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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Code merupakan salah satu DAS yang berada 

pada Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalir melewati lokasi Kabupaten 

Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Aliran sungai melintasi pusat 

kota dengan jumlah penduduk yang padat selain itu berbagai jenis kegiatan 

mobilisasi penduduk seperti industri, pertanian, perhotelan, pasar dan 

perekonomian menjadi penyebab peningkatan jumlah limbah.   

Secara administrasi letak lokasi penelitian dimulai pada Kecamatan Ngaglik 

termasuk dalam segmen hulu. Kecamatan Mlati, Kecamatan Jetis, Kecamatan 

Pakualaman dan Kecamatan Mergangsan berada pada segmen tengah. Sedangkan 

Kecamatan Sewon dan Kecamatan Pleret berada pada segmen hilir DAS Code. 

Pengambilan sampel air sungai ini dilakukan pada 7 titik lokasi stream source. 

Ruang lingkup pemilihan lokasi pengambilan sampel didasarkan pada pembagian 

segmen titik pantau dari BLH DIY namun dimulai dari titik Ngentak sampai 

dengan titik Wonokromo. Titik Ngentak merupakan bagian dari aliran yang 

dilalui oleh Sungai Boyong dimana masih merupakan hulu Sungai Code maka 

perwakilan pengambilan pada titik hulu (S1) diambil pada titik ini.  

 

4.1.1 Titik Ngentak (S1) 

Lokasi titik sampel 1 berada di Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan 

Ngaglik, Kabupaten Sleman. Segmen 1 yang berada pada Jembatan Ngentak 

merupakan wilayah bagian hulu Sungai Code dimana sebelum segmen tersebut 

terdapat aliran air dari Sungai Boyong yang termasuk juga dalam DAS Code 

bagian hulu. Kondisi sungai terdapat materi dasar berupa pasir, kerikil, dan 

batuan. Penggunaan lahan di sekitar lokasi berupa sawah irigasi, kebun campuran 

dan permukiman warga. Kondisi air tampak masih jernih dan aliran sungai 

tergolong cepat. Kondisi wilayah sekitar penggunaan lahan didominasi oleh lahan 
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pertanian, kebun dan permukiman dengan intensitas tidak terlalu padat, selain itu 

terdapat banyak vegetasi yang tumbuh dan hidup berada pada sekitar lokasi ini 

seperti pohon pisang serta rumput juga terdapat biota dalam air yaitu ikan. 

Dengan adanya daerah dengan penggunaan lahan pertanian yang sangat 

mendominasi maka dapat diperkirakan kondisi kualitas air sungai menurun yang 

diakibatkan oleh limbah yang masuk dari aktifitas tersebut. Sehingga titik tersebut 

menjadi dasar pemilihan lokasi pengambilan sampel.  

 

Gambar 4.1 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Ngentak  

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 

 

4.1.2 Titik Gondolayu (S2) 

Lokasi titik sampel 2 berada di Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan 

Jetis, Kota Yogyakarta. Segmen 2 berada pada Jembatan Gondolayu merupakan 

wilayah bagian tengah Sungai Code. Meskipun wilayah ini berada di tengah kota 

pada bagian awal dimana lokasi lebih didominasi oleh permukiman penduduk 

yang cukup padat namun masih terdapat aktivitas pertanian termasuk dalam 

intensitas jarang. Pada lokasi ini terdapat banyak vegetasi yang tumbuh dan hidup 

berada pada sekitar tepi sungai. Sebelum pada titik ini telah dilalui oleh seperti 

sumber pencemar dari tambak ikan dan drainase yang aliran outlet limbahnya 

masuk ke badan sungai meningkatkan perubahan warna pada air dan juga terdapat 

pembuangan air limbah domestik yang masuk ke sungai. Dengan adanya 
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pemasukan dari limbah pertanian yang tidak lebih besar dari permukiman maka 

kondisi penurunan kualitas air tidak begitu mendominasi.  

 

Gambar 4.2 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Gondolayu  

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 

 

4.1.3 Titik Sayidan (S3) 

Lokasi titik sampel 3 berada di Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan 

Gondomanan, Kota Yogyakarta. Segmen 3 berada pada Jembatan Sayidan 

merupakan wilayah bagian tengah Sungai Code. Pada wilayah ini termasuk 

daerah dengan aktifitas pertanian relatif rendah karena terletak pada daerah 

perkotaan dimana lebih didominasi rumah padat penduduk dan penggunaan 

lainnya. Pembuangan limbah domestik dari aktivitas penduduk sekitar lebih 

mendominasi. Selain itu terdapat juga aktivitas penambangan pasir milik warga. 

Namun pada lokasi ini masih sering dilewati sampah yang ikut mengalir bersama 

arus sungai, hal ini menjadi faktor pendukung kondisi air menjadi terlihat keruh. 

Jarang ada pertumbuhan vegetasi karena dominan lokasi tepi sungai yang sudah 

bertalud dan kondisi air pada ketinggian tertentu.    
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Gambar 4.3 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Sayidan   

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 

 

4.1.4 Titik Keparakan (S4) 

Lokasi titik sampel 4 berada di Kelurahan Keparakan, Kecamatan 

Mergangsan, Kota Yogyakarta. Segmen 4 berada pada Jembatan Keparakan 

merupakan wilayah bagian tengah Sungai Code. Penggunaan lahan sekitar lebih 

dominan permukiman padat. Pada segmen ini terdapat masukan air limbah dari 

MCK domestik, pabrik kulit, industri kecil, peternakan milik warga. Pada lokasi 

ini meskipun terdapat terjunan, namun dengan semakin bervariasinya limbah yang 

masuk ke badan sungai setelah terjunan dapat kembali menjadi penyebab 

penurunan kualitas air pada segmen tersebut.  

  

Gambar 4.4 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Keparakan  

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 
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4.1.5 Titik Tungkak (S5) 

Lokasi titik sampel 5 berada di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan 

Mergangsan, Kota Yogyakarta. Segmen 5 berada pada Jembatan Tungkak yang 

merupakan wilayah bagian tengah DAS Code. Pada titik ini merupakan wilayah 

perkotaan dominan permukiman padat yang banyak dihuni rumah penduduk 

namun masih terdapat aktivitas lain perdagangan dan toko. Disamping itu pada 

lokasi ini terdapat aktivitas penambangan pasir oleh penduduk. Kondisi fisik air 

pada titik tersebut dilihat dari segi warnanya tergolong keruh, masih terdapat 

sampah yang tersangkut.  

 

Gambar 4.5 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Tungkak 

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 

 

4.1.6 Titik Ngoto (S6) 

Lokasi titik sampel 6 berada di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan 

Sewon, Kabupaten Bantul. Segmen 6 berada pada Jembatan Ngoto merupakan 

wilayah bagian hilir DAS Code. Pada titik ini merupakan area dominan 

permukiman penduduk dan penggunaan lahan pertanian yang cukup luas. Selain 

itu terdapat banyak vegetasi yang tumbuh dan hidup berada pada sekitar lokasi 

ini. Dengan adanya daerah dengan penggunaan lahan pertanian yang cukup luas 

maka dapat diperkirakan kondisi kualitas air sungai menurun karena adanya 

masukan dari aktifitas pertanian. Sehingga titik tersebut menjadi dasar pemilihan 

lokasi pengambilan sampel untuk daerah hilir.  
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Gambar 4.6 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Ngoto  

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 

 

4.1.7 Titik Wonokromo (S7) 

Lokasi titik sampel 7 berada di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, 

Kabupaten Bantul. Segmen ini sebagai titik akhir pengambilan sampel berada 

pada Jembatan Wonokromo merupakan wilayah bagian hilir DAS Code dimana 

muara akan berakhir dan akan mengalir sampai ke Sungai Opak. Kondisi wilayah 

sekitar penggunaan lahan lebih didominasi oleh lahan pertanian dan kebun juga 

terdapat aktivitas lain dari permukiman warga, rumah makan, dan aliran dari 

DAM. Ada banyak vegetasi yang tumbuh dan hidup berada pada sekitar lokasi ini. 

Lokasi ini merupakan titik hilir pengambilan air sampling.  

 

Gambar 4.7 Lokasi Pengambilan Sampel Air Titik Wonokromo  

(Sumber: Lokasi Lapangan, 20 April 2016) 
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4.2 Karakteristik Hidrolika Sungai Code 

Dalam penelitian ini digunakan data hidrolika Sungai Code untuk 

kepentingan input data dalam pemodelan menggunakan QUAL2Kw. Adapun data 

hidrolika yang digunakan adalah debit (m3/s), kedalaman (m), lebar dasar saluran 

(m), dan kecepatan (m/s). Karakteristik hidrolika Sungai Code dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Data Hidrolik Sungai Code 

Lokasi 

Sampling 

Debit Kedalaman  Lebar Kecepatan  

(m3/s) (m) (m) (m/s) 

S1 2,340 0,413 24,37 1,071 

S2 2,510 0,188 12,5 1,071 

S3 3,640 0,363 30,1 0,333 

S4 4,050 0,350 42,67 0,271 

S5 3,390 0,205 26,07 0,634 

S6 3,160 0,825 19,5 0,197 

S7 3,070 0,218 23,8 0,592 

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016) 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1 Debit Air Sungai Code 

Debit merupakan jumlah air secara kuantitatif per satuan waktu. Hasil data 

kuantitas Sungai Code yaitu berupa debit hasil pengukuran di lapangan yang 

dilakukan pada tanggal 20 April 2016 dapat dilihat pada Gambar 4.8.  

 

Gambar 4.8 Grafik Debit Air Sungai Code  

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016) 
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Dari grafik 4.8 diatas dapat dilihat bahwa debit terendah terletak pada 

Titik Ngentak sebesar  2,34 m3/s sedangkan debit tertinggi terdapat di lokasi Titik 

Keparakan mencapai 4,05 m3/s. Pada Titik Keparakan menunjukkan debit tinggi 

dikarenakan pada area pengambilan sampel air terdapat terjunan sehingga 

berpengaruh pada kuantitas debit. Tingginya debit air sungai saat pengukuran 

disebabkan oleh hujan yang terjadi pada hari sebelum pengukuran dilakukan. 

Sedangkan debit terendah pada Titik Ngentak disebabkan oleh kondisi air yang 

cenderung tenang dan belum terlalu banyak variasi pencemaran air limbah yang 

masuk. 

Besar kecilnya debit air sungai akan berpengaruh terhadap konsentrasi 

bahan pencemar dalam air. Pada air sungai yang mempunyai debit besar maka 

konsentrasi bahan pencemar akan menurun karena terjadi pengenceran. 

Sebaliknya pada air sungai dengan debit kecil maka konsentrasi bahan 

pencemaran dalam air akan tinggi (Agustiningsih, 2012). Debit air sungai 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lebar sungai, kedalaman, kemiringan 

lereng, jenis penggunaan, tutupan lahan, dan jumlah aliran yang masuk ke dalam 

sungai terutama air hujan (Sari, 2014). 

Pada kondisi debit minimum atau musim kemarau dapat menunjukkan 

kemampuan yang cukup signifikan untuk memperbaiki kualitas air sungai (Dani, 

Taufik., Suripin dan Sudarno, 2015). Sehingga kemampuan sungai untuk 

melakukan pemulihan diri lebih optimum dibanding area yang sudah banyak 

pencemar masuk.  Karena debit sangat berpengaruh terhadap daya tampung beban 

pencemaran sungai.  

 

4.3.2 Kualitas Air Sungai Code 

Kualitas air sungai merupakan kondisi kualitatif yang diukur dari beberapa 

parameter tertentu dan dengan metode tertentu yang menggambarkan sifat air dan 

kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Serta 

menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Dimana parameter kualitas 

air tersebut meliputi parameter fisika, kimia dan biologi (Asdak, 2010).  
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 Kriteria mutu air berdasarkan kelas menurut Peraturan Gubernur DIY No. 

20 Tahun 2008 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 

untuk menetapkan standar baku mutu air di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Klasifikasi peruntukan kelas pada masing-masing titik didasarkan 

pada ketetapan yang sudah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup D.I. 

Yogyakarta.  

Berikut adalah hasil pengujian kualitas air Sungai Code pada parameter 

amonia, fosfat dan TSS pada Titik Ngentak sampai Titik Wonokromo. 

Berdasarkan standar baku mutu tiap parameter per titik memiliki perbedaan sesuai 

peruntukkannya. Hasil pengukuran yang diperoleh kemudian dibandingkan 

dengan Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008 dengan hasil dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 sebagai berikut:   

Tabel 4.2 Hasil Pengukuran dan Pengujian Tiap Parameter 

No Parameter Satuan 
Hasil Pemantauan 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 Temperatur oC 25 27,1 27,2 28 30,9 31,2 33,6 

2 pH - 6,1 6,8 6,4 6,6 6,5 6,3 6,2 

3 
Baku mutu 

kelas  
- I II II II III III III 

4 
Baku mutu 

TSS 
mg/L 0 50 50 50 400 400 400 

5 
Baku mutu 

Fosfat 
mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 

6 
Baku mutu 

Amonia 
mg/L 0,5 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

7 

Total 

Suspended 

Solid (TSS) 

mg/L 53 82 76 87 98 109 101 

8 Fosfat (PO4) mg/L 0,04 0,22 0,24 0,25 0,19 0,19 0,17 

9 
Amonia 

(NH3) 
mg/L 2,04 0,46 0,63 0,52 0,32 0,27 0,26 

10 Debit m3/dt 2,344 2,511 3,637 4,049 3,123 4,497 3,065 

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016) 

 

A. Temperatur Air  

Temperatur merupakan parameter fisik yang penting dalam badan air 

karena berpengaruh terhadap reaksi kimia dan laju reaksi, kehidupan akuatik 
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dan kesesuaian penggunaan air untuk peruntukkan tertentu (Metcalf and Eddy, 

1979). Hasil pengamatan dan pengukuran suhu air Sungai Code dilakukan 

langsung di lapangan pada tanggal 20 April 2016 ditunjukkan pada Gambar 

4.9. 

 

Gambar 4.9 Grafik Temperatur Sungai Code  

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016)  

Hasil pengukuran temperatur air dari titik S1 pada Jembatan Ngentak 

hingga titik S7 yang terletak pada Jembatan Wonokromo terdapat 

peningkatan yang signifikan yaitu dari 25 – 33,6 ˚C. Pada Gambar 4.9 

tersebut menunjukkan bahwa suhu tertinggi terletak pada titik akhir yaitu 

Titik Wonokromo. Tinggi rendah suhu air sungai dipengaruhi oleh suhu 

udara sekitarnya dan intensitas paparan sinar matahari yang masuk ke badan 

air, intensitas sinar matahari dipengaruhi oleh penutupan awan, musim dan 

waktu dalam hari, semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai 

badan air maka akan membuat suhu air sungai menjadi semakin meningkat 

(Agustiningsih, 2012). Cahaya matahari yang masuk ke perairan akan 

mengalami penyerapan dan perubahan menjadi energi panas (Effendi, 2003) 

sehingga adanya intensitas matahari yang tinggi menjadi salah satu penyebab 

kenaikan suhu pada air.  

Menurut Metcalf and Eddy (1979) dalam Rahmawati (2011) 

menyebutkan bahwa temperatur optimum untuk aktifitas bakteri pada proses 

25

27,1 27,2
28

30,9 31,2

33,6

23

25

27

29

31

33

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8

O
C

TITIK SAMPLING

TEMPERATUR SUNGAI

Temperatur



46 

 

dekomposisi adalah antara 25 – 35 ˚C dalam hal ini hasil pengukuran 

temperatur Sungai Code termasuk optimum untuk aktifitas bakteri karena 

berada pada kisaran 25 – 33,6 ˚C. Hubungan antara aktifitas bakteri dan suhu 

apabila terjadi peningkatan suhu maka kecepatan metabolisme dan respirasi 

organisme air dan selanjutnya mengakibatkan peningkatan konsumsi oksigen. 

Peningkatan suhu perairan sebesar 10 ˚C menyebabkan peningkatan 

konsumsi oksigen oleh organisme akuatik sekitar 2 – 3 kali lipat. Peningkatan 

suhu disertai penurunan kadar oksigen seringkali tidak mampu memenuhi 

kebutuhan oksigen bagi organisme akuatik untuk melakukan respirasi 

(Effendi, 2003).  

Terjadinya kenaikan suhu air tersebut dapat menimbulkan beberapa 

akibat yaitu: 1) Jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun, 2) Kecepatan 

reaksi kimia meningkat, 3) Kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu, 

dan 4) Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air 

lainnya mungkin akan mati (Fardiaz, 1992).  

 

B. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) mempengaruhi tingkat toksisitas suatu 

senyawa kimia (Effendi, 2003). Hasil pengamatan dan pengukuran parameter 

derajat keasaman (pH) Sungai Code dapat dilihat pada Gambar 4.10.  

 

Gambar 4.10 Grafik Derajat Keasaman (pH) Air Sungai Code  

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016)  
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Berdasarkan hasil pengujian di lapangan nilai pH air pada air 

limbah yang masuk ke Sungai Code berkisar antara 6,1 – 6,8. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008 mempersyaratkan standar 

baku mutu untuk pH yaitu 6 – 8,5. Pada Gambar 4.10 nilai derajat 

keasaman (pH) air sungai masih aman karena berada pada syarat baku 

mutu yang telah ditetapkan. Nilai pH menjadi faktor penting dalam 

perairan karena nilai pH menggambarkan suasana asam atau basa pada air. 

Nilai pH sangat mempengaruhi tingkat toksisitas suatu senyawa kimia, 

proses biokimiawi perairan, dan proses metabolisme organisme air 

(Effendi, 2003).  

Derajat keasaman (pH) air menunjukkan keberadaan ion hidrogen 

di dalam air. Hal ini dikarenakan ion hidrogen bersifat asam. Sebagian 

besar biota akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH 

sekitar 7 - 8,5 (Effendi, 2003). Merujuk pada pendapat tersebut dengan 

hasil pengukuran pH sebesar 6,1 – 6,8 maka pH air Sungai Code tidak 

dapat mendukung kelangsungan hidup biota air dengan baik sehingga 

keanekaragaman plankton dan bentos sedikit menurun.  

Konsentrasi ion hidrogen adalah ukuran kualitas dari air maupun 

air limbah. Adapun kadar yang baik adalah kadar dimana masih 

memungkinkan kehidupan biologis di dalam air berjalan dengan baik. Air 

limbah dengan konsentrasi tidak netral akan menyulitkan proses biologis 

sehingga mengganggu proses penjernihannya. pH netral bagi air minum 

dan air limbah adalah (7), semakin kecil nilai pH-nya maka air tersebut 

berupa asam (Sugiharto, 2008). 

 

C. Amoniak (NH3-N) 

Amoniak merupakan hasil pemecahan dari nitrogen organik 

(protein dan urea) dan nitrogen anorganik yang terdapat di dalam tanah 

dan air, yang berasal dari dekomposisi bahan organik (tumbuhan dan biota 

akuatik yang telah mati) oleh mikroba jamur (Effendi, 2003). Hasil dari 

pengujian amoniak di laboratorium dapat dilihat pada Gambar 4.11.  
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Gambar 4.11 Grafik Hasil Pengukuran Amonia Air Sungai Code  

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016)  
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industri dan domestik. Kandungan amonia pada perairan Sungai Code 

sangat dipengaruhi oleh adanya aktifitas manusia pada wilayah perkotaan, 

limbah domestik daerah pertanian dari penggunaan pupuk dan pestisida.  

Senyawa nitrogen pada perairan Sungai Code dapat berasal dari 

kegiatan antropogenik yang terdapat pada sekitar sungai maupun aliran air 

yang mengalir menuju badan sungai. Amonia dari perairan dapat berasal 

dari dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme, pupuk, limbah 

industri dan domestik, serta limbah aktifitas metabolisme (air seni dan 

tinja) (Alaerts & Santika 1984). Amonia tak terionisasi adalah bentuk 

nitrogen anorganik yang paling toksik, sedangkan nitrat dan ion amonium 

adalah bentuk dengan tingkat toksisitas paling rendah. Amonia tak 

terionisasi (NH3) merupakan senyawa nitrogen yang dapat menjadi ion 

amonium (NH4
+) ketika kondisi pH dan suhu menjadi rendah (Baherem, 

2014).  

Senyawa amonium yang dapat terionisasi banyak ditemukan pada 

perairan yang memiliki pH rendah. Amonium bersifat tidak toksik 

(innocuous). Namun, pada suasana alkalis (pH tinggi) lebih banyak 

ditemukan amonia tak terionisasi (unionized) dan bersifat toksik. Amonia 

tak terionisasi ini lebih mudah terserap ke dalam tubuh organisme akuatik 

dibandingkan dengan amonium (Tebbut, 1992 dalam Effendi, 2003). 

 

D. Fosfat (PO4) 

Fosfat banyak terdapat di perairan dalam bentuk anorganik maupun 

organik. Sumber utama fosfat anorganik berasal dari penggunaan detergen, 

alat pembersih untuk keperluan rumah tangga atau industri dan pupuk 

pertanian sedangkan fosfat anorganik dari buangan rumah tangga. Semua 

fosfat mengalami proses perubahan biologis menjadi fosfat anorganik 

(Munawar, 2010). Hasil pengamatan dan pengukuran parameter fosfat 

dapat dilihat pada Gambar 4.12.  
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Gambar 4.12 Grafik Hasil Pengukuran Fosfat Air Sungai Code  

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016)  

 

Berdasarkan data hasil uji di laboratorium untuk kadar Fosfat 

menunjukkan kandungan fosfat berkisar antara 0,04 – 0,25 mg/L. Pada 

lokasi S1 Ngentak kemudian S5 Tungkak, S6 Ngoto dan S7 Sewon masih 

dibawah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY 

No. 20 Tahun 2008 yaitu sebesar 0,2 mg/L sedangkan titik S2 Gondolayu, 

S3 Sayidan, S4 Keparakan sudah melebihi baku mutu yang ditetapkan. 

Tingginya konsentrasi PO4 pada titik tersebut dapat disebabkan oleh 

adanya pencemaran dari limbah industri dan domestik, seperti detergen, 

sabun, pupuk, dan lain-lain. Menurut Ginting (2007) dalam Yuliastuti 

(2011) kandungan fosfat yang tinggi dalam perairan dapat menyebabkan 

suburnya algae dan organisme lainnya. Kesuburan tanaman air 

mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan kondisi titik S4 Keparakan dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwa 

pada lokasi tersebut terdapat banyak vegetasi yang hidup. Keberadaan 

algae dapat menghambat penetrasi oksigen dan cahaya matahari sehingga 

dapat mengganggu kelangsungan hidup bagi ekosistem perairan (Effendi, 

2003).  
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Sedangkan nilai terendah terletak pada titik S1 Ngentak, 

keberadaan aktifitas pertanian yang lebih dominan daripada domestik tidak 

terlalu berpengaruh pada kondisi fosfat. Sedangkan kecenderungan 

terjadinya penurunan kandungan fosfat pada daerah hilir S5 Tungkak, S6 

Ngoto, S6 Wonokromo kemungkinan besar karena adanya pemurnian diri 

oleh badan air baik yang diakibatkan oleh kondisi dasar sungai maupun 

bendung (Munawar, 2010). 

Menurut Effendi (2003) keberadaan fosfor di perairan alami 

biasanya relatif kecil, dengan kadar yang lebih sedikit dari kadar nitrogen; 

karena sumber fosfor lebih sedikit dibandingkan dengan sumber nitrogen 

di perairan. Sumber alami fosfor di perairan adalah pelapukan batuan 

mineral, selain itu juga berasal dari dekomposisi bahan organik. Sesuai 

dengan pernyataan tersebut peningkatan kandungan fosfat dapat 

diindikasikan sebagai akibat meningkatnya proses dekomposisi bahan 

organik dengan adanya peningkatan buangan limbah yang berasal dari 

detergen.  

 

E. Total Suspended Solid (TSS) 

Padatan tersuspensi total adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter 

>1µm). Dalam air yang terdiri dari lumpur, pasir halus, dan jasad-jasad 

renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang 

terbawa ke badan air (Effendi, 2003). Hasil pengamatan dan pengukuran 

parameter TSS dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Grafik Hasil Pengukuran TSS Air Sungai Code  

(Sumber: Hasil Analisa Data, 2016) 
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hingga hilir sudah berada diatas baku mutu yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008 yaitu baku mutu kelas 1, 2 
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padatan tersuspensi dapat meningkatkan nilai kekeruhan air, sehingga 

kemudian menjadi penghambat penetrasi cahaya matahari masuk ke dalam 

air sehingga mempengaruhi proses fotosintesis dalam air (Baherem, 2014). 

Tingginya konsentrasi TSS pada perairan Sungai Code dikarenakan 

sedimentasi air sungai yang banyak mengandung endapan lumpur serta 

pasir halus serta jasad-jasad renik yang terbawa dari kikisan tanah yang 
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terdapat variasi aktifitas antropogenik seperti penambang pasir serta 

limpasan dari daerah pertanian yang ikut terbawa ke badan sungai yang 

terdapat pada bagian hulu maupun tengah. Nilai TSS tinggi dikarenakan 
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akumulasi dari hulu sampai tengah sehingga berpengaruh pada daerah hilir 

yang melebihi baku mutu (Baherem, 2014).  

 

4.3.3 Pemodelan Kualitas Air dengan QUAL2Kw 

Pemodelan kualitas air dimaksudkan untuk menggantikan kondisi nyata 

(real world) sehingga memungkinkan untuk mengukur dan bereksperimen dengan 

cara yang mudah dan murah ketika eksperimen di laboratorium tidak mungkin 

dilakukan, terlalu mahal, atau membutuhkan waktu yang lama (time consuming) 

(Kurniawan, 2010). Metode QUAL2Kw mempunyai kelebihan yaitu lebih 

memudahkan dalam mensimulasikan kualitas air dengan adanya penambahan 

polutan yang masuk menggunakan cara trial and error, hanya saja software ini 

tidak dapat mensimulasikan polutan yang berasal dari logam berat dalam air. Pada 

model QUAL2Kw merupakan hasil simulasi satu dimensi, dimana air dianggap 

tercampur secara vertikal maupun lateral. Dengan demikian pada penerapannya 

aliran sungai hanya terbatas pada kondisi aliran steady state (Pelletier dan Chapra, 

2005) kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya 

waktu atau dengan kata lain seluruh kinetika konstan terhadap waktu (Munawar, 

2010). 

 

4.3.4 Hasil Kalibrasi dan Validasi Model 

Kalibrasi model dilakukan dengan tujuan data model sesuai dengan data 

yang sebenarnya untuk menghindari ketidakstabilan dalam model. Dengan 

memperhatikan nilai fitness atau kecocokan untuk meminimalkan kesalahan 

antara nilai-nilai parameter yang diukur dan model (Kannel et al, 2007). Langkah 

melakukan kalibrasi model, kalibrasi ini ditentukan oleh koefisien masing-masing 

parameter dengan dilakukan trial and error pada lembar kerja reach rates 

(Wulandari, 2013).  

Setelah proses kalibrasi kualitas air maka dapat dilanjutkan perhitungan 

validasi untuk memastikan model dapat digunakan karena sudah mendekati 

kondisi eksisting. Validasi model dilakukan dengan metode Root Mean Square 

Percent Error (RMSPE) yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat error yang 
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terjadi dan untuk melihat tingkat konsistensi model terhadap hasil observasi. 

RMSPE untuk mengetahui prosentase nilai error dapat dihitung menggunakan 

rumus berikut (Marlina, 2015):  

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 = √
1

𝑛
[∑ (

𝑆𝑡 − 𝐴𝑡

𝐴𝑡
)

2𝑛

𝑛=1
] × 100%            (𝟒. 𝟏) 

Dimana: 

RMSPE : Root Mean Square Percent Error 

St  : Nilai simulasi pada waktu t 

At  : Nilai aktual pada waktu t 

N  : Jumlah pengamatan (t=1,2,....,n) 

 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan RMSPE Parameter Amonia 

Amonia  

No TITIK Konsentrasi titik Konsentrasi Model Hasil RMSPE 

1 Headstream 2,04 2,04 0,00000 

22% 

2 stream2 0,46 0,67 0,10089 

3 stream3 0,63 0,51 0,05003 

4 stream4 0,52 0,63 0,02951 

5 stream5 0,32 0,51 0,13831 

6 stream6 0,27 0,28 0,00089 

7 stream7 0,26 0,32 0,03295 

  0,35258 

 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan RMSPE Parameter Fosfat 

Fosfat   

No TITIK Konsentrasi titik Konsentrasi Model Hasil RMSPE 

1 Headstream 0,04 0,04 0,00000 

32% 

2 stream2 0,22 0,12 0,71303 

3 stream3 0,24 0,23 0,00148 

4 stream4 0,25 0,25 0,00011 

5 stream5 0,19 0,20 0,00171 

6 stream6 0,19 0,19 0,00001 

7 stream7 0,17 0,18 0,00384 

  0,72017 
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan RMSPE Parameter TSS 

TSS 

No TITIK Konsentrasi titik Konsentrasi Model Hasil RMSPE 

1 Headstream 53,000 53,00 0,00000 

10% 

2 stream2 82,000 67,77 0,04406 

3 stream3 76,000 77,47 0,00036 

4 stream4 87,000 77,08 0,01656 

5 stream5 98,000 98,55 0,00003 

6 stream6 109,000 102,57 0,00394 

7 stream7 101,000 103,92 0,00079 

  0,06574 

 

Dari hasil data perhitungan RMSPE pada masing-masing parameter 

diperoleh hasil RMSPE untuk Amonia yaitu 22% ; hasil prosentase RMSPE 

parameter Fosfat yaitu 32% dan hasil prosentase RMSPE untuk parameter Total 

Suspended Solid (TSS) mencapai nilai 10%. Hasil uji validasi dibandingkan 

dengan ketetapan yaitu apabila hasilnya (< 0,5) atau (< 50%) maka model 

diterima atau terverifikasi. Sehingga model dapat dikatakan sudah diterima atau 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.  

 

4.3.5 Hasil Simulasi Model  

4.3.5.1 Skenario 1 

Simulasi skenario satu merupakan skenario yang memberikan gambaran 

model kualitas air yang paling sesuai dengan hasil data lapangan. Pada skenario 

ini menggunakan kondisi eksisting kualitas air dari hulu hingga hilir dimana data 

diinput kedalam program. Data input yang dipakai adalah data yang digunakan 

saat pembentukan model pertama kali. Beban limbah yang masuk diantaranya 

limbah rumah tangga, saluran drainase, irigasi, IPAL Komunal, MCK Umum 

maupun MCK Domestik serta sumber pencemar tertentu dari industri tahu karena 

limbah berasal dari efluen industri yang mengarah langsung ke sungai. Dimana 

data yang diinput merupakan data kualitas air parameter amonia, fosfat dan TSS. 

Hasil simulasi skenario 1 dapat dilihat pada gambar:  
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Gambar 4.14 Grafik Model Parameter Amonia Skenario 1  

 

 

Gambar 4.15 Grafik Model Parameter Fosfat Skenario 1  
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Gambar 4.16 Grafik Model Parameter TSS Skenario 1  

 

 Dari hasil skenario 1 dapat dilihat pada (Gambar 4.14) grafik model 

QUAL2Kw parameter amonia. Tingginya konsentrasi amonia pada titik 1 

dikarenakan adanya input dari sumber pencemar limbah domestik dan adanya 

sumber pencemar dari kolam ikan. Segmen 1 terdapat akumulasi dari adanya 

penggunaan lahan pertanian menggunakan pestisida dan pupuk yang terakumulasi 

pada badan sungai sehingga dapat memberikan kontribusi beban eksternal yang 
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masuk ke dalam air permukaan dan meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam 

air.  

Hasil skenario 1 untuk parameter fosfat dapat dilihat (Gambar 4.15) grafik 

model menunjukkan tingkat kenaikan pada segmen 1 – 5 konsentrasi fosfat dari 

hulu ke hilir. Hal tersebut diindikasikan oleh adanya input dari limbah industri, 

domestik, detergen, pertanian serta sumber alami dari pelapukan batuan mineral 

dan dekomposisi bahan organik (Effendi, 2003). Penurunan pada segmen 4 – 7 

dikarenakan konsentrasi dapat terjerap oleh tanaman air seperti halnya kondisi 

pada titik Ngoto masih berupa talud alami berupa tanah dan penanaman rumput 

sehingga konsentrasi amonia di perairan menurun.  

Hasil skenario 1 untuk parameter TSS dapat dilihat pada Gambar 4.16 

menunjukkan adanya kenaikan konsentrasi pada segmen 1 Ngentak hingga hilir. 

Hal tersebut dikarenakan Sungai Code merupakan aliran yang berasal dari Kaki 

Gunung Merapi dimana masih terdapat pasir sisa erupsi yang mengalir melewati 

aliran tersebut. Peningkatan TSS sendiri juga disebabkan karena adanya 

pelapukan batuan, sedimentasi air sungai yang banyak mengandung endapan 

lumpur serta pasir halus serta jasad-jasad renik yang terbawa dari kikisan tanah ke 

badan air. Padatan tersuspensi dapat ikut terbawa oleh aliran air pada saat hujan 

(Effendi, 2003). Terutama pada bagian segmen Ngentak masih terdapat banyak 

batuan diindikasikan adanya pelapukan dari batuan tersebut. Menurut Casali et al 

(2010) dalam Agustiningsih (2012) menyatakan bahwa sedimen dalam air 

limpasan yang berasal dari lahan hutan sangat dipengaruhi oleh aktifitas 

penebangan, dimana pada saat penebangan jumlah sedimen dalam air mengalami 

peningkatan.  

 

4.3.5.2 Skenario 2 

Pada simulasi skenario 2 merupakan estimasi beban pencemaran pada 

tahun 2021 (hanya untuk limbah domestik sedangkan limbah industri dan 

persawahan diasumsikan tidak berubah). Pada skenario ini model simulasi 

kualitas air sungai dengan model prediksi. Model prediksi ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi kualitas air di Sungai Code pada tahun 2021, untuk 
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mengetahui peningkatan air buangan yang masuk ke badan sungai, sehingga dapat 

diperhitungkan apakah pada tahun 2021 tersebut kualitas air semakin jauh dari 

ambang batas baku mutu. Pada skenario ini kualitas air sungai dipengaruhi oleh 

peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2021, dengan mengestimasi beban 

pencemaran (hanya untuk limbah domestik sedangkan limbah industri dan 

persawahan diasumsikan tidak berubah). 

Proyeksi penduduk pada tahun 2021 dilakukan dilakukan untuk 

mengetahui jumlah air buangan yang masuk ke sungai.  Proyeksi penduduk 

dilakukan untuk mengetahui prediksi jumlah limbah yang masuk ke sungai. 

Limbah domestik yang termasuk didalamnya adalah berdasarkan jumlah 

penduduk yang menggunakan IPAL Komunal mencapai ± 80 KK dengan asumsi 

per-KK adalah 4 orang sehingga diperoleh jumlah penduduk yang menggunakan 

IPAL Komunal pada saat ini yaitu 320 jiwa. Selanjutnya menurut estimasi jumlah 

penduduk pada tahun 2021 meningkat sampai dengan 360 jiwa. Kemudian untuk 

MCK Umum digunakan ± 30 orang sehingga didapat estimasi jumlah penduduk 

tahun 2021 mencapai 43 orang. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang 

menggunakan MCK Domestik ± 28 jiwa sehingga didapat asumsi jumlah 

penduduk tahun 2021 mencapai 45 jiwa. Setelah hasil data selesai diproyeksi, data 

point source untuk limbah domestik dapat dimasukkan kedalam lembar kerja 

QUAL2Kw (Model Prediksi). Setelah melakukan running program diperoleh 

model sebagai berikut:  

 

Gambar 4.17 Grafik Model Parameter Amonia Skenario 2 
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Gambar 4.18 Grafik Model Parameter Fosfat Skenario 2  

 

 

Gambar 4.19 Grafik Model Parameter TSS Skenario 2 
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segmen dengan jumlah penduduk terprediksi. Setelah melakukan simulasi 

skenario dilihat dari hasil source summary terdapat sedikit peningkatan dari 

skenario 1. Hal ini dikarenakan peningkatan konsentrasi pencemar khususnya 

terletak pada titik S2 Gondolayu untuk amonia dari 1,87 mg/L menjadi 1,88 

mg/L; pada parameter fosfat dari 0,29 mg/L menjadi 0,30 mg/L; dan TSS dari 

100,52 mg/L menjadi 100,55 mg/L. Ditunjukkan dengan hasil WQ output untuk 

amonia 0,67 mg/L (Gambar 4.17); fosfat 0,12 mg/L (Gambar 4.18), TSS 67,78 

mg/L (Gambar 4.19). 

 

4.3.5.3 Skenario 3 

Pada skenario 3 dilakukan simulasi dengan mengasumsikan kondisi kualitas 

air di hulu hingga hilir tidak tercemar oleh sumber pencemar. Dimana 

diasumsikan tidak ada beban pencemar yang masuk ke Sungai Code berupa 

limbah domestik, industri, maupun persawahan namun masih ada masukan dari 

anak sungai. Debit inflow beban pencemar pada point sources dan non point 

source dihilangkan. Kondisi di hulu di asumsikan telah memenuhi baku mutu air 

kelas I sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2008 dan kondisi 

sungai awal tanpa beban pencemar yang masuk. Grafik Amonia, Fosfat dan TSS 

dapat dilihat pada gambar berikut:  

  

Gambar 4.20 Grafik Model Parameter Amonia Skenario 3 
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Gambar 4.21 Grafik Model Parameter Fosfat Skenario 3 

 

 

Gambar 4.22 Grafik Model Parameter TSS Skenario 3 
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domestik pada area tersebut belum terdegradasi secara optimum oleh proses 

reaerasi.  

Dari Gambar 4.21 dapat dilihat parameter fosfat dengan standar 

maksimum sebesar 0,2 mg/L dengan hasil yang telah melebihi baku mutu berada 

pada titik Gondolayu sampai Ngoto berkisar antara 0,21 mg/L sampai 0,3 mg/L. 

Pada segmen ini terjadi peningkatan konsentrasi dengan latar belakang lokasi 

pengambilan sampel berada pada wilayah perkotaan dengan kondisi permukiman 

padat penduduk. Fosfat dapat masuk kedalam badan air melalui berbagai jalan, 

seperti kotoran, limbah, sisa pertanian, kotoran hewan, dan sisa tanaman dan 

hewan yang mati (Sastrawijaya, 2009) penggunaan detergen berbahan fosfat serta 

pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kadar fosfat.  

Konsentrasi TSS wilayah hulu hingga hilir dalam kondisi telah melebihi 

baku mutu kelas I yang mempersyaratkan standar baku mutu maksimum 0 mg/L. 

Hasil yang telah diperoleh berada jauh diatas ambang batas (Gambar 4.22). 

Tingginya konsentrasi TSS disebabkan oleh adanya kelebihan TSS di daerah 

penelitian sejak headwater sudah berada diatas 50 mg/L. Penurunan yang terjadi 

pada titik S2 Gondolayu – S3 Sayidan karena adanya pengendapan meskipun 

secara fisik warna sungai pada segmen ini tergolong keruh. Peningkatan 

kekeruhan air akibat sedimentasi cukup tinggi hingga mengakibatkan warna air 

dari segmen 3 hingga hilir terlihat kecoklatan. 

 

4.3.5.4 Skenario 4 

Pada skenario ini model simulasi kualitas air sungai didasarkan pada nilai 

parameter kualitas air sesuai dengan baku mutu badan air kelas I menurut PerGub 

DIY No. 20 tahun 2008. Skenario ini dilakukan dengan cara mengubah-ubah 

(trial and error) pada besar konsentrasi parameter baik point source maupun non 

point source. Hasil simulasi model untuk parameter amonia, fosfat dan TSS dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.23 Grafik Model Parameter Amonia Skenario 4 

 

 

Gambar 4.24 Grafik Model Parameter Fosfat Skenario 4 
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Gambar 4.25 Grafik Model Parameter TSS Skenario 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.23 ; 4.24 ; 4.25 dapat diketahui bahwa kondisi 

kualitas air disesuaikan dengan baku mutu air kelas I untuk amonia 0,5 mg/L, 

fosfat 0,2 mg/L dan TSS sebesar 0 mg/L. Dari hasil perhitungan source summary 

diperoleh grafik model menurun secara signifikan dari skenario 1 yang merupakan 

kondisi kualitas air sesuai dengan kondisi di lapangan.  

 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Beban Pencemaran Sungai Code 

Beban cemaran Sungai Code merupakan jumlah suatu pencemar yang 

terkandung dalam jumlah air atau limbah ditentukan dengan hasil uji terukur pada 

kondisi eksisting. Perhitungan beban pencemaran pada masing-masing ruas 

didapat dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:  

 

𝐁𝐏 = 𝐃𝐞𝐛𝐢𝐭 (
𝐋

𝐝𝐞𝐭𝐢𝐤
)  𝒙 𝑲𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒔𝒊 (

𝒎𝒈

𝑳
) 

        = (𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐜𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐧 (
𝐦𝐠

𝐋
) 𝒙 𝟖𝟔. 𝟒𝟎𝟎) ∶ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 

 

(Irsanda, 2014) 
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Tabel 4.6 Beban Pencemaran Maksimum (Skenario 4) 

Segmen Jarak (km) 
Debit 

(m3/det) 

TSS 

(kg/hari) 

NH4 

(kg/hari) 

Fosfat 

(kg/hari) 

1 20,93 10,97 71,05 0,00 9076,55 907,89 

2 10,97 9,54 2,03 0,00 8,75 261,00 

3 9,54 8,84 0,03 0,00 0,13 2,14 

4 8,84 7,73 1,06 0,00 4,56 73,02 

5 7,73 3,21 52,67 0,00 6491,52 702,68 

6 3,21 0 2,40 0,00 10,36 165,71 

 

Tabel 4.7 Beban Pencemaran Kondisi Awal (Skenario 3) 

Segmen Jarak (km) 
Debit 

(m3/det) 

TSS 

(kg/hari) 

NH4 

(kg/hari) 

Fosfat 

(kg/hari) 

1 20,93 10,97 1,05 9155,67 170,42 26,86 

2 10,97 9,54 2,03 14946,51 60,95 56,1 

3 9,54 8,84 0,03 101,43 37,37 5,04 

4 8,84 7,73 1,06 14473,26 3,08 5,53 

5 7,73 3,21 2,67 25021,78 15,77 40,1 

6 3,21 0 2,40 21956,06 14,5 35,21 

 

4.4.2 Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran 

Hasil simulasi skenario kualitas air dapat digunakan untuk mencari 

perhitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Code. Perhitungan daya 

tampung beban pencemaran akan menggunakan worksheet Source Summary yang 

merupakan hasil perhitungan beban pencemaran berupa debit dan kualitas air tiap 

segmen.  

Perhitungan daya tampung beban pencemaran didapat dari hasil selisih 

dari simulasi skenario 3 dan skenario 4. Dimana skenario 3 merupakan kondisi 

awal sungai tanpa beban pencemaran yang masuk ke dalam sungai. Beban kondisi 

awal merupakan beban yang dimiliki sungai secara alamiah. Pada simulasi 

skenario 4 merupakan beban pencemar maksimum dimana kondisi beban 

pencemaran yang disesuaikan dengan baku mutu kelas satu, dimana sumber 
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pencemar baik point source maupun non point source di trial and error sampai 

mendekati baku mutu (Irsanda, 2014).   

 

Daya Tampung = Beban pencemaran maksimum (skenario 4) – beban pencemar 

kondisi awal (skenario 3)     (4.3)  

 

Tabel 4.8 Daya Tampung Beban Pencemaran 

Segmen Jarak (km) 
TSS 

(kg/hari) 

NH4 

(kg/hari) 

Fosfat 

(kg/hari) 

1 20,93 10,97 -9155,67 8906,13 881,03 

2 10,97 9,54 -14946,51 -52,20 204,90 

3 9,54 8,84 -101,43 -37,24 -2,91 

4 8,84 7,73 -14473,26 1,48 67,50 

5 7,73 3,21 -25021,78 6475,75 662,58 

6 3,21 0 -21956,06 -4,14 130,49 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.8 dapat dilihat dari hasil 

perhitungan daya tampung beban pencemaran terlihat bahwa untuk TSS telah 

melebihi daya tampungnya. Area dengan penggunaan lahan pertanian yang cukup 

luas sehingga bisa meningkatkan kadar TSS dalam air yang disebabkan oleh 

adanya erosi lahan pertanian akibat adanya air hujan serta faktor lainnya. Selain 

dipengaruhi oleh erosi tanah yang terbawa ke badan air juga dipengaruhi oleh 

adanya sedimentasi serta pasir-pasir halus (Effendi, 2003). Air buangan industri 

mengandung jumlah padatan tersuspensi dalam jumlah yang sangat bervariasi 

tergantung dari jenis industrinya (Fardiaz, 1992). Pada segmen 2 dan 3 kondisi 

sungai yang sudah bertalud menjadikan lokasi ini tidak terpengaruh oleh erosi 

tanah. Pada segmen 5 Tungkak memiliki kandungan TSS tertinggi karena menuju 

Ngoto dengan area pertanian cukup luas sehingga limpasan dari erosi tanah dan 

sedimentasi menjadikan kondisi perairan lebih keruh serta beban pencemar 

semakin tinggi. Pengaruh musim menjadi salah satu faktor lain yang dapat 

menjadikan kondisi sungai melebihi beban TSS maksimum yang diizinkan karena 

adanya debit aliran yang tinggi sehingga partikel yang sudah mengendap pada 
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dasar sungai akan mengalami turbulensi. Besar debit air berbanding lurus dengan 

kecepatan aliran sungai maka proses sedimentasi akan semakin lambat (Sudarwin, 

2008 dalam Sugiharto, 2014).  

Dari hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran amonia segmen 2, 

3, dan 6 sudah melebihi sebesar -52,20 kg/hari; -37,24 kg/hari; dan -4,14 kg/hari 

dimana beban cemaran ditimbulkan oleh adanya debit inflow yang semakin 

banyak dan kemampuan untuk purifikasi tidak berjalan optimum. Pada segmen 2 

dan 3 adalah daerah perkotaan sudah tercemar oleh hasil kegiatan manusia, baik 

kegiatan industri, rumah tangga, maupun kegiatan lainnya.  

Beban pencemar fosfat tertinggi terletak pada segmen 3 memasuki 

wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang lebih padat dan terdapat outlet 

buangan berdekatan, selain itu terdapat banyak limbah yang masuk ke perairan 

seperti dari hotel, limbah domestik, pabrik, industri, dan buangan detergen 

menjadi faktor kontribusi pencemar fosfat terbesar. Sedangkan pada daerah hilir 

kembali mengalami proses pemurnian sungai secara alami didukung oleh adanya 

waktu kontak dan jarak yang cukup panjang. Menjadikan kondisi di hilir masih 

mampu untuk menampung beban pencemaran yang masuk.   

 

4.5 Strategi Pengelolaan   

Strategi pengelolaan sungai adalah upaya pelestarian sumber daya air 

permukaan (sungai) yang dilakukan untuk menurunkan beban pencemaran, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas air sungai dan daya tampungnya. 

Dari perhitungan daya tampung beban pencemaran untuk TSS perlu 

dilakukan penurunan beban pencemar pada setiap segmen agar memenuhi nilai 

daya tampung Sungai Code, untuk beban pencemar amonia perlu dilakukan 

penurunan beban pencemar pada segmen 2, segmen 3 dan segmen 6, dan untuk 

beban pencemar fosfat segmen yang perlu dilakukan penurunan beban pencemar 

adalah segmen 3. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan 

mengenai pengelolaan sumber pencemar. Menurut Fardiaz (1992) proses 

penanganan primer dilakukan melalui 3 tahap : (1) proses penyaringan pada bahan 

buangan yang berukuran besar dimana pada proses ini membantu adanya 
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penyaringan limbah sekaligus menghancurkan limbah padat; (2) pengendapan dan 

pemisahan benda-benda kecil akan mengendap pada dasar suatu tabung; (3) 

Pemisahan endapan, setelah dipisahkan dari benda-benda kecil air buangan akan 

mengandung padatan tersuspensi.  

Fardiaz (1992) menyatakan untuk menghilangkan senyawa-senyawa 

nitrogen dan fosfor perlu dilakukan proses penanganan mulai dari proses biologi 

sampai dengan proses pemisahan fisika-kimia seperti adsorpsi. Terdapat 2 cara 

kimia yang bisa digunakan untuk mengendapkan fosfor yaitu, penambahan kapur 

(CaO) sehingga fosfor dapat mengendap. Pada cara kedua fosfor anorganik 

(sebagai fosfat) diendapkan sebagai garam fosfat tidak larut dengan kation-kation 

seperti Fe3+, Al3+, atau Ca+2. Lumpur yang dihasilkan dapat dikumpulkan dan 

diberi perlakuan untuk regenerasi bahan pengendap tersebut.  

Tingginya sedimentasi pada segmen awal hingga hilir dapat dikelola 

dengan adanya kolam pengendapan pada limbah yang akan masuk ke sungai 

sehingga mengurangi persebaran endapan lumpur pada area sungai.  

Pembuatan kebijakan pembuangan limbah ke sungai, pembuatan IPAL 

Komunal untuk daerah permukiman padat. Untuk industri perlu dilakukan 

treatment terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Menurut Agustiningsih 

(2012) untuk strategi pengelolaan dengan lahan pertanian yang luas dilakukan 

pengurangan penggunaan pupuk tunggal dan pestisida. Untuk industri perlu 

dilakukan upaya pemantauan dan pengawasan pada buangan air limbahnya.  

Peningkatan kadar amonia berhubungan pada penurunan kadar oksigen 

yang ada sebagai salah satu pemicu adanya penurunan dikarenakan adanya debit 

serta reaerasi pada sungai maka dengan adanya terjunan dapat lebih membantu 

dalam proses pengembalian kondisi kualitas sungai. Dimana pencemar amonia 

dalam kondisi air mengalir yang terjadi proses deoksigenasi-reaerasi akan mudah 

hilang. 

Sehingga dari segi keberagaman kebutuhan dalam perwujudan upaya 

pengelolaan, pemerintah memiliki kebijakan tertinggi dalam pengelolaan sungai 

karena merupakan responden yang akan menjadi faktor paling utama tergeraknya 

upaya pengelolaan sungai dan pengendalian pencemaran. Memberikan kebijakan 
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terkait permasalahan pembuangan limbah yang masuk ke sungai serta penataan 

tata ruang wilayah sekitar sungai. Sebagai salah satu upaya lain yaitu:  

1. Evaluasi daya tampung beban pencemaran serta pemantauan air sungai 

secara berkala terhadap masukan dari limbah domestik, industri ataupun 

pertanian. 

2. Perlu dilakukan peningkatan kinerja IPAL yang sudah ada dengan 

pemantauan uji kualitas air secara berkala minimal 1 bulan sekali agar tidak 

melampaui baku mutu. 

3. Perlunya himbauan tentang pengelolaan limbah kepada masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan serta 

kebersihan lingkungan sekitar. 

4. Melakukan penanaman vegetasi di bantaran sungai sehingga dapat 

menyerap konsentrasi pencemar seperti amonia, fosfat serta dapat menahan 

padatan tersuspensinya. Penelitian dilakukan oleh Prasetyo (2013) 

menunjukkan vegetasi di area riparian diketahui sebagai agen fitoremediasi 

dalam menurunkan ammonium dan fosfat. Riparian memiliki fungsi 

diantaranya mengendalikan erosi, retensi nutrisi, sedimen, dan polutan 

(Ramsar, 2013 dalam Oktarini, 2013) 

5. Kannel et. al. (2007) mensimulasikan beberapa variasi strategi pengelolaan 

kualitas air di Sungai Bagmati, Nepal selama periode kritis untuk 

mempertahankan mutu air. Dengan mempertimbangkan kombinasi antara 

modifikasi beban pencemaran, penambahan debit dan oksigenasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penambahan debit 

dan oksigenasi lokal dapat efektif untuk mempertahankan batas kualitas air 

yang diperbolehkan. Sehingga dimaksudkan bahwa pembuatan penahan laju 

aliran seperti pendirian bendung maupun terjunan bertujuan agar dapat 

mengatur debit laju aliran sungai. Karena debit sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan sungai dalam menampung beban pencemaran sehingga dengan 

adanya debit yang dapat diatur serta kontinyu maka dapat digunakan sungai 

untuk melakukan proses alamiah pemulihan diri.   

 


