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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Waduk 

Waduk  didefinisikan sebagai perairan menggenang atau badan air yang  memiliki 

ceruk, saluran masuk (inlet), saluran pengeluaran (outlet) dan berhubungan 

langsung dengan sungai utama yang mengairinya. Waduk umumnya memiliki 

kedalaman 16 sampai 23 kaki (5-7 m) (Shaw et al., 2004). Menurut Perdana 

(2006) waduk merupakan badan air tergenang (lentik) yang dibuat dengan cara 

membendung sungai, umumnya berbentuk memanjang mengikuti bentuk awal 

dasar sungai. Berdasarkan pada tipe sungai yang dibendung dan fungsinya, 

dikenal tiga tipe waduk, yaitu waduk irigasi, waduk lapangan dan waduk 

serbaguna. Waduk irigasi berasal dari pembendungan sungai yang memiliki luas 

antara 10–500 ha dan difungsikan untuk kebutuhan irigasi. Waduk lapangan 

berasal dari pembendungan sungai episodik dengan luas kurang dari 10 ha, dan 

difungsikan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar waduk.  

Waduk dicirikan dengan arus yang sangat lambat (0,001-0,01 m/s) atau tidak ada 

arus sama sekali. Arus air waduk dapat bergerak ke berbagai arah. Perairan waduk 

atau danau umumnya memiliki stratifikasi kualitas air secara vertikal. Stratifikasi 

ini terjadi karena perbedaan intensitas cahaya dan perbedaan suhu pada kolom air. 

Stratifikasi tersebut tergantung pada kedalaman air dan musim. Zonasi perairan 
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tergenang dibagi menjadi dua, yaitu zonasi bentik dan zonasi kolom air. Zonasi 

bentik (zonasi dasar) terdiri atas supra-litoral, litoral, sub-litoral, dan profundal. 

Zonasi kolom air terdiri atas zonasi limnetik, tropogenik, kompensasi, dan 

tropolitik (Effendi, 2003). 

Menurut Perdana (2006) berdasarkan fungsinya, waduk diklasifikasikan menjadi 

dua jenis yaitu : 

1) Waduk eka guna (single purpose) 

Waduk eka guna adalah waduk yang dioperasikan untuk memenuhi satu 

kebutuhan saja, misalnya untuk kebutuhan air irigasi, air baku atau PLTA. 

Pengoperasian waduk eka guna lebih mudah dibandingkan dengan waduk multi 

guna dikarenakan tidak adanya konflik kepentingan di dalam. Pada waduk eka 

guna pengoperasian yang dilakukan hanya mempertimbangkan pemenuhan satu 

kebutuhan. 

2) Waduk multi guna (multi purpose) 

Waduk multi guna adalah waduk yang berfungsi untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan, misalnya waduk untuk memenuhi kebutuhan air, irigasi, air baku dan 

PLTA. Kombinasi dari berbagai kebutuhan ini dimaksudkan untuk dapat 

mengoptimalkan fungsi waduk dan meningkatkan kelayakan pembangunan suatu 

waduk. 

Menurut Wulandari (2006) terdapat tiga zona waduk berdasarkan stratifikasi suhu. 

Bagian permukaan perairan waduk yang memiliki suhu lebih hangat dan 

bersikulasi disebut epilimnion, bagian tengah waduk tempat terjadi laju perubahan 

suhu paling besar adalah metalimnion (termoklin), dan bagian dalam waduk yang 

suhu airnya rendah (dingin) dengan sedikit sirkulasi air disebut zona hipolimnion. 



11 
 

 

Kemudian berdasarkan tingkat cahaya bagian waduk dibagi menjadi dua. Bagian 

yang memperoleh cukup cahaya dan pencampuran air terjadi dengan baik disebut 

zona fotik atau eufotik. Zona tersebut membentang dari permukaan waduk sampai 

dengan kedalaman cahaya kira-kira 1 % dari yang terdapat dipermukaan. 

Kemudian zona afotik membentang dibawah litoral dan fotik sampai ke dasar 

waduk. Respirasi terjadi pada semua kedalaman waduk, sehingga zona afotik 

merupakan daerah konsumsi oksigen tertinggi. 

Karakteristik suatu waduk merupakan bagian pokok dari waduk yaitu volume 

hidup (efective storage), volume mati (dead storage), tinggi muka air  (TMA) 

maksimum, tinggi muka air (TMA) minimum, tinggi mercu bangunan pelimpah 

berdasarkan debit rencana. Sifat waduk tergantung dari perbedaan fluktuasi aliran 

air masuk dan aliran air keluar. Rasio antara volume waduk terhadap alirannya 

akan memberikan waktu detensi hidraulik. Hidraulik yaitu waktu yang dibutuhkan 

untuk mengusongkan waduk. Aliran keluar waduk yang berlangsung lambat, 

maka waktu detensi makin besar. Hal tersebut menyebabkan pencampuran banyak 

terjadi di dalam waduk, sehingga waduk termasuk bersifat homogen. Sebaliknya 

waktu detensi yang berlangsung singkat maka pencampuran yang terjadi sedikit, 

sehingga waduk bersifat heterogen (Perdana, 2006).   

Kondisi kualitas air danau dan atau waduk diklasifikasikan berdasarkan 

eutrofikasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air. 

Faktor pembatas sebagai penentu eutrofikasi adalah unsur Fosfor (P) dan Nitrogen 

(N). Eutrofikasi diklasifikasikan menjadi empat kategori status trofik berdasarkan 

PerMen LH Nomor 28 tahun 2009, yaitu sebagai berikut: 
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a. Oligotrof adalah status trofik air danau dan atau waduk yang mengandung 

unsur hara dengan kadar rendah. Status tersebut menunjukkan kualitas air masih 

bersifat alamiah belum tercemar dari sumber unsur hara N dan P. 

b. Mesotrof adalah status trofik air danau dan atau waduk yang mengandung unsur 

hara dengan kadar sedang. Status tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

kadar N dan P, namun masih dalam batas toleransi karena belum menunjukkan 

adanya indikasi pencemaran air. 

c. Eutrof adalah status trofik air danau dan atau waduk yang mengandung unsur 

hara dengan kadar tinggi. Status tersebut menunjukkan air telah tercemar oleh 

peningkatan kadar N dan P. 

d. Hipereutrofik adalah status trofik air danau dan atau waduk yang mengandung 

unsur hara dengan kadar sangat tinggi. Status tersebut menunjukkan air telah 

tercemar berat oleh peningkatan kadar N dan P. 

 

2.2. Kualitas Air 

Kualitas air yang diamati pada penelitian ini terdiri dari parameter fisika, kimia, 

dan mikrobiologi. Parameter fisika diantaranya suhu air, kecerahan dan TSS. 

Sedangkan parameter kimia diantaranya oksigen terlarut (DO) , kadar asam (pH), 

COD, BOD5, nitrit (NO2), nitrat (NO3), amonia (NH3), hidrogen sulfida (H2S) dan 

fosfat (PO4) serta parameter mikrobiologi yaitu total coliform. Berikut ini adalah 

parameter-parameter kualitas air yang akan diukur dan diamati selama penelitian 

di perairan Waduk Way Tebabeng dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi 

Lampung.   
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a. Suhu 

Suhu dinyatakan dalam satuan derajat celcius (
o
C) atau derajat Fahrenheit (

o
F). 

Cahaya matahari yang masuk ke perairan akan mengalami penyerapan dan 

perubahan menjadi energi panas. Proses penyerapan cahaya ini berlangsung 

secara lebih intensif pada bagian lapisan permukaan air. Hal tersebut 

menyebabkan lapisan permukaan perairan memiliki suhu yang lebih tinggi (lebih 

panas) dan densitas yang lebih kecil dibandingkan dengan suhu lapisan dalam 

perairan (Effendi, 2003).  

Air mempunyai sifat unik yang berhubungan dengan panas, secara bersama-sama 

mengalami penurunan. Suhu dalam air lebih kecil dan perubahan terjadi lebih 

lambat dibandingkan dengan di udara. Variasi suhu dalam air tidak sebesar jika 

dibandingkan dengan suhu udara. Hal tersebut merupakan faktor pembatas utama 

karena organisme akuatik sering kali mempunyai toleransi yang sempit. 

Perubahan suhu menyebabkan pola sirkulasi yang khas dan stratifikasi yang amat 

mempengaruhi kehidupan akuatik (Odum, 1993).   

Peningkatan suhu air mengakibatkan peningkatan viskositas, reaksi-reaksi kimia 

didalam air, evaporasi, dan volatilisasi. Peningkatan suhu menyebabkan 

peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air. Hal tersebut 

mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. Peningkatan suhu juga 

menyebabkan penurunan kelarutan gas dalam air, misalnya oksigen, 

karbondioksida, nitrogen, dan metana Haslam (1995) cit. Effendi (2003). Menurut 

Zahidah (2004) suhu air berkisar antara 28
o
 - 33 

o
C termasuk baik untuk budidaya 

ikan di waduk menggunakan KJA.   
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b. Kecerahan 

Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual 

dengan menggunakan secchi disk. Pengambilan sampel air secara vertikal 

dilakukan berdasarkan kedalaman keping secchi (secchi disc). Nilai kecerahan 

dinyatakan dalam satuan meter. Nilai kecerahan perairan sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan padatan tersuspensi, keadaan cuaca, waktu pengukuran, kekeruhan, 

zat-zat terlarut, partikel-partikel dan warna air (Effendi, 2003). Kecerahan juga 

berfungsi untuk mengetahui proses asimilasi dalam air, bagian air yang tidak 

keruh, agak keruh, dan paling keruh (Kordi dan Tancung, 2007). Menurut 

Hardiyanto dkk. (2012) penurunan nilai kecerahan dipengaruhi oleh penurunan 

volume air. Hal tersebut mengakibatkan proses fotosintesis menjadi terganggu 

sehingga terjadi penurunan kecerahan. 

 

c. TSS (total suspended solid) 

TSS (total suspended solid) adalah jumlah padatan tersuspensi (mg) dalam satu 

liter air. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang bobot dan 

ukurannya lebih kecil dari sedimen, tidak larut dalam air, dan tidak dapat 

langsung mengendap. Padatan tersuspensi merupakan penyebab terjadinya 

kekeruhan air, seperti tanah liat halus, berbagai jenis bahan organik, dan sel-sel 

mikroorganisme. Peningkatan konsentrasi TSS (total suspended solid) di perairan 

menunjukkan peningkatan pencemaran suatu perairan (Manik, 2009). Menurut 

Fardiaz (1992) padatan tersuspensi akan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam 

perairan sehingga mempengaruhi regenerasi oksigen melalui proses fotosintesis 

dan menyebabkan kekeruhan air menjadi meningkat. 
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d. Kedalaman 

Kedalaman perairan berperan penting terhadap kehidupan biota pada ekosistem 

tersebut. Peningkatan kedalaman perairan menyebabkan terdapat zona-zona yang 

masing-masing memiliki kekhasan tertentu, seperti suhu, kelarutan gas-gas dalam 

air, kecepatan arus, penetrasi cahaya matahari dan tekanan hidrostatik. Perubahan 

faktor-faktor fisik dan kimiawi perairan tersebut akibat perubahan kedalaman 

sehingga menyebabkan respon yang berbeda pada biota akuatik di dalamnya 

(Hanif dkk., 2011). Hasil penelitian Yuningsih dkk. (2014) menyebutkan bahwa 

kedalaman perairan 324-345 cm cukup baik untuk membudidayakan ikan 

menggunakan KJA. 

 

e. Kadar asam (pH).  

pH didefinisikan sebagai logaritma dari konsentrasi ion hidrogen (H) dalam mol 

per liter. Derajat keasaman (pH) adalah suatu ukuran dari konsentrasi ion 

hidrogen dan menunjukkan suasana air tersebut bereaksi asam atau basa. Air 

normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH berkisar 

antara 6,5 – 7,5 (Kordi dan Tancung, 2007). Boyd (1982) menyebutkan bahwa, 

nilai pH air yang kurang dari 5 dan lebih besar dari 9, maka perairan tersebut telah 

tercemar berat mengakibatkan kehidupan biota air akan terganggu.  

Menurut Boyd (1982), pH merupakan parameter lingkungan yang bersifat 

mengontrol laju metabolisme. Kisaran pH yang baik untuk pertumbuhan biota 

perairan adalah 6,5-9. Kandungan karbondioksida yang terdapat di dalam perairan 

merupakan hasil proses difusi oksigen dari udara dan proses respirasi organisme 

akuatik dan di dasar perairan dihasilkan dari proses dekomposisi. Menurut 
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Sudrajat dkk. (2010)  kisaran pH 6,6 – 9,7 merupakan kondisi yang baik untuk 

budidaya ikan menggunakan KJA di waduk. 

 

f. Oksigen terlarut (DO) 

Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis tanaman air dan dari 

atmosfer (udara) yang masuk kedalam air. Biota air sangat memerlukan oksigen 

terlarut minimal 5 ppm. Konsentrasi oksigen terlarut minimal untuk kehidupan 

biota tidak boleh kurang dari 5 ppm (Fardiaz, 1992). Menurut Connell dan Miller 

(1995) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi oksigen terlarut di dalam badan 

air. Faktor-faktor tersebut adalah pernafasan organisme air, proses nitrifikasi, suhu 

air, kadar garam, musim, dan fotosintesis. Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 

tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran air 

bahwa konsentrasi oksigen terlarut (DO) golongan III adalah sebesar 3 mg/L.  

Menurut Zonneveld dkk. (1991) kebutuhan oksigen terlarut pada ikan mempunyai 

kepentingan pada dua aspek, yaitu kebutuhan lingkungan bagi spesies tertentu dan 

kebutuhan konsumtif yang tergantung pada metabolisme ikan. Perbedaan 

kebutuhan oksigen dalam suatu lingkungan bagi ikan dari spesies tertentu 

disebabkan oleh adanya perbedaan struktur molekul sel darah ikan. Hal tersebut 

mempengaruhi hubungan antara tekanan parsial oksigen dalam air dan derajat 

kejenuhan oksigen dalam sel darah. Penelitian Haro (2013) menyebutkan bahwa 

konsentrasi oksigen terlarut (DO) 4 – 6,3 mg/L cukup baik untuk budidaya ikan di 

waduk menggunakan KJA.    
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g. BOD5 (Biological Oxygen Demand)5 

BOD5 (Biological Oxygen Demand) menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang 

dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan 

buangan di dalam air. BOD5 digunakan untuk mengukur secara relatif jumlah 

oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan-bahan buangan yang ada 

diperairan. Nilai BOD5 tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang 

sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang dibutuhkan 

untuk mengoksidasi bahan-bahan buangan tersebut. Peningkatan konsumsi 

oksigen yang tinggi ditunjukkan dengan penurunan sisa oksigen terlarut, maka 

berarti kandungan bahan-bahan buangan yang membutuhkan oksigen tinggi. 

(Fardiaz, 1992). Menurut Erlania dkk. (2010) perairan waduk yang memiliki 

konsentrasi BOD5 4- 6 mg/L termasuk belum tercemar oleh kegiatan perikanan. 

 

h. COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD (Chemical Oxygen Demand) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan 

oksidator untuk mengoksidasi bahan atau zat organik dan anorganik dalam satu 

liter air limbah (Manik, 2009). Menurut Effendi (2003) perairan yang memiliki 

nilai COD kurang dari 20 mg/L termasuk perairan tidak tercemar. Sedangkan 

untuk perairan yang tercemar mempunyai nilai COD lebih dari 200 mg/L dan 

pada limbah industri dapat mencapai 60.000 mg/L. Peningkatan nilai COD 

mengindikasikan banyaknya senyawa kimiawi yang ada di dalam perairan dan 

sebaliknya penurunan nilai COD mengindikasikan rendahnya senyawa kimiawi 

yang ada di dalam perairan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air bahwa 
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konsentrasi COD golongan III adalah sebesar 50 mg/L. Menurut Pujiastuti dkk. 

(2013) konsentrasi COD 20 – 37 mg/L memenuhi syarat untuk kegiatan 

perikanan. 

 

i. Amonia (NH3) 

Amonia (NH3) merupakan senyawa nitrogen yang dapat berubah menjadi ion NH4 

pada pH rendah. Amonia berasal dari limbah domestik dan limbah pakan ikan. 

Amonia diperairan waduk dapat pula bersumber dari dekomposisi bahan organik 

oleh mikroba dan jamur berupa nitrogen organik dan nitrogen anorganik yang 

terdapat dalam tanah dan air (Marganof, 2007). Menurut Kordi dan Tancung 

(2007) amonia didasar perairan berasal dari sisa pakan, sisa-sisa ganggang yang 

mati, faeces biota perairan. Pengaruh langsung dari peningkatan konsentrasi 

amonia adalah rusaknya jaringan insang. Pembengkakan insang menyebabkan 

fungsinya sebagai alat pernafasan menjadi terganggu. Hal tersebut akhirnya 

menyebabkan biota perairan mati. Hasil penelitian Zahidah (2004) di Waduk 

Cirata didapatkan konsentrasi amonia yang tinggi berkisar antara 0,182-0,275 

mg/L dengan jumlah KJA 3186 buah. 

 

j. Hidrogen sulfida (H2S) 

Hidrogen sulfida (H2S) bersifat toksik dan sebagai pencemar yang nyata didalam 

pembuangan limbah air. Hidrogen sulfida (H2S) hasil proses anaerob yang 

bersumber dari penurunan tingkat oksigen terlarut di dalam perairan oleh adanya 

buangan bahan organik. Penurunan konsentrasi oksigen terlarut (DO) dan kadar 

asam (pH) pada perairan yang terdapat buangan bahan organik menyebabkan 
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peningkatan konsentrasi hidrogen sulfida (Connell dan Miller, 1995). Perairan 

waduk yang memiliki konsentrasi hidrogen sulfida (H2S) melebihi baku mutu 

0,002 mg/L, menandakan perairan tersebut sudah tercemar (Peraturan Pemerintah 

Indonesia No. 82 Tahun 2001). Penelitian Erlania dkk. (2010) mendapatkan 

konsentarsi hidrogen sulfida (H2S) 0,2-0,89 mg/L disebabkan oleh aktivitas 

budidaya ikan.  

 

k. Total coliform 

Mikroorganisme yang terdapat di dalam air berasal dari berbagai sumber seperti 

udara, tanah, lumpur, tanaman mati, hewan mati, kotoran manusia maupun hewan, 

dan bahan organik lainnya. Total coliform adalah jumlah bakteri total untuk jenis 

coliform. Bakteri yang merupakan bagian dari total coliform adalah E. coli. 

Menurut Fardiaz (1992) Escherichia coli merupakan salah satu bakteri koliform 

dan hidup secara normal di dalam kotoran manusia maupun hewan sehingga 

disebut coliform fecal. Bakteri koliform lainnya berasal dari hewan dan tanaman 

mati dan disebut coliform nonfecal, Enterobacter aerogenes. Bakteri dapat hidup 

baik dengan didukung oleh media hidup bakteri, suhu, pH, nutrisi, dan penetrasi 

sinar matahari yang maksimal. Menurut Pujiastuti dkk. (2013) total coliform yang 

< 2400 mg/l masih baik untuk budidaya ikan menggunakan KJA. Total coliform 

dengan kepadatan jumlah 10000/100 ml termasuk belum mencemari perairan (PP 

No 82 Tahun 2001). 
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l. Bahan organik 

Nitrogen terdapat di lingkungan perairan dalam berbagai macam bentuk dan 

gabungan unsur kimia yang luas. Nitrogen anorganik seperti amonia, nitrit, nitrat 

dan gas nitrogen biasanya larut dalam air (Connell dan Miller, 1995). Fosfat 

merupakan unsur kunci dalam kesuburan perairan dan nutrien pertama yang 

menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton. Fosfat dalam bentuk 

terlarut berupa ortofosfat, sedangkan dalam bentuk padatan berupa mineral – 

mineral batuan dan dalam bentuk suspensi dalam sel organisme seperti bakteri, 

plankton, sisa tanaman, dan protein. Fosfat yang terdapat di perairan berasal dari 

hasil pelapukan mineral fosfat yang terbawa saat erosi, pupuk, kegiatan pertanian, 

serta limbah industri dan rumah tangga (Effendi, 2003).  

Menurut Saeni (1991) senyawa fosfat merupakan salah satu senyawa esensial 

untuk pembentuk protein, pertumbuhan alga dan pertumbuhan organisme 

perairan. Fosfat di perairan bebas terdapat dalam tiga bentuk yaitu fosfat organik 

(tidak terlarut), polifosfat (setengah terlarut) dan ortofosfat (terlarut). Menurut 

Achmad (2011) perairan waduk dengan konsentrasi fosfat 0,215-0,366 mg/L 

termasuk perairan yang telah tercemar. Menurut Effendi (2003) kadar nitrat dari 

nitrogen pada perairan alami tidak pernah lebih dari 0,1 mg/L, akan tetapi apabila 

kadar nitrat lebih besar 0,2 mg/l akan mengakibatkan eutrofikasi (pengayaan). Hal 

tersebut selanjutnya menstimulir pertumbuhan alga dan tumbuhan air secara pesat. 

Marganof (2007) menyebutkan bahwa.nitrit merupakan senyawa nitrogen beracun 

yang biasanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. 

Peranan nitrat dan fosfat yang terkandung didalam sedimen yang ada di sungai 

atau muara sungai adalah sebagai unsur yang penting bagi pertumbuhan dan 
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kelangsungan hidup bagi organisme di dalamnya. Organisme tersebut berperan 

sebagai mata rantai dari rantai makanan yang mendukung produktivitas perairan. 

Pengkayaan zat hara di lingkungan perairan memiliki dampak positif, namun pada 

tingkatan tertentu juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak positifnya 

adalah terjadi peningkatan produksi fitoplankton dan total produksi sedangkan 

dampak negatifnya adalah terjadinya penurunan kandungan oksigen di perairan, 

penurunan biodiversitas. Dampak negatif lain yaitu memperbesar potensi muncul 

dan berkembangnya jenis fitoplankton berbahaya yang lebih umum dikenal 

dengan istilah Harmful Algal Blooms atau HABs (Risamasu & Prayitno, 2011). 

Parameter-parameter kualitas air tersebut diatas juga dibandingkan dengan baku 

mutu tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air golongan III. 

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas 

air dan pengendalian pencemaran air menyebutkan terdapat 4 (empat) klasifikasi air. 

Klasifikasi golongan air tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Air golongan I : Air yang dapat digunakan untuk air baku (air minum) secara 

langsung tanpa harus dimasak atau diolah terlebih dahulu atau dapat 

digunakan yang lainnya sebagai mempersyarat mutu air sama dengan 

kegunaan tersebut. 

2. Air golongan II : Air yang dapat digunakan untuk prasarana atau sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi keperluan 

pertanian atau dapat digunakan yang lainnya sebagai mempersyarat mutu air 

sama dengan kegunaan tersebut. 
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3. Air golongan III : Air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air 

tawar, peternakan, mengairi keperluan pertanian atau dapat digunakan yang 

lainnya sebagai mempersyarat mutu air sama dengan kegunaan tersebut. 

4. Air golongan IV : Air yang dapat digunakan untuk mengairi keperluan 

pertanian, industri, pembangkit listrik atau dapat digunakan yang lainnya 

sebagai syarat mutu air sama dengan kegunaan tersebut. 

 

2.3. Indeks Pencemaran (IP) 

Indeks pencemaran (IP) merupakan indeks (nilai) yang digunakan untuk 

menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang di 

izinkan. Indeks Pencemaran (IP) dibuat untuk tujuan peruntukan tertentu, 

kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian 

badan air atau sebagian dari suatu sungai. Pengelolaan kualitas air atas dasar IP 

tersebut dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai 

kualitas badan air. Nilai IP tersebut digunakan untuk suatu peruntukan dan dapat 

dilakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas air jika terjadi penurunan kualitas 

akibat kehadiran senyawa pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter 

kualitas yang independen dan bermakna (KepMen LH, 2003).  

Menurut Sumitomo dan Nemerow (1970), prosedur penggunaan nilai IP mengacu 

pada beberapa nilai yaitu Lij, Ci, dan Pij. Nilai Lij menyatakan konsentrasi 

parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Mutu suatu Peruntukan Air 

(j), dan Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari 

hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur 
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sungai, maka Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan 

fungsi dari Ci/Lij. 

Harga Pij tersebut dapat ditentukan dengan cara : 

1. Pilih parameter-parameter yang jika harga parameter rendah maka kualitas air 

akan membaik. 

2. Pilih konsentrasi parameter baku mutu yang tidak memiliki rentang. 

3. Hitung harga Ci/Lij untuk tiap parameter pada setiap lokasi pengambilan 

cuplikan. 

4. Nilai konsentrasi parameter yang menurun menyatakan tingkat pencemaran 

meningkat, misalnya DO. Tentukan nilai teoritik atau nilai maksimum Cim 

(misal untuk DO, maka Cim merupakan nilai DO jenuh). Dalam kasus ini nilai 

Ci/Lij hasil pengukuran digantikan oleh nilai Ci/Lij hasil perhitungan, yaitu : 

       (Ci/Lij)baru =  

 

       Nilai baku Lij yang memiliki rentang 

       untuk nilai Ci < Lij rata-rata   

       

       (Ci/Lij)baru =  

        

       untuk nilai Ci > Lij rata-rata   

       (Ci/Lij)baru =  

 

Keraguan timbul jika dua nilai (Ci/Lij) berdekatan dengan nilai acuan 1,0, misal 

C1/L1j = 0,9 dan C2/L2j = 1,1 atau perbedaan yang sangat besar, misal C3/L3j = 5,0 

Cim  - Ci(hasil pengukuran) 

           Cim - Lij 

      (Ci  -   (Lij)rata-rata) 

(Lij(minimum)- Lij(rata-rata) 

      (Ci  -   (Lij)rata-rata) 

(Lij(maksimum)- Lij(rata-rata) 
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dan C4/L4j = 10,0. Dalam contoh ini tingkat kerusakan badan air sulit ditentukan. 

Cara untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan cara : 

Penggunaan nilai (Ci/Lij)hasil pengukuran kalau nilai ini lebih kecil dari 1,0. 

Penggunaan nilai (Ci/Lij)baru jika nilai (Ci/Lij)hasil pengukuran lebih besar dari 1,0. 

5. Tentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum dari keseluruhan Ci/Lij ((Ci/Lij)R 

dan (Ci/Lij)M). 

6. Tentukan harga Pij 

IP = 
2

)/()/( 22
RM LCLC

 

Keterangan : 

L = Konsentrasi parameter kualitas air dalam baku mutu. 

C = Konsentrasi parameter kualitas air hasil pengukuran. 

IP digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter 

kualitas air yang diizinkan. Hasil pengukuran akan menentukan layak atau 

tidaknya perairan dipakai untuk penggunaan tertentu. Menurut KepMen LH 

(2003) evaluasi terhadap nilai IP adalah sebagai berikut:  

0 ≤ IP ≤ 1,0  =  memenuhi baku mutu (kondisi baik) 

1,0 < IP ≤ 5,0 =  tercemar ringan 

5,0 < IP ≤ 10 =  tercemar sedang 

IP > 10  =  tercemar berat 

  


