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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari 

daerah tangkapannya sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan 

berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya (Wiwoho, 2005). 

Perubahan kondisi kualitas air pada aliran sungai merupakan dampak dari  

buangan penggunaan lahan yang ada (Tafangenyasha dan Dzinomwa, 2005). 

Pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian, tegalan dan permukiman serta 

meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi 

hidrologis dalam suatu daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, berbagai aktivitas 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan  

industri, rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang memberi 

sumbangan pada penurunan kualitas air sungai (Suriawiria, 2003). 

Masalah air di Indonesia ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin 

tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan 

lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung DAS 

hulu akibat kerusakan hutan yang tidak terkendali. Pada tahun 2012, jumlah lahan 

kritis di Indonesia mencapai 27 juta hektar. Jumlah ini terdiri dari 22 juta hektar 

kategori kritis dan lima juta hektar kategori agak kritis. Dari 458 DAS di 

Indonesia, 60 di antaranya dalam kondisi kritis berat, 222 kritis, dan 176 lainnya 

berpotensi kritis. Hal itu terjadi akibat alih fungsi lahan yang membuat penyangga 

lingkungan tidak berfungsi optimal (Sembiring, 2013). 
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Masalah air juga terjadi di Bali. Menurut Rai dan Adnyana (2011) isu  

yang berkaitan dengan sumberdaya air di Bali adalah kekeringan/kelangkaan air 

(kekurangan air irigasi, kekurangan air bersih untuk keperluan domestik), 

pencemaran/penurunan kualitas air, banjir (penggenangan, luapan air sungai atau 

saluran irigasi, dan konflik pemanfaatan air. 

Pada saat ini masalah utama yang dihadapi adalah air yang ada 

dipermukaan sering tercemar sehingga mengurangi kualitas air. Penurunan 

kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung 

dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan  

kekayaan sumber daya alam. Untuk mendapat air sesuai standar tertentu saat ini 

menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam- 

macam limbah dari kegiatan manusia sehingga secara kualitas sumber daya air 

telah mengalami penurunan. 

Salah satu badan air yang merupakan kekayaan sumber daya air adalah 

sungai. Sungai merupakan salah satu bentuk ekosistem yang tergolong kecil pada 

permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Kehilangan 

ekosistem sungai mengakibatkan berkurangnya cadangan air pada suatu 

kawasan/wilayah yang akan mengancam ketersediaan air bersih bagi kehidupan 

manusia dan mahluk lainnya. 

Hasil pengujian Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan BLH 

Provinsi Bali  (2013), menyatakan sepuluh sungai yakni Tukad Badung, Tukad 

Mati, Tukad Ayung, Tukad Jinah, Tukad Pakerisan, Tukad Unda, Tukad 

Sangsang, Tukad Saba, Tukad Bubuh, dan   Tukad Sungi masih menjadi tempat 
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untuk mandi dan kebutuhan lain di Bali telah positif tercemar berbagai jenis 

limbah sehingga telah mengalami penurunan kualitas. Kesepuluh sungai 

terindikasi mengandung Biologycal Oxygen Demand (BOD sebesar 4 mg/l), 

Chemical Oxygen Demand (COD sebesar 11 mg/l) yang berada diatas ambang 

batas baku mutu air kelas I, lapisan minyak, posfat (0,27 mg/l) dan lainnya 

sehingga air sungai ini jika diminum akan sangat membahayakan.  Menurut Rai et 

al. (2015) sumber utama pencemaran air di Bali adalah limbah domestik, limbah 

industri/perusahaan, limbah pertanian, limbah pariwisata dan perdagangan. 

Akibat  pencemaran  itu  kehidupan   dalam   air   dapat   terganggu  

dengan mematikan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam air karena 

oksigen yang terlarut dalam air  akan habis dipakai untuk dekomposisi aerobik  

dari zat-zat organik yang banyak terkandung dalam air buangan. Cairan 

pembuangan adalah sisa-sisa pembuangan dalam suatu bentuk cairan yang 

dihasilkan oleh proses industri dan kegiatan rumah tangga. Pencemaran air oleh 

cairan ini berupa zat-zat racun, bahan-bahan yang mengendap atau deoksigenasi 

(Michael, 1990). Secara garis besar, ada dua tipe polutan yang masuk ke dalam 

perairan yaitu: pertama, zat yang memperkaya perairan sehingga merangsang 

pertumbuhan mikroorganisme dan alga, dan yang kedua adalah  materi-materi 

yang bersifat racun sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang hidup dalam 

air. Zat yang memperkaya perairan pada umumnya sampah organik yang dibuang 

oleh manusia dan terbawa ke perairan, kotoran dan deterjen. Menurut Solihin dan 

Darsati (1993) pencemaran air dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu: (1). 

pencemaran kimia berupa senyawa karbon dan senyawa anorganik; (2). 
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pencemaran fisika yang dapat berupa materi terapung dan materi tersuspensi; dan 

(3). pencemaran biologi yang dapat berupa mikroba phatogen, lumut dan tumbuh 

tumbuhan air. 

 Berdasarkan sepuluh sungai yang tercemar salah satu yang 

merupakan DAS yang dilestarikan adalah DAS Pakerisan yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk berbagai keperluan seperti untuk memenuhi kebutuhan akan air 

sehari -hari dan juga dimanfaatkan untuk air irigasi. Sungai Pakerisan adalah salah 

satu dari 162 sungai di Bali yang secara kosmologis mengalir dari perbukitan 

Kintamani. Sungai yang memiliki luas DAS lebih kurang 29,88 km
2 

dengan 

panjang sungai 34,50 km ini, sepanjang alirannya terdapat situs Tirtha Empul, 

Candi Yeh Mangening, Candi Tebing Gunung Kawi, Campuhan, Tampak Siring, 

Candi Tebing Kerobokan, Candi Pengukur-ukuran serta Candi Tebing Tegal 

Linggah.  

Berdasarkan data tersebut DAS Pakerisan merupakan pengalirannya 

melalui situs budaya sehingga tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui 

kualitas dan tingkat pencemarannya.  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas air Sungai Pakerisan berkaitan dengan aktivitas manusia 

di sekitarnya? 

2. Bagaimana indeks  pencemaran air Sungai Pakerisan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan kualitas air Sungai Pakerisan berkaitan dengan aktivitas manusia 

di sekitarnya. 

2. Menentukan indeks  pencemaran air Sungai Pakerisan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbendaharaan 

tulisan ilmiah bagi dunia akademik khususnya bagi analisis kualitas air dan 

alternatif penelitian lebih lanjut. 

2. Hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan pemerintah daerah dan 

penggiat lingkungan untuk melakukan kebijakan serta langkah yang strategis 

dalam melestarikan biota yang hidup didalamnya, serta perlindungan sumber 

daya air di Kabupaten Gianyar. 
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