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RINGKASAN 

 

 Sungai Ngebrong merupakan salah satu sungai yang 

melintasi Kawasan Tawangsari Barat Kecamatan Pujon. 

Sungai Ngebrong dimanfaatkan sebagai tempat pengaliran air 

hujan yang keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

manusia di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai). Kegiatan 

masyarakat yang berada di sekitar sungai berpengaruh 

terhadap peningkatan jumlah limbah domestik yang masuk ke 

dalam Sungai Ngebrong. Saat ini penduduk kawasan Sungai 

Ngebrong belum melakukan pengolahan terhadap limbah 

domestik yang dibuang ke badan air Sungai Ngebrong. 

Penelitian terhadap badan air Sungai Ngebrong yang melintasi 

kawasan perkampungan dan area perkebunan perlu dilakukan 

untuk mengetahui kondisi status mutu air Sungai Ngebrong dan 

mengetahui indeks pencemarannya. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya dalam pemantauan kualitas, pengelolaan kualitas, dan 

pengendalian pencemaran Sungai Ngebrong. Penelitian 

dilakukan dengan mengambil sampel air sungai pada titik yang 

telah ditentukan yaitu T1(hulu) dan T2(hilir). Metode sampling 

yang digunakan adalah grab sample. Pengujian dilakukan 
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terhadap parameter suhu, pH, TSS, BOD, COD, DO, NO2, 

NO3, PO4, S, dan Zn. Kemudian hasil pengujian dibandingkan 

dengan baku mutu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 untuk 

air kelas IV dan dilanjutkan perhitungan untuk indeks 

pencemaran air. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kualitas 

air Sungai Ngebrong di titik Hulu dan titik Hilir memenuhi baku 

mutu untuk parameter DO (5,0 dan 5,2 mgO2/L), BOD (8,38 dan 

7,12 mg/L), COD (21,39 dan 21,75 mg/L), TSS (8,4 dan 6,0 

mg/l), NO3 (1,491 dan 2,993 mg/L), NO2(0,0269 dan <0,0022 

mg/L), PO4 (0,1796 dan 0,5095 mg/L), Zn (<0,0066 dan 

<0,0066 mg/L), suhu (20,3 dan 21 0C), pH (7,75 dan 7,82). 

Sedangkan parameter S melebihi baku mutu pada titik Hilir 

yaitu 0,0650 mg/L. Sungai Ngebrong diindikasikan tercemar 

sedang pada hulu dan tercemar berat pada parameter tertentu 

pada hilir dengan indeks pencemaran 4,5455 (titik Hulu) dan 

23,0601 (titik Hilir). Hal ini menandakan bahwa Sungai 

Ngebrong mengalami pencemaran yang disebabkan oleh 

tingginya konsentrasi Sulfur yang terdapat di badan air. 

konsentrasi sulfur yang tinggi pada bagian hilir diindikasikan 

berasal dari aliran air permukaan yang berasal dari perkebunan 

dan terbawa air hujan menuju ke badan Sungai Ngebrong. 

Kondisi kualitas air Sungai Ngebrong yang masuk pada kelas 

IV tidak dapat digunakan sebagai kawasan ekowisata berbasis 

sungai dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya. 

 

Kata Kunci: Ekowisata, Metode Indeks Pencemaran, Sungai, 

Status Mutu Air 
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Tyas Roro Anggraini Kyai Marjo. 155100901111025. Study 

of the Status of the Water Quality of the Ngebrong River 

with Physical and Chemical Parameters in the Tawangsari 

Barat Region of Pujon District, Malang Regency (Pollution 
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and Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS. 

SUMMARY 

 

 Ngebrong River is one of the rivers that crosses the 

West Tawangsari Region, Pujon District. Ngebrong River is 

used as a place for rainwater drainage whose existence cannot 

be separated from human activities around the watershed. 

Community activities around the river influence the increase in 

the amount of domestic waste that enters the Ngebrong River. 

At present the residents of the Ngebrong River area have not 

yet processed the domestic waste that has been dumped into 

the Ngebrong River water bodies. Research on the Ngebrong 

River water bodies that cross villages and plantation areas 

needs to be done to determine the condition of the Ngebrong 

River water quality status and find out its pollution index. This is 

done as an effort in monitoring quality, quality management, 

and controlling pollution of the Ngebrong River. The research 

was carried out by taking samples of river water at 

predetermined points, namely T1 (upstream) and T2 

(downstream). The sampling method used is grab sample. 

Tests were carried out on the parameters of temperature, pH, 

TSS, BOD, COD, DO, NO2, NO3, PO4, S, and Zn. Then the 
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test results are compared with the quality standards based on 

PP No. 82 of 2001 for class IV water and continued calculation 

for the water pollution index. The results of the study state that 

the water quality of the Ngebrong River at the Upper and Lower 

points meets the quality standards for DO parameters (5.0 and 

5.2 mgO2 / L), BOD (8.38 and 7.12 mg / L), COD (21.39 and 

21.75 mg / L), TSS (8.4 and 6.0 mg / l), NO3 (1.491 and 2.993 

mg / L), NO2 (0.0269 and <0.0022 mg / L), PO4 (0.1796 and 

0.5095 mg / L), Zn (<0.0066 and <0.0066 mg / L), temperature 

(20.3 and 21 0C), pH (7.75 and 7.82). While the parameter S 

exceeds the quality standard at the Downstream point which is 

0.0650 mg / L. The Ngebrong River is indicated to be 

moderately polluted in the upstream and heavily polluted in 

certain parameters downstream with a pollution index of 4,5455 

(upstream point) and 23,0601 (Downstream point). This 

indicates that the Ngebrong River experienced pollution caused 

by high concentrations of Sulfur found in water bodies. High 

sulfur concentrations in the downstream are indicated to 

originate from the flow of surface water originating from 

plantations and carried by rain water to the Ngebrong River 

body. The condition of the Ngebrong River water quality that 

enters class IV cannot be used as a river-based ecotourism 

area because it is not in accordance with its designation. 

 

Keywords: Ecotourism, Pollution Index, River Method, Status of 

Water Quality 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang 

dimanfaatkan bagi kehidupan mahkluk hidup, terutama 

manusia yang tidak dapat melepaskan 

ketergantungannya terhadap air. Pemanfaatan Sumber 

Daya Alam (SDA) terutama air seharusnya dilakukan 

dengan bijaksana agar keberadaanya tetap terjaga. Baik 

dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sumber air yang 

dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan mahkluk 

hidup dapat berasal dari sungai, air tanah dan danau atau 

waduk.  

Kawasan Tawangsari Barat merupakan sebuah 

Kawasan yang berada di Desa Tawangsari Kecamatan 

Pujon Kabupaten Malang. Luas wilayah Tawangsari 

secara keseluruhan kurang lebih adalah 770,04 Ha, yang 

terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Gerih, Dusun 

Manting, Dusun Ngebrong dan Dusun Bunder. Jumlah 

penduduk Desa Tawangsari adalah 8.137 jiwa serta di 

Desa Tawangsari memiliki potensi yang cukup besar 

untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya 

Alam (SDA).  

Penelitian ini berada di Kawasan Tawangsari Barat 

yang meliputi Dusun Ngebrong dan Dusun Manting. 
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Batas dari Kawasan Tawangsari Barat adalah sebelah 

utara dan barat berbatasan dengan hutan, sedangkan 

sebelah timur berbatasan dengan Dusun Gerih dan 

sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Ngabab. 

Aktivitas masyarakat yang sebagian besar petani 

menjadikan sungai yang berada di sekitar kawasan 

penelitian menjadi sumber air untuk irigasi lahan 

pertanian. Aktivitas pertanian yang berada di kawasan ini 

selain di dukung dengan jumlah air yang cukup, didukung 

juga dengan kondisi tanah yang subur. Tanaman 

pertanian yang banyak di tanam di kawasan ini 

merupakan jenis sayuran seperti wortel dan kubis. 

Pengembangan jenis sayuran yang ditanam oleh 

masyarakat semakin hari semakin berkembang. 

Perkembangan ini didukung dengan semakin 

berkembangnya Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber 

Daya Manusia (SDM) di kawasan ini.  

Perkembang yang terus terjadi tanpa adanya evaluasi 

dan pemantauan dapat merusak lingkungan, sehingga 

akan mengakibatkan terganggunya ekosistem pada 

kawasan tersebut. Sungai yang merupakan salah satu 

Sumber Daya Alam (SDA) memiliki peran penting dalam 

kehidupan masyarakat pedesaan. Hal ini berkaitan 

dengan fungsi sungai sebagai sumber air irigasi lahan 

pertanian. Sungai yang digunakan sebagai sumber air 
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dalam irigasi harus di jaga kualitas dan kuantitasnya. 

Sehingga sungai tetap mampu memenuhi kebutuhan 

sumber air untuk irigasi.  Selain digunakan sebagai 

sumber air untuk irigasi, sungai dapat dikembangkan 

menjadi kawasan ekowisata. Kawasan ekowisata 

merupakan salah satu wisata edukasi dan cara dalam 

menjaga ekosistem sungai.  

Kawasan Tawangsari Barat yang memiliki sungai 

sebagai sumber irigasi mampu dikembangkan sebagai 

kawasan ekowisata. Kegiatan pertama yang harus 

dilakukan sebelum dikembangkan menjadi kawasan 

ekowisata adalah dengan mengetahui kualitas dan 

kuantitas air sungai kawasan tersebut.  Aktivitas 

masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai 

mengakibatkan penurunan kualitas air sungai, sehingga 

kuantitas dari air sungai tersebut perlahan ikut menurun. 

Penurunan kualitas air sungai mengakibatkan penurunan 

status mutu air yang dapat mengakibatkan terganggunya 

kesehatan lingkungan, sehingga perlu adanya studi 

tentang status mutu air. Untuk mengetahui status mutu air 

sungai Kawasan Tawangsari Barat, maka dilakukan 

penelitian terhadap kualitas air sungai dengan 

menggunakan Metode Indeks Pencemaran. 

Metode Indeks Pencemaran merupakan metode yang 

sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
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Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang pedoman Penentuan 

Status Mutu Air. Metode ini digunakan karena secara 

umum dapat menunjukkan kualitas Sungai dengan 

beberapa parameter yang diukur yaitu Suhu, Kekeruhan, 

Total Solid, pH, Phospat, DO (Dissolved Oxygen), BOD 

(Biological Oxygen Demand), Nitrat, dan Fecal Coliform 

dengan menyederhanakan informasi sehingga informasi 

kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai 

tunggal. Penentuan kualitas air atas dasar Indeks 

Pencemaran (IP) dapat memberikan masukan pada 

pengambilan keputusan agar dapat menilai kualitas 

badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan 

tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi 

penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar 

air. Kualitas air pada suatu kawasan berpengaruhi 

terhadap kesehatan lingkungan kawasan tersebut. 

Sungai dengan kualitas air yang baik akan memberikan 

keuntungan terhadap kawasan tersebut, begitu juga 

sebaliknya jika kualitas air yang buruk akan menimbulkan 

kerugian terhadap kawasan tersebut. Dalam upaya 

pengembangan Kawasan Tawangsari Barat menjadi 

Kawasan Ekowisata berbasis sungai diperlukan 

pertimbangan terhadap kualitas air sungai serta keadaan 

lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat.  
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Ekowisata merupakan bentuk wisata yang 

menekankan pada tanggung jawab terhadap kelestarian 

alam, memberikan manfaat ekonomi dan 

mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat 

setempat. Ekowisata berbasis sungai merupakan 

ekowisata yang menitiberatkan pada kelesatraian sungai 

serta konservasi terhadap kawasan sekitar aliran sungai. 

Konservasi terhadap aliran sungai sangat dibutuhkan 

demi terjaganya ekosistem pada Daerah Aliran Sungai 

(DAS). Upaya lain yang dilakukan dalam menjaga 

kawasan DAS tetap sesuai dengan fungsinya adalah 

dengan tidak membuang limbah padat atau cair langsung 

ke sungai. Hal ini akan mempengaruhi pada kualitas air 

sungai dan menurunkan estetika perairan.  

Kawasan Tawangsari Barat yang memiliki potensi 

Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah memerlukan 

kesadaran dari seluruh masyarakat kawasan tersebut 

berperan dalam pengembangan menjadi kawasan yang 

maju tidak hanya di bidang pertanian tetapi juga dibidang 

ekowisata.  Cakupan ekowisata yang ada di kawasan ini 

berupa bentang alam dan mata air. Bentang alam yang 

luas dengan pemandangan khas pedesaan akan menjadi 

daya tarik tersendiri dai kawasan ini. Selain bentang alam 

terdapat sumber mata air yang berada di sisi utara Dusun 

Ngebrong. Mata air yang berada di Dusun Ngebrong 
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dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai sumber air 

bersih dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Potensi 

Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ada di kawasan ini perlu terus digali dan 

dikembangkan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Pengembangan yang 

dilakukan akan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi 

masyarakat sekitar selain dari aktivitas pertanian yang 

dilakukan.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi status mutu air sungai 

Ngebrong di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon 

dengan metode Indeks Pencemaran? 

2. Bagaimana pengaruh kondisi status mutu sungai 

Ngebrong dalam upaya yang dilakukan untuk 

pengembangan Desa Tawangsari menjadi 

kawasan ekowisata berbasis sungai? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui cara menentukan status mutu air 

sungai Ngebrong dengan metode Indeks 

Pencemaran. 

2. Mengetahui pengaruh status mutu dalam upaya 

yang dilakukan untuk pengembangan Desa 

Tawangsari menjadi kawasan ekowisata berbasis 

sungai. 
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1.4 Manfaat  

1. Bagi penulis, memberikan pengetahuan tentang 

metode penentuan status mutu air sungai dengan 

metode Indeks Pencemaran. 

2. Bagi akademisi, memberikan bahan referensi 

penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang 

sama. 

3. Bagi pemerintah daerah, informasi ini dapat 

digunaan sebagai bahan pertimbangan atau 

acuan dalam memformulasi kebijakan dalam 

pengelolaan kawasan ekowisata. 

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi upaya 

pemeliharaan dan pemanfaatan air sunga desa 

Tawangsari. 

5. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang upaya pengembangan desa 

sebagai kawasan ekowisata. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Parameter yang diuji hanya TSS (Total 

Suspended Solid), BOD (Biochemical Oxygen 

Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), DO 

(Dissolved Oxygen), No3-N (Nitrate Nitrogen), Zn 

(Seng), NO2-N (Nitrite Nitrogen), Suhu, pH, P 

(Phospat) dan S (Sulfur). 
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2. Penelitian ini tidak membahas tentang perubahan 

kualitas air secara fisik dan biologi. 

3. Keadaan geografis pada lokasi penelitian tidak 

dibahas.  

4. Penenlitian ini tidak membahas segi ekonomi dari 

kawasan ekowisata. 
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BAB II TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sungai 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

menjelaskan bahwa, air merupakan salah satu sumber 

daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi 

kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk 

memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan 

modal dasar dan faktor utama pembangunan. Kualitas air 

dipengaruhi oleh pengggunaan lahan, litologi, waktu, 

curah hujan dan aktivitas manusia yang mengakibatkan 

pencemaran air sungai, baik fisik, kimia, maupun biologi 

(Sheftiana, 2017).  

Sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir 

dan mendapat masukan dari semua buangan yang 

berasal dari kegiatan manusia di daerah pemukiman, 

pertanian dan industri didaerah sekitarnya. Masukan 

buangan ke dalam sungai akan mengakibatkan 

perubahan faktor fisika, kimia, dan biologi di dalam 

perairan (Sahabuddin et al, 2014). Selain itu sungai 

merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air 

dari suatu kawasan. Air permukaan atau air limpasan 

mengalir secara gravitasi menuju tempat yang lebih 

rendah. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna 
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bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Fungsi sungai 

yaitu sebagai sumber air minum, sarana transportasi, 

sumber irigasi, peikanan dan lain sebagainya. Aktivitas 

manusia inilah yang menyebabkan sungai menjadi rentan 

terhadap pencemaran air. 

2.2 Kualitas Air 

Pencemaran air merupakan masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dana tau 

komponen lain ke dalam air dana tau berubahnya tatanan 

air oleh kegiatan manusai atau oleh proses alam, 

sehingga kualitas air menurun sampai tingkat tertentu 

yang menyebabkan air menjadi kurang atau sudah tidak 

berfungsi sesuai dengan peruntukannya.  

Kualitas air adalah sifat air dan kandungan mahluk 

hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. 

Kualitas air dinyatakan dalam beberapa parameter, yaitu 

parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut, dan 

sebagainya), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, 

kadar logam, dan sebagainya), dan parameter biologi 

(keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya). 

Kualitas air sungai disuatu daerah sangat 

dipengaruhi oleh aktifitas manusia, khususnya yang 

beradi di sekitar sungai. Jika aktivitas tersebut diimbangi 

oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam 

melestarikan lingkungan sungai, maka kualitas air sungai 



11 
 

akan relative baik. Namun sebaliknya, tanpa adanya 

kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat maka 

kualitas air sungai akan menjadi buruk. Buruknya kualitas 

air sungai akan berdampak pada menurunnya jumlah 

biota sungai dan secara umum akan semakin 

menurunkan kualitas air sungai di bagian hlir yang 

kemudian bermuara di laut (Yogafanny, 2015). 

2.3 Kriteria Baku Mutu Air  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air, baku mutu air adalah 

ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau 

komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur 

pencemar yang ditoleransi keberadaannya di dalam air, 

sedangkan kelas air adalah peringkat kualitas air yang 

dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan 

tertentu.  

Baku mutu air merupakan kadar atau batas ukuran 

makhluk hidup, zat, energy atau komponen yang harus 

ada atau merupakan usnsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya di dalam air. Dalam menjaga kualitas air 

tetap terjaga, seluruh kegiatan yang menghasilkan limbah 

cair yang akan dibuang ke perairan harus memenuhi 

standar baku mutu atau kriteria mutu air sungai uang akan 
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menjadi tempat pembuangan limbah tersebut (Yuliastuti, 

2011). 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran air yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 menyebutkan 

klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas 

yaitu: 

1. Kelas satu: diperuntukan untuk air baku air 

minum serta peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

2. Kelas dua: diperuntukan dalam 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, serta irigasi tanaman. 

3. Kelas tiga: diperuntukan untuk pembudidayaan 

air tawar, perikanan, irigasi tanaman, dan 

peruntukan lain yang sama dengan kegunaan 

tersebut 

4. Kelas empat: diperuntukan untuk irigasi dan 

peruntukan lain yang sama dengan peruntukan 

tersebut. 

2.4 Sumber Pencemaran Air 

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi 

secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu 

sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. 
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Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, 

TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak 

langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air 

dari tanah, air tanah atau atmosfir berupa hujan. Pada 

dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, 

rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air 

tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya 

pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfir juga 

berasal dari aktifitas manusia yaitu pencemaran udara 

yang menghasilkan hujan asam (Warlina, 2004).  

Menurut Yuliastuti (2011), sumber pencemar air 

dapat dibedakan menjadi dua karakteristik yaitu sumber 

limbah domestic dan sumber limbah non domestic. 

Sumber limbah domestic berasal dari daerah pemukiman 

masyarakat serta limbah non domestic berasal dari 

kegiatan industry, pertanian, peternakan atau limbah 

yang berasalah bukan dari wilayah pemukiman. Limbah 

yang akan dibuang ke badan air atau sungai seharusnya 

dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan 

demi menjaga kualitas air sungai dari pencemaran air.  

2.5 Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan 

Lingkungan Masyarakat 

Perkembangan kegiatan pembangunan yang 

semakin meningkat menimbulkan resiko berupa 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga, 
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mengakibatkan terganggunya fungsi ekosistem dan tidak 

berfungi sesuai dengan peruntukannya. Keadaan ini akan 

berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air 

yang semakin menurun kualitasnya akibat kegiatan 

membuang sampah dan limbah cair ke sungai atau 

sumber air. Sebagai komponen sumber daya alam yang 

sangat vital, air perlu dimanfaatakan sebaik-baiknya dan 

dijaga kelestariannya serta kualitasnya agar dapat 

dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. 

Pencemaran air akan berpengaruh terhadap 

kesehatan lingkungan disekitar sungai atau sumber air. 

Badan air/sungai yang mengalami pencemaran akan 

mengakibatkan organisme, biota, hewan serta tumbuhan 

menjadi rusak atau mati karena kandungan zat pencemar 

pada badan air tersebut. Selain mengakibatkan 

kerusakan dan kematian pada hewan dan tumbuhan, 

warga yang mendiami daerah sekitar sungai akan rentan 

terhadap serangan penyakit. Hal ini dikarenakan pada air 

sungai yang telah tercemat terdapat zat-zat yang dapat 

merugikan tubuh.  

Menurut Puspitasari (2009), hal-hal yang 

menyebabkan turunnya kualitas kesehatan lingkungan 

sebagai berikut: 

a) Terjadinya disparitas status kesehatan. Meskipun 

secara nasional kualitas kesehatan masyarakat 
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telah meningkat, akan tetapi disparitas status 

kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar 

kawasan dan antar perkotaan-pedesaan masih 

cukup rendah. 

b) Terjadinya beban penyakit. Pola penyakit yang 

diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah 

penyakit diare dan penyakit kulit. 

c) Perilaku masyarakat yang kurang mendukung 

pola hidup bersih dan sehat 

d) Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat miskin 

dan terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi 

tidak merata. 

2.6 Metode Indeks Pencemaran 

Penentuan kualitas air tidak lepas dari status mutu air 

dari suatu badan air. status mutu air adalah tingkat kondisi 

mutu air yang menunjukan kondisi cemar atau kondisi 

baik oada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan 

membandingakn dengan baku mutu air yang ditetapkan. 

Penentuan status mutu air dapat menggunakan Metode 

Indeks Pencemaran (Sisuanto, 2017).  

Menurut Pohan (2016), penentuan status mutu air 

menggunakan metode Indeks Pencemaran sesuai 

dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

No. 115 Tahun 2003 Lampiran II tentang Pedoman 

Penentuan Status Mutu Air. untuk mengetahui tingkat 
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pencemaran pada sungai digunakan rumus 2.1 di bawah 

ini: 

Pij=√((Ci/Lij)2M+(Ci/Lij)2R)/2 .........................(2.1) 

Dimana: 

Lij  =Kosentrasi parameter kualitas air yang 

dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air  

(J) Ci  =Kosentrasi parameter kualitas air 

dilapangan  

Pij   = Indeks pencemaran bagi peruntukan (J)  

Ci/Lij)M = Nilai, Ci/Lij maksimum 

(Ci/Lij)R = Nilai, Ci/Lij rata-rata 

Metode Indeks Pencemaran digunakan berbagai 

parameter kualitas air, maka pada penggunaannya 

dibutuhkan nilai rata dari keseluruhan nilai Ci/Lij sebagai 

tolak ukur pencemaran, tetapi nilai ini tidak akan 

bermakna jika salah satu nilai Ci/Lij bernilai >1. Jadi 

indeks ini harus mencakup nilai Ci/Lij yang maksimum. 

Sungai semakain tercemar untuk suatu peruntukan (J) 

jika nilai (Ci/Lij)R dan (Ci/Lij)M adalah lebih besar dari 1,0 

jika nilai (Ci/Lij)R dan nilai (Ci/Lij)M makin besar , maka 

tingkat pencemaran suatu badan air akan semakin besar 

pula.   

Metode ini menghubungkan tingkat pencemaran 

suatu perairan yang dipakai untuk peruntukan tertentu 
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dengan nilai parameter– parameter tertentu, seperti 

ditunjukkan pada Tabel. 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Hubungan Nilai IP dengan Status Mutu Air 

Nilai IP Mutu Perairan 

0 – 1,0 Kondisi Baik 

1,1 – 5,0 Cemar Ringan 

5,0 – 10,0 Cemar Sedang 

>10,0 Cemar Berat 

Sumber : Kep-MENLH No 115 Tahun 2003 

2.7 Kawasan Ekowisata  

2.7.1 Kawasan Ekowisata Berbasis Sungai 

Ekosistem sungai merupakan salah satu sumber 

daya potensial yang dapat dikembangkan masyarakat 

sebagai objek dan daya Tarik ekowisata untuk 

menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan 

mendorong program konservasi sungai (Aulia, 2017). 

Ekosiwisata (ecotourism) didefinisikan sebagai suatu 

bentuk wisata yang menekankan pada tanggung jawab 

terhadap kelestarian alam, memberikan manfaat serta 

ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi 

masyarakat setempat (Muhajirin, 2015). Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, 

jenis-jenis ekowisata yang ada di daerah anatara lain: (a) 

ekowisata bahari, (b) ekowisata hutan, (c) ekowisata 

pegunungan, dan (d) ekowisata karst. Manfaat ekowisata 
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berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek 

tersebut meliputi aspek konservasi, pemberdayaan 

ekonomi dan pendidikan lingkungan. Dengan adanya 

kawasan ekowisata berbasis sungai, diharapkan 

kelestaian ekosistem sungai dapat terjaga sehingga akan 

berjalan sesuai dengan fungsi sungai semestinya.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Agustus 

2018. Lokasi yang digunakan dalam pengambilan air 

sungai adalah sungai yang mengalir melewati Kawasan 

Tawangsari barat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

Kawasan Tawangsari bagian Barat meliputi Dusun 

Ngebrong dan Dusun Krajan. Dimana Kawasan 

Tawangsari secara keseluruhan berada pada koordinat 

7048’30: - 7050’13” LS dan 112028’19” BT. Khusus 

Kawasan Tawangsari Barat berada pada koordinat 

7048’21.6” LS dan 112026’03,0” BT.  Peta lokasi penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini. 

 

(Sumber: Google Earth, 2018) 
Gambar 3.1 Lokasi Kawasan Tawangsari 

TITIK 1 

Titik 2 

Titik T1(Hulu) 

Titik T2(Hilir) 

Titik pengambilan hulu 

Titik Pengambilan Hilir 
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Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode grab sampling, dan setelah sampel diambil akan 

dilakukan pengujian sampel langsung di lapangan 

maupun di laboratarium sesuai dengan prosedur 

pengujian yang berlaku. Jarak pengambilan sampel 

dilakukan 30 meter – 50 meter dari pemukiman. Sampel 

yang telah diambil akan diuji menggunakan 11 parameter 

uji yaitu TSS, BOD, COD, DO, No3, Zn, NO2, Suhu, pH, 

PO4 dan S. Pengujian sampel dilakukan sesuai dengan 

metode yang standar sesuai yang digunakan oleh 

laboratorium penguji. Hasil penelitian kualitas air sungai 

yang telah selesai akan dikaji baku mutu seperti yang 

tertera pada Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2001 

tentang Pengolahan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. Metode Indeks Pencemaran yang 

terdapat pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 115 Tahun 2003. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

lapang berlanjut dengan analisi laboratarium. Pendukung 

penelitian ini meliputi penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian 

menggunakan sistem analisis dan menyajikan data 

secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami. 
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Sedangkan penelitian eksperimen pada umumnya lebih 

menekankan pemenuhan validitas internal dengan 

mengontrol, mengendalikan, mengeliminir pengaruh 

faktor-faktor di luar eksperimen yang dapat 

mempengaruhi hasil (Jaedun, 2011). Hasil dari 

eksperimen lapang bertujuan untuk mengumpulkan data 

yang saling berkaitan sehingga dapat dianalisis di 

laboratarium.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan 

diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari 

objek yang diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah 

Sungai Ngebrong yang mengalir melintasi Kawasan 

Tawangsari Barat. Sampel dari penelitian ini merupakan 

air Sungai Ngebrong yang diambil dari 2 (dua) titik pada 

jarak 30-50 meter sebelum pemukiman dan 30-50 meter 

setelah pemukiman.  

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan sebagai data 

pendukung dari hasil penelitian, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer penelitian ini meliputi data yang 

diperoleh langsung dari obyek penelitian. Hasil 
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dari data primer berupa data pengujian sampel air 

sungai pada parameter suhu, pH, TSS, BOD, 

COD, DO, NO3, NO2, PO4, Zn, dan S.   

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan adalah data sosial 

yang diperoleh dari kelurahan Desa Tawangsari 

meliputi data penyebaran penduduk tiap Dusun, 

sarana Pendidikan Formal dan Non Formal 

pekerjaan serta penggunaan lahan pada Desa 

Tawangsari. Sebagian besar penduduk Desa 

Tawangsari bermata pencaharian sebagai petani 

sayur, sehingga sekitar 90% kawasan Desa 

Tawangsari merupakan lahan pertanian.  Pada 

Tabel 3.1 merupakan tabel penyebaran penduduk 

tiap dusun dan Tabel 3.2 merupakan tabel sarane 

Pendidikan Formal dan Non Formal yang ada di 

Desa Tawangsari.  
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3.5 Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui 

beberapa tahapan. Tahapan pelaksanaan penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Penentuan Titik Sampel Air Sungai 

 Penentuan titik sampel air dilakukan sebelum 

pengambilan sampel air sungai. Penentuan ini dilakukan 

berdasarkan metode purposive sampling karena syarat 

dalam penelitian eksperimen adalah memiliki 

kemampuan awal yang sama. Dimana puposive sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

didasarkan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu (Hanifah, 2016). 

Pertimbangan yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

pertimbangan terhadap sumberk kegiatan yang diduga 

mempengaruhi kualitas air sungai. Pengambiln sampel 

dilakukan di hulu sungai, yaitu 30 meter - 50 meter 

sebelum pemukiman Dusun Ngebrong, dan 30 meter – 50 

meter di bagian hilir yaitu setelah Dusun Ngebrong.  

 

3.6.2 Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai 

Pengambilan sampel air dilakukan dengan 

menggunakan metode Grab Sampling, dimana metode 

pengambilan sampel dilakukan secara langsung dari 

badan air yang sedang dijadikan penelitian (Efendi, 

2003). Pengambilan sampel dilakukan pada dua titik. 

Sampel yang digunakan menggambarkan karakteristik 

pada setiap sampel yang telah diambil, sehingga jumlah 

sempel air yang diambil sebanak 250 mL menggunakan 
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botol kaca yang dimasukan ke dalam badan air sungai 

kira-kira tidak terlalu dipermukaan dan tidak terlalu jauh 

ke dalam. Penutupan botol dilakukan didalam badan air 

sungai bertujuan agar tidak ada gelembung udara yang 

masuk sehingga tidak ada oksigen didalam botol air 

sampel yang digunakan. Setelah botol berisi air sampel 

akan dimasukan ke dalam coolbox dengan tujuan agar 

sampel tidak rusak saat dibawa menuju ke laboratarium.  

3.6.3 Pengujian di Laboratarium 

Pengujian dilakukan di Laboratarium Jasa Tirta Kota 

Malang. Sampel air yang telah diambil akan diuji dengan 

menggunakan 11 (sebelas) parameter yaitu, Suhu, pH, 

TSS, BOD, COD, DO, No3, Zn, NO2, pH, PO4 dan S. 

Metode dan cara kerja yang digunakan dalam penentuan 

parameter akan dijelaskan di bawah ini: 

(a) Suhu 

Pengukuran suhu tidak terlalu berpengaruh terhadap 

kualitas air sungai. Pengukuran suhu dilakukan dengan 

menggunakan Terrmometer. Berikut penjelasan tentang 

cara kerja pengukuran Suhu: 

1. Alat dan bahan disiapkan 

2. Air sungai dituang ke dalam gelas beaker 

sebanyak 100 ml 

3. Air sungai diukur suhunya menggunakan 

termometer  
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(b) Derajat Keasaman (pH) 

pH merupakan keasaman dan kebasaan dari suatu 

laruan. Harus selalu diingat bahwa suatu larutan berair, 

produk kadar ion hidroksil harus selalu berada pada 

kisaran 10-14. Air netral mempunyai Ph 7,0. Batas-

batas praktis skala pH adalah 0 dan 14. pH sama 

dengan 0 untuk asam kuat dan pH sama dengan 14 

untuk basa kuat. Alat yang digunakan dalam 

pengukuran pH adalah pH meter.  Berikut dijelaskan 

cara kerja dari pengukuran air sampel menggunakan pH 

meter. 

Cara kerja :   

1. Alat dan bahan disiapkan 

2. Air sungai dituang ke dalam gelas beaker 

sebanyak 100 ml 

3. Air sungai diukur pH nya menggunakan pH 

meter 

 

(c) Total Suspended Solid (TSS) 

Menurut Badan Standarisasi Nasional tahun 2004, 

Residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan 

dengan ukuran partikel maksimal 2µm atau lebih besar 

dari ukuran partikel koloid.  

a. Alat dan Bahan:   
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- Kertas saring Whatman no.42 : berfungsi 

sebagai media penyaring zat tersuspensi 

- Corong Buchner   : berfungsi untuk 

mempermudah proses penyaringan air 

sampel ke erlenmeyer 

- Erlemneyer   : berfungsi sebagai 

tempat sampel setelah disaring 

- Timbangan analitik  : berfungsi untuk 

mengukur berat kertas saring 

- Desikator    : berfungsi untuk 

mendinginkan kertas saring 

- Gelas ukur   : berfungsi sebagai 

wadah sampel 

- Pengaduk   : untuk mengaduk 

air sampel 

- Cawan porselen   : berfungsi sebagai 

wadah ketika kertas saring dioven 

- Oven    : berfungsi untuk 

memanaskan kertas saring  

- Gelas beaker   : berfungsi sebagai 

wadah air sampel 

- Air sungai   : berfungsi sebagai 

sampel yang akan diuji 

b.  Cara Kerja : 

1. Alat dan bahan disiapkan 
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2. Gelas ukur diisi dengan 100 ml air sungai 

3. Kertas saring whatman no. 42 ditimbang 

menggunakan timbangan analitik 

4. Kertas saring dilipat dan diletakkan di atas 

corong dan erlenmeyer 

5. Air sungai diaduk dan dituangkan ke dalam 

erlenmeyer 

6. Kertas saring diletakkan di cawan porselen 

7. Kertas saring dipanaskan dalam oven pada 

suhu kurang dari 105oC selama 15 menit 

8. Kertas saring dimasukkan ke dalam desikator 

selama 10 menit 

9. Kertas saring ditimbang menggunakan 

timbangan analitik 

c. Perhitungan  

TSS (mg/L) = (A-B) X 1000 / V …….(3.1) 

Dengan pengertian : 

A = berat kertas saring + residu kering (mg) 

B = berat kertas saring (mg) 

V = volume contoh (mL) 
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(d) Biological Oxygen Demand (BOD) dan Dissolved 

Oxygen (DO) 

Metode yang digunakan dalam penentuan kadar 

BOD dan DO adalah dengan metode titrasi dengan cara 

Winkler. Metode titrasi dengan cara Winkler secara umum 

banyak digunakan untuk menentukan kadar oksigen 

terlarut. Prinsipnya dengan menggunakan titrasi 

iodometri. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu 

ditambahkan larutan MnCl2 dan NaOH - KI, sehingga 

akan terjadi endapan MnO2. 

Alat dan bahan: 

a. Botol Winkler   : berfungsi sebagai 

wadah sampel 

b. Pipet ukur   : berfungsi untuk 

mengambil larutan dengan volume tertentu 

c. Pipet tetes   : berfungsi untuk 

mengambil larutan skala tetes 

d. Buret   : berfungsi sebagai 

wadah titran pada proses titrasi 

e. Statif    : berfungsi sebagai 

penyangga buret 

f. Klem Bosh Head  : berfungsi sebagai 

penjepit buret 

g. Air sungai   : berfungsi sebagai 

bahan perlakuan 
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h. 50 ml MnSO4 50%  : berfungsi sebagai 

bahan pereaksi sampel 

i. 2 gram NaOH + 1.8 gram KI dilarutkan 

hingga 5 ml : berfungsi sebagai bahan 

pereaksi sampel 

j. H2SO4    : berfungsi sebagai 

bahan pereaksi sampel 

k. Na2S2O3   : berfungsi sebagai 

bahan pereaksi sampel 

l. Indikator amilum : berfungsi sebagai 

indikator warna 

Cara Kerja: 

1. Isilah botol Winkler dengan air sampel 

sampai penuh kemudian tutuplah pelan-

pelan dan jangan sampai terdapat 

gelembung udara. 

2. Tambahkan 1 ml MnSO4 50% dengan pipet. 

Ujung pipet harus tercelup ke dalam air 

sampel dalam botol Winkler. 

3. Dengan cara yang sama tambahkan larutan 

NaOH + Kl. Tutuplah botol pelan-pelan 

sehingga tidak terdapat gelembung udara di 

dalamnya. Kocoklah dengan membolak-

balikkan botoltersebut. Kemudian didiamkan 

selama 15 menit. 
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4. Tambahkan 2 ml H2SO4 4N dengan pipet, 

tutup dan kocok kemudian dibiarkan selama 

15 menit. 

5. Pindahkan 50 ml larutan di atas dengan 

menggunakan pipet takar. Titrasi larutan ini 

dengan larutan baku Na2S2O3 0,01 N 

sampai timbul warna kuning legam. 

Tambahkan 10 tetes indikator amilum. 

Lanjutkan titrasi hingga warna menjadi 

bening. 

6. Hasil dicatat 

Oksigen terlarut (mg/L) = 

𝑚𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 ×𝑁 𝑡ℎ𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡

𝑚𝐿 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 × 8.000 ………….(3.2) 

 

(e) Chemical Oxygen Demand (COD) 

Penentuan jumlah COD dapat dilakukan dengan uji 

COD, yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen 

yang dibutuhkan oleh bahan oksidan, misalnya kalium 

dikromat, untuk mengoksidasi bahan-bahan organik 

yang terdapat di dalam air. Dengan menggunakan 

kalium dikromat sebagai oksidator kuat dalam suasana 

asam, diperkirakan sekitar 95- 100% bahan organik 

dapat teroksidasi. Uji COD biasanya menghasilkan 

nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi daripada uji 
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BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi 

biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi 

dalam uji COD.  

 

(f) Nitrat (No3) 

Bahan yang digunakan dalam pengujian No3-N 

meliputi larutan asam sulfat (H2S04), larutan kalium 

antimonil tartrat (K(SbO)C4H4O6.1/2H2O), larutan 

amonium molibdat ((NH4)6Mo7O24.4H2O), larutan 

asam askorbat (C6H8O6), KH2PO4, Air suling bebas 

nitrit, Indikator fenolftalen, Glass wool, Kertas saring 

bebas nitrit berukuran pori 0,45µm, larutan asam 

sulfanilamida, larutan natrium oksalat (Na2C2O4), 

Fenol, Larutan campuran (dicampur 50 mL larutan 

H2SO4 5N, 5 mL Kalium Antimonil tartrat, 15 mL 

amonium molibdat dan 30 mL asam askorbat), larutan 

pengoksida (dicampur larutan alkalin sitrat 100 mL 

dengan 25 mL natrium hipoklorit), natrium nitroprusid, 

natrium oksida klorida, NaOH, MnSO4, KMnO4, HCl 

pekat, CHCl3, NaNO2, Ferro Ammonium Sulfat (FAS), 

NED dihidroklorida, larutan standar KNO3, larutan 

induk nitrit 250mg/L, larutan induk nitrat 250mg/L. Alat-

alat gelas, Timbangan analitik, Erlenmayer, botol 

polietilen 250 mL, kertas saring whatman GF/C, labu 

ukur, pipet volumetrik, pipet ukur, pipet tetes, 
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desikator,  dan Spektrofotometer UV-VIS Simadzu 

1200.  

Penentuan kadar nitrit dilakukan dengan metode 

spektrofotometer (SNI 06- 6989.9-2004). Pada kisaran 

kadar 0,01 mg/L -1,0 mg/L. Dalam suasana asam (pH 

2-2,5), nitrit akan bereaksi dengan Sulfanilamid (SA) 

dan N-(1-naphthyl) ethylene diamine dihydrochloride 

(NED dihydrochloride) membentuk senyawa azo yang 

berwarna merah keunguan yang dapat diukur pada 

panjang gelombang 543 nm. 

 

(g) Seng (Zn) 

Lima puluh ml contoh uji dimasukkan ke dalam 

gelas piala 100 ml atau Erlenmeyer 100 ml dan 

ditambahkan 5 ml HNO3 pekat kemudian dipanaskan 

perlahan-lahan sampai sisa volumenya 15 ml – 20 ml. 

Jika destruksi belum sempurna (tidak jernih), maka 

ditambahkan lagi 5 ml HNO3 pekat, kemudian 

dipanaskan lagi (tidak mendidih). Proses ini dilakukan 

secara berulang sampai semua logam larut, yang 

terlihat dari warna endapan contoh uji menjadi agak 

putih atau contoh uji menjadi jernih. Setelah itu kaca 

arloji dibilas dan air bilasannya dimasukkan ke dalam 

gelas pial. Kemudian contoh uji dipindahkan ke dalam 

labu ukur 50 ml (disaring bila perlu) dan ditambahkan 
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air bebas mineral sampai tepat tanda tera kemudian 

dihomogenkan. Setelah itu dibaca serapannya dengan 

menggunakan alat AAS. 

 

(h) Nitrit (NO2) 

Penentuan kadar nitrat NO2-N dilakukan dengan 

metode spektrofotometer (SNI 06- 2480-1991) pada 

kisaran kadar 0,1 mg/L - 2,0 mg/L dengan 

menggunakan metode brusin dengan alat 

spektrofotometer pada panjang gelombang 410 nm. 

Bahan yang digunakan meliputi larutan asam 

sulfat (H2S04), larutan kalium antimonil tartrat 

(K(SbO)C4H4O6.1/2H2O), larutan amonium molibdat 

((NH4)6Mo7O24.4H2O), larutan asam askorbat 

(C6H8O6), KH2PO4, Air suling bebas nitrit, Indikator 

fenolftalen, Glass wool, Kertas saring bebas nitrit 

berukuran pori 0,45µm, larutan asam sulfanilamida, 

larutan natrium oksalat (Na2C2O4), Fenol, Larutan 

campuran (dicampur 50 mL larutan H2SO4 5N, 5 mL 

Kalium Antimonil tartrat, 15 mL amonium molibdat dan 

30 mL asam askorbat), larutan pengoksida (dicampur 

larutan alkalin sitrat 100 mL dengan 25 mL natrium 

hipoklorit), natrium nitroprusid, natrium oksida klorida, 

NaOH, MnSO4, KMnO4, HCl pekat, CHCl3, NaNO2, 

Ferro Ammonium Sulfat (FAS), NED dihidroklorida, 



36 
 

larutan standar KNO3, larutan induk nitrit 250mg/L, 

larutan induk nitrat 250mg/L. Alat-alat gelas, 

Timbangan analitik, Erlenmayer, botol polietilen 250 

mL, kertas saring whatman GF/C, labu ukur, pipet 

volumetrik, pipet ukur, pipet tetes, desikator,  dan 

Spektrofotometer UV-VIS Simadzu 1200.  

 

(i) Phospat Total(PO4) 

Penentuan kadar Phosfat Total (PO4) dilakukan 

dengan metode spektrofotometer secara asam 

askorbat (SNI 06-6989.31-2005) pada kisaran kadar 

0,0 mg P/L sampai dengan 1,0 mg P/L. Prinsip dari 

metode ini didasarkan pada pembentukan senyawa 

kompleks fosfomolibdat yang berwarna biru. Kompleks 

tersebut selanjutnya direduksi dengan asam askorbat 

membentuk warna biru kompleks Molybdenum. 

Intensitas warna yang dihasilkan sebanding dengan 

konsentrasi fosfor. Warna biru yang timbul diukur 

dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

700nm-880nm. 

Bahan yang digunakan meliputi larutan asam 

sulfat (H2S04), larutan kalium antimonil tartrat 

(K(SbO)C4H4O6.1/2H2O), larutan amonium molibdat 

((NH4)6Mo7O24.4H2O), larutan asam askorbat 

(C6H8O6), KH2PO4, Air suling bebas nitrit, Indikator 
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fenolftalen, Glass wool, Kertas saring bebas nitrit 

berukuran pori 0,45µm, larutan asam sulfanilamida, 

larutan natrium oksalat (Na2C2O4), Fenol, Larutan 

campuran (dicampur 50 mL larutan H2SO4 5N, 5 mL 

Kalium Antimonil tartrat, 15 mL amonium molibdat dan 

30 mL asam askorbat), larutan pengoksida (dicampur 

larutan alkalin sitrat 100 mL dengan 25 mL natrium 

hipoklorit), natrium nitroprusid, natrium oksida klorida, 

NaOH, MnSO4, KMnO4, HCl pekat, CHCl3, NaNO2, 

Ferro Ammonium Sulfat (FAS), NED dihidroklorida, 

larutan standar KNO3, larutan induk nitrit 250mg/L, 

larutan induk nitrat 250mg/L. Alat-alat gelas, 

Timbangan analitik, Erlenmayer, botol polietilen 250 

mL, kertas saring whatman GF/C, labu ukur, pipet 

volumetrik, pipet ukur, pipet tetes, desikator,  dan 

Spektrofotometer UV-VIS Simadzu 1200. 

 

(j) Sulfur (S) 

Penentuan sulfat dilakukan dengan metode Sulva 

Ver 4. Sampel air dimasukan ke dalam Erlenmeyer 

readen Sulva Ver 4 alalu dikocok dan didiamkan 

selama 5 menit, kemudian dimasukan kedalam kuvet. 

Pada blanko dan deret standard ditambahkan juga 

reagen Sulve Ver 4 ini dan dikocok, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer Uv-
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Vis pada panjang gelombang 450 nm. Mula-mula 

larutan blanko dimasukan kemudian distel pada angka 

nol. Selanjutnya dimasukan larutan deret standard dan 

dilanjutkan dengan larutan sampel. Konsentrasi sulfur 

dalam mg/L ditunjukan pada alat. 

3.6.4 Penentuan Status Mutu dengan Metode Indeks 

Pencemaran (IP) 

Penentuan status mutu dengan metode Indeks 

Pencemaran (IP) di atur dalam Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003. 

Prosedur dalam melakukan perhitungan Indeks 

Pencemaran dijelaskan pada prosedur berikut: 

1. Menentukan harga Ci/Lij dengan cara menghitung 

untuk setiap parameter tiap lokasi yang digunakan 

untuk pengambilan sampel dengan Ci adalah 

konsentrasi hasil pengukuran dan Lij merupakan 

baku mutu dari air yang harus dipenuhi sesuai 

dengan PP No. 82 Tahun 2001. 

2. Jika harga konsentrasi parameter menurun maka 

tingkat pencemaran akan meningkat. Misalnya 

BOD, maka menentukan nilai teoritik Cim (missal 

untuk BOD maka nilai Cim adalah nilai BOD jenih, 

sehingga akan dituliskan dalam persamaan seperti 

berikut: 

𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗
=

𝐶𝑖𝑚−𝐶𝑖(ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛)

𝐶𝑖𝑚−𝐿𝑖𝑗
 …………. (3.3) 
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Jika nilai baku mutu untuk Lij memiliki rentang, 

maka digunakan persamaan seperti berikut : 

- Cij < Lij rata-rata digunakan 

𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗
(𝑏𝑎𝑟𝑢) =

[𝐶𝑗−𝐿𝑖𝑗(𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)]

[𝐿𝑖𝑗(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)−𝐿𝑖𝑗(𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)]
 

………………………… (3.4) 

- Cij > Lij rata-rata digunakan, 

𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗
(𝑏𝑎𝑟𝑢) =

[𝐶𝑖−𝐿𝑖𝑗(𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)]

[𝐿𝑖𝑗(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚)−𝐿𝑖𝑗(𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)]
 

……………..…………. (3.5) 

Saat 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 dan 

C4/L4j = 10,0, maka cara yang digunakan dalam 

mengatasi hal tersebut adalah: 

(1) Penggunaan nilai (Cij/Lij) hasil pengukuran 

jika nilainya < 0 

(2) Penggunaan nilai (Ci/Lij) baru jika nilai (Ci/Lij) 

memiliki hasil lebh besar dari 1,0 dengan 

perhitungan nilai (Ci/Lij) dengan persamaan 

berikut: 

𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗
(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 1 + 𝑃 𝐿𝑜𝑔

𝐶𝑖

𝐿𝑖𝑗
 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 

……………………….(3.6) 

Dimana P merupakan konstantanya dan nilai 

ditentukan bebas dn disesuaikan dengan hasil 
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pengamatan lingkungan dana tau persyaratan yang 

dikenhadi pada suatu peruntukan (biasanya 

menggunakan nilai 5) 

3. Penentuan nilai rata-rata dan nilai maksimum 

dari keseluruhan Ci/Lij [(Ci/Lij) R dan (Ci/Lij) 

M]. 

4. Penentuan harga IP atau Pij menggunakan 

persamaan: 

Pij=√((Ci/Lij)2M+(Ci/Lij)2R)/2 

………………………………………… (3.7) 

Kriteria kualitas air dengan menggunakan metode Indeks 

Pencemaran dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini: 

Tabel 3.3 Klasifikasi Kriteria Kualitas Air Metode IPA (Kepmen 

LH No. 115/2003) 

Nilai Indeks Pencemaran Keterangan Kondisi 

0 ≤ Pij ≤ 1,0 Memenuhi baku mutu 

(kondisi baik) 

1,0 ≤ Pij ≤ 5,0 Cemar ringan 

5,0 ≤ Pi j≤ 10 Cemar sedang 

Pij ≥ 10 Cemar berat 

Sumber : Kep-MENLH No 115 Tahun 2003 

3.7 Pengamatan Aktivitas dan Tata Guna Lahan 

Pengamatan terhadap aktivitas dan tata guna lahan 

merupakan proses yang dilakuakn untuk menelaah dan 

mencari informasi tentang aktivitas masyarakat sekitar 

kawasan penelitian dan untuk mengetahui tata guna 
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lahan dari kawasan tersebut. Informasi tersebut akan 

digunakan sebagai pertimbangan dalam menjadikan 

kawasan tersebut menjadi kawasan ekowisata dan 

mengetahui pengaruh aktivitas tersebut terhadap kualitas 

air sungai. Dalam pengembangan kawasan ekowisata 

dibutuhkan kesesuaian fungsi lahan dengan aktivitas 

masyarakat, hal ini bertujuan agar kelestarian dari 

kawasan tersebut tetap terjaga.  

Lahan yang berada di kawasan penelitian lebih dari 

90% merupakan lahan pertanian. Kondisi lahan yang 

mendukung dalam pengembangan sector pertanian 

menjadikan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan 

penelitian bermata pencaharian sebagai petani sayur. 

Sumber air yang melimpah dan tanah yang subur mampu 

mencukupi kebutuhan air dan unsur hara mikro dan 

makro pada tanaman, sehingga menjadikan tanaman 

tumbuh dengan subur dan menghasilkan tanaman 

unggul.  

3.8 Wawancara Masyarakat atau Lingkungan Sosial 

Wawancara merupakan bentuk dari pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada 

beberapa jenis wawancara yang perlu dipahami, 

sbebelum memutuskan akan menggunakan yang mana, 

bergantung ada peryanyaan penelitian yang akan 

dijabawb. Jenis pertanyaan yang digunakan harus 
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mampu mengambarkan informasi yang ingin diperoleh 

dari proses wawanacara tersebut.  

Wawancara terhadap masyarakat atau lingkungan 

sosial bertujuan untuk memperoleh informasi data sosial 

berupa data jumlah masyarakat, usia masyarakat, 

penddikan masyarakat, jenis kelamin, pekerjaan 

masyarakat dan wisata yang ada di kawasan tersebut. 

Data yang diperoleh akan digunakan dalam menentukan 

stategi pengolahan kawasan ekowisata. Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan pertanyaan sekitar 

tentang penggunaan lahan, pekerjaan dan aktivitas 

masyarakat sekitar kawasan penelitian.  

Wawancara dipilih karena dengan wawancara 

mampu memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

memotivasi orang yang diwawancarai untuk menjawab 

dengan bebas dan terbuka terhadap pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. Selain hal tersebut dengan 

wawancara memungkinkan peneliti untuk 

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 

dengan situasi lingkungan sosial yang berkembang, dan 

peneliti dapat menanyakan langsung kegiatan-kegiatan 

khusus yang tidak selalu terjadi.  

3.9 Strategi Pengelolaan 

Pengelolan adalah sauatu istilah yang berasal dari 

kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha 
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yang bertujuan menggali dan memanfaatkan segala 

potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan 

sebelumnya. Strategi pengelolaan adalah pendekatan 

secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun waktu tertentu. Strategi pengelolaan 

bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Beberapa strategi pengelolaan yang dapat 

dilakukan dalam hal pengembangan ekowisata dapat 

berupa penyediaan rencana pengembangan dari 

kawasan ekowisata, penyiapan program atau kegiatan 

sesuai dengan ketersediaan anggaran, 

pengoptimalisasian promosi pariwisata, dukungan 

regulasi, kemitraan dengan swasta, dan pegembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.  

Rencana pengembangan dari kawasan ekowisata 

merupakan sebuah perencanaan pengembangan 

pariwisata yang perlu disediakan oleh suatu kawasan 

dalam rangka mempermudah dalam pengembangan 

pariwisata tersebut sehingga, dengan perkembangan 

pariwisata yang cepat mampu memberikan keuntungan 

masyarakat sekitar. Penyiapan program atau kegiatan 

seusai dengan ketersediaan bertujuan demi kelancaran 

aktivitas kawasan ekowisata yang akan didirikan. 
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Anggaran sangat diperlukan untuk mendukung 

terciptanya fasilitas yang baik dan layak digunanakan 

untuk pengunjung di kawasan ekowisata dan mendukung 

pemeliharan kawasan ekowisata tersebut.  

Pada hakekatnya dalam pengembangan ekowisata 

dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata 

pada umumnya. Dua aspek yang perlu dipikirkan dalam 

pengembangan ekowisata meliputi aspek destinasi dan 

aspek market. Pembangunan ekowisata berwawasan 

lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam 

melestarikan alam dibandingkan dengan keberlanjutan 

pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan 

eksplotasi alam, teteapi hany amenggunakan jasa alam 

dan masyarakat untuk memenuhi kebutuan pengetahuan, 

fisik atau dan psikologis wisatawan. Strategi pengelolaan 

ekowisata berbasis sungai di dalam kawasan pemukiman 

dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem 

sungai. Selain hal tersebut strategi yang baik mampu 

manjaga kualitas air sungai, sehingga terbebas dari 

pencemaran yang dilakukan oleh wisatawan dan 

masyarakat sekitar.  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sungai Ngebrong merupakan salah satu sungai yang 

terdapat di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. Sungai Ngebrong berada pada 7° 

48.239' LS sampai   7° 49.045'LS dan 112° 26.058' 

BTsampai 112° 25.938'BT. Sungai Ngebrong memiliki 

panjang 600 meter dengan lebar sungai 1,5 meter. 

Sungai Ngebrong bermata air di Hutan Dusun Ngebrong 

dimana lokasi tersebut menjadi titik pantau nol karena 

kualitasnya yang baik serta memiliki debit yang stabil. 

Aliran mata air ini mengarah ke Dusun Manting yang ada 

di bawah Dusun Ngebrong. Potensi yang terdapat di 

sekitar Wilayah Sungai Ngebrong cukup besar. Oleh 

sebab itu banyak lahan yang digunakan dalam 

pengembangan sektor perkebunan. Jenis tanaman yang 

banyak di kembangkan pada Wilayah Sungai Ngebrong 

adalah jenis tanaman sayur. Hal ini didukung oleh kondisi 

lingkungan serta keahlian dari penduduk Desa Ngebrong.  

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas yang 

terjadi disekitaran Wilayah Sungai Ngebrong menjadikan 

kualitas Sungai Ngebrong mengalami penurunan. Hal ini 

terjadi akibat kebiasaan dari penduduk sekitar yang 

membuang semua limbah rumah tangga ke badan 



46 
 

sungai. Kualitas suatu Sungai sangat dipnegaruhi oleh 

sumber pencemar yang masuk ke dalam aliran sungai. 

Pencemar air Sungai Ngebrong sebagian besar adalah 

limbah domestik dan limbah perkebunan.  

Lokasi penelitian berada pada jarak 30-50 meter 

sebelum pemukiman Dusun Ngebrong dan jarak 30-50 

meter setelah pemukiman Dusun Ngebrong. Pemilihan 

jarak untuk lokasi titik penelitian ini dikarenakan sungai 

yang digunakan tidak memiliki percabangan serta sumber 

pencemar yang lainnya. Sehingga dengan jarak 50 meter 

sebelum dan 50 meter sesudah pemukiman dapat 

mewakili kondisi kualitas air Sungai Ngebrong. Lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini 
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(Sumber : Google Earth, 2018) 
Gambar 4.1 Gambar Lokasi Penelitian 

 

 Berdasarkan Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 

61 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kelas Air pada Air 

Sungai, air sungai pada lokasi ini dapat dikategorikan 

sebagai air kelas IV yaitu air yang peruntukannya dapat 

digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. Sehingga dalam 

analisa baku mutu air Sungai Ngebrong menggunakan 

baku mutu air kelas IV sebagai acuan. Lokasi 

pemantauan berada di dua titik, yaitu: 

Titik T1(Hulu) 

Titik T2(Hilir) 

Titik T1(Hulu) 

Titik T2(Hilir) 

Titik pengambilan hulu 

Titik Pengambilan Hilir 
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a. T1 berada pada titik hulu, yaitu titik yang berada 

disebelum pemukiman yang belum mendapatkan 

limbah domestik yang berasal dari pemukiman. 

Berdasarkan lokasi titik T1, sumber pencemar yang 

memungkinkan mempengaruhi kualitas air berasal 

dari kegiatan perkebunan penduduk sekitar aliran 

sungai. Titik T1 memiliki koordinat 7°48.274' LS 

sampai 112°26.045' BT. 

b. T2 berada pada titik hilir, yaitu titik yang berada 

disetelah pemukiman dimana aliran sungai pada 

kawasan ini telah menerima beban pencemar berupa 

limbah domestik yang berasal dari pemukiman. Titik 

T2 berada pada koordinat 7° 48.461' LS sampai 112° 

25.872' BT. 

4.2 Kualitas Air Sungai Ngebrong 

Air Sungai Ngebrong merupakan aliran air yang 

berasal dari mata air yang berada disebelah dalam Hutan 

Dusun Ngebrong. Kondisi air Sungai Ngebrong 

pengamatan secara langsung memiliki kualitas yang baik 

di bagian hulu. Hal ini dikarenakan pada bagian hulu 

aliran air sungai belum tercampur dengan limbah yang 

berasal dari aktivitas penduduk sekitar. Kualitas air sungai 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat 

berupa faktor kimia, biologi dan fisika. Fakor fisik yang 

mempengaruhi kualitas air melipuri suhu, bau dan rasa, 
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kekeruhan, warna, dan residu tersuspensi (TSS). 

Sedangkan untuk faktor kimia yang mempengaruhi 

kualitas air sungai yaitu, Biological Oxygen Demand 

(BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved 

Oxygen (DO), Phospat (PO4), Derajat keasaman (pH), 

Nitrit (NO2), nitrat (NO3), Sulfur (S), Seng (Zn) dan zat-zat 

kimia lainnya. Selain faktor kimia dan faktor kimia, 

terdapat faktor biologi atau faktor bakteorologis, dimana 

dalam parameter bakteriologis ini menggunakan bakteri 

indicator polusi atau bakteri indicator sanitasi. Bakteri 

indicator sanitasi merupakan bakteri penanda adanya 

polusi feses dari manusia maupun dari hewan, karena 

organisme tersebut merupakan organisme yang terdapat 

di dalam saluran pencernaan manusia maupun hewan.  

Kualitas air Sungai Ngebrong dilakukan pada dua 

titik, yaitu titik T1 sebagai hulu dan titik T2 sebagai hilir. 

Parameter yang digunakan sebanyak sebelas parameter 

meliputi parameter fisika (Suhu, Total Suspendid Solid 

(TSS)), parameter kimia (Chemical Oxygen Demand 

(COD), Biological Oxygen Demand (BOD), Dissolved 

Oxygen (DO), Derajat keasaman (pH), Sulfur (S), 

Phospat Total (PO4), Nitrit (NO2), nitrat (NO3), Sulfur (S), 

Seng (Zn)). Baku mutu yang digunakan mengacu pada 

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
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Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. Tabel 4.1 di 

bawah ini menyajikan hasil analisis kualitas Air Sungai 

Ngebrong. 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Kualitas Air Sungai Ngebrong 

Parameter 
Titik Sampling Baku Mutu 

Kelas IV T1 (Hulu) T2 (Hilir) 

Dissolved Oxygen 

(DO) (mg O2/L) 
5,0 5,2 0 

Biological Oxygen 

Demand (BOD) 

(mg/L) 

8,38 7,12 12 

Chemical Oxygen 

Demand (COD) 

(mg/L) 

21,39 21,75 100 

Total Suspended 

Solid (TSS) (mg/L) 
8,4 6,0 400 

Nitrat (NO3) (mg/L) 1,491 2,993 20 

Nitrit (NO2) (mg/L) 0,0269 <0,0022 0.06 

Phospat Total (PO4) 

(mg/L) 
0,1796 0,5095 5 

Sulfur (S) (mg/L) <0,0128 0,0650 0.002 

Seng (Zn) (mg/L) <0,0066 <0,0066 2 

Suhu (oC) 20,3 21 deviasi 5 

Derajat Keasaman 

(pH) 
7,75 7,82 5-9 

Sumber : Hasil Pengujian Laboratarium Lingkungan PJT 

Malang, 2018 
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Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai 

Ngebrong pada Tabel 4.1 diketahui bahwa untuk baku 

mutu yang digunakan merupakan baku mutu air kelas IV. 

Baku mutu air kelas IV memiliki peruntukan sebagai 

pengairan pada tanaman atau peruntukan lain yang 

sejenisnya. 

 

4.2.1 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan 

salah satu parameter kunci untuk pendeteksian tingkat 

pencemaran air. semakin tinggi COD, semakin buruk 

kualitas air yang ada (Estikarini, 2016). Chemical Oxygen 

Demand (COD) merupakan jumlah total oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara 

kimiawi. Limbah rumah tangga merupakan salah satu 

sumber utama limbah organik dan merupakan penyebab 

tingginya kadar COD dalam badan air (Lumaela, 2013). 

Perbandingan kadar COD pada hulu dan hilir Sungai 

Ngebrong dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini 
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Gambar 4.2 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 
COD Air Sungai Ngebrong 

 
Berdasarkan Gambar 4.2 diatas diketahui bahwa 

konsentrasi COD pada titik T2(hilir) lebih tinggi 

dibangingkan dengan titik T1(hulu). Pada titik T2(hilir) 

kandungan COD sebesar 21,75 mg/L sedangkan pada 

titik T1(hulu) kandungan COD sebesar 21,39 mg/L. 

Dengan konsentrasi tersebut, maka kadar COD pada air 

Sungai Ngebrong masih berada di bawah baku mutu 

kelas IV menurut PP No. 82 tahun 2001. Semakin tinggi 

konsentrasi COD menunjukan bahwa kandungan organik 

yang terdapat pada air sungai tidak dapat terdegradasi 

secara biologis. Peningkatan yang terjadi pada titik 

T2(hilir) mengindikasikan bahwa semakin besar tingkat 

pencemaran yang terjadi di bagian hilir (Dewa dkk., 

2016).  
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4.2.2 Biological Oxygen Demand (BOD) 

Biological Oxygen Demand (BOD) merupakan 

suatu karakteristik yang menunjukan jumlah oksigen 

terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme (biasanya 

bakteri) untuk mengurai atau mendekomposisikan bahan 

organik dalam kondisi aerobik (Metcalf dan eddy, 1991). 

Penentuan BOD digunakan dalam menelusuri aliran 

pencemaran dari tingkat hulu ke hilir pada aliran air. Hasil 

pengujian BOD Sungai Ngebrong dapat di lihat pada 

Gambar 4.3 di bawah ini 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

BOD Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa 

konsentrasi BOD pada titik T1(hulu) lebih tinggi di banding 
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pada tiik T2(hilir). Pada titik T1(hulu) nilai BOD sebesar 

8,38 mg/L sedangkan untuk titik T2(hilir) adalah 7,12 

mg//L. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa 

konsentrasi BOD masih di bawah baku mutu kelas IV 

menurut PP no. 82 tahun 2001.  Konsentrasi BOD pada 

titik T1(hulu) yang tinggi mengindikasikan bahwa pada 

hulu Sungai Ngebrong memiliki kualitas yang buruk. 

Penyebab tingginya kadar BOD pada suatu perairan 

dapat berasal dari buangan organik yang umumnya 

berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegardasi 

oleh mikroorganisme, sehingga saat dibuang ke perairan 

akan menaikan BOD (Dewa dkk, 2016). Tingginya kadar 

BOD pada titik T1(hulu) Sungai Ngebrong dipengaruhi 

oleh banyaknya seresah daun-daun yang jatuh pada 

badan air. Selain hal tersebut, pada titik T1(hulu) di sisi 

kanan dan kiri sungai banyak terdapat rumput yang 

masuk ke dalam bahan air. Jika di bandingkan dengan 

kondisi titik T2(hilir), dimana pada titik T2(hilir) kondisi 

sungai tidak begitu banyak terdapat tumbuhan yang 

masuk ke dalam badan air ataupun seresah daun-daun 

yang gugur. Selain hal tersebut, dengan kadar BOD yang 

tinggi, menimbulkan bau tidak sedap, sebab apabila BOD 

tinggi bearti DO rendah dan bearti pula pemecahan 

sampah organik akan berlangung anaerob (tanpa 

oksigen).  
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4.2.3 Dissolved Oxygen (DO) 

Oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO) 

merupakan konsentrasi gas oksigen yang terlarut di 

dalam suatu perairan. Oksigen terlarut yang terdapat di 

dalam suatu perairan merupakan hasil dari proses 

fotosintesis oleh fitoplankton atau tanaman air lainnya 

serta difusi dari udara. Suatu perairan yang memiliki 

kandungan oksigen terlarut yang tinggi menunjukan 

bahwa perairan tersebut memiliki kualitas air yang 

semakin baik. Hasil pengujian oksigen terlarut dari Sungai 

Ngebrong dapat di lihat pada Gambar 4.4 di bawah ini 

 

Gambar 4.4 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

DO Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa 

konsentrasi oksigen terlarut pada titik T2(hilir) lebih baik 
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dibanding pada titik T1(hulu). Pada titik T2(hilir) nilai 

oksigen terlarut adalah 5,2 mg O2/L dan pada titik 

T1(hulu) nilai oksigen terlarut adalah 5,0 mg O2/L. 

Dengan konsentrasi tersebut maka kadar DO pada kedua 

titik masih memenuhi untuk baku mutu air kelas IV 

menurut PP No. 82 tahun 2001. Menurut Nasution (2010), 

oksigen terlarut merupakan salah satu parameter mutu air 

yang penting. Hal ini dikarenakan oksigen terlarut dapat 

menunjukan tingkat pencemaran atau tingkat pengolahan 

air limbah. Tinginya konsentrasi DO pada titik T2(hilir) 

dikarenakan titik yang dipilih di sisi kanan dan kiri terdapat 

banyak pohon besar. Konsentrasi DO yang tinggi pada 

titik T2(hilir) berasal dari difusi udara dan hasil fotosistesis 

organisme berklorofil yang hidup dalam suatu perairan 

atau di sekitar perairan dan dibutuhkan oleh organisme 

untik mengoksidasi zat hara yang masuk ke dalam 

tubuhnya. Dengan adanya penambahan oksigen melalui 

proses fotosintesis dan pertukaran gas antara air dan 

udara ini mengakibatkan kadar oksigen yang terdapat 

pada badan air relatif tinggi di lapisan permukaan. 

Penyebabb kadar DO pada titik T1(hulu) lebih rendah 

dikarenakan kedalam dari sungai yang di gunakan dalam 

pengambilan sampel. Menurut Imanjuntak (2007), 

dengan bertambahnya kedalaman, proses fotosintesis 

akan semakin kurang efektif, makan akan terjadi 



57 
 

penurunan kadar oksigen terlarut sampai pada 

kedalaman yang sebut compendisation Depth atau 

keadalam tempat oksigen yang dihasilkan melalui proses 

fotosintesis sebanding dengan oksigen yang dibutuhkan 

untuk respirasi.  

 

4.2.4 Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) merupakan jumlah 

padatan yang tersuspensi di dalam air. konsentrasi TSS 

yang terdapat dalam badan air akan berpengaruh pada 

warna dan kekeruhan dari badan air. Hal ini akan 

mengakibatkan terhambatnya cahaya atau penyinaran 

matahari ke dalam air, dimana cahaya merupakan salah 

satu kebutuhan yang digunakan dalam keberlangsungan 

hidup biota air. Grafik konsentrasi TSS pada Sungai 

Ngebrong dapat dilihat pada Gambar 4.5 di bawah ini 

 

Gambar 4.5 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 
TSS Air Sungai Ngebrong 
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Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa 

TSS pada titik T1(hulu) lebih tinggi dibanding pada titik 

T2(hilir), dimana pada titik T1(hulu) kadar TSS sebesar 

8,4 mg/L sedangkan di titik T2(hilir) memiliki konsentrasi 

6,0 mg/L. Dengan konsentrasi tersebut maka nilai TSS 

pada dua lokasi tersebut masih memenuhi baku mutu air 

kelas IV menurut PP No. 82 tahun 2001.  Pada perairan 

dengan konsentrasi TSS yang tinggi cenderung 

mengalami sedimentasi yang tinggi. Menurut Siswanto 

(2010), konsentrasi TSS yang tinggi ditemukan pada 

daerah muara sungai dan sepanjang pantai yang 

mengalami sedimentasi tinggi. Pada bagian titik T1(hulu) 

memiliki konsentrasi yang tinggi dikarenakan pada bagian 

titik T1(hulu) kemasukan bahan-bahan tersuspensi yang 

berasal dari daratan yang terbawa oleh air hujan ataupun 

air irigasi dari lahan yang ada di atas sungai. Hal ini yang 

mengakibatkan TSS yang terdapat di titik T1(hulu) lebih 

tinggi. Selain itu kondisi dari Sungai Ngebrong yang 

berada di bawah mengakibatkan tanah yang berada 

diatas sungai turun ke terbawa air menuju sungai di 

bawahnya.  

 

4.2.5 Suhu 

Suhu merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi aktivitas metabolisme perairan. Suhu 
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sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

kehidupan biota air. 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 semakin tinggi (Dewa 

dkk., 2016). Grafik konsentrasi suhu pada air Sungai 

Ngebrong dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini 

 

Gambar 4.6 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

Suhu di Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.6 diketahui bahwa suhu 

pada titik T1(hulu) lebih rendah dibanding pada titik 
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T2(hilir). Pada titik T1(hulu) suhu air adalah 20,3oC 

sedangkan titik T2(hilir) adalah 21oC. Dengan hasil yang 

didapat maka, suhu pada air Sungai Ngebrong masih 

memenuhi baku mutu air kelas IV menurut PP No. 82 

tahun 2001.  Suhu air yang tinggi disebabkan oleh 

intesnsitas sinar matahari yang masuk ke badan air cukup 

tinggi (Marlina dkk., 2017). Hal ini dikarenakan lokasi 

pengukuran sampel merupakan daerah terbuka yang 

terkena sinar matahari secara langsung. Intensitas 

paparan radiasi sinar matahari juga mempengaruhi 

meningkatnya suhu dari air sungai. Dimana semakin 

tinggi intensitas paparan radiasi sinar matahari yang 

mengenai badan sungai megakibatkan semakin tingginya 

suhu dari sungai tersebut. Pada titik T1(hulu) lokasi 

pengukuran sampel berada di ruangan terbuka begitu 

pula dengan titik T2(hilir) lokasi pengukuran sampel 

berada pada ruangan terbuka.   

 

4.2.6 Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu 

parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan 

atau benda. Rentang pH normal memiliki nilai 7, 

sedangkan bila pH bernilai >7 maka menunjukan bahwa 

zat, larutan atau benda tersebut bersifat basa. Sedangkan 
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jika pH bernilai <7 maka menunjukan bahwa zat, larutan 

atau benda tersebut bersifat asam. Gambar 4.7 di bawah 

ini akan menunjukan konsentrasi pH pada air Sungai 

Ngebrong 

 

Gambar 4.7 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi pH 

Air Sungai Ngebrong 

Beradasarkan Gambar 4.7 diketahui bahwa 

konsentrasi pH pada titik T1(hulu) lebih rendah di banding 

dengan titik T2(hulu). Pada titik T1(hulu) konsentrasi pH 

adalah 7.75 sedangkan pada titik T2(hilir) konsentrasi pH 

adalah 7,82. Dengan hasil yang didapat, maka pH pada 

Sungai Ngebrong masih memenuhi baku mutu air kelas 

IV menurut PP No. 82 Tahun 2001. Dari konsentrasi pH 

masing-masing titik dapat diketahui bahwa air Sungai 

Ngebrong bersifat netral. Tinggi rendahnya pH pada 

suatu badan air dipengaruhi oleh fluktuasi kandungan O2 
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maupun CO2 (Rukmisasar., dkk, 2014). Perubahan nilai 

pH dari titik T1(hulu) dan titik T2(hilir) terjadi akibat 

berlimpahnya senyawa-senyawa kimia baik yang bersifat 

polutan maupun bukan polutan yang masuk ke dalam 

badan air sungai. Umumnya dengan lokasi sungai yang 

berada di antara perkebunan dan pemukiman, sisa 

pestisida atau limbah rumah tangga akan terbawa menuju 

sungai, sehingga akan mempengaruhi pH dari sungai 

tersebut.  

 

4.2.7 Sulfur (S)   

Sulfur atau belerang merupakan salah satu unsur 

non logam yang terdapat di alam. Dalam kondisi standar 

sulfur atau belerang berwarna kuning pucat yang solid. 

Unsur sulfur banyak di temukan pada area yang dekat 

dengan gunung berapi. Pada Gambar 4.8 merupakan 

hasil pengujian konsentrasi dari unsur sulfur yang 

terdapat di Sungai Ngebrong. 
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Gambar 4.8 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

Sulfur Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.8 diketahui bahwa 

konsentrasi sulfur tertinggi berada di hulu. Hal ini 

dikarenakn semua pencemar masuk ke dalam badan 

sungai melalui limpasan air dari bagian atas atau hulu. 

Pada bagian titik T1(hulu) konsentrasi sulfur adalah 

<0.0128 mg sedangkan bagian titik T2(hilir) diketahui 

konsentrasi sulfurnya adalah 0.0659 mg. Berdasarkan PP 

No. 82 Tahun 2001 diketahui bahwa untuk konsentrasi 

sulfur pada bagin titik T2(hilir) melebihi baku mutu, 

sedangkan untuk bagian titik T1(hulu) masih memenuhi 
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baku mutu. Belerang atau sulfur merupakan salah sau 

unsur essensial yang dibutuhkan oleh tanaman, diserap 

sebagai ion sulfat dan mengalami reduksi di dalam 

tanaman menjadi gugusan sulfihidril, belerang pada 

tanah bagian atas, sebagian besar berasal dari bahan 

organik yang dipengaruhi oleh belerang yang berasal dari 

air irigasi, udara, pupuk, insektisida dan fungisida 

(Mashtura dkk, 2013). Hal ini yang mempengaruhi 

tingginya kadar sulfur pada titik T2(hilir). Dimana pada titik 

ini berada di bawah kawasan perkebunan serta rapat 

dengan vegetasi. Sisa-sisa dari pemberian pupuk dan 

pestisida dari perkebunan terbawa oleh aliran air 

sehingga masuk masuk ke dalam air dan mengakibatkan 

tingginya kadar sulfur pada bagian ini.  

 

4.2.8 Phospat Total (PO4) 

Senyawa Phospat Total merupakan senyawa kimia 

yang cukup sering ditemukan pada kawasan perairan. 

Sumber Phospat Total alami pada suatu perairan berasal 

dari pelapukan bahan mineral dan dekomposisi bahan 

organik. Sedangkan untuk sumber antropogenik Phospat 

Total berasal dari limbah industry dan limbah domestik. 

Kawasan pertanian juga memberikan konstribusi cukup 

besar bagi konsentrasi Phospat Total dalam suatu 

perairan. Phospat Total yang berasal dari kawasan 
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pertanian berasal dari pupuk yang mengandung Phospat 

Total dan terbawa aliran air sehingga masuk ke dalam 

badan air. Hasil pengujian Phospat Total pada air Sungai 

Ngebrong dapat dilihat pada Gambar 4.9 di bawah ini 

 

Gambar 4.9 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi P 

Air Sungai Ngebrong 

Berasarkan Gambar 4.9 dapat diketahui bahwa 

konsentrasi Phospat Total tertinggi terdapat pada bagian 

titik T2(hilir). pada titik T1(hulu) konsentrasi Phospat Total 

sebesar 0,1796 mg/L sedangkan untuk titik T2(hilir) 

konsentrasi Phospat Total sebesar 0,5095 mg/L. Dengan 

hasil yang didapat, maka Phospat Total pada kedua 

lokasi masih memenuhi baku mutu air kelas IV menurut 

PP No. 82 tahun 2001. Tingginya konsentrasi Phospat 

Total pada titik T2(hulu) dikarenakan lokasinya yang 

berada setelah pemukiman. Limbah domestik yang 

berasal dari pemukiman berpengaruh dalam peningkatan 
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konsentrasi Phospat Total pada titik T2(hilir). keberadaan 

Phospat Total yang berlebih pada badan air mampu 

mengakibatkan eutrofikasi atau pengkayaan nutrient 

(Masduqi, 2004). Untuk mencegah kejadian tersebut, air 

limbah yang akan di buang ke badan air seharusnya 

dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengurangi 

kandungan Phospat Total yang terdapat pada limbah 

tersebut. 

 

4.2.9 Nitrat (NO3) 

Nitrat (NO3) merupakan salah satu senyawa yang 

penting dalam pembentukan nitrogen utama di perairan 

alami. Nitrat selain merupakan bentuk nitrogen utama, 

juga merupakan salah satu seyawa nutrient yang penting 

dalam sintesa protein tumbuhan dan hewan. Keberadaan 

nitrit pada suatu perairan menggambarkan 

berlangsungya proses biologis perombakan bahan 

organik yang memiliki kadar oksigen terlarut yang rendah. 

Hasil pengujian Nitrit (NO2) pada air Sungai Ngebrong 

dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini 
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Gambar 4.10 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

Nitrat Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.10 diketahui bahwa 

konsentrasi Nitrat pada titik T2(hilir) lebih tinggi di banding 

pada titik T1(hulu). Pada titik T2 (hilir) konsentrasi nitrit 

sebesar 2,993 mg/L sedangkan untuk titik T1(hilir) adalah 

1,491 mg/L. Dengan hasil yang diperoleh diketahui bahwa 

kadar Nitrat pada Sungai Ngebrong masih memenuhi 

baku mutu air kelas IV menurut PP No. 82 tahun 2001. 

Tingginya nitrit pada titik T2(hilir) dipengaruhi oleh 

pencemaran bahan-bahan kimia (pupuk urea, ZA dan 

lain-lain) di bagian hulu (Herlianti dkk, 2016). Konsentrasi 

nitrat yang tinggi di perairan akan menstimulasi 

pertumbuhan dan perkembangan organisme di perairan 

apabila didukung oleh ketersediaan nutrient.  

4.2.10 Nitrit (NO2) 

Nitrit (NO2) merupakan bentuk nitrogen yang hanya 

sebagian teroksidasi. Pada air limbah yang segar tidak 
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akan ditemukan nitrit dikarenakan nitrit tidak dapat 

bertahan lama dan merupakan keadaan sementara 

proses oksidadi antara amoniak dan nitrat. Pada 

peraiaran nitrit ditemukan dala jumlah yang sangat 

sedikit, lebih sedikit daripaa nitrat, karena bersifat tidak 

stabil dengan keberadaan oksigen. Hasil pengujian Nitrit 

(NO2) dapat dilihat pada Gambar 4.11 di bawah ini 

 

Gambar 4.11 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

Nitrit Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.11 diketahui bahwa 

konsentrasi Nitrit (NO2) pada titik T1(hulu) lebih tinggi di 

banding pada titik T2(hilir). Pada titik T1(hulu) memiliki 

konsentrasi 0,0269 mg/L sedangkan pada titik T2(hilir) 

sebesar <0,0022.  Dengan hasil yang diperoleh, diketahui 

bahwa pada Sungai Ngebrong kadar Nitrit masih 

memenuhi baku mutu air kelas IV menurut PP No. 82 

tahun 2001. Tingginya konsentrasi nitrit pada bagian hulu 
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di karenakan bahan organik yang terdapat pada bagian 

hulu lebih banyak. Penguraian bahan organik oleh 

mikroorganisme memerlukan oksigen dalam jumlah yang 

banyak, dan oksigen tersebut berasal dari oksigen bebas 

(O2), namun bila oksigen tersebut tidak cukup maka 

oksigen tersebut diambil dari senyawa nitrat yang pada 

akhirnya senyawa nitrat tersebut berubah menjadi 

senyawa nitrit (Hendrawati, 2008).  

 

4.2.11 Seng (Zn) 

Seng merupakan salah satu unsur dengan simbol 

Zn, dengan bentuk fisik logam berwarna putih kebiruan. 

Keberadaan seng atau Zn dalam suatu badan perairan 

dapat berasal dari limbah domestik maupun limbah 

industri yang masuk ke dalam badan air. Sumber utama 

dari seng di lingkungan sendiri dapat berasal dari 

pelelehan logam, aktivitas manusia dan aktivitas 

pertambangan (Rachmadianti, 2013).  Gambar 4.12 

merupakan hasil pengujian konsentrasi Zn yang berada 

di Sungai Ngebrong. 
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Gambar 4.12 Diagram Batang Hasil Pengujian Konsentrasi 

Zn Air Sungai Ngebrong 

Berdasarkan Gambar 4.12 diketahui bahwa 

konsentrasi pada titik T1(hulu) dengan T2(hilir) tidak ada 

perbedaan. Masing-masing memiliki konsentrasi Zn 

sebesar <0.0066 mg/L. Dengan konsentrasi yang tertera, 

kadar Zn pada Sungai Ngeebrong masih memenuhi baku 

mutu air kelas IV menurut PP No. 82 tahun 2001. 

Keberadaan Zn dalam suatu perairan jika melampaui 

batas dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

terhadap manusia jika di konsumsi manusia, walaupun Zn 

merupakan salah satu logam yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia. Sungai memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan manusia, dan tidak kalah penting untuk 

kehidupan biota air. selain merupakan salah satu 

komponen yang penting, sungai juga rentan terhadap 

pencemaran. Hal ini di karenakan sungai merupakan 

buangan akhir dari limbah cair.  
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4.2.12 Debit  

Debit merupakan laju aliran air yang melewati 

suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. 

Debit aliran sungai merupakan informasi penting yang 

dapat digunakan dalam pengelolaan sumberdaya air. 

Debit aliran sungai tiap musim berbeda, saat musim 

penghujan debit aliran membesar atau disebut debit aliran 

puncak, dimana pada debit ini dimanfaatkan untuk 

perencanaan bangunan pengendali banjir. Sedangkan 

saat debit aliran kecil dimanfaatkan untuk perencanaan 

alokasi air untuk berbagai macam kegiatan dan 

kebutuhan. Kecepatan aliran sungai pada suatu 

penampang saluran tidak sama, kecepatan aliran sungai 

ditentukan oleh bentuk aliran, geometri saluran dan 

faktor-faktor lainnya (Norhadi dkk, 2015).  Kecepatan 

aliran pada Sungai Ngebrong dapat dilihat pada Tabel 4.2 

di bawah ini 

Tabel 4.2 Debit air Sungai Ngebrong 

Lokasi Pemantuan Debit (m3/s) 

Titik T1(hulu) 2.983 m3/s 

Titik T2(hilir) 5.9892 m3/s 

Sumber : Perhitungan, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa debit air 

dari aliran Sungai Ngebrong adalah sebesar 2.983 m3/s 

untuk bagian titik T1(hulu) dan 5.9892 m3/s untuk bagian 

titik T2(hilir). Pengukuran kecepatan yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat 

pengapung. Pengukuran kecepatan aliran dilakukan 

dengan jalan mengapungkan suatu benda pada lintasan 

tertentu sampai dengan suatu titik yang telah diketahui 

jaraknya. Pengukuran dilakukan oleh tiga orang yang 

masing-masing bertugas sebagai pelepas pelampung, 

pencatat waktu perjalanan pelampung, dan pengamat 

dititik akhir lintasan.  

Debit pada bagian titik T2(hulu) lebih besar 

dibanding dengan titik T1(hilir). Besar kecil debit aliran 

dipengaruhi oleh keadaan dari badan sungai. Selain itu 

besarnya debit pada titik T2(hilir) dikarenakan pada titik 

ini memiliki lebar dan kedalaman yang lebih besar 

dibanding dengan luas penampangnya, sehingga debit 

aliran lebih besar. Masukan limpasan permukaan dan air 

tanah dari infiltrasi melalui akar tanaman sekitar lokasi 

penelitian juga berpengaruh pada besarnya debit aliran.  

 

4.3 Penentuan Status Mutu Air Sungai Ngebrong 

dengan Metode Indeks Pencemaran 

Penentuan status mutu air Sungai Ngebrong 

menggunakan metode Indeks Pencemaran. Metode 

indeks Pencemaran yang digunakan berdasar Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003. 

Perhitungan dilakukan pada parameter TSS, BOD, COD, 
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DO, NO2, NO3, Zn, PO4, dan S. Status Mutu air adalah 

tingkat kondidi mutu air yang menunjukan kondisi cemar 

atau kondidi baik pada suatu sumber air dalam waktu 

tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air 

yang ditetapkan (KLH, 2003). Tabel 4.3 merupakan 

status mutu air Sungai Ngebrong yang telah dihitung 

dengan menggunakan Metode Indesk Pencemaran 

Tabel 4.3 Status Mutu Air Sungai Ngebrong 

Lokasi Nilai Indeks 

Pencemaran 

Status Mutu Air 

Titik T1(hulu) 4.5455 Tercemar Sedang 

Titik T2(hilir) 23.0601 Tercemar Berat 

pada Parameter 

Tertentu 

Sumber: Hasil Perhitungan, 2018 

Tabel 4.3 merupakan hasil nilai indeks pencemaran 

dari Sungai Ngebrong. Hasil tersebut diperoleh dari data 

hasil pengujian yang dilakukan pada dua titik yaitu titik 

T1(hulu) dan titik T2(hilir). Titik T1(hulu) memiliki status 

mutu air tercemar sedang dan pada titik T2(hilir) memiliki 

status mutu air tercemar berat pada parameter tertentu. 

Pada titik T1(hulu) yang mengakibatkan tercemar sedang 

karena konsentrasi S pada lokasi tersebut enam kali 

diatas baku mutu, sehingga mengakibatkan parameter 

lain tertutup oleh adanya senyawa S tersebut. Sedangkan 

untuk bagian titik T2(hilir) memiliki status mutu air 
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tercemar berat dikarenakan pada bagian hulu konsentrasi 

S juga terlalu tinggi di banding dengan parameter lain. 

Sehingga dengan tingginya konsentrasi S yang tinggi, 

menjadikan pada bagian titik T2(hilir) tercemar berat 

dengan parameter tertentu.  

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kondisi status mutu air Sungai Ngebrong mengalami 

pencemaran dalam skala sedang. Sumber pencemar 

yang masuk ke dalam badan air berupa limbah domestic 

dari pemukiman di sekitaran aliran Sungai Ngebrong. Hal 

ini dibuktikan bahwa pada lokasi penelitian sebelum titik 

T2(hilir) merupakan pemukiman yang megalirkan semua 

limbahnya menuju sungai. Hal ini yang mengakibatkan 

status mutu pada bagian hulu menjadi tercemar berat. 

Limbah-limbah domestik yang masuk ke dalam badan air 

berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat 

berupa limbah organik dan limbah non organik. 

Sedangkan untuk limbah cair berupa grey water ataupun 

black water. Limbah limpasan dari lahan pertanian juga 

mempengaruhi mutu air Sungai Ngebrong. Hal ini 

dikarenakan posisi lahan yang miring mengakibatkan 

butiran-butiran tanah terbawa ke badan sungai, dan 

terbawanya sisa pestisida atau pupuk masuk ke dalam 

badan air. Grafik indeks pencemaran air di Sungai 

Ngebrong dapat dilihat pada Gambar 4.13 di bawah ini 
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Gambar 4.13 Diagram Batang Indeks Pencemaran Air Sungai 

Ngebrong 

 

Gambar 4.13 Grafik Indeks Pencemaran 

Gambar 4.13 merupakan grafik indeks pencemaran 

pada titik T1(hulu) dan titik T2(hilir). Kedua titik pada 

lokasi pengambilan sampel menggunakan baku mutu air 

kelas IV menurut PP No, 82 tahun 2001. Pada titik 

T1(hulu) memiliki indeks pencemaran sebesar 4.5455 

dan pada titik T2(hilir) memiliki indeks pencemaran 

sebesar 23.0601. Indeks pencemaran yang tinggi pada 

titik T2(hilir) menjadikan pada lokasi tersebut memiliki 

status mutu tercemar berat dengan parameter tertentu. 

Sedangkan untuk titik T1(hulu) memiliki status mutu 

tercemar sedang. Pengaruh yang diberikan oleh 

masuknya limbah domestik ke dalam badan sungai 
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terbilang besar. Hal ini di buktikan dengan status mutu air 

pada titik T2(hilir) yang tercemar berat dengan parameter 

tertentu. Limbah domestik tersebut mengakibatkan 

peningkatan konsentrasi pada beberapa parameter 

seperti parameter S.  

Perairan terutama pada bagian badan air memiliki 

kemampuan untuk mengatasi pencemaran pada dirinya 

secara alami. Pemulihan tiap-tiap badan air berbeda dari 

satu badan air dengan badan air yang lain. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat pencemaran, kondisi lingkungan 

dan karateristik dari kawasan perairan tersebut. 

Pemulihan diri atau self purification merupakan 

pemurnian diri, atau merupakan upaya pemurnian air dari 

zat pencemar yang terkandung di dalamnya oleh proses 

alami tanpa adanya pengaruh dari aktivitas manusia 

(Hendrasarie dan Cahyarani, 2011). Dengan demikian 

maka pada suatu badan air yang tercemr dengan 

konsentrasi tingkat pencemaran dapat memperbaiki 

dirinya sendiri tanpa harus dilakukan pengolahan lebih 

lanjut.  

  

4.4 Penentuan Peruntukan Sungai Ngebrong 

Sebagai Kawasan Ekowisata 

Ekowisata atau ecotourism merupakan suatu bentuk 

wisata yang lebih menekankan pada tanggung jawab 
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dalam menjaga kelestarian alam, memberikan manfaat 

serta ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya 

bagi masyarakat (Muhajirin, 2015). Ekowisata berbeda 

dengan wisata alam, dimana wisata alam atau berbasis 

alam hanya mencakup setiap jenis wisata-wisata massal, 

dan wisata petualangan. Sedangkan untuk ekowisata 

sendiri lebih pada penekanan pelestaian alam. Selain 

dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada 

menjadi kawasan wisata, namun juga melakukan 

konservasi terhadap lingkungan tersebut. Dengan 

demikian ekowisata adalah wisata alam berdampak 

ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan 

habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam 

pelestarian dana tau secara tidak langsung dengan 

memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, 

untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh 

nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya 

sebagai sumber pendapatan (Sastrayuda, 2010).  

Prinsip utama dalam ekowisata menurut Sastrayuda 

(2010) yaitu lingkungan ekowisata harus bertumpu pada 

lingkungan alam dan budaya yang relative belum 

tercemar atau terganggu, masyrakat ekowista harus 

dapat memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi 

langsung kepada masyarakat setempat, pendidikan dan 

pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan 
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pemahaman akan lingkungan alam dan budaya yang 

terkait sambil berolah pengalaman yang mengesankan, 

keberlanjutan ekowisata harus dapat memberikan 

sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi dan 

lingkungan tempat kegiatan, tidak merusak, tidak 

menurunkan mutu, baik jangka pendek dan jangka 

panjang, manajemen ekowisata harus dapat dikelola 

dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka 

panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di 

daerah tempat kegiatan ekowisata, sambal menerapkan 

cara mengelola yang terbaik untuk menjamin 

kelangsungan hidup ekonominya.  

Konsep pengembangan kawasan ekowisata yaitu 

dengan meningkatkan kesadaran dari masyarakat 

mengenai lingkungan yang memunculkan berbagai 

tuntutan dalam semua sektor pembangunan. Dengan 

adanya tuntutan tersebut secara tidak langsung akan 

mendorong tumbuhnya usaha dan cara serta pendekatan 

baru dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam duni 

usaha pariwista serta usaha-usaha masyarakat dalam 

upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.  

Berdasarkan prinsip serta konsep pendekatan diatas, 

kawasan Sungai Ngebrong sebenarnya dapat 

dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, namun untuk 

menjadi kawasan ekowisata yang berbasis sungai belum 



79 
 

dapat dikarenakan beberapa faktor yang belum terpenuhi 

dalam mengembangkan suatu kawasan sungai menjadi 

kawasan ekowisata. Dilihat dari segi kualitas air 

dibandingakan dengan baku mutu kelas IV memenuhi 

namun untuk baku mutu kelas II belum memenuhi. Dalam 

peruntukannya menurut PP No. 82 tahun 2001, kualitas 

air yang digunakan sebagai sarana prasarana rekreasi 

merupakan air yang memenuhi baku mutu kelas II, 

sedangkan pada hasil pengujian sampel diketahui bahwa 

air Sungai Ngebrong belum memenuhi baku mutu kelas II 

untuk konsentrasi beberapa parameter. Terutama untuk 

konsentrasi parameter pada titik T2(hulu). Hal ini 

dikarenakan pada titik T2(hulu) telah tercampur dengan 

limbah domestik yang dibuang langsung ke badan sungai 

oleh penduduk sekitar aliran Sungai Ngebrong. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Metode 

Indeks Pencemaran diketahui juga bahwa pada titik 

T2(hulu) dari Sungai Ngebrong mengalami cemar berat 

pada parameter tertentu. Kondisi ini diakibatkan pada 

bagian hulu terletak di antara perkebunan dan sungai 

berada di bawah. Dengan posisi ini, semua senyawa-

senyawa organik dan anorganik dari lahan perkebunan di 

atas sungai yang terbawa aliran air akan masuk ke dalam 

badan sungai. Terutama sisa pupuk dan pestisida dari 

lahan perkebunan yang terbawa aliran air sehingga 
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mengakibatkan tingginya kadar sulfur pada badan air.  

Hal ini yang mengakibatkan bagian hulu mengalami 

cemar berat dengan parameter tertentu. Gambar 4.14 di 

bawah ini merupakan kondisi dari titik T1(hulu) dan 

Gambar 4.15 merupakan kondisi dari titik T2(hilir). 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti) 

Gambar 4.14 Kondisi titik T2(hilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:Dokumentasi Peneliti)) 

Gambar 4.15 Kondisi titik T1(hulu) 

Berdasarkan pada Gambar 4.14 dan Gambar 4.15 

diketahui bahwa terlihat jelas kondisi dari Sungai 

Ngebrong di bagian hulu dan hilir. Bagian hulu terlihat 
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lebih bersih di banding dengan bagian hilir. Hal ini 

dikarenakan pada bagian hulu belum ada pencemar yang 

masuk ke dalam badan sungai, sehingga terlihat jelas 

bahwa kondidi bagian hulu lebih bersih. Sedangkan untuk 

bagian hilir terlihat jelas adanya sampah yang berada di 

badan sungai. Sampah-sampah ini berasal dari 

pemukiman masyarakat yang berada sebelum bagian hilir 

sungai. Selain limbah domestik, limbah dari perkebunan 

juga masuk ke dalam badan air. Untuk mengurangi 

jumlah limbah cair yang masuk ke dalam sungai setiap 

rumah warga dapat dibuatkan serapan. Pembuatan 

serapan ini bertujuan agar limbah cair domestik tidak 

langsung masuk ke badan sungai. Kondisi aliran sungai 

yang kecil di bagian hulu di karenakan, air yang mengalir 

dari atas berasal langsung dari mata air yang berada di 

dalam hutan sebelum pemukiman di sekitaran Sungai 

Ngebrong. Hal ini yang mengakibatkan aliran air yang ada 

di sungai tersebut kecil, dan lebar dari sungai juga sempit. 

Dengan keadaan ini, jika pada Sungai Ngebrong akan di 

jadikan kawasan ekowisata, seharusnya terlebih dahulu 

harus menangani keadaan dari sungai tersebut. Sampah 

yang ada di badan sungai tersebut akan menggurangi 

ekstetika dan menjadikan sungai tersebut lebih kotor. 

Selain hal tersebut, kelayakan dari kualitas air harus 

diperhatikan, dimana dalam PP No. 82 tahun 2001 
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dijelaskan bahwa untuk menjadi kawasan 

sarana/prasarana atau rekreasi harus memenuhi baku 

mutu kelas II, sedangkan pada Sungai Ngebrong hanya 

memenuhi baku mutu kelas IV dengan konsentrasi sulfur 

yang melampaui baku mutu di bagian hilir. Maka perlu 

adanya pertimbangan lebih matang lagi untuk menjadikan 

kawasan Sungai Ngebrong menjadi kawasan ekowisata 

berbasis sungai 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 

studi status mutu air sungai Ngebrong dengan parameter 

fisika dan kimia di kawasan Tawangsari Barat Kecamatan 

Pujon Kabupaten Malang (metode Indeks Pencemaran) 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:: 

a. Kualitas air Sungai Ngebrong berdasarkan PP No. 

82 Tahun 2001 pada titik T1(hulu) dan titik T2(hilir) 

telah memenuhi baku mutu air kelas IV pada 

seluruh parameter kecuali parameter Sulfur (S) 

melampaui baku mutu kelas IV pada titik T2(hilir) 

yaitu sebesar 0,0650 mg/L.  

b. Debit Sungai Ngebrong yang relative kecil 

dipengaruhi oleh topografi dan keadaan musim. 

Debit pada titik T1(hulu) adalah 2.983 m3/s dan 

5.9892 m3/s pada titik T2(hilir). 

c. Status mutu air Sungai Ngebrong pada titik 

T1(hulu) dan titik T2(hilir) adalah tercemar dengan 

indeks pencemaran 4.5455 dan 23.0601. Hal ini 

menandakan bahwa limbah domestik dan limbah 

perkebunan disekitar Sungai Ngebrong 

mempengaruhi kualitas air di lokasi penelitian. 
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d. Kondisi kualitas air Sungai Ngebrong yang masuk 

pada kelas IV tidak dapat digunakan sebagai 

kawasan ekowisata berbasis sungai dikarenakan 

tidak sesuai dengan peruntukannya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan serta penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diberikan saran yang terdiri dari 

beberapa poin, yaitu: 

a. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan 

metode lain seperti metode STORET dan metode 

biomonitoring menggunakan makroinvertebrata 

dan menggunakan parameter yang lebih lengkap. 

b. Perlu adanya pemulihan kualitas air Sungai 

Ngebrong agar dapat dimanfaatkan sesuai 

peruntukannya. 

c. Untuk masyarakat, sebaiknya lebih menjaga 

kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar 

sungai, agar tercipta sanitasi yang baik.  
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