemaran tanah serta akibat yang ditimbulkan oleh interaksi-interaksi 

antara penggunaan lahan untuk pertanian dan penggunaan lahan untuk 

kepentingan lainnya di luar pertanian. Penggunaan lahan pertanian biasanya 

dibedakan berdasarkan komoditi yang diusahakan seperti sawah, tegalan, 

kebun kopi dan sebagainya. Penggunaan lahan di luar pertanian dapat 

dibedakan dalam penggunaan perkotaan, perdesaan, pemukiman, industri, 

rekreasi dan sebagainya.  
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Penggunaan lahan ini sifatnya sangat dinamis sewaktu-waktu bisa berubah. 

Perubahannya dapat disebabkan oleh bencana alam, dan lebih sering 

disebabkan oleh campur tangan manusia dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya. Peningkatan jumlah penduduk dapat berarti pula peningkatan 

kebutuhan akan lahan baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman. 

Peningkatan kebutuhan lahan ini akan diimbangi dengan mengintensifkan 

penggunaan lahan maupun perluasan. Kedua usaha ini merubah lahan baik 

berupa luasan maupun jenisnya. Berbagai tipe penggunaan lahan dijumpai di 

permukaan bumi, masing-masing tipe mempunyai kekhususan tersendiri.  

 

Tipe penggunaan lahan secara umum meliputi pemukiman, kawasan budidaya 

pertanian, padang penggembalaan, kawasan rekreasi dan lainnya. Badan 

Pertanahan Nasional mengelompokkan jenis penggunaan lahan sebagai 

berikut : (1) pemukiman, berupa kombinasi antara jalan, bangunan, 

tegalan/pekarangan, dan bangunan itu sendiri (kampung dan emplasemen); (2) 

kebun, meliputi kebun campuran dan kebun sayuran merupakan daerah yang 

ditumbuhi vegetasi tahunan satu jenis maupun campuran, baik dengan pola 

acak maupun teratur sebagai pembatas tegalan; (3) tegalan merupakan daerah 

yang ditanami umumnya tanaman semusim, namun pada sebagian lahan tak 

ditanami dimana vegetasi yang umum dijumpai adalah padi gogo,singkong, 

jagung, kentang, kedelai dan kacang tanah; (4) sawah merupakan daerah 

pertanian yang ditanami padi sebagai tanaman utama dengan rotasi tertentu 

yang biasanya diairi sejak penanaman hingga beberapa hari sebelum panen; 

(5) hutan merupakan wilayah yang ditutupi oleh vegetasi pepohonan, baik 
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alami maupun dikelola manusia dengan tajuk yang rimbun, besar serta lebat; 

(6) lahan terbuka, merupakan daerah yang tidak terdapat vegetasi maupun 

penggunaan lain akibat aktivitas manusia; (7) semak belukar adalah daerah 

yang ditutupi oleh pohon baik alami maupun yang dikelola dengan tajuk yang 

relatif kurang rimbun (Widyaningsih, 2008).  

 

Kebutuhan sumber daya lahan menjadi faktor proses perubahan penggunaan 

lahan, yang secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu (1) 

deforestasi baik ke arah pertanian maupun ke non pertanian, (2) konversi 

lahan pertanian ke non pertanian dan (3) penelantaran lahan. Pada dasarnya 

aspek permintaan lahan berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah 

untuk meningkatkan efesiensi sosial ekonomis, peningkatan efisiensi industri 

dan kelembagaan, penurunan tingkah laku spekulatif dan pengelolaan jumlah 

penduduk. Secara umum struktur yang berkaitan dengan perubahan 

penggunaan lahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu (1) struktur permintaan atau 

kebutuhan lahan, (2) struktur penawaran atau ketersediaan lahan dan (3) 

struktur penguasaan teknologi yang berdampak pada produktivitas sumber 

daya lahan. Menurut Irianto (2006), bentuk dan degradasi lahan yang terjadi 

sangat beragam mulai dari : (1) penurunan kerapatan dan jenis vegetasi, (2) 

perubahan tipe vegetasi penutup lahan (land cover type), (3) impermiabilitas 

yaitu perubahan lahan budidaya (cultivated land) menjadi lahan pemukiman 

yang permukaannya kedap air (non cultivated land yang impermiable). Ketiga 

pola tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda dalam hal 

pelaku, luas areal, dan dampak yang ditimbulkan.  
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Pola pertama umumnya dilakukan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk 

memenuhi kebutuhan kayu bakar dan sekedar menyambung hidupnya yang 

sangat terbatas. Sementara pola kedua dilakukan oleh masyarakat yang lapar 

tanah akibat distribusi, alokasi dan pemilihan lahan yang timpang dalam 

masyarakat. Pola kedua juga bisa terjadi akibat pemanfaatan masyarakat lokal 

oleh pemodal kuat untuk menguasai tanah negara (hutan lindung). Sedangkan 

pola ketiga, umumnya dilakukan oleh pemodal kuat, penguasa, mantan pejabat 

dengan areal yang sangat luas dengan karakteristik permukaannya tidak 

meloloskan air (impermeable area).  

 

Problematika perubahan penutupan lahan yang tidak mengikuti kaidah 

pengelolaan DAS yang benar ternyata dipengaruhi pula oleh pemahaman yang 

keliru atas teknologi konservasi tanah. Akibatnya, teknologi konservasi tanah 

diterapkan tidak pada tempatnya. Misalnya, pada lahan-lahan yang terjal yang 

hanya diperbolehkan untuk hutan oleh masyarakat tetap diusahakan untuk 

usaha tani tanaman semusim yang membutuhkan pengolahan lahan yang 

intensif. Meskipun masyarakat dalam berusaha tani telah menggunakan 

teknologi konservasi tanah, namun erosi masih akan tetap tinggi.  

 

Masalah perubahan penutupan lahan menjadi lebih rumit lagi apabila 

dimasukkan pula unsur sumber pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam 

suatu DAS. Seringkali ditemui di beberapa daerah terjadi konflik kepentingan 

antara ekonomi yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk 

mengatur daerahnya. Hal tersebut ternyata hanya tertuju pada peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya perhatian terhadap kelestarian 
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lingkungan menjadi terabaikan. Konflik kepentingan antara kepentingan 

ekonomi dan kelestarian lingkungan semakin diperparah dengan adanya 

paradigma bahwa kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan adalah 

suatu hal yang tidak mungkin dipertemukan. Padahal baik ekonomi maupun 

kelestarian lingkungan, keduanya memiliki hubungan timbal  balik yang 

sangat erat, yaitu yang satu tidak bisa mengabaikan yang lain. Bahkan 

keduanya haruslah dilakukan seiring dan sejalan.  

 

Pembangunan yang ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa 

memperdulikan kelestarian lingkungan hasilnya akan sia-sia, karena 

kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan akan memerlukan 

biaya yang mahal untuk penanganannya. Demikian juga halnya, kelestarian 

lingkungan sangat sulit tercapai apabila masih banyak warga masyarakat yang 

miskin dan bodoh. Faktor lain yang tidak kalah hebatnya dalam 

mempengaruhi perubahan penutupan lahan adalah pasar.  

 

Dalam masyarakat yang terbuka dan masuknya ekonomi uang dalam 

kehidupan masyarakat, faktor pasar sangat mempengaruhi perilaku 

masyarakat dalam mengusahakan lahannya. Masyarakat, khususnya petani 

akan mengusahakan lahan untuk komoditas-komoditas yang menguntungkan. 

Hutan rakyat merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rangka 

memperluas areal berhutan ternyata ikut terimbas oleh adanya pasar. Ketika 

harga kayu tinggi, sebagian besar masyarakat merubah lahannya menjadi 

hutan rakyat misalnya pada saat harga sengon melambung tinggi. Namun pada 



 

 

14 

saat harga jatuh petani beramai-ramai menebang kayunya walaupun belum 

masa tebang.  

 

D.  Kualitas Air Permukaan 

 

Kualitas air menjadi bahasan utama dalam mengusahakan pengolahan suatu 

sumber air untuk memenuhi air minum, masak, mandi, mencuci, keperluan 

perikanan, dan pemanfaatan untuk aktivitas olah raga. Untuk menjamin 

keamanan bagi kesehatan manusia maupun hewan yang menggunakan air, 

maka dalam pemanfaatannya harus diperhatikan zat-zat yang terkandung 

dalam air itu sendiri, tiap-tiap unsur dipertimbangkan untuk memenuhi 

kelayakan untuk berbagai kegunaannya terutama air yang terindikasi 

pencemaran. 

 

Pencemaran sungai dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang 

melebihi baku mutu air limbah, di samping itu juga ditentukan oleh debit air 

limbah yang dihasilkan. Indikator pencemaran sungai selain secara fisik dan 

kimia juga dapat secara biologis, seperti kehidupan plankton. Organisme 

plnakton yang hidup diperairan terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. 

Fitoplankton mempunyai bakteri, sedangkan zooplankton mempunyai 

karakteristik seperti hewan termasuk diantaranya adalah organisme yang 

tergolong protozoa, cladocerans, dan copepoda. Fitoplankton menghasilkan 

energi melalui proses fotosintesis menggunakan bahan organik dengan 

bantuan sinar matahari. Zooplankton adalah konsumen pertama yang 

memperoleh energi dan makanan dari fitoplankton. Plankton merupakan salah 

satu indikator terhadap kualitas air akibat pencemaran (Azwir 2006). 
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Berdasarkan definisinya pencemaran air yang diindikasikan dengan turunnya 

kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat 

tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan. Dan berfungsi 

sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air. 

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (designated 

benefical water uses), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang 

mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu 

penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukan perlu 

disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). 

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan 

kondisi airnya akan dapat dihitung berapa beban pencemar yang dapat 

ditanggung oleh air penerima sehingga sesuai dengan baku mutu air dan tetap 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

 

Kualitas air pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengujian untuk 

membuktikan apakah air itu layak dikonsumsi. Penetapan standar sebagai 

batas mutu minimal yang harus dipenuhi telah ditentukan oleh standar 

Internasional, standar Nasional, maupun standar perusahaan. Di dalam 

peraturan Pemerintah Republik Indanesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

kualitas dan pengendalian pencemaran air disebutkan bahwa mutu air telah 

diklasifikasikan menjadi 4 kelas yang dapat dilihat pada Tabel 1, dimana 

pengklasifikasiannya terdiri dari : 
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1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum, dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegiatan tersebut. 

2. Kelas dua, air yang diperuntukannya dapat digunakan untuk 

prasarna/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 

untuk mengairi pertanian, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

3. Kelas tiga, yang diperuntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan, dan peruntukan 

lain yang persyaratan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

4. Kelas empat, air yang diperuntukannya lain yang mempersyaratkan mutu 

air  yang sama dengan kegunaan tersebut. 

 

             Tabel 1. Parameter air bersih (PP No.82 tahun 2001) 

Parameter 

Air 

Kelas Air 

I II III IV 

DO Min 6 Mg/L Min 4 Mg/L Min 3 Mg/L Min 0 

BOD Max 2 Mg/L Max 3 Mg/L Max 6 Mg/L Min 12 Mg/L 

COD Max 10 Mg/L Max 25 Mg/L Max 50 Mg/L Min 100 Mg/L 

NH3-N Max 0.5 Mg/L Max 0.5 Mg/L Max 0.5 Mg/L Max 0.5 Mg/L 

TSS Max 50 Mg/L Max 50 Mg/L Max 400 Mg/L Max 400 Mg/L 

pH 6-9 6-9 6-9 6-9 

 

E.  Parameter Air Bersih 

 

Pencemaran air merupakan segala pengotoran atau penambahan organisme 

atau zat-zat lain ke dalam air, sehingga mencapai  tingkat yang mengganggu 

penggunaan dan pemanfaatan serta kelestarian perairan tersebut. Masalah 

pencemaran air berhubungan erat dengan kualitas air. Data atau parameter 



 

 

17 

kualitas air dibutuhkan dalam manajemen sungai sebagai dasar untuk penentu 

karakteristik air, paremeter tersebut dapat berupa parameter kimia dan fisika. 

 

1. Parameter Kimia 

 

a. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman adalah ukuran untuk menentukan sifat asam dan basa. 

Perubahan pH di suatu air sangat berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, 

maupun biologi dari organisme yang hidup di dalamnya. Derajat keasaman 

diduga sangat berpengaruh terhadap daya racun bahan pencemaran dan 

kelarutan beberapa gas, serta menentukan bentuk zat di dalam air. Nilai pH 

air digunakan untuk mengekpresikan kondisi keasaman (kosentrasi ion 

hidrogen) air limbah. Skala pH berkisar antara 1-14. Kisaran nilai pH 1-7 

termasuk kondisi asam, pH 7-14 termasuk kondisi basa, dan pH 7 adalah 

kondisi netral. 

 

b. Biologycal Oxygen Demand (BOD) 

Kebutuhan oksigen Biokimia atau BOD adalah banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organiknya 

yang mudah terurai. Bahan organik yang tidak mudah terurai umumnya 

berasal dari limbah pertanian, pertambangan dan industri. Parameter BOD 

ini merupakan salah satu parameter yang di lakukan dalam pemantauan 

parameter air, khusunya pencemaran bahan organik yang tidak mudah 

terurai. BOD menunjukkan jumlah oksigen yang dikosumsi oleh respirasi 

mikro aerob yang terdapat dalam botol BOD yang diinkubasi pada suhu 

sekitar 20
o
C selama lima hari, dalam keadaan tanpa cahaya (Boyd, 1998).  
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c. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Kebutuhan oksigen kimiawi atau COD menggambarkan jumlah total 

oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, 

baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi 

secara biologis menjadi CO2 dan H2O (Boyd, 1998). Keberadaan bahan 

organik dapat berasal dari alam ataupun dari aktivitas rumah tangga dan 

industri. Perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi 

kepentingan perikanan dan petanian. Nilai COD pada perairan yang tidak 

tercemar biasanya kurang dari 29 mg/liter. Sedangkan pada perairan yang 

tercemar dapat lebih dari 200 mg/liter pada limbah industri dapat mencapai 

60.000 mg/liter. 

 

d.   Lemak dan Minyak 

Lemak dan minyak merupakan zat pencemar yang sering dimasukkan ke 

dalam kelompok padatan, yaitu padatan yang mengapung di atas permukaan 

air. Menurut Sugiharto (2005), lemak tergolong benda organik yang relatif 

tidak mudah teruraikan oleh bakteri. Terbentuknya emulsi air dalam minyak 

akan membuat lapisan yang menutup permukaan air dan dapat merugikan, 

karena penetrasi sinar matahari ke dalam air berkurang serta lapisan minyak 

menghambat pengambilan oksigen dari udara sehingga oksigen terlarut 

menurun. Untuk air sungai kadar maksimum lemak dan minyak 1 mg/l. 

 

 

 

e.   Nitrogen Amonia (NH3-N) 
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Nitrogen amonia merupakan salah satu parameter dalam menentukan 

kualitas air, baik air minum maupun air sungai. Amonia berupa gas yang 

berbau tidak enak sehingga kadarnya harus rendah, pada air minum 

kadarnya harus nol sedangkan pada air sungai kadarnya 0,5 mg/l. 

 

f. Dissolved Oxygen/ Oksigen Terlarut 

Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) dibutuhkan oleh semua jasad hidup 

untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian 

menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, 

oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik 

dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal 

sari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme 

yang hidup dalam perairan tersebut. 

 

Kecepatan difusi oksigen dari udara, tergantung dari beberapa faktor, seperti 

kekeruhan air, suhu, salinitas, pergerakan massa air dan udara seperti arus, 

gelombang dan pasang surut. Effendi (2003) menyatakan bahwa kadar 

oksigen dalam air laut akan bertambah dengan semakin rendahnya suhu dan 

berkurang dengan semakin tingginya salinitas. Pada lapisan permukaan, 

kadar oksigen akan lebih tinggi, karena adanya proses difusi antara air 

dengan udara bebas serta adanya proses fotosintesis.  

 

 

 

Tabel 2. Hubungan asntara Kadar Oksigen Terlarut Jenuh dan Suhu Pada 

Tekanan Udara 760 mmHg (Effendi, 2003) 
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Dengan bertambahnya kedalaman akan terjadi penurunan kadar oksigen 

terlarut, karena proses fotosintesis semakin berkurang dan kadar oksigen 

yang ada banyak digunakan untuk pernapasan dan oksidasi bahan-bahan 

organik dan anorganik. Keperluan organisme terhadap oksigen relatif 

bervariasi tergantung pada jenis, stadium dan aktifitasnya. Kebutuhan 

oksigen untuk ikan dalam keadaan diam relatif lebih sedikit apabila 

dibandingkan dengan ikan pada saat bergerak atau memijah. Jenis-jenis ikan 

tertentu yang dapat menggunakan oksigen dari udara bebas, karena ikan-

Suhu Kadar Oksigen  Suhu Kadar Oksigen  

(
o
C) Terlarut (Mg/L) (

o
C) Terlarut (Mg/L) 

0 14,62 21 8,91 

1 14,22 22 8,74 

2 13,83 23 8,58 

3 13,46 24 8,42 

4 13,11 25 8,26 

5 12,77 26 8,11 

6 12,45 27 7,97 

7 12,14 28 7,83 

8 11,84 29 7,68 

9 11,56 30 7,56 

10 11,29 31 7,43 

11 11,00 32 7,30 

12 10,78 33 7,18 

13 10,54 34 7,06 

14 10,31 35 6,95 

15 10,08 36 6,84 

16 9,87 37 6,73 

17 9,66 38 6,62 

18 9,47 39 6,51 

19 9,28 40 6,41 

20 9,09     
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ikan tersebut memiliki daya tahan yang lebih tinggi terhadap perairan yang 

kekurangan oksigen terlarut 

 

Dalam kondisi aerobik, peranan oksigen adalah untuk mengoksidasi bahan 

organik dan anorganik dengan hasil akhirnya adalah nutrien yang pada 

akhirnya dapat memberikan kesuburan perairan. Dalam kondisi anaerobik, 

oksigen yang dihasilkan akan mereduksi senyawa-senyawa kimia menjadi 

lebih sederhana dalam bentuk nutrien dan gas. Karena proses oksidasi dan 

reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat penting untuk 

membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami 

maupun secara perlakuanaerobik yang ditujukan untuk memurnikan air 

buangan industri dan rumah tangga. 

 

2. Parameter Fisika 

 

a.   Suhu 

Menurut Effendi (2003), suhu dari suatu badan air dipengaruhi oleh musim, 

lintang (latitude), ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam hari, 

sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. 

Suhu adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan 

organisme, karena suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme dan 

pengembangbiakkan dari organisme-organisme tersebut. 
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b. Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid atau padatan tersuspensi adalah padatan yang 

menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat mengendap. 

Padatan tersuspensi terdiri dan partikel-partikel yang ukuran maupun 

beratnya lebih kecil dari pada sedimen, seperti bahan-bahan organik tertentu, 

tanah liat dan lainnya. Partikel menurunkan intensitas cahaya yang 

tersuspensi dalam air umumnya terdiri dari fitoplankton, zooplankton, 

kotoran hewan, sisa tanaman dan hewan, kotoran manusia dan limbah 

industri. 

 

c. Total Dissolved Solid (TDS) 

Total Dissolved Solid atau padatan terlarut adalah padatan-padatan yang 

mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi. Bahan-bahan 

terlarut pada perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi jika berlebihan 

dapat meningkatkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan menghambat 

penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap 

proses fotosintesis di perairan. 

 

F.     Debit Aliran Sungai 

Debit aliran adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan volume per 

waktu. Debit adalah satuan besaran air yang keluar dari Daerah Aliran 

Sungai (DAS). Satuan debit yang digunakan adalah meter kubir per detik 

(m
3
/s). Debit aliran adalah laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang 

melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu (Asdak, 

2002). Debit adalah suatu variabel yang menyatakan banyaknya air yang 



 

 

23 

mengalir pada suatu sungai atau saluran dan biasanya diukur dalam satuan 

m
3
/detik. Perhitungan debit dapat dilakukan melalui persamaan (1). 

Q = v . A . k .................................................................................................(1) 

Dengan  Q = Debit (m
3
/s) 

 v = Kecepatan (m/s) 

 A = Luas Penampang Basah (m
2
) 

 k = Koefisien pelampung 

Adapun nilai koefisien Pelampung dapat ditentukan dari persamaan YB 

Prancis (Karama, 1996) : 

)1,01.(116,01  k .........................................................................(2) 

Sedangkan 
d

h
 .........................................................................................(3) 

Dengan  h = kedalaman pelampung sampai dasar 

 d = Kedalaman air sungai dari permukaan ke dasar 

Pada dasarnya debit air yang dihasilkan oleh suatu sumber air ditentukan 

oleh beberapa faktor - faktor yaitu :  

1. Intensitas hujan 

Karena curah hujan merupakan salah satu faktor utama yang memiliki 

komponen musiman yang dapat secara cepat mempengaruhi debit air, 

dan siklus tahunan dengan karakteristik musim hujan panjang (kemarau 

pendek), atau kemarau panjang (musim hujan pendek). Musim 

penghujan dapat menyebabkan bertambahnya debit air pada suatu sungai 

atau saluran. 
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2. Pengundulan Hutan  

Fungsi utama hutan dalam kaitan dengan hidrologi adalah sebagai 

penahan tanah yang mempunyai kelerengan tinggi, sehingga air hujan 

yang jatuh di daerah tersebut tertahan dan meresap ke dalam tanah untuk 

selanjutnya akan menjadi air tanah. Air tanah di daerah hulu merupakan 

cadangan air bagi sumber air sungai. Oleh karena itu hutan yang terjaga 

dengan baik akan memberikan manfaat berupa ketersediaan sumber-

sumber air pada musim kemarau. Sebaliknya hutan yang gundul akan 

menjadi malapetaka bagi penduduk di hulu maupun di hilir. Pada musim 

hujan, air hujan yang jatuh di atas lahan yang gundul akan menggerus 

tanah yang kemiringannya tinggi. Sebagian besar air hujan akan menjadi 

aliran permukaan dan sedikit sekali infiltrasinya. Akibatnya adalah 

terjadi tanah longsor dan atau banjir bandang yang membawa kandungan 

lumpur.  

 

3. Pengalihan hutan menjadi lahan pertanian  

Risiko penebangan hutan untuk dijadikan lahan pertanian sama besarnya 

dengan penggundulan hutan. Penurunan debit air sungai dapat terjadi 

akibat erosi. Selain akan meningkatnya kandungan zat padat tersuspensi 

(suspended solid) dalam air sungai sebagai akibat dari sedimentasi, juga 

akan diikuti oleh meningkatnya kesuburan air dengan meningkatnya 

kandungan hara dalam air sungai. Kebanyakan kawasan hutan yang 

diubah menjadi lahan pertanian mempunyai kemiringan diatas 25%, 

sehingga bila tidak memperhatikan faktor konservasi tanah, seperti 

pengaturan pola tanam, pembuatan teras dan lain-lain, maka akan 
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menyebabkan erosi pada daerah hulu dan sedimentasi pada daerah 

hilirnya yang berdampak pada peningkatan nilai TSS.  

 

4. Intersepsi  

Intersepsi adalah proses ketika air hujan jatuh pada permukaan vegetasi 

diatas permukaan tanah, tertahan bebereapa saat, untuk diuapkan 

kembali (hilang) ke atmosfer atau diserap oleh vegetasi yang 

bersangkutan. Proses intersepsi terjadi selama berlangsungnya curah 

hujan dan setelah hujan berhenti. Setiap kali hujan jatuh di daerah 

bervegetasi, ada sebagian air yang tak pernah mencapai permukaan tanah 

dan dengan demikian, meskipun intersepsi dianggap bukan faktor 

penting dalam penentu faktor debit air, pengelola daerah aliran sungai 

harus tetap memperhitungkan besarnya intersepsi karena jumlah air yang 

hilang sebagai air intersepsi dapat mempengaruhi neraca air regional. 

Penggantian dari satu jenis vegetasi menjadi jenis vegetasi lain yang 

berbeda, sebagai contoh, dapat mempengaruhi hasil air di daerah 

tersebut.  

 

5. Evaporasi dan Transpirasi  

Evaporasi transpirasi juga merupakan salah satu komponen atau 

kelompok yang dapat menentukan besar kecilnya debit air di suatu 

kawasan DAS. Mengapa dikatakan sebagai salah satu komponen 

penentu debit air, karena melalui kedua proses ini dapat membuat air 

baru, sebab kedua proses ini menguapkan air dari permukan air, tanah 

dan permukaan daun, serta cabang tanaman sehingga membentuk uap air 
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di udara. Dengan adanya uap air di udara maka akan terjadi hujan, dan 

dengan adanya hujan tadi maka debit air di DAS akan bertambah juga.  

Hidrograf aliran merupakan perubahan karakteristik yang berlangsung 

dalam suatu DAS oleh adanya kegiatan pengelolaan DAS dan adanya 

perubahan iklim lokal (Asdak, 2002). Aliran sungai berasal dari hujan 

yang masuk ke dalam alur sungai berupa aliran permukaan dan aliran air 

di bawah permukaan,debit aliran sungai akan naik setelah terjadi hujan 

yang cukup , kemudian turun kembali setelah hujan selesai. Grafik yang 

menunjukan naik turunnya debit sungai menurut waktu disebut 

hidrograf, bentuk hidrograf sungai tergantung dari sifat hujan dan sifat 

daerah aliran sungai.  

 

Terdapat tiga kemungkinan perubahan debit sungai yaitu  

1. Laju pertambahan air bawah tanah lebih kecil dari penurunan aliran 

air bawah tanah normal,  

2. Laju pertambahan air bawah tanah sama dengan laju penurunannya, 

sehingga debit aliran menjadi konstan untuk sementara,  

3. Laju pertambahan air bawah tanah melebihi laju penurunan normal, 

sehingga terjadi kenaikan permukaan air tanah dan debit sungai. 

 

 

G.     Beban Pencemaran 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 beban pencemaran 

adalah jumlah suatu pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah. 

Beban pencemaran sungai dapat disebabkan oleh adanya aktivitas industri, 
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pemukiman dan pertanian serta daerah komersil. Beban pencemaran dapat 

dihitung dengan persamaan 2 (Marganof, 2007)  sebagai berikut : 

xQsxfCsBPS j)( ......................................................................................(4) 

Keterangan : 

BPS = Beban Pencemaran Sungai (Kg/hari) 

(Cs)j = Kadar terukur sebenarnya unsur pencemar (mg/L) 

Qs = Debit air sungai (m
3
/hari) 

f = faktor konversi = 001,0
1

1000

000.000.1

1
3


m

liter
x

mg

kg
 

 

1. Beban Pencemaran Industri dan Daerah Komersil 

Beban pencemaran industri dapat dihitung dengan rumus sebagi berikut : 

 xfQwxCwBPI )( ..................................................................................(5) 

Keterangan : 

BPI = Beban Pencemaran Industri (Kg/hari) 

Cw = Konsentrasi Polutan air limbah (mg/L) 

Qw = Debit Limbah cair (m
3
/hari) 

f = faktor konversi = 001,0
1

1000

000.000.1

1
3


m

liter
x

mg

kg
 

 

 

2 Beban Pencemaran Domestik/ Daerah Pemukiman 

Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari pemukiman rumah 

tangga, limbah tersebut dapat berupa limabah mandi, cuci dan sebagainya, 

limbah domestik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (6) 

sebagai berikut : 
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BPD  = Jumlah Penduduk (jiwa) x Beban Cemaran Perkapita  F  

                               Konversi (gr/kap/hari) x 1 kg .......................................(6)                 

Dengan BPD = Beban Pencemaran Domestik (kg/hr) 

 

Tabel 3.  konversi Beban Pencemaran Domestik (Marganof, 2007)  

Jenis Pemukiman 

Beban pencemaran perkapita perhari 

BOD COD NH3-N Fosfat 

(gram) (gram) (gram) (gram) 

Dengan sanitasi yang baik 12,6 24,2 5,4 0,9 

Tanpa Sanitasi/ septic tank 53 101,6 22,7 3,8 

 

Volume Limbah Cair Domestik (VLCD) dapat ditentukan dengan 

persamaan (7) sebagai berikut : 

VLCD = Jumlah Penduduk (Jiwa) x Rata-rata limbah cair    

                              pemukiman (Liter/orang/hari)........................................(7) 

Dengan VLCD = Volume Limbah Cair Domestik (L/hr) 

Rata-rata aliran air limbah cair pemukiman (domestik) dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata Aliran Air Limbah Pemukiman (Sugiharto, 2005) 

No Sumber 
Jumlah limbah per Rata-rata 

orang per hari (liter) liter/orang/hari 

1 Apartemen 200-300 260 

2 Hotel, penghuni tetap 150-220 190 

3 Tempat tinggal keluarga :     

  

a. Rumah pada umumnya 190-350 280 

b. Rumah yang lebih baik 250-400 310 

c. Rumah mewah 300-550 380 

d. Rumah pondok 120-200 150 
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     3. Daya Tampung Beban Pencemaran 

Daya tampung beban pencemaran  atau beban harian maksimum total (total 

daily loads) merupakan kemampuan air pada suatu sumber air, untuk 

menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tercemar 

(Yuliastuti, 2011). 

 

Daya tampung beban pencemaran dapat ditentukan dengan menggunakan 

metode neraca massa, yaitu sebagai berikut : 

DTBP = BCSBM – BCT  ........................................................................(8) 

Keterangan : 

DTBP  = Daya Tampung Beban Pencemaran (kg/hari) 

BCSBM  = Beban Cemaran Sesuai Baku Mutu (kg/hari) 

BCT  = Beban Cemaran Terukur (kg/hari) 

 

H.     Indeks Kualitas Air / Water Quality Index (WQI) 

 

Merupakan suatu sistem perkiraan berupa indeks yang diperoleh dengan 

cara penggabungan parameter-parameter kualitas air dalam skala-skala 

tertentu yang kemudian dijadikan skala angka tunggal dengan metode 

perhitungan tertentu. Penerapan standar ini menjadi acuan dalam 

mengevaluasi kondisi air sehingga dapat diputuskan apakah air tersebut 

dapat digunakan atau tidak.  

 

Perhitungan Water Quality Index yang akan digunakan untuk air hasil 

pengujian dalam penelitian ini adalah Water Quality Index on DOE 

Formula, parameter-parameternya meliputi DO dalam %, BOD dalam 
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Mg/L, COD dalam Mg/L, AN dalam Mg/L, SS dalam Mg/L, dan Derajat 

Keasaman ( pH ). Perhitungan besarnya nilai WQI adalah sebagai berikut : 

)(12,0)(16,0)(15,0)(16,0)(19,0)(22,0 pHxSSxANxCODxBODxDOxWQI 

      

...…………………………………………………………………………...(9) 

Keterangan: 

SIDO  = Sub-Index DO  

SIBOD   = Sub-Index BOD  

SICOD   = Sub-Index COD  

SIAN   = Sub-Index NH3-N  

SISS   = Sub-Index SS 

SIpH   = Sub-Index pH 

 

Tabel 5.  Persamaan untuk estimasi nilai Sub-index (DOE, Malaysia 1986) 

Sub Index Perhitungan WQI Range 

SIDO 

= 0 x ≤ 8 

= 100 x ≥ 92 

= -0,395 + 0,03x
2
 - 0,0002x

3
 8 < x < 92 

SIBOD 
= 100,4 – 4,23x x ≤ 5 

= 108exp(-0,055x) – 0,1x x > 5 

SICOD 
= -1,33x + 99,1 x ≤ 20 

= 103exp(-0,0157x) – 0,04x x > 20 

SIAN 

= 100,5 – 105 x x ≤ 0,3 

= 94exp(-0,573x) – 5 │x – 2│ 0,3 < x < 4 

= 0 x ≥ 4 

SISS 

= 97,5exp(-0,00676x) + 0,05x x ≤ 100 

= 71exp(-0,0061x) – 0,015x 100 < x < 1000 

= 0 x ≥ 1000 

SIpH 

= 17,2 – 17,2x + 5,02x
2
 x < 5,5 

= -242 + 95,5x - 6,67x
2
 5,5 ≤ x <  7 

= -181 + 82,4x - 6,05x
2
 7 ≤  x < 8,75 

= 536 – 77x + 2,76x
2
 x ≥ 8,75 
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Tujuan utama dari didapatnya Water Quality Index(WQI) ini adalah sebagai 

taksiran terhadap kandungan unsur-unsur di dalam air sehingga dapat 

diketahui kelayakannya untuk pemanfaatan fungsi umum air yang 

pendiskripsiannya pada Tabel 6, dengan nilai WQI yang didapat dari hasil 

perhitungan. 

  Tabel 6. Kelas Kualitas air (Samia, 2005). 

No Nilai WQI Kelas Kualitas  Pendeskripsian 

1 0-40 V Sangat Tercemar 

2 41-50 IV Sangat Tercemar 

3 51-60 III B Sangat Tercemar 

4 61-80 III A Sedikit Tercemar 

5 81-90 II Bersih 

6 91-100 I Bersih 

 

 

 

I.    Indeks Pencemaran Air (Pollution Index – PI). 

 

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 

Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman 

tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan 

metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).  

 

Menurut definisinya PIj adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang 

merupakan fungsi dari Ci/Lij, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter 

kualitas air i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang 

dicantumkan dalam baku peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang 

akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air.  

Rumus perhitungan indeks pencemaran adalah: 

2

)/()/( 22

RM
j

LijCiLijCi
PI


 ................................................................(10) 

dimana:  

(Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij  

(Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij  

Evaluasi terhadap PIj adalah sebagai berikut:  

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika 0 ≤ PIj ≤ 1,0  

2. Tercemar ringan jika 1,0 < PIj ≤ 5,0  

3. Tercemar sedang jika 5,0 < PIj ≤ 10,0  

4. Tercemar berat jika PIj > 10,0.  

 

Pada prinsipnya nilai PIj > 1 mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak 

memenuhi baku peruntukan air j, dalam hal ini mutu air kelas II.  

 

J.      Kajian Penelitian Terdahulu 

Supangat (2008), meninjau kualitas air sungai di kawasan hutan pinus dan 

mendiskripsikan bahwa adanya peningkatan pemanfaatan lahan sebagai 

daerah pertanian dan pemukiman, adanya aktivitas dari usaha pertanian dan 

limbah rumah tangga yang dihasilkan mempengaruhi kualitas air sungai di 

Kawasan Hutan Pinus di Gombong Kebumen Jawa Tengah. Penelitian 

tersebut meninjau parameter TDS, AN, BOD, COD dan perubahan 

parameter yang dihasilkan sebagai cerminan variasi penggunaan lahan serta 

penurunan luas tutupan hutan. Dalam penelitian lain, sejalan dengan 
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penelitian Supangat tersebut terdapat adanya peningkatan BOD dan DO 

yang melebihi baku mutu air yang ditetapkan akibat adanya aktivitas 

pemukiman dan pertanian di Sungai Blukar kabupaten Kendal 

(Agustiningsih, 2012). 

 

Tata guna lahan memiliki pengaruh terhadap kualitas air, terutama lahan 

pemukiman dengan aktivitas domestik dapat menyebabkan penurunan 

kualitas air. Aktivitas domestik juga berpengaruh terhadap parameter BOD, 

dimana parameter BOD dapat meningkat akibat adanya aktivitas domestik. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, dkk (2012), Sungai Tuntang 

memiliki kualitas air dengan perhitungan indeks pencemaran dengan skoring 

Segmen 1 = Kelas 1: 1,56; Kelas II : 1,54; Kelas III : 1,54; Kelas IV: 0,64 

dengan kualitas air pada Kelas I adalah Cemar Ringan, Kelas II adalah 

Cemar Ringan, Kelas III adalah Cemar Ringan, dan Kelas IV adalah 

memenuhi Baku Mutu yang telah ditetapkan. 

 

Menurut Sharma (2009), sumber utama pencemaran di Sungai Yamuna, 

Delhi India adalah meningkatnya kepadatan populasi manusia di tepi sungai 

dan praktik sanitasi yang buruk, air limbah rumah tangga yang tidak 

terkendali, limbah industri yang tidak terkontrol, pencemaran diffuse ( aliran 

air permukaan dari pertanian, penimbunan sampah). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa polusi diukur dari segi beban BOD telah meningkat 2,5 

kali 1980-2005. Beban BOD, yang 117 ton per hari (TPD) pada tahun 1980 

meningkat menjadi 276 TPD pada tahun 2005. 
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Hossain, dkk (2013) melakukan penelitian tentang kualitas air sungai di 

Semenajung Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, air permukaan 

bagian timur Semenanjung Malaysia terutama GIE bersama dengan Sungai 

Tunggak tidak cocok untuk konsumsi publik bahkan setelah perawatan 

ekstensif. Hanya di sekitar dua stasiun, yang berada di zona terendam dan 

kurang industri, ditemukan bahwa kualitas air telah tercemar namun dapat 

digunakan untuk pasokan air setelah ekstensif pengobatan dan untuk 

beberapa spesies toleran selektif budidaya ikan. Namun, air dari Sungai 

Tunggak dapat digunakan untuk irigasi hanya sesuai dengan standar 

Malaysia INWQS. itu  Studi juga menunjukkan bahwa, penerapan Water 

Quality Index (WQI) sebagai alat untuk menilai pencemaran air permukaan 

secara keseluruhan adalah membantu dan mudah dimengerti. Hossain 

memberikan gambaran tentang WQI dan beralasan meskipun semua 

parameter pada WQI tidak dipertimbangkan, metode penilaian indeks 

kualitas air tampaknya lebih sistematis, dan mudah bagi pemahaman publik 

tentang pencemaran air serta alat yang berguna untuk manajemen kualitas 

air dalam banyak cara. 

 

Sedangkan Khalik, dkk (2012), melakukan studi analisis fisikokimia di 

Sungai Bertam, dataran Tinggi Cameron yang dilaksanakan pada Agustus - 

November 2012. Dengan hasil kualitas air sungai dari enam stasiun yang 

dipilih untuk mewakili daerah yang berbeda dengan berbagai debit 

antropogenik. Parameter fisika dari sampel diukur adalah pH, suhu, 

konduktivitas listrik, total padatan terlarut, oksigen terlarut, salinitas, amonia 

nitrogen, kebutuhan oksigen biokimia dan kimia, padatan tersuspensi, nitrat 
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dan fosfat mengikuti metode standar yang ditetapkan Standar Nasional 

Malaysia. Nilai rata-rata dari parameter yang diukur dibandingkan dengan 

Standar Nasional Malaysia untuk Mutu Air Minum (NSDWQ) dan Indeks 

Kualitas Air Departemen Lingkungan Hidup (DOE WQI). Konsentrasi 

tingkat sekarang amonia nitrogen, kebutuhan oksigen biokimia dan kimia 

berada di bawah kategorisasi Kelas II dan III sementara padatan tersuspensi 

dikategorikan di Kelas IV di musim hujan. Berarti WQI untuk Sungai 

Bertam pada musim kemarau (78 Kelas II) sedikit lebih baik daripada di 

musim hujan (74 Kelas III). Oleh karena itu ditunjukkan pada perubahan 

meteorologi seperti curah hujan yang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap lokasi penelitian. Analisis statistik uji one way ANOVA 

menunjukkan bahwa semua parameter yang diukur ditunjukkan perbedaan 

yang signifikan kecuali untuk pH, DO, salinitas, COD dan amonia nitrogen.  

 

Amneera, dkk (2012), melakukan penelitian indeks kualitas Air/ Water 

Quality Index (WQI) pada Sungai Perlis Malaysia, dari hasil penelitiannya 

ditemukan bahwa, dari hasil pemantauan pada segmen  1 dan segmen 3 

daerah penelitian mendapatkan nilai WQI masing-masing 58,30, 61,87 dan 

41,64. Pada dasarnya penurunan nilai WQI, menunjukkan tingkat yang lebih 

tinggi dari pencemaran air di sungai . Menurut DOE Kualitas Air Klasifikasi 

Indeks, Segmen 2 dikategorikan sebagai sedikit tercemar di mana kelas 

klasifikasi dalam kisaran 60 sampai 80 sedangkan Segmen 1 dan Segmen 3 

dikategorikan ke dalam jangkauan tercemar seperti dalam kisaran 0 sampai 

59.   
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K.      Kota Bandar Lampung 

1. Geografis, Asministratif dan Kondisi Fisik 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung dan 

merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 

5
0
20’ sampai dengan 5

0
30’ Lintang Selatan dan 105

0
28’ sampai dengan 

105
0
37’ Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung 

yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah 

daratan 19.722 Ha (197,22 km
2
)  dan luas perairan kurang lebih 39,82 km

2
.  

Dan secara administratif dibatasi oleh : 

Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Selatan; 

         Sebelah Selatan :  Teluk Lampung; 

         Sebelah Barat :  Kabupaten Pesawaran; 

         Sebelah Timur :  Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Secara hidrologis Kota Bandar Lampung dilalui oleh sungai-sungai yang 

masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung 

yaitu Sungai Way Halim, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjung 

Karang dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way 

Kuala, mengalir di wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada di 

bagian Barat, daerah hilir sungai berada di wilayah bagian Selatan yaitu 

pada dataran pantai. Luas wilayah yang datar sampai  landai meliputi 60 %. 

Landai sampai miring 35 %, sangat miring sampai curam berjumlah 4 %. 

Dilihat secara hidrologi maka Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai 

besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. 
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Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada 

dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk 

Lampung (Bappeda Kota Bandar Lampung, 2011). 

 

Tabel 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Bandar Lampung 

                      (Review Masterplan Drainase, 2011, Bappeda 2011) 

No Nama daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (Ha) 

1 Way Sukamaju 425,50 

2 Way Sukoharjo 40,63 

3 Way Keteguhan 584,67 

4 Way Kuripan 2.624,05 

5 Way Kupang 422,49 

6 Way Kunyit 319,50 

7 Way Kuala Garuntang 7.539,52 

8 Way Lunik 626,00 

9 Way Pidada 262,86 

10 Way Galih Panjang 315,60 

11 Way Srengsem 453,85 

12 Way Kandis/Sekampung 5.698,64 

 

Sungai-sungai yang melintasi Kota Bandar Lampung adalah sungai kecil 

dengan debit air yang kecil, diantaranya adalah Way Simpur, Way 

Penengahan, Way Kunyit, dan Way Keteguhan. Pada musim kemarau, 

sungai cenderung mengering, tetapi pada musim hujan debit air akan 

bertambah. 

  

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran 

pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian 

permukaan antara 0 sampai 500 m. Daerah dengan topografi perbukitan 

hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak 

tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta 
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perbukitan Batu Serampok di sebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah di 

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau 

di bagian Selatan 

2. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame di 

bagian Utara 

3. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung bagian Utara 

4. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung 

Karang  bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung 

Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. 

 

Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 13 Kecamatan, 98 

Kelurahan, 246 Lingkungan, serta 2.670 RT, dapat dilihat pada Tabel 5. 

Rata-rata jumlah curah hujan di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil 

pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tiap tahunnya 

terus mengalami fluktuasi. Jumlah curah hujan tinggi biasanya terjadi pada 

bulan November sampai bulan April pada tiap tahunnnya. Pada tahun 2008 

jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 433,10 mm, 

sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya 0,30 mm. 

Berdasarkan data tersebut, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, curah 

hujan rata-rata tertinggi pada tahun 2009, yaitu mencapai 179,30 mm. 

Tingginya rata-rata curah hujan pada tahun 2009 berimplikasi pada 

meningkatnya volume air sungai sehingga terjadi banjir pada beberapa 

kawasan di Kota Bandar Lampung. Bulan basah/kering terjadi jika jumlah 
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curah hujan yang terjadi pada bulan tersebut melebihi/kurang dari rerata 

curah hujan pada tahun bersangkutan. 

 

Tabel 8. Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan RT pada Kota Bandar 

Lampung  (BPS Kota Bandar Lampung, 2011)  

 

No Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah 

Lingkungan 

Jumlah 

RT 

Persentase 

Luas 

Wilayah 

1 

Teluk Betung 

Barat 2.099 8 23 163 11% 

2 

Teluk Betung 

Selatan 1.007 11 26 313 5% 

3 Panjang 2.116 7 18 210 11% 

4 

Tanjung Karang 

Timur 2.111 11 25 271 11% 

5 

Teluk Betung 

Utara 1.038 10 21 238 5% 

6 

Tanjung Karang 

Pusat 668 11 26 254 3% 

7 

Tanjung Karang 

Barat 1.514 6 15 162 8% 

8 Kemiling 2.765 7 20 259 14% 

9 Kedaton 1.088 8 23 258 6% 

10 Rajabasa 1.302 4 8 102 7% 

11 Tanjung Seneng 1.163 4 10 102 6% 

12 Sukarame 1.687 5 14 172 9% 

13 Sukabumi 1.164 6 17 166 6% 

   Jumlah 19.722 98 246 2670 100% 
  

Berdasarkan rerata curah hujan mengindikasikan bahwa bulan basah Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2009 terjadi pada bulan November – Maret 

dengan rerata curah hujan bulanan berada diatas 179,30 mm, sedangkan 

bulan keringnya yaitu bulan April – Agustus dengan rerata curah hujan 

bulanan kurang dari 179 mm.  

 

Kota Bandar Lampung termasuk beriklim tropis basah yang mendapat 

pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Data Badan Metereologi 
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Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa 

temperatur Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

berada pada kisaran 25 – 28
0
C dengan suhu rata-rata pertahun 26,3

0
C. 

Temperatur udara di Kota Bandar Lampung sepanjang tahun relatif stabil 

dan tidak pernah menunjukan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat 

mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kota Bandar Lampung 

masih cukup baik. 

 

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam, kondisi 

geografis wilayah yang berbukit serta berada di kaki Gunung Betung 

merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat 

kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada 

kisaran 0 – 20% dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar 

Lampung berada pada 0 – 40%, wilayah yang memiliki kemiringan lereng 

0% diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang 

Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan 

Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng 

mencapai 40 % diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, 

Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.  

 

        2.Demografi 

Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional 

2010 yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 881.801 jiwa 

yang terdiri dari 445.959 jiwa penduduk laki-laki dan 435.842 jiwa 

penduduk perempuan. Sebaran penduduk kota paling banyak berada di 
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Kecamatan Teluk Betung Selatan yang berjumlah 92.156 jiwa, sedangkan 

paling sedikit berada di Kecamatan Tanjung Senang dengan jumlah 41.225 

jiwa. 

Jumlah penduduk kota pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup 

banyak dibandingkan tahun sebelumnya (2006) yang jumlahnya sekitar 

844.608 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk kota mengalami  

pertumbuhan rata-rata sekitar 2.76% pertahunnya.  (Bappeda Kota Bandar 

Lampung, 2011) 

 

3.Tata Ruang 

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung 

merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang 

wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan 

dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi 

penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam: 

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang 

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang 

3. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian 

ruang. 

 

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar 

Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki 

pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan 

untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Adapun kebijakan 
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pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam kurun 

waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut: 

a) Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama 

kota  

b) Peningkatan aksesibilitas pusat kawasan perdagangan dan jasa skala 

internasional dan regional,  

c) Peningkatan penyediaan prasarana dan utilitas secara terpadu dan 

berwawasan lingkungan,  

d) Peningkatan fungsi pelayanan nasional dan regional. 

 

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar 

Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah 

diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata 

dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota. Kebijakan dan 

strategi pengembangan pola ruang meliputi: 

a) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung 

b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya 

c) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota 

 

Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, terdiri dari : 

a) Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong 

kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat. 

b) Pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas dan konsisten 
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Gambar 2. Rencana Pusat Layanan Kota Bandar Lampung  

                 (Bappeda, 2011) 

 

Secara umum jumlah lahan terbangun sampai saat ini telah berjumlah 9920 

Ha atau sekitar 54,65 % dari seluruh luas Kota Bandar Lampung, sedangkan 

lahan yang belum terbangun saat ini memiliki luas sekitar 8230,89 Ha atau 

sekitar 45,35 %. 

 

1.  Kawasan Lindung 

a. Kawasan Resepan Air 

b.Kawasan Sempadan Pantai 

c. Kawasan Sempadan Sungai 

d.Kawasan Sekitar Mata Air 

e. Kawasan Sempadan Rel Kereta Api 

f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota 
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2.   Kawasan Budidaya 

a. Kawasan Perumahan 

b.Kawasan Perdagangan dan Jasa 

c. Kawasan Perkantoran 

d.Kawasan Industri 

e. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

f. Kawasan Peruntukan Lainnya    

 

                 Tabel 9. Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandar Lampung  

                               (Investigasi Lapangan, Bappeda 2011) 

 

No Eksisting Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Kawasan Industri 186,23 0,94 

2 Kawasan Lindung 2.330,86 11,82 

3 Kawasan Pariwisata 50,97 0,26 

4 Kawasan Pelabuhan 45,45 0,23 

5 Kawasan Pelayanan Umum 318,01 1,61 

6 Kawasan Pertambangan 47,93 0,24 

7 Lahan Kosong 5.709,42 28,95 

8 Perdagangan dan Jasa 230,65 1,17 

9 Perikanan 11,15 0,06 

10 Perkantoran & Pemerintahan 58,54 0,30 

11 Permukiman 9.162,54 46,46 

12 Pertanian 810,79 4,11 

13 Peruntukan Industri 556,69 2,82 

14 Badan Jalan 202,77 1,03 

Jumlah 19.722,00 100,00 

Lahan Non Terbangun (2+7+12) 8.851,07 44,88 

Lahan Terbangun 10.870,93 55,12 

     


