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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Sungai  

Sungai adalah tepat – tempat dan wadah – wadah serta jaringan pengaliran 

air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta 

sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 1991). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air, yang dimaksud wilayah sungai adalah kesatuan wilayah 

pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau 

pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2. 

Sedangkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993, 

sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air 

mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang 

pengalirannya oleh garis sempadan. 

 Sungai mengalir dari hulu dalam kondisi kemiringan lahan yang curam 

berturut-turut menjadi agak curam, agak landai, dan relatif rata. Arus relatif cepat 

di daerah hulu dan bergerak menjadi lebih lambat dan makin lambat pada daerah 

hilir. Sungai merupakan tempat berkumpulnya air di lingkungan sekitarnya yang 

mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Daerah sekitar sungai yang mensuplai 

air ke sungai dikenal dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga.
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Kondisi suplai air dari daerah penyangga dipengaruhi aktifitas dan perilaku 

penghuninya (Wiwoho, 2005).  

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang 

mempunyai fungsi serba guna bagi kehidupan manusia. Menurut Mulyanto (2007) 

ada dua fungsi utama sungai secara alami yaitu mengalirkan air dan mengangkut 

sedimen hasil erosi pada Daerah Aliran Sungai dan alurna. Sungai sebagai 

penampung dan penyalur air yang datang dari daerah hulu atas, akan sangat 

terpengaruh oleh tata guna lahan dan luasnya daerah aliran sungai,  sehingga  

pengaruhnya  akan  terlihat  pada  kualitas  air  sungai  (Odum,1996). 

 

2.2.   Kualitas Perairan Sungai 

Kualitas air sungai menurut Alaerts (1987) sangat tergantung pada 

komponen penyusunnya dan banyak dipengaruhi oleh masukan komponen yang 

berasal dari pemukiman. Perairan yang melintasi daerah pemukiman dapat 

menerima masukan bahan organik yang berasal dari aktivitas penduduk. Dengan 

demikian ekosistem sungai keberadaannya terkait integral dengan lingkungan 

sosial dan lingkungan fisik di sekitarnya. 

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 
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pencemaran air disebutkan bahwu mutu air telah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, 

yang terdiri dari 

a. Kelas I, air yang peruntukan dapat digunakan untuk air baku air minum, 

dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegiatan tersebut. 

b. Kelas II, air yang diperuntukan 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. 

c. Kelas III, yang diperuntukan dapat digunakan untuk pembudidayaan   ikan   

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

lain yang persyaratan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.  

d. Kelas IV, air yang diperuntukan untuk mengairi pertamanan dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

 

2.3. Pencemaran Air Sungai 

Kegoncangan dan keseimbangan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi yang berhasil diwujudkan akal dan otak manusia dan 

adanya ledakan penduduk. Temuan teknologi, di satu sisi menguntungkan 

manusia karena lebih efisien dalam pemanfaatan waktu dan biaya operasional, 

tetapi di sisi lain menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam melampaui daya 
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pulih alami sumberdaya alam sehingga menimbulkan ketidakstabilan kualitas 

lingkungan (Nurmayanti, 2002). 

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya 

mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya. 

Industrialisasi dan urbanisasi telah membawa dampak pada lingkungan. 

Pembuangan limbah industri dan domestik ke badan air merupakan penyebab 

utama polusi air. Pencemaran air didefinisikan sebagai pembuangan substansi 

dengan karakteristik dan jumlah yang menyebabkan estetika, bau, dan rasa 

menjadi terganggu dan atau menimbulkan potensi kontaminasi (Suripin, 2002). 

Penyebab pencemaran air berdasarkan sumbernya secara umum dapat 

dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber 

langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA (Tempat Pemrosesan 

Akhir), dan sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki 

badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Tanah dan air tanah 

mengandung sisa dari aktivitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. Kontaminan 

dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu pencemaran udara yang 

menghasilkan hujan asam. Penyebab pencemaran air dapat juga digolongkan 

berdasarkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu 

limbah yang berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian (Suriawiria, 1996). 
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2.3.1. Bahan Pencemar Air (Polutan) 

Polutan adalah Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran 

terhadap lingkungan baik (Pencemaran Udara, Tanah, Air, dsb). Polusi atau 

pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, 

zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas 

lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 

Bahan pencemar atau polutan adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi 

alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri   yang   memasuki   suatu   

tatanan   ekosistem sehingga menggangu peruntukan ekosistem tersebut. Menurut 

Miller (1975) terdapat 2 bentuk pencemar, yaitu : 

1 Point Sources; merupakan sumber pencemar yang membuang efluen 

(limbah cair) melalui pipa, selokan atau saluran air kotor ke dalam badan 

air pada lokasi tertentu. Misalnya pabrik, tempat-tempat pengolahan 

limbah cair (yang menghilangkan sebagian tapi tidak seluruh zat 

pencemar), tempat-tempat penambangan yang aktif dan Iain-lain. Karena 

lokasinya yang spesifik, sumber-sumber ini relatif lebih mudah 

diidentifikasi, dimonitor dan dikenakan peraturan-peraturan. 

2 Non-point sources; terdiri dari banyak sumber yang tersebar yang 

membuang efluen, baik ke dalam badan air maupun air tanah pada suatu 

daerah yang luas. Contohnya adalah limpasan air dari ladang-ladang 

pertanian, peternakan, lokasi pembangunan, tempat parkir dan jalan raya. 
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Pengendaliaan sumber pencemar ini cukup sulit dan membutuhkan biaya 

yang tinggi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber 

pencemar yang tersebar tersebut. Oleh kerena itu, dibutuhkan suatu 

pendekatan terpadu dengan penekanan pada pencegahan pencemar. 

Pencegahan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui penataan ruang 

yang baik. 

 

2.4. Paramaeter Kualitas Air  

2.4.1 Dissolved Oxygen (DO) 

Dissolved Oxygen atau Oksigen terlarut merupakan parameter mutu air yang 

penting karena nilai oksigen terlarut dapat menunjukkan tingkat pencemaran atau 

tingkat pengolahan air limbah. Oksigen terlarut ini menentukan kesesuaian suatu 

jenis air sehingga sebagai sumber kehidupan biota (Sunu, 2001). 

Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis tanaman air, dalam 

jumlahnya tidak tetap tergantung pada jumlah tanamannya, dan dari atmosfer 

yang masuk kedalam air dengan kecepatan terbatas. Konsentrasi oksigen terlarut 

yang terlalu rendah mengakibatkan ikan - ikan atau binatang air lainnya yang 

membutuhkan oksigen akan mati. Sebaliknya konsentrasi oksigen terlarut yang 

terlalu tinggi juga mengakibatkan proses pengkaratan semakin cepat, karena 

mengikat hydrogen yang melapisi permukaan logam. 

Atmosfer bumi mengandung oksigen sekitar 210 ml/L. Oksigen merupakan 

salah satu gas yang terlarut dalam perairan. Kadar oksigen terlarut diperairan 

alami bervariasi, tergantug pada suhu, semakin besar suhu dan ketinggian serta 
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semakin keci tekanan atmosfer kadar oksigen terlarut semakin kecil. Semakin 

tinggi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan atmofer semakin rendah. Kadar 

oksigen terlarut juga berfluktuasi secara harian dan musiman, tergantung kepada 

pencemaran dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi air limbah 

yang masuk kedalam badan air (Effendi, 2003). 

 

2.4.2. Biologycal Oxygen Demand (BOD) 

BOD adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara global 

proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi dalam air. BOD merupakan 

parameter yang umum dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran bahan 

organik pada air limbah. Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban 

pencemaran akibat air buangan dan untuk mendesain sistem pengolahan secara 

biologis (Alaerts, 1987). Adanya bahan organik yang cukup tinggi (ditunjukkan 

dengan nilai BOD dan COD) menyebabkan mikroba menjadi aktif dan 

menguraikan bahan organik tersebut secara biologis menjadi senyawa asam-asam 

organik. 

Biological Oxygen Demand (BOD) atau Kebutuhan Oksigen Biologis 

(KOB) adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara global 

proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Angka BOD 

ada-lah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan 

(mengoksidasikan) hampir semua zat organis yang terlarut dan sebagian zat-zat 

organis yang tersuspensi dalam air. 
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Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat 

air buangan penduduk atau industri, dan untuk mendisain sistem-sistem 

pengolahan biologis bagi air yang tercermar tersebut. Penguraian zat organis  

adalah peristiwa alamiah kalau sesuatu badan air dicemari oleh zat organik, 

bakteri dapat menghabiskan oksigen terlarut, dalam air selama proses oksidasi 

tersebut yang bisa mengakibatkan kematian ikan-ikan dalam air dan keadaan 

menjadi anaerobik dan dapat menimbulkan bau busuk pada air  (Alaerts, 1987). 

 

2.4.3. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) 

adalah jumlah oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat 

organis yang ada dalam 1 liter sampel air, dimana pengoksidasi K2Cr2O7 

digunakan sebagai sumber oksigen (oxidizing agent). Angka COD merupakan 

ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat 

dioksidasikan melalui proses mikrobiologis, dan mengakibatkan berkurangnya 

oksigen terlarut didalam air (Alaerts, 1987).  

Banyak zat organik yang tidak mengalami penguraian biologis secara 

cepat berdasarkan pengujian BOD lima hari, tetapi senyawa-senyawa organik 

tersebut juga menurunkan kualitas air. Bakteri dapat mengoksidasi zat organik 

menjadi CO2 dan H2O. Kalium dikromat dapat mengoksidasi lebih banyak lagi, 

sehingga menghasilkan nilal COD yang lebih tinggi dari BOD untuk air yang 

sama. Di samping itu bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan 

mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. Sembilan puluh enam 
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persen hasil uji COD yang selama 10 menit, kira-kira akan setara dengan hasil uji 

BOD selama lima hari (Kristianto, 2002). 

 

2.4.3. Fosfat  

Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, 

polifosfat dan fosfat organis. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk 

terlarut, tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme air. Di daerah pertanian 

ortofosfat berasal dari bahan pupuk yang masuk ke dalam sungai atau danau 

melalui drainase dan aliran air hujan. Polifosfat dapat memasuki sungai melalui 

air buangan penduduk dan industri yang menggunakan bahan detergen yang 

mengandung fosfat, seperti industri logam dan sebagainya. Fosfat organis terdapat 

dalam air buangan penduduk (tinja) dan sisa makanan. Fosfat organis dapat pula 

terjadi dari ortofosfat yang terlarut melalui proses biologis karena baik bakteri 

maupun tanaman menyerap fosfat bagi pertumbuhannya (Alaerts, 1987). 

          Keberadaan senyawa fosfat dalam air sangat berpengaruh terhadap 

keseimbangan ekosistem perairan. Bila kadar fosfat dalam air rendah (< 0,01 mg 

P/L), pertumbuhan ganggang akan terhalang, kedaan ini dinamakan oligotrop. 

Sebaliknya bila kadar fosfat dalam air tinggi, pertumbuhan tanaman dan ganggang 

tidak terbatas lagi (keadaaan eutrop), sehingga dapat mengurangi jumlah oksigen 

terlarut air. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kelestarian ekosistem perairan. 

 

2.5. Daya Tampung Beban Pencemar 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 daya tampung beban 

pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima 
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masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 

Daya tampung beban pencemaran diartikan sebagai kemampuan air pada suatu 

sumber air atau badan air untuk menerima beban pencemaran tanpa 

mengakibatkan air tersebut menjadi cemar (Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No.110 tahun 2003). Pencemaran air dapat terjadi adanya unsur/zat lain 

yang masuk kedalam air, sehingga menyebabkan kualitas air menjadi turun. 

Unsur tersebut dapat berasal dari unsur non konservatif (tergradasi) dan 

konservativ (unsur yang tidak tergradasi) (Wiwoho, 2005). 

Metode yang dapat digunakan dalam menetapkan daya tampung beban 

pencemaran air sesuai dengan Permen LH No. 01 Tahun 2010 yaitu metode 

neraca massa, metode matematika Sreeter-Phelps dan metode komputasi              

(Fatmawati, 2012). Pada penelitian ini menggunakan metode kumputasi dengan 

aplikasi Qual2kw. Besaran beban yang dapat diterima suatu sumber air (Daya 

Tampung Beban Pencemaran) dapat didefinisikan sebagai berikut (Carrol & 

Anderson 2009): Daya Tampung Beban Pencemar adalah beban pencemar sesuai 

peruntukan kelas dikurangi beban pencemar sungai ditambah beban pencemar 

yang masuk. Dimana beban pencemar yang masuk bersumber dari beban 

pencemar sumber pencemar titik (point sources) dan sumber pencemar tersebar 

(non point sources). Beban pencemar sungai adalah beban pencemar yang 

memang telah ada dalam air dan beban pencemar sesuai peruntukan adalah beban 

pencemar yang dapat diterima sungai berdasarkan tanpa merubah kelas air sungai 

tersebut. 
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2.6. Aplikasi Qual2Kw 

Saat ini terdapat enam model kualitas air yang paling banyak digunakan 

dan tersedia bebas. Model-model ini memiliki perbedaan dalam hal proses-proses 

yang mendasari, kebutuhan input, asumsi, dan aplikasinya. Proses-proses yang 

mendasari model SIMCAT dan TOMCAT sangat sederhana. Model SIMCAT dan 

TOMCAT merupakan model yang terlalu banyak menyederhanakan proses-proses 

yang terjadi di dalam sungai sehingga diperoleh hasil prediksi yang cepat, namun 

kurang akurat. Model WASP7 dan QUASAR mensimulasikan proses-proses yang 

kompleks dalam sungai dan memerlukan data yang sangat banyak, sehingga 

menimbulkan kesulitan dalam mengalokasikan biaya dan waktu. Kompleksitas 

proses-proses yang mendasari model QUAL2EU dan QUAL2Kw dapat 

dikategorikan menengah bila dibandingkan dengan model SIMCAT dan 

TOMCAT serta model WASP7 dan QUASAR Model QUAL2Kw memiliki 

kelebihan, yaitu adanya perlengkapan untuk mengkonversi kematian alga menjadi 

carbonaceous BOD (CBOD) sehingga lebih sesuai untuk perairan yang terdiri 

dari macrophyte daripada QUAL2EU (Kannel, et al., 2011 dalam Waluyo. E, 

2007). 

Qual2Kw adalah kerangka untuk simulasi kualitas air di sungai dengan 

menggunakan pendekatan aliran satu dimensi dengan pola tunak (steady). 

Qual2Kw adalah versi terbaru dari model Qual2E (Brown, 1987). Qual2Kw 

diadaptasi dari model Qual2K yang awalnya dikembangkan oleh Dr. Steven 

Chapra dari Tufts University (Chapra, 2003). 

Model QUAL2Kw merumuskan secara matematis hubungan proses fisika, 
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kimia, dan biologi dengan kualitas air sungai melalui berbagai pendekatan ilmiah. 

Proses fisika dalam perairan sungai direpresentasikan dalam model hidrolika dan 

model temperatur. Model hidrolika memperhitungkan kesetimbangan aliran, 

karakteristik hidrolika waktu tempuh, dan dispersi longitudinal. Model hidrolika 

dalam QUAL2Kw mensyaratkan pola aliran steady state dan monodimensi. 

Untuk mendapatkan keadaan ini, sungai dibagi-bagi menjadi beberapa segmen 

yang terbagi lagi atas ruas-ruas segmen yang memiliki pola aliran steady state. 

Model temperatur memperhitungkan keseimbangan panas untuk setiap ruas 

sungai (Lestari, 2013). 

Kode yang digunakan untuk pengimplementasian perhitungan pada 

Qual2Kw adalah Visual Basic for Application (VBA). Walaupun demikian, 

fortran juga tersedia sebagai pilihan. Sedangkan excel hanya bertindak sebagai 

input dari user. Satu set worksheet dalam Qual2Kw digunakan untuk memasukkan 

parameter-paramater yang perlu untuk menghasilkan model yang siap untuk di-

running. Worksheet ini ditandai dengan warna biru muda. (Syafi’I, 2011). 

Beberapa parameter yang mampu disimulasikan oleh Qual2Kw adalah suhu, 

BOD, DO, fitoplankton dan beberapa parameter yang lain (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1 
Variabel dalam Qual2Kw 

 
Variable Unitsa 

Temperature °C 
Conductivity mhos 
Inorganic suspended 
solids 

mgD/L 
Dissolved oxygen mg 02/L 
Slowly reacting CBOD mg 02/L 
Fast reacting CBOD mg 02/L 
Organic nitrogen gN/L 
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Variable Unitsa 
Ammonia nitrogen gN/L 
Nitrate nitrogen gN/L 
Organic phosphorus gP/L 
Inorganic phosphorus gP/L 
Phytoplankton gA/L 
Detritus mgD/L 
Pathogen cfu/100 mL 
Alkalinity CaC03/L 
Total inorganic carbon mole/L  
Bottom algae biomass gD/m2 
Bottom algae nitrogen mg N/m2 
Bottom algae phosphorus  mg P/m2 

Sumber:  Pelletier, 2008 

Aplikasi QUAL2Kw menggunakan sederet worksheet sebagai tempat 

untuk memasukkan data parameter yang dibutuhkan seperti Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2.  

Worksheet QUAL2Kw



 

 

 


