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A.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY
Tingginya beban pencemaran yang masuk ke dalam badan air perkotaan mengakibatkan kondisi sungai
menjadi rusak secara kualitas maupun estetika. Hal ini terjadi pula di Kota Bandung. Beberapa upaya
pengendalian pencemaran telah dilakukan, termasuk penggunaan pemodelan dan perhitungan prediksi
guna perumusan pengelolaan lingkungan dan pemberlakuan baku mutu dan menetapkan kebijakankebijakan lingkungan lainnya. Penggunaan model kualitas air dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia
masih sangat jarang, padahal pemodelan ini dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu, terutama untuk
kegiatan-kegiatan pemantauan. Pemodelan yang telah dilakukan seringkali menggunakan perangkat lunak
dari asing untuk melakukan simulasi pencemaran atau potensi pencemaran di sungai. Data menunjukkan
bahwa apabila kualitas air sungai dibandingkan dengan SK. Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2000
tentang Baku Mutu Kualitas Sungai Citarum dan Anak-anak Sungainya di Jawa Barat, Golongan B, C, D,
semua sungai yang dinilai tergolong dalam katagori tercemar berat. Hasil pengambilan sampel dan
pengukuran di laboratorium diperoleh bahwa kisaran nilai laju urai BOD pada musim kemarau untuk
Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus di Kota Bandung adalah 0,0160 hingga 0,328 hari-1, sedangkan
untuk nilai BOD ultimate berkisar antara 14,57 hingga 44,23 mg/L. Hasil sofware “Kuala.V01”
menunjukkan simulasi sesuai dengan hasil perhitungan persamaan yang terlibat, yaitu untuk menghitung
nilai BOD serta DO. Masuknya limbah ke dalam aliran air sungai menjadikan hasil simulasi yang
memperlihatkan kualitas air sungai menurun. Kurva Oxygen Sag juga tampak pada hasil simulasi
software tersebut. Analisis terhadap kualitas Sungai Cikapundung sebagai lokasi tempat aplikasi
perangkat lunak „Kuala.V01‟ menunjukkan bahwa kondisi sungai tercemar berat, kecuali jika
dibandingkan dengan baku mutu Kelas IV yang diperuntukkan bagi pengairan tanaman.
Hasil sofware “Kuala.V01” menunjukkan simulasi sesuai dengan hasil perhitungan persamaan yang
terlibat, yaitu untuk menghitung nilai BOD serta DO. Pada jarak 10 km, dalam perhitungan menunjukkan
nilai perubahan yang signifikan baik untuk nilai BOD maupun nilai DO, hal ini terjadi karena pada titik
tersebut terdapat limbah yang masuk ke dalam aliran, sehingga terjadi peningkatan BOD dan penggunaan
DO. Fenomena tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk pada kurva sag yang terjadi untuk
konsentrasi oksigen terlarut. Sebagai pengembangan lebih lanjut prototip Kuala.V01, dilakukan variasi
input, antara lain berupa variasi kecepatan dan koefisien yang diperoleh dari data Sungai Cikapundung.
Hasil simulasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan perhitungan manual.

iii

PRAKATA
Pemodelan merupakan langkah yang saat ini menjadi aspek penting dalam pengelolaan kualitas air,
termasuk air sungai. Dinilai sebagai cara yang mudah, murah, dan cepat, pemodelan pun kemudian
disediakan sebagai software siap pakai yang sangat membantu perhitungan atau simulasi fenomena
pencemaran. Penelitian ini, merupakan langkah awal untuk membentuk software yang ramah pengguna,
terutama bagi pengguna berbasis Bahasa Indonesia.
Tentu saja, pemodelan dalam software akan menjadi sangat berguna apabila terus dikembangkan hingga
menyerupai kondisi yang dimodelkan. Oleh sebab itu, penelitian ini harus terus dikembangkan dan
ditingkatkan kemampuannya, terutama berkaitan dengan sistem informasi geografis.
Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan biaya dari DIKTI Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia dalam penelitian ini. Disampaikan pula penghargaan yang tinggi kepada sivitas
akademika Universitas Pasundan yang sangat mendukung terhadap atmosfir penelitian.
Laporan akhir dari Hibah Bersaing ini merupakan salah satu milestone dari roadmap penelitian
pemodelan kualitas air sungai. Langkah selanjutnya adalah pengintegrasian model pada sistem informasi
geografis dan display untuk mempermudah penginterpretasian hasil simulasi. Mudah-mudahan road map
penelitian ini tetap terus dijalankan hingga memperoleh software handal sebagai alat bantu penetapan
kebijakan-kebijakan penggunanya.

Bandung, 17 Desember 2014
Tim Peneliti
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

Tingginya beban pencemaran yang masuk ke dalam badan air perkotaan mengakibatkan kondisi sungai
menjadi rusak secara kualitas maupun estetika. Hal ini terjadi pula di Kota Bandung, padahal air sungai
ini sering kali digunakan untuk mengairi area pertanian yang ada di daerah hilirnya. Beberapa upaya
pengendalian pencemaran telah dilakukan, termasuk penggunaan pemodelan dan perhitungan prediksi
guna perumusan pengelolaan lingkungan dan pemberlakuan baku mutu, baik untuk air limbah (effluent
standard) maupun untuk air sungai sebagai badan air penerima limbah (stream standard).
Penggunaan model dapat dipermudah dalam menjalankan simulasinya melalui suatu perangkat lunak
(software). Software untuk kualitas air ini dapat digunakan untuk mengolah data parameter kualitas air
sungai melalui perhitungan menjadi informasi yang dapat dianalisis. Software ini akan mampu
mensimulasikan hasil analisis tentang keadaan kualitas air sungai yang diakibatkan oleh konsentrasi
limbah dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh penduduk antara lain dari pemukiman, pertanian, dan
industri, selain itu software ini pula dapat melakukan prediksi untuk memperkirakan kualitas sungai di
suatu daerah dengan berbagai skenario atau kecenderungan sumber penyebab pencemaran.
Saat ini software yang banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia adalah QUAL2E, yaitu software
yang dibuat oleh USEPA (United State Environmental Protection Agency). Software yang berbasis
Bahasa Indonesia dan berbasis pada kondisi kualitas air sungai di Indonesia masih belum ada. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun software kualitas air sungai yang berbasis Bahasa
Indonesia. Selain mempermudah dalam penggunaannya dengan bahasa sehari-hari yang kita pakai,
software berbahasa Indonesia ini dapat menjangkau lebih banyak pengguna bukan hanya di lingkungan
para peneliti. Software yang dibangun ini dinamakan „Kuala.V01‟.
Pada tahun pertama penelitian, prototype sederhana dari software „Kuala.V01‟ telah berhasil dibangun
namun masih belum diverifikasi lebih lanjut. Oleh sebab itu, pada penelitian tahun kedua, dilakukan
verifikasi terhadap prototype tersebut, untuk kemudian diperkaya dengan beberapa opsi simulasi, serta
aplikasikan pada Sungai Cikapundung.
Sungai Cikapundung dipilih untuk aplikasi software „Kuala.V01‟ karena pemanfaatan pada Sungai
Cikapundung cukup beragam yaitu sebagai air irigasi pertanian dan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA). Selain itu digunakan juga sebagai air baku air minum PDAM yang intakenya terletak pada tiga
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lokasi yaitu Desa Lebak Siliwangi (600L/detik), Desa Bantar Awi (200L/detik) dan Desa Dago Pakar
(40L/detik), serta air baku industri PT. Kimia Farma (3,5 L/detik), hingga menjadi tempat pembuangan
limbah cair domestik dan sampah rumah tangga.

1.2.

Permasalahan

Penggunaan model kualitas air dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia masih sangat jarang,
padahal pemodelan ini dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu, terutama untuk kegiatan-kegiatan
pemantauan. Selain itu, pemodelan juga memiliki kemampuan untuk memperkirakan kondisi kualitas air
di masa lalu dan memprediksi kondisi kualitas air di masa yang akan datang. Hasil pemodelan dapat
membantu perumusan program-program pengelolaan lingkungan. Pemodelan yang telah dilakukan
seringkali menggunakan perangkat lunak dari asing untuk melakukan simulasi pencemaran atau
potensi pencemaran di sungai.

1.3.

Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup pemodelan sungai yang melewati perkotaan, dengan sumber
pencemar berasal dari kegiatan domestik. Sungai yang dipilih adalah Sungai Cikapundung pada ruas
antara jalan Siliwangi hingga jalan Asia Afrika. Ruas ini dipilih sebagai fokus penelitian karena
Pemerintahan Kota Bandung pun memfokuskan ruas ini sebagai etalase perbaikan sungai perkotaan,
terutama Sungai Cikapundung sebagai ikon Kota Bandung.
Sebagai gambaran kondisi sungai, maka penelitian ini juga menampilkan analisis terhadap kualitas air
Sungai Cikapundung selama beberapa periode pengukuran. Selain itu, dilakukan pula pengambilan
sampel air, perlakukan di laboratorium serta perhitungan untuk menentukan nilai koefisien yang
berpengaruh pada simulasi dalam software yang dibangun.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pengertian Kualitas Air
Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu. Syarat yang ditetapkan

sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan penggunaan, sebagai contoh, air yang digunakan
untuk irigasi memiliki standar mutu yang berbeda dengan air untuk dikonsumsi. Kualitas air dapat
diketahui nilainya dengan mengukur peubah fisika, kimia dan biologi.
Klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun
2001. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, kualitas air diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu:
 Kelas I: dapat digunakan sebagai air minum atau untuk keperluan konsumsi lainnya
 Kelas II: dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar,
peternakan dan mengairi tanaman
 Kelas III: dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan mengairi tanaman
 Kelas IV: dapat digunakan untuk mengairi tanaman

2.2

Parameter Kualitas Air
Beberapa parameter yang diukur untuk mengetahui kualitas perairan yang tidak berbahaya bagi

biota yang hidup didalamnya antara lain:
a. DO (Oksigen Terlarut)
Oksigen terlarut merupakan faktor pembatas bagi kehidupan organisme. Perubahan konsentrasi
oksigen terlarut dapat menimbulkan efek langsung yang berakibat pada kematian organisme
perairan. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung adalah meningkatkan toksisitas bahan
pencemar yang pada akhirnya dapat membahayakan organisme itu sendiri. Hal ini disebabkan
oksigen terlarut digunakan untuk proses metabolisme dalam tubuh dan berkembang biak. Oksigen
terlarut merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan makhluk hidup didalam air maupun hewan
teristrial. Penyebab utama berkurangnya oksigen terlarut di dalam air adalah adanya bahan-bahan
buangan organik yang banyak mengkonsumsi oksigen sewaktu penguraian berlangsung.
Konsentrasi oksigen terlarut yang aman bagi kehidupan diperairan sebaiknya harus diatas titik
kritis dan tidak terdapat bahan lain yang bersifat racun, konsentrasi oksigen minimum sebesar 2
mg/L cukup memadai untuk menunjang secara normal komunitas akuatik di perairan. Dalam
kebanyakan kasus, konsentrasi minimum (biasanya 3 sampai 4 mg/L) dan konsentrasi yang
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diinginkan (5 sampai 7 mg/L) yang ditentukan. DO dapat diukur dengan presisi dan akurasi
kurang dari 5 persen.
b. Nutrien
Dalam studi kualitas air, hanya nutrien vegetasi nitrogen dan fosfor yang dipertimbangkan karena
limbah domestik memiliki nitrogen dan fosfor dengan konsentrasi tinggi. Tanaman air merupakan
bagian dari proses oksigen terlarut. Fitoplankton (tanaman mikroskopik yang mengambang
bebas) merupakan dasar dari biota perairan dalam badan air penerima sebagai pasokan makanan
untuk zooplankton. Tanpa nutrien, organisme akuatik tidak akan ada, namun kelebihan biomassa
fitoplankton dapat menyebabkan kualitas air penerima menjadi turun, terutama dalam kebutuhan
oksigen untuk menguraikan biomassa fitoplankton yang telah mati.
c. pH
pH merupakan suatu pernyataan dari konsentrasi ion hidrogen (H+) di dalam air, besarannya
dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Besaran pH berkisar antara 0 – 14,
nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang masam sedangkan nilai diatas
menunjukkan lingkungan yang basa, untuk pH = 7 disebut sebagai netral (Hardjojo dan
Djokosetiyanto, 2005). Perairan dengan pH < 4 merupakan perairan yang sangat asam dan dapat
menyebabkan kematian makhluk hidup, sedangkan pH > 9,5 merupakan perairan yang sangat
basa yang dapat menyebabkan kematian dan mengurangi produktivitas perairan. Pescod (1973)
menyatakan bahwa toleransi untuk kehidupan akuatik terhadap pH bergantung kepada banyak
faktor meliputi suhu, konsentrasi oksigen terlarut, adanya variasi bermcam-macam anion dan
kation, jenis dan daur hidup biota. Perairan basa (7–9) merupakan perairan yang produktif dan
berperan mendorong proses perubahan bahan organik dalam air menjadi mineral-mineral yang
dapat diassimilasi oleh fotoplankton
d. Bakteri Indikator
Kepadatan bakteri indikator yang digunakan sebagai ukuran keberadaan air limbah domestik di
air penerima dan, akibatnya, risiko kesehatan masyarakat berhubungan antara kontak manusia
dengan perairan ini. Kehadiran air limbah domestik secara historis ditentukan dengan mengukur
sekelompok bakteri usus. Awalnya, penentuan total coliform dikembangkan. Uji ini kemudian
diganti dengan fecal coliform dan uji E. coli yang ditemukan lebih spesifik untuk kehadiran
bakteri usus.
e. Padatan Tersuspensi
Padatan tersuspensi bisa dalam bentuk anorganik ataupun organik. Keduanya penting dalam
menentukan apakah produktivitas tanaman air dan atau estetika akan terpengaruh. Sebagian besar
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logam berat seperti tembaga, seng, timah, kadmium, dan besi berhubungan dengan sangat halus
(kohesif) sedimen. Bakteri indikator menempel pada padatan tersuspensi, khususnya gumpalan
organik. Demikian pula, pengenceran organik seperti pestisida dan herbisida cenderung untuk
menggabungkan dengan flocs organik. Perpindahan padatan tersuspensi penting dalam
menentukan konsentrasi logam, bakteri, dan zat organik dalam air penerima.
f.

Logam
Logam memiliki hubungan terutama dengan padatan tersuspensi. Logam dengan konsentrasi
tinggi beracun bagi kehidupan air, dengan bentuk terlarut yang paling beracun. Logam yang perlu
diperhatikan adalah tembaga, kadmium, seng, timah, merkuri, sianida, kromium, nikel, arsenik
dan besi, dengan konsentrasi terendah merkuri di 0,0002 mg / L, untuk kadmium pada 0,004 mg /
L, untuk tembaga di 0,0015 mg / L, dan untuk sianida pada 0,005 mg / L. Biasanya, konsentrasi
logam dalam limbah domestik kecil dan tidak menjadi perhatian, namun jika industri kecil seperti
toko logam, toko plating, dan toko cat yang terhubung ke sistem pembuangan limbah domestik,
logam harus menjadi perhatian dalam limbah domestik . Karena logam berhubungan dengan
padatan tersuspensi, logam ini dapat terakumulasi dalam sedimen badan air penerima dan
memiliki efek jangka panjang negatif terhadap badan air penerima dan harus diprediksi dalam
model kualitas air. Model prediksi kualitas air secara efektif harus memprediksi perpindahan &
proses terjadinya padatan tersuspensi jika konsentrasi logam dapat diprediksi dalam badan air
penerima.

g. Suhu
Suhu air normal adalah suhu air yang memungkinkan makhluk hidup dapat melakukan
metabolisme dan berkembangbiak. Suhu merupakan faktor fisik yang sangat penting di air,
karena bersama-sama dengan zat/unsur yang terkandung didalamnya akan menentukan massa
jenis air, dan bersama-sama dengan tekanan dapat digunakan untuk menentukan densitas air.
Selanjutnya, densitas air dapat digunakan untuk menentukan kejenuhan air. Suhu air sangat
bergantung pada tempat dimana air tersebut berada. Kenaikan suhu air di badan air penerima,
saluran air, sungai, danau dan lain sebagainya akan menimbulkan akibat sebagai berikut:
a)

Jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun;

b)

Kecepatan reaksi kimia meningkat;

c)

Kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu. Jika batas suhu yang mematikan
terlampaui, maka akan menyebabkan ikan dan hewan air lainnya mati

Suhu dapat mempengaruhi fotosintesa di laut baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengaruh secara langsung yakni suhu berperan untuk mengontrol reaksi kimia enzimatik dalam
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proses fotosintesa. Tinggi suhu dapat menaikkan laju maksimum fotosintesa, sedangkan pengaruh
secara tidak langsung yakni dalam merubah struktur hidrologi kolom perairan yang dapat
mempengaruhi distribusi fitoplankton (Tomascik et al., 1997).
Pengaruh suhu secara tidak langsung dapat menentukan stratifikasi massa air, stratifikasi suhu di
suatu perairan ditentukan oleh keadaan cuaca dan sifat setiap perairan seperti pergantian
pemanasan dan pengadukan, pemasukan atau pengeluaran air, bentuk dan ukuran suatu perairan.
Suhu air yang layak untuk budidaya ikan laut adalah 27 – 32 0C (Mayunar et al., 1995;
Sumaryanto et al., 2001). Kenaikan suhu perairan juga menurunkan kelarutan oksigen dalam air,
memberikan pengaruh langsung terhadap aktivitas ikan disamping akan menaikkan daya racun
suatu polutan terhadap organisme perairan (Brown dan Gratzek, 1980). Selanjutnya Kinne (1972)
menyatakan bahwa suhu air berkisar antara 35 – 40 0C merupakan suhu kritis bagi kehidupan
organisme yang dapat menyebabkan kematian.
Di Indonesia, suhu udara rata-rata pada siang hari di berbagai tempat berkisar antara 28,2 0C
sampai 34,6 0C dan pada malam hari suhu berkisar antara 12,8 0C sampai 30 0C. Keadaan suhu
tersebut tergantung pada ketinggian tempat dari atas permukaan laut. Suhu air umumnya
beberapa derajat lebih rendah dibanding suhu udara disekitarnya.
h. Asiditas
pH dalam badan air penerima merupakan parameter penting untuk reaksi kimia dan toksisitas. pH
asam dapat membuat logam berubah menjadi larutan. pH ini juga penting dalam keseimbangan
bikarbonat dalam air tawar, dan itu mempengaruhi tingkat paling beracun untuk ikan. pH tidak
diprediksi oleh kebanyakan model kualitas air dan harus diukur di lapangan. Hal ini dapat
dilakukan dengan presisi 0,1 menggunakan standar pH meter.
i.

Minyak dan Lemak
Air limbah kota merupakan sumber dari minyak dan lemak. Kebanyakan lembaga yang
berwenang menentukan bahwa permukaan minyak dan lemak tidak terdeteksi oleh penglihatan
atau bau (<0,1 mg / L). Keduanya hadir di sebagian besar limbah domestik dan harus dihilangkan
dengan pengolahan. Minyak dan lemak tidak diperkirakan dalam kebanyakan model kualitas air
tetapi dapat diprediksi dengan menggunakan model prediksi tumpahan minyak. Pengukuran
konsentrasi minyak dan lemak memiliki presisi pada urutan 15 sampai 20 persen. Untuk model
tumpahan minyak harus tepat, data spesifik yang luas diperlukan. Jarang dari data ini tersedia,
akibatnya, model tumpahan minyak biasanya memiliki presisi dari 25 sampai 50 persen.

6

2.3

Pencemaran di Perairan

Air permukaan seperti danau, sungai dan kolam harus dapat mendukung kehidupan akuatik dan
persyaratan estetika. Air permukaan diklasifikasikan berdasarkan penggunanya dengan syarat kualitas
fisik, kimia, biologi. Kriteria untuk menentukan kualitas air yaitu oksigen terlarut, zat padat, bakteri
koliform, pH, suhu, dan parameter lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Sumber pencemaran disebabkan oleh gejala alami (banjir, longsor) dan kegiatan manusia (aktifitas
kehidupan sehari-hari, MCK). Pencemaran yang sangat tinggi akan menimbulkan gangguan pada
kesehatan bahkan kematian. Zat yang terlarut yang terkandung di air sungai, menyebabkan bau yang tidak
enak, keruh, noda pada baju dan peralatan.
Kegiatan manusia yang menghasilkan air limbah penyebab pencemaran di perairan tergantung dari jenis
kegiatannya, bahan yang dipergunakan, serta proses atau teknologi yang diterapkan. Kegiatan manusia
tersebut secara umum dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Kegiatan industri
Kegiatan industri menghasilkan air limbah yang dibuang ke perairan. Kualitas dari air limbah yang
dibuang tergantung dari jenis industrinya.
2. Kegiatan rumah tangga
Berasal dari air limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga seperti air bekas mandi, cuci,
kakus juga dari sisa makanan.
3. Kegiatan pertanian
Kandungan bahan pencemaran dalam air buangan pertanian pada umumnya merupakan akibat dari
kegiatan pemupukan dan pembasmian hama. Residu dari kegiatan pemupukan tanaman kebanyakan
terdiri dari senyawa anorganik seperti senyawa nitrogen dan phosphor yang dapat menyebabkan
terjadinya eutrofikasi.
4. Kegiatan peternakan
Kegiatan peternakan yang dapat menimbulkan pencemaran yang berasal dari kotoran hewan,
pembersihan kandang, pemotongan hewan dan lain sebagainya.
Berdasarkan klasifikasi penyebaran pencemaran air, maka sumber pencemaran air ada dua, yaitu
(Hammer, 1996):
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1. Sumber titik (point source)
Dimana keluarnya air limbah berasal dari titik jatuh saluran pembuangan air atau saluran air hujan ke
satu titik pengeluaran yang menuju ke air penerima. Contoh: air limbah kota dan industri yang berasal
dari saluran pembuangan dan sumber lain yang titik pengeluarannya dapat dideteksi.
2. Sumber menyebar (Non point Source / Diffuse Source)
Yang termasuk sumber menyebar yaitu yang berasal dari aliran air permukaan dan konstribusi lainnya
yang tidak dapat dihitung dari satu titik tertentu.
Perbedaan sumber titik dan menyebar yaitu pada sumber titik biasanya dilakukan pengolahan dan
pengontrolan sebelum disalurkan, sedangkan sumber menyebar sulit dalam penanganannya dan harus
dilakukan pendekatan tertentu (lihat gambar 2.1)

Gambar 2.1. Sumber Pencemaran air
Sumber : Hammer, 1996
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2.4

Pencemaran Organik

Zat organik di perairan digunakan mikroorganisme sebagai sumber energi dan bahan kimia yang
diperlukan untuk pertumbuhan. Proses penguraian zat organik merupakan reaksi biokimia yang
memerlukan oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kandungan
oksigen. Jika suplai oksigen dalam air tidak sesuai (berkurang) dengan oksigen yang dipakai bahkan
habis, maka akan menyebabkan matinya beberapa biota air dan akan timbul bau sebagai hasil sampingan
dari pertumbuhan mikroorganisme dalam kondisi anaerob.
Zat organik yang terlarut di perairan didefinisikan dalam dua kategori:
1. Biodegradable Organik
Yaitu zat organik yang dapat teruraikan dengan proses biologi alamiah. Zat organik yang terurai
digunakan sebagai makanan alami oleh mikroorganisme dalam waktu tertentu. Zat tersebut biasanya
terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, alkohol, asam, aldehid, dan ester. Zat organik yang terurai berasal
dari pembusukan tumbuhan, hewan atau dari air limbah penduduk dan industri oleh mikroorganisme.
2. Nonbiodegradable Organik
Yaitu zat organik yang tahan terhadap penguraian secara biologi. Tanin, lignin, asam, selulosa
dan fenol selalu ditemukan di perairan. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dan struktur cincin
(benzene) bersifat non biodegradable. Sebagai contoh senyawa detergen alkil benzene sulfonate (ABS)
merupakan cincin benzene yang bersifat non biodegradable. Beberapa zat organik bersifat non
biodegradable karena bersifat racun terhadap mikroorganisme.

Akibat dari adanya penguraian zat organik di perairan akan menimbulkan penurunan kualitas air yang
dibagi menjadi empat zona, yaitu :
1. Zona Degradasi (Zone of degradation)
Pada zona ini proses pencemaran dimulai dan mencapai puncak aktifitasnya. Air buangan
domestik / limbah mulai mengalami degradasi. Karena terjadi proses dekomposisi atau penguraian, maka
dibutuhkan oksigen, sehingga kadar oksigen terlarut dengan cepat makin berkurang sampai menjadi
kurang lebih 40 %. Air menjadi kotor dan keruh sinar matahari tidak dapat menembus. Pada kondisi
tersebut, maka kehidupan algae atau mikroorganisme akan mati dan hilang dari sistem air. Karena
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terhentinya proses fotosintesis dari algae, maka tersedianya oksigen terlarut makin berkurang. Kehidupan
ikan masih dapat bertahan terutama untuk ikan – ikan besar.
2. Zona Dekomposisi Aktif (Zone of active decomposition)
Oksigen terlarut berkurang mulai dari 40 % sampai 0%. Tetapi pada akhir zona ini mulai naik lagi
menjadi 40 %. Hal ini terjadi bila pencemaran tidak terus berlangsung melalui pembuangan bahan-bahan
kotoran lagi ke dalam badan air. Dalam zona ini tidak ada kehidupan ikan. Warna air berubah menjadi
keabu-abuan. Di sini suasana anaerob terjadi. Mikroorganisme yang tergolong pengurai zat organik
memulai perannya dengan aktif.

Dari proses dekomposisi ini dibebaskan gas-gas seperti metan,

hidrogen, nitrogen, hidrogen sulfida. Bila proses dekomposisi berkurang, maka kadar oksigen terlarut
mulai meningkat kembali sedikit demi sedikit.

3. Zona Pemulihan (Zone of recovery / rehabilitatif)
Pada zona ini kadar oksigen terlarut meningkat berangsur – angsur dari 40 % ke atas. Kehidupan
makroskopis mulai nampak. Air menjadi lebih jernih dibandingkan dengan zona – zona terdahulu. Jamurjamur mulai hilang dan algae mulai timbul kembali.
4. Zona Penjernihan Kembali (Zone of cleaner water)
Zona ini ditandai dengan meningkatnya oksigen terlarut secara optimal sampai jenuh kembali yang
diakibatkan dari beberapa mekanisme yang telah mampu normal kembali. Baik melalui fotosintesa
maupun dengan kelarutan oksigen atmosfir ke dalam air yang kini sudah memungkinkan secara alamiah.
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Gambar 2.2. Zone pencemaran pada perairan. (Srinivas, 2008)

2.5

Indikator Pencemar Organik
Air buangan yang akan ditinjau merupakan air buangan domestik sehingga dapat diasumsikan

parameter yang digunakan sebagai dasar tinjauan kualitas air buangan adalah Biochemical Oxygen
Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO).
1. Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Salah satu parameter yang biasa digunakan sebagai indikator pencemaran organik pada suatu badan air
adalah BOD. BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah suatu analisa empiris yang mencoba
mendekati secara menyeluruh proses – proses mikrobiologis yang terjadi dalam air. Angka BOD
menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk menguraikan (mengoksidasi) hampir semua
zat organik yang terlarut dan sebagian zat – zat organik yang tersuspensi dalam air. Pemeriksaan BOD
didasarkan atas reaksi oksidasi zat organik dengan oksigen di dalam air dan proses tersebut berlangsung
karena adanya bakteri aerobik.
2. Dissolved Oxygen (DO)
Dissolved Oxygen (DO) sangat penting untuk menjaga kondisi aerobik pada air permukaan dan juga
merupakan indikator kelayakan air untuk menunjang kehidupan air (aquatik). Idealnya, konsentrasi
oksigen terlarut pada air alam akan mendekati konsentrasi jenuhnya. Bagaimanapun dengan kehadiran
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bahan organik, oksigen tersebut akan digunakan pada proses oksidasi alami. Tentu hal ini akan
mengakibatkan nilainya akan lebih kecil dari nilai pada konsentrasi jenuh.
Semua gas di atmosfer dapat larut dalam air pada tingkat tertentu. Oksigen diklasifikasikan pada gas yang
mempunyai kelarutan yang kecil dalam air dan kelarutannya proporsional dengan tekanan parsial, dan
tingkat kejenuhan oksigen dalam air akan mengikuti Hukum Henry. Kelarutan oksigen bertambah sesuai
dengan tekanan atmosfer dan berbeda pada berbagai temperatur. Kelarutan oksigen dalam air berkisar
dari 14,6 mg/l pada temperatur 0°C hingga 7 mg/l pada temperatur 35°C pada tekanan 1 atm. (Thomann,
1987).
2.6

Self Purification Sungai (Pembersihan Alamiah)

Badan air pada dasarnya mempunyai daya dukung yang dikenal dengan daya dukung air. Sungai yang
mempunyai debit besar dan oksigen terlarut tinggi mempunyai daya dukung yang besar. Jika air sungai
mengalami pencemaran organik maka konsentrasi oksigen lama kelamaan akan menurun karena
digunakan oleh mikroorganisme untuk penguraian zat organik. Penurunan konsentrasi oksigen ini
dinamakan deoksigenasi. Apabila proses ini terjadi terus menerus maka oksigen terlarut dalam air akan
habis sehingga kadarnya di dalam air menjadi nol, suatu kondisi anaerobik. Pada kondisi anaerobik,
mikroorganisme akan mengambil oksigen dari unsur – unsur CO32-, SO42-, dan NO32-

sehingga akan

menghasilkan gas – gas H2S, CO2, NH3 dan lainnya. Warna air akan menjadi hitam serta timbul bakteri
pathogen.
Sedangkan dengan adanya turbulensi di dalam sungai, oksigen dari udara dapat masuk ke dalam air, suatu
proses yang disebut aerasi. Secara kumulatif oksigen yang masuk akan semakin banyak sedangkan zat
organik makin lama akan makin menurun dengan tidak adanya tambahan pencemaran. Jadi dengan
adanya hal di atas, air sungai akan menjadi pulih kembali karena mengandung oksigen

yang cukup

besar. Dengan demikian sungai dapat membersihkan dirinya sendiri yang dinamakan Self purification.
2.7

Dasar Pemodelan

Salah satu aspek penting dalam prakiraan dampak kualitas air permukaan adalah simulasi/pemodelan
untuk mempelajari terjadinya perubahan kualitas air akibat adanya pencemar, baik pencemar alamiah
maupun antropogenik. Pengembangan model kualitas air permukaan ini dilakukan melalui penerapan
teori keseimbangan materi (material balance) dan ekspresi kinetic (kinetic expression), dan diharapkan
mampu dilakukan untuk menilai dan menghitung kapasitas asimilas (daya dukung dan daya tampung)
dari sistem badan air tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi dampak dari rencana
kegiatan/proyek.
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2.7.1

Pemodelan

Modeling (pemodelan) diartikan sebagai suatu gugus pembuatan model (Eriyatno, 2003). Pramudya
(1989) mendefinisikan model adalah suatu abstraksi dari keadaan sesungguhnya atau merupakan
pernyataan sistem nyata untuk memudahkan pengkajian suatu sistem. Sejalan dengan pernyataan tersebut
Muahammadi et al. (2001) menyatakan bahwa model adalah suatu bentuk yang dibuat untuk menirukan
suatu gejala atau proses. Dalam pelaksanaan pendekatan sistem, pengembangan model merupakan hal
yang sangat penting yang akan menentukan keberhasilan dalam mempelajari sistem secara keseluruhan.
Di samping itu, pengembangan model diperlukan guna menemukan peubah‐peubah penting dan tepat
serta hubungan antar peubah dalam sistem yang dikaji.
Menurut Winardi (1989), model adalah suatu gambaran abstrak dari sistem dunia nyata dalam hal‐hal
tertentu. Model tersebut memperlihatkan hubungan langsung maupun tidak langsung serta kaitan timbal
balik dalam istilah sebab akibat. Suatu model yang baik akan menggambarkan dengan baik segi tertentu
yang penting dari perilaku dunia nyata .
Membangun suatu model harus dimulai dari konsep yang paling sederhana dengan cara mendefinisikan
permasalahan secara hati‐hati serta menggunakan analisis sensitivitas untuk membantu menentukan
rincian model. Selanjutnya untuk penyempurnaan dilakukan dengan menambahkan variable secara
gradual sehingga diperoleh model yang logis dan dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya.
Model yang dibangun haruslah merupakan gambaran yang sahih dari sistem yang nyata, realistik dan
informatif. Model yang tidak sahih akan memberikan hasil simulasi yang sangat menyimpang dari
kenyataan yang ada, sehingga akan memberikan informasi yang tidak tepat. Model yang dianggap baik
apabila model dapat menggambarkan semua hal yang penting dari dunia nyata dalam sistem tersebut.
Lebih lanjut Pramudya (1989) menyatakan bahwa ada empat keuntungan penggunaan model dalam
penelitian dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu:
(1) memungkinkan melakukan penelitian yang bersifat lintas sektoral dengan ruang lingkup yang luas,
(2) dapat melakukan eksperimentasi terhadap sistem tanpa mengganggu (memberikan perlakuan)
tertentu terhadap sistem,
(3) mampu menentukan tujuan aktivitas pengelolaan dan perbaikan terhadap sistem yang diteliti, dan
(4) dapat dipakai untuk menduga (meramal) perilaku dan keadaan sistem pada masa yang akan datang.
Penggunaan model sistem dinamis merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang
kompleks dalam pendekatan sistem (Winardi, 1989; Muhammadi et al., 2001). Langkah pertama dalam
menyusun model system dinamis adalah menentukan struktur model yang akan memberikan bentuk dan
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sekaligus memberi ciri yang mempengaruhi perilaku sistem. Perilaku sistem tersebut dibentuk oleh
kombinasi perilaku simpal causal‐loop (sebab‐akibat) yang menyusun struktur model. Semua perilaku
model dapat disederhanakan menjadi struktur dasar yaitu mekanisme dari masukan, proses, keluaran, dan
umpan balik. Mekanisme tersebut akan berkerja menurut perubahan waktu atau bersifat dinamis yang
dapat diamati perilakunya dalam bentuk unjuk kerja (level) dari suatu model system dinamis.
Menurut Muahammadi et al. (2001) dan Eriyatno (2003), model dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:
(1) Model ikonik (model fisik) yaitu model yang mempunyai bentuk fisik sama dengan barang yang
ditirukan, meskipun skalanya dapat diperbesar atau diperkecil,
(2) Model analog (model diagramatik) yaitu model suatu proses atau sifat, model ini sifatnya lebih
sederhana dan sering dipakai pada situasi khusus, seperti pada proses pengendalian mutu industri,
dan
(3) Model simbolik (model matematik) yaitu model yang menggunakan simbol-simbol matematika.
Untuk memahami struktur dan perilaku sistem, yang akan membantu dalam pembentukan model dinamik
kuantitatif digunakan causal‐loop diagram (diagram lingkar sebab akibat) dan flow chart diagram
(diagram alir). Pada sistem dinamis, diagram sebab akibat ini akan digunakan sebagai dasar untuk
membuat diagram alir yang akan disimulasikan dengan menggunakan program powersim. Program ini
dapat memberikan gambaran tentang perilaku sistem, sehingga dengan simulasi dapat ditentukan
alternative terbaik dari sistem yang dibangun.
Selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan dan kebijakan apa yang harus dilakukan
untuk mengantisipasi atau mengubah perilaku sistem yang terjadi. Kinerja pada model dinamis ditentukan
oleh kekhususan dan struktur dari model yang dibangun. Melalui simulasi akan didapatkan perilaku dari
suatu gejala atau proses yang terjadi dalam sistem yang dikaji, sehingga dapat dilakukan analisis dan
peramalan perilaku dari gejala atau proses tersebut di masa depan.
Empat tahapan dalam melakukan simulasi model (Muhammadi et al., 2001), yaitu:
a) Penyusunan konsep, pada tahap ini dilakukan identifikasi unsur-unsur yang berperan dalam
menimbulkan gejala atau proses. Dari unsur-unsur dan keterkaitannya dapat disusun gagasan atau
konsep mengenai gejala (proses) yang akan disimulasikan,
b) Pembuatan model, gagasan atau konsep yang dihasilkan pada tahap pertama selanjutnya
dirumuskan sebagai model yang berbentuk uraian, gambar ataurumus,
c) Simulasi model; pada model kuantitatif, simulasi dilakukan dengan memasukkan data ke dalam
model, sedangkan pada model kualitatif, simulasi dilakukan dengan menelusuri dan melakukan

14

analisis hubungan sebab akibat antar variabel dengan memasukkan data atau informasi yang
dikumpulkan untuk memahami perilaku gejala atau proses model.
d) Validasi hasil simulasi; validasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil simulasi
dengan gejala atau proses yang ditirukan. Model dapat dinyatakan baik jika kesalahan atau
simpangan hasil simulasi terhadap gejala atau proses yang terjadi di dunia nyata relatif kecil.

2.7.2

Validitas dan Sensitivitas Model

Model yang baik adalah model yang dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Untuk menguji
kebenaran suatu model dengan kondisi obyektif dilakukan uji validasi (Muhammadi et al., 2001). Ada
dua jenis validasi dalam model, yakni validasi struktur dan validasi kinerja. Validasi struktur dilakukan
untuk memperoleh keyakinan konstruksi model valid secara ilmiah, sedangkan validitas kinerja untuk
memperoleh keyakinan sejauh mana model sesuai dengan kinerja system nyata atau sesuai dengan data
empirik.
Validitas struktur meliputi dua pengujian, yaitu validitas konstruksi dan validitas kestabilan. Validitas
konstruksi melihat apakah konstruksi model yang dikembangkan sesuai dengan teori. Uji validitas
konstruksi ini sifatnya abstrak, tetapi konstruksi model yang benar secara ilmiah berdasarkan teori yang
ada akan terlihat dari konsistensi model yang dibangun (Muhammadi et al., 2001). Menurut Barlas
(1996), validitas kestabilan merupakan fungsi dari waktu. Model yang stabil akan memberikan output
yang memiliki pola yang hampir sama antara model agregat dengan model yang lebih kecil (disagregasi).
Validitas kinerja atau output model bertujuan untuk memperoleh keyakinan sejauh mana kinerja model
sesuai (compatible) dengan kinerja sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang
taat fakta. Caranya adalah dengan memvalidasi kinerja model dengan data empirik, untuk melihat sejauh
mana perilaku output model sesuai dengan perilaku data empirik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
(1) membandingkan pola output model dengan data empirik, dan
(2) melakukan pengujian secara statistik untuk melihat penyimpangan antara output simulasi
dengan data empiric dengan beberapa cara, antara lain AME (absolute mean error), AVE
(absolute variation error) dan UTheil‟s (Barlas, 1996; Muahammadi et al., 2001). Di samping
itu juga digunakan uji DW (Durbin Watson) dan KF (Kalman Filter) untuk menjelaskan
kesesuaian antara hasil simulasi terhadap data aktual.
Untuk mengetahui kekuatan (robustness) model dalam dimensi waktu, maka dilakukan uji sensitivitas.
Uji ini dilakukan untuk mengetahui respon model terhadap stimulus. Tujuan utamanya adalah untuk
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mengetahui alternatif tindakan baik untuk menjelaskan sensitivitas parameter, variabel dan hubungan
antar variabel dalam model. Hasil uji sensitivitas dalam bentuk perubahan perilaku atau kinerja model,
digunakan untuk menganalisis efek intervensi terhadap model. Uji sensitivitas model dapat dilakukan
dengan dua macam (Muhammadi et al. 2001):
(1) intervensi fungsional, yakni dengan memberikan fungsi-fungsi khusus terhadap model dengan
menggunakan fasilitas, antara lain: step, random, pulse, ramp dan forecast, trend, if, sinus dan
setengah sinus, dan
(2) intervensi struktural, yakni dengan mempengaruhi hubungan antar unsur atau struktur model
dengan cara mengubah struktur modelnya. Sensitivitas model mengungkapkan hasil‐hasil
intervensi terhadap unsur dan struktur sistem.
Di samping itu, analisis sensitivitas model juga berfungsi dalam menemukan alternatif tindakan atau
kebijakan, baik untuk mengakselerasi kemungkinan pencapaian hasil positif maupun untuk
mengantisipasi kemungkinan dampak negatif.

2.8

Pemodelan Kualitas Air Sungai

Dalam mengembangkan model kualitas sungai, dilakukan perhitungan beban pencemaran yang dapat
ditentukan melalui beberapa metode berikut :
1. Metode Neraca Massa
Penentuan daya tampung beban pencemaran dapat ditentukan dengan cara sederhana yaitu
dengan menggunakan metoda neraca massa. Model matematika yang menggunakan perhitungan
neraca massa dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi rata‐rata aliran hilir (down stream)
yang berasal dari sumber pencemar point sources dan non point sources, perhitungan ini dapat
pula dipakai untuk menentukan persentase perubahan laju alir atau beban polutan.
Jika beberapa aliran bertemu menghasilkan aliran akhir, atau jika kuantitas air dan massa
konstituen dihitung secara terpisah, maka perlu dilakukan analisis neraca massa untuk
menentukan kualitas aliran akhir dengan perhitungan, sbb.

Dimana:
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CR

: konsentrasi rata‐rata konstituen untuk aliran gabungan

Ci

: konsentrasi konstituen pada aliran ke‐i

Qi

: laju alir aliran ke‐i

Mi

: massa konstituen pada aliran ke‐i

Metoda neraca massa ini hanya tepat digunakan untuk komponen-komponen yang konservatif
yaitu komponen yang tidak mengalami perubahan (tidak terdegradasi, tidak hilang karena
pengendapan, tidak hilang karena penguapan, atau akibat aktivitas lainnya) selama proses
pencampuran berlangsung seperti misalnya garam‐garam. Penggunaan neraca massa untuk
komponen lain, seperti DO, BOD, dan NH3-N, hanyalah merupakan pendekatan saja.
2. Metode Streeter-Phelps
Pemodelan kualitas air sungai mengalami perkembangan yang berarti sejak diperkenalkannya
perangkat lunak DOSAG1 pada tahun 1970. Prinsip dasar dari pemodelan tersebut adalah
penerapan neraca massa pada sungai dengan asumsi dimensi 1 dan kondisi tunak. Pertimbangan
yang dipakai pada pemodelan tersebut adalah kebutuhan oksigen pada kehidupan air tersebut
(BOD) untuk mengukur terjadinya pencemaran di badan air. Pemodelan sungai diperkenalkan
oleh Streeter dan Phelps pada tahun 1925 menggunakan persamaan kurva penurunan oksigen
(oxygen sag curve) di mana metoda pengelolaan kualitas air ditentukan atas dasar defisit oksigen
kritis Dc.
Pemodelan Streeter dan Phelps hanya terbatas pada dua fenomena yaitu proses pengurangan
oksigen terlarut (deoksigenasi) akibat aktivitas bakteri dalam degradasi bahan organik yang ada
dalam air dan proses peningkatan oksigen terlarut (reaerasi) yang disebabkan turbulensi yang
terjadi pada aliran sungai.
Studi keseimbangan oksigen dalam suatu perairan tercemar biasanya menghasilkan profil DO
satu atau lebih sepanjang perairan.
Seperti yang telah dirumuskan dalam studi Streeter dan Phelps (Krenkel,1980), pendekatan teori
dasar Streeter dan Phelps ini hanya didasari pada dua fenomena yang merupakan proses utama
dalam Self Purification dari perairan yaitu deoksigenasi yang disebabkan oleh dekomposisi
bakteriologis dari bahan organik yang mengandung karbon (carboneceaus), dan reaerasi yang
disebabkan proses turbulensi. Nilai laju BOD yang digunakan diasumsikan identik dengan hasil
pengamatan pada percobaan secara laboratorium.
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Model ini dapat diterapkan dengan mengambil asumsi bahwa penampang melintang sungai sama
sepanjang aliran yang ditinjau, kecepatan aliran konstan, konsentrasi oksigen dan BOD uniform
dalam arah lateral dan vertikal pada seluruh penampang melintang. Pengaruh alga dan endapan
lumpur diabaikan. Di samping itu laju reaksi deoksigenasi dan reaerasi dianggap konstan.
Selanjutnya dalam analisis sungai diasumsikan bahwa air buangan yang masuk ke sungai
terdistribusi merata pada seluruh penampang melintang sungai. Keadaan ini tidak akan tercapai
pada titik dekat pembuangan, namun asumsi ini dapat dipenuhi pada perjalanan air buangan ke
arah hilir.
Jika air sungai dan air limbah diasumsikan tercampur sempurna pada titik pembuangan, maka
konsentrasi konstituen campuran limbah dan sungai pada X = 0, dapat dilihat pada persamaan
dibawah ini :
C0 =

𝑄𝑟 × 𝐶𝑟+𝑄𝑤 × 𝐶𝑤
𝑄𝑟 +𝑄𝑤

Dimana :
C0 = konsentrasi konstituen pada titik pencampuran (mg/l)
Qs = debit sungai (m3/det)
Cs = konsentrasi konstituen dalam sungai sebelum tercampur (mg/l)
Qw = debit air buangan, (m3/det)
Cw = konsentrasi konstituen dalam air buangan (mg/l)

2.8.1

Deoksigenasi

Oksigen di suatu badan air dapat berkurang akibat adanya oksidasi bakteri terhadap bahan organik
tersuspensi dan terlarut yang berasal dari sumber alam / sumber kegiatan manusia. faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi variasi BOD dan DO dan berikut ini akan dilihat koefisien-koefisien yang
digunakan berkaitan dengan faktor-faktor tersebut di atas khususnya berkaitan dengan persamaan yang
dikembangkan. Koefisien deoksigenasi yang digunakan untuk perhitungan model pencemaran organik air
digunakan formula yaitu rumus menurut Hydroscience untuk aliran normal adalah sebagai berikut :

 Hrata  rata 
Kd = 0,3 

8



0 , 434
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Dimana :
Kd = Koefisien deoksigenasi (hari-1)
H = Kedalaman (m)

2.8.2

Reaerasi

Sumber penambahan oksigen ke dalam badan air dihasilkan dari reaerasi atmosfer. Proses penambahan
oksigen dalam hal ini didasarkan pada transfer gas dari udara ke dalam air melalui permukaan. Transfer
gas merupakan proses kimia fisik yang terjadi terus menerus pada permukaan antara gas dan cairan.
Gerakan cepat memungkinkan molekul oksigen menembus permukaan, dan menghasilkan transfer gas
dari udara ke dalam air. Secara simultan beberapa molekul oksigen terlarut lepas ke atmosfer melalui
permukaan. Gerakan kedua arah tersebut berlangsung pada laju masing – masing yang ditentukan oleh
temperatur dan variabel lain.
Bila tidak ada penggunaan oksigen proses ini mencapai keseimbangan dinamik dengan laju transfer
oksigen dari udara ke air sama dengan laju transfer oksigen pada arah sebaliknya. Hal ini akan
menghasilkan konsentrasi oksigen yang tetap di dalam air pada kondisi jenuh.
Persamaannya :
rR = K2 ( Cs – C)
dimana :
rR = koefisien reaerasi
K2 = laju reaerasi permukaan, d-1 (dasar e)
Cs = konsentrasi oksigen jenuh, (mg/l)
C = konsentrasi oksigen terlarut (mg/l)

Koefisien transfer oksigen pada air alam bergantung kepada (Thomann, 1987):
● pencampuran internal dan turbulensi akibat gradien kecepatan dan fluktuasi
● temperatur
● angin
● air terjun, bendungan
● film permukaan
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Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan harga Ka adalah menggunakan model yaitu
rumus menurut O‟Conner and Dobbins untuk aliran normal adalah sebagai berikut :

Ka = 3,93

Urata  rata 0,5
Hrata  rata 1,5

Dimana :
Ka = Koefisien reaerasi (hari-1)
U = kecepatan rata-rata (m/dt)

H = kedalaman rata-rata (m)

Beberapa penelitian terhadap pemodelan kualitas air sungai di wilayah telah dilakukan, antara lain
pemodelan kualitas air Sungai Citarum Hulu (ruas Wangisagara-Nanjung) disimulasikan menggunakan
data lapangan. Penelitian terhadap kualitas air Sungai Citarum ini memperlihatkan bahwa kondisi
pencemaran BOD pada tahun 2001 mencapai 226mg/l di daerah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
Cisirung. Pada penelitian ini, model tidak dibangun tetapi menggunakan model yang sudah ada.
2.9

Perkembangan Pemodelan

Pemodelan kualitas air telah berkembang baik sejak inovasi dalam tahun-tahun awal abad kedua puluh.
Sebagian besar pekerjaan pemodelan awal difokuskan pada masalah alokasi beban limbah perkotaan .
Pekerjaan air buangan di lapangan dapat dilihat pada model yang telah dikembangkan oleh Streeter dan
Phepls (1925) di The Ohio River. Penyelidikan berikut ini yaitu menyediakan sarana untuk mengevaluasi
tingkat oksigen terlarut di sungai dan muara.
Pada tahun 1960 komputer digital telah tersedia secara luas . Hal ini menyebabkan kemajuan besar dalam
pemodelan dan cara-cara di mana mereka bisa diterapkan . Kemajuan pemodelan pertama melibatkan
lambang numerik

dari kerangka kerja analitis. Oksigen masih difokuskan, tetapi komputer

memungkinkan analis untuk mengatasi sistem geometri yang lebih rumit, kinetika, dan simulasi waktu variabel. Secara khusus model diperpanjang untuk sistem dua dimensi seperti muara luas dan teluk.
Pemodelan pun semakin berkembang, hingga akhirnya Texas Water Development Board (1960)
memperkenalkan software DOSAG yang kemudian dikembangkan menjadi QUAL-I. US-EPA
mengembangkan QUAL-I menjadi QUAL-II dan pada tahun 1990 menjadi QUAL2E.
QUAL2E merupakan program pemodelan kualitas air sungai yang sangat komprehensif dan yang paling
banyak digunakan saat ini. QUAL2E dikembangkan oleh US Environmental Protecion Agency. Tujuan
penggunaan suatu pemodelan adalah menyederhanakan suatu kejadian agar dapat diketahui kelakuan
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kejadian tersebut. Pada QUAL2E ini dapat diketahui kondisi sepanjang sungai (DO dan BOD), dengan
begitu dapat dilakukan tindakan selanjutnya seperti industri yang ada disepanjang sungai hanya
diperbolehkan membuang limbahnya pada beban tertentu.
Identifikasi beban cemaran sungai dengan Model Qual2e telah banyak diaplikasikan untuk perhitungan
beban cemaran, khususnya di negara Amerika Serikat dan Eropa. Model ini dapat digunakan di berbagai
negara karena dalam model ini dioperasikan dengan menggunakan data lingkungan setempat seperti :
iklim, letak lintang, kondisi hidrologi (debit) sungai, kualitas air sungai dan morfologi sungai setempat,
sehingga hasil dari perhitungan daya tampung dapat mewakili kondisi setempat.
Di negara Indonesia, perhitungan daya tampung dengan model Qual2e ini telah diaplikasikan di Sungai
Progo (Yogyakarta). Dalam Kepmenlh No. 110 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Qual2E merupakan
program pemodelan kualitas air sungai yang sangat komprehensif dan yang paling banyak digunakan saat
ini.
2.10

Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman
komputer, adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan
suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer.
Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan
diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis
yang akan diambil dalam berbagai situasi.
Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari:
1. Bahasa Mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner,
contohnya 01100101100110
2. Bahasa Tingkat Rendah, atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan (bah.Inggris Assembly), yaitu
memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat (kode mnemonic),
contohnya MOV, SUB, CMP, JMP, JGE, JL, LOOP, dsb.
3. Bahasa Tingkat Menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam katakata bahasa manusia (lihat contoh Bahasa Tingkat Tinggi di bawah) dan instruksi yang bersifat
simbolik, contohnya {, }, ?, <<, >>, &&, ||, dsb.
4. Bahasa Tingkat Tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur katakata bahasa manusia, contohnya begin, end, if, for, while, and, or, dsb.
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Sebagian besar bahasa pemrograman digolongkan sebagai Bahasa Tingkat Tinggi, hanya bahasa
C yang digolongkan sebagai Bahasa Tingkat Menengah dan Assembly yang merupakan Bahasa Tingkat
Rendah.
Adapun beberapa pemrograman yang sering digunakan, yaitu
1.

Fortran
Fortran adalah sebuah bahasa pemrograman. Pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 dan
digunakan dalam bidang sains selama 50 tahun kemudian. Pertama kali bernama FORTRAN
yang merupakan singkatan dari Formula Translator/Translation, tetapi penggunaan huruf besar
kemudian ditiadakan sejak versi Fortran 90. Pertama kali dikembangkan merupakan bahasa
pemrograman prosedural, akan tetapi versi-versi terbaru dari Fortran kemudian dikembangkan
dengan memasukkan kemampuan object-oriented programming.

2.

Delphi
Delphi adalah sebuah lingkungan pengembangan terpadu (IDE) untuk mengembangkan aplikasi
konsol, desktop, web, ataupun perangkat mobile. Produk ini pada awalnya dikembangkan oleh
CodeGear sebagai divisi pengembangan perangkat lunak milik Embarcadero, divisi tersebut
sebelumnya adalah milik Borland. Bahasa Delphi, atau dikenal pula sebagai object pascal (pascal
dengan ekstensi pemrograman berorientasi objek (PBO/OOP)) pada mulanya ditujukan hanya
untuk Microsoft Windows, namun saat ini telah mampu digunakan untuk mengembangkan
aplikasi untuk Mac OS X, iOS, Microsoft .NET framework.

3.

Java
Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon
genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun
Microsystems saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak
mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang
lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis
java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat dijalankan pada berbagai
Mesin Virtual Java (JVM). Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum/nonspesifik (general purpose), dan secara khusus didisain untuk memanfaatkan dependensi
implementasi seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi java
mampu berjalan di beberapa platform sistem operasi yang berbeda, java dikenal pula dengan
slogannya, "Tulis sekali, jalankan di mana pun". Saat ini java merupakan bahasa pemrograman
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yang paling populer digunakan, dan secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai
jenis perangkat lunak aplikasi ataupun aplikasi berbasis web.

2.11

Pengembangan Perangkat Lunak (Software)

2.11.1 Siklus Hidup Model Desain Interaksi
Tahapan pengembangan perangkat lunak yang menerapkan konsep user-centered design

dapat

menerapkan siklus hidup model desain interaksi sederhana dengan tahapan identifikasi kebutuhan dan
desain cepat diikuti pengembangan prototipe dan evaluasi (Preece, 2002) seperti Gambar 2.3.
Pengembangan prototipe secara bertahap membuat komunikasi dengan calon pengguna menjadi lebih
mudah dan alternatif desain yang realistis sesuai dengan sumber daya dan waktu yang tersedia dapat
digagas dengan cepat. Dengan adanya prototipe, beberapa kekurangan sistem cepat dideteksi dan
diperbaiki tanpa perlu menunggu analisis dan desain sistem secara keseluruhan selesai dibuat.

Gambar 2.3 Model desain interaksi sederhana (Preece, 2002)
Sesuai dengan siklus hidup perangkat lunak yang digunakan, fase awal dari pengembangan perangkat
lunak ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan (requirements). Kebutuhan pengguna dapat
diidentifikasi dengan memahami [?]: Siapa yang menjadi pengguna (Who the users are); Aktifitas apa
yang dilakukan pengguna (What activities are being carried out); dan dimana serta bagaimana interaksi
terjadi (Where the interaction is taking place). Fase identifikasi kebutuhan ini menghasilkan dua hal
penting yaitu: 1) fungsional, yaitu daftar fungsi/layanan/fitur yang dibutuhkan pengguna dan 2) non-
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fungsional, berhubungan dengan performansi dan kualitas, yang mempengaruhi tingkat penerimaan
perangkat lunak oleh pengguna, disebut juga dengan kebergunaan (usability).
Usability adalah merupakan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam desain, tujuannya adalah
agar perangkat lunak mudah dan efisien ketika digunakan, aman, memiliki utilitas yang baik, mudah
dipelajari, dan mudah diingat cara penggunaannya.

Usability yang baik dapat dicapai dengan

mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan manusia (faktor ergonomik), mempertimbangkan hal-hal
yang dapat membantu, memikirkan hal-hal yang dapat memberikan user experience (pengalaman yang
menyenangkan), mendengarkan apa yang dinginkan pengguna dan melibatkan mereka dalam
pengembangan perangkat lunak, menggunakan metoda ujicoba dan pengujian yang berpusat pada
pengguna.

2.11.2 Siapa Yang Menjadi Pengguna
Pengguna dapat diidentifikasi berdasarkan kualitas interaksinya yaitu: yang berinteraksi secara langsung
dengan produk (direct users), yang mengelola pengguna langsung (direct users), yang membuat
keputusan membeli, dan kompetitor produk. Pengguna juga dapat diidentifikasi berdasarkan frekuensi
penggunaannya: primer (sering), sekunder (kadang-kdang), tersier (dipengaruhi/mempengaruhi) (Preece,
2002) .
Kebutuhan pengguna perangkat lunak juga dipengaruhi oleh: karakteristik (kemampuan, latar belakang,
dan sikap terhadap komputer; tingkat penggunaan sistem (baru, expert, casual, sering) karena akan
mempengaruhi model interaksi dengan komputer. Model interaksi yang perlu dipertimbangkan sesuai
dengan kategori pengguna (Preece, 2002) :


Baru (novice): step-by-step, batasan, informasi jelas



Expert: fleksibilitas, hak akses/power



Sering (frequent): butuh short cuts



Casual/infrequent: instuksi jelas, menyediakan menu-paths

2.11.3 Kebutuhan (Requirements)
Kebutuhan muncul dari memahami apa kebutuhan pengguna (users’ needs).

Kebutuhan dapat

dijustifikasi dan berhubungan dengan data. Ada beberapa jenis kebutuhan yaitu (Preece, 2002) :
1) Functional: apa yang harus dilakukan sistem, fokus pada aktifitas kebutuhan.
2) Non-fungsional: ukuran memori, response time, keamanan, usability, dsb.
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3) Data: data apa yang dibutuhkan dan data apa yang harus disimpan, bagaimana data disimpan
(database)?
4) Lingkungan atau konteks penggunaan: a) lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap
pengamanan dan spesifikasi perangkat; b) lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap model
interaksi, hak akses dan privasi;

c) organisasional yang berpengaruh terhadap stuktur dan

infrastruktur komunikasi dan kebutuhan terhadap pelatihan.
Untuk mengidentifikasi kebutuhan diperlukan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan
melalui: wawancara, focus groups, kuesioner, riset terhadap produk sejenis, observasi langsung, observasi
tidak langsung, studi dokumentasi (biasanya untuk prosedur atau kebijakan dan aturan). Pengumpulan
data

dilakukan

untuk

sistem

yang

berjalan

dengan

mengidentifikasi

siapa

saja

yang

terlibat/berkepentingan, bagaimana alur prosesnya dan data/informasi apa yang diperlukan/dihasilkan
serta permasalahan dan kebutuhannya sehingga dapat didefinisikan kebutuhan-kebutuhan terhadap sistem.
Kebutuhan fungsional perangkat lunak dapat digambarkan menggunakan salah satu diagram Unified
Modelling Languange (UML) yaitu diagram use case dan deskripsi prosesnya menggunakan diagram
skenario.
2.11.4 Prototip
Prototip adalah adalah sebuah model (dengan skala yang lebih kecil). Prototip perangkat lunak bisa
berupa sketsa storyboard, slide powerpoint, video simulasi penggunaan sistem, cardboard mock-up,
perangkat lunak dengan fungsi terbatas baik ditulis dalam bahasa target maupun bahasa pemograman
lainnya (Preece, 2002) .
2.11.5 Prinsip-prinsip dalam desain
Berikut ini adalah beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merancang perangkat lunak adalah
(Preece, 2002) :
1. Visibility: komponen-komponen yang relevan tampak, apa yang harus dilakukan jelas.
2. Umpan balik: menginformasikan kembali apa yang harus dilakukan, termasuk penggunaan suara,
highlighting, animasi dan kombinasinya.
3. Batasan-batasan: membatasi aksi-aksi yang bisa dilakukan, mencegah pengguna memilih pilihan
yang salah, merancang bentuk dan ukuran objek fisik sedemikian rupa untuk membatasi/
mencegah kesalahan/penyalahgunaan termasuk menghindari desain yang ambigu.
4. Konsistensi: rancangan interaksi memiliki operasi dan elemen yang sama untuk pekerjaan yang
sama, konsistensi ini bermanfaat agar perangkat lunak mudah dipelajari dan digunakan.
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5. Memberikan petunjuk: merupakan atribut dari sebuah objek yang memungkin orang tahu
bagaimana cara menggunakannya, baik dari sisi bentuk maupun dari kemiripannya desainnya
dengan dunia nyata.

2.11.6 Evaluasi

Evaluasi ditujukan mengevaluasi kualitas perangkat lunak dari kebergunaan (usability) yang dipengaruhi
oleh kualitas desain interaksi pengguna dengan perangkat lunak, disebut juga usability testing. Usability
testing dapat dilakukan dengan (Preece, 2002) :
1) Mengamati: mencatat performansi pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas (task) tertentu
(a.l. waktu untuk menyelesaikan tugas, waktu untuk menyelesaikan tugas setelah lama tidak
berinteraksi dengan perangkat lunak, jumlah dan jenis kesalahan per tugas, jumlah dan jenis
kesalahan per satuan waktu, jumlah navigasi yang memerlukan online help atau manual, jumlah
pengguna yang membuat kesalahan tertentu, dan jumlah pengguna yang menyelesaikan tugas.
2) Menggunakan kuesioner
3) Wawancara
Jumlah peserta yang memadai untuk pengujian ini biasanya sekitar 5-10 partisipan.
2.11.7 Pengujian Perangkat Lunak
Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, verifikasi dan validasi merupakan proses-proses yang
dilakukan dalam rangka pengujian (testing). Dilakukan setelah kode program selesai ditulis dan bisa
dieksekusi.
Verifikasi mengacu

pada sekumpulan aktifitas untuk memastikan bahwa perangkat lunak

diimplementasikan dengan benar sesuai fungsi tertentu. Dengan kata lain “apakah kita telah membangun
perangkat lunak dengan benar”.
Validasi mengacu pada sejumlah aktifitas untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah dibangun
sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan kata lain “apakah kita telah membangun perangkat lunak
yang benar”.
Gambar 2.4 memperlihatkan jenis-jenis pengujian perangkat lunak beserta jenis objek yang diuji.

26

Gambar 2.4 Strategi pengujian perangkat lunak (Pressman, 2005)
Gambar 2.5 memperlihatkan arah pengujian perangkat lunak beserta jenis objek yang diuji.

Gambar 2.5 Arah pengujian perangkat lunak (Pressman, 2005)
Unit testing biasanya menggunakan teknik white-box testing, dilakukan dengan mengevaluasi lintasan
tertentu dalam struktur kontrol. Dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan tools
(perangkat lunak untuk pengujian).
Integration testing mengacu pada isu yang berhubungan dengan verifikasi dan konstruksi program.
Merupakan pengujian validasi yang memberikan jaminan akhir bahwa perangkat lunak memenuhi seluruh
fungsi, perilaku dan performansi yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan selama validasi ini adalah
teknik Black-box testing.
System testing melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh elemen sistem (hardware, people,
databases) terhubung dengan sempurna dan seluruh fungsi dan performansi sistem tercapai. Dilakukan
setelah validasi terpenuhi.
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Dalam rangka memperbaiki hasil pemodelan kualitas air untuk kondisi perairan sungai di perkotaan di
daerah tropis, maka penelitian ini dilakukan dengan sasaran terbuatnya model kualitas air yang sesuai
dengan pengguna dan kondisi sungai di Indonesia. Penyusunan model dilakukan dengan meneliti
potensi pemakai dan kegunaan model tersebut.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1

Roadmap Penelitian

Road map penelitian ini disederhanakan seperti pada Gambar 4.1. Penelitian mengenai pemodelan
kualitas air sungai telah diawali dengan penggunaan persamaan hydroscience proses kalibrasi model.
Pada tahun 2011-2012, telah dan sedang dilakukan penelitian mengenai nilai koefisien laju deoksigenasi
untuk sungai di perkotaan di Indonesia berdasarkan analisis laboratorium. Produk koefisien deoksigenasi
menjadi dasar perhitungan peluruhan BOD pada model kualitas air sungai pada penelitian pengembangan
perangkat lunak pemodelan kualitas air sungai „KUALA.V01‟ ini.
Pengembangan model dan perangkat lunak akan dilakukan dalam rentang tahun 2013-2015 (2 tahun).
Setelah software KUALA.01 terbentuk dan teraplikasikan, rencana selanjutnya adalah integrasi
KUALA.01 dengan GIS (Geographical Information System), sistem informasi geografis. Integrasi
tersebut akan memberikan penyajian kualitas air sungai yang dimodelkan dengan lebih informatif,
terutama dalam kaitannya dengan peruntukan air sungai.
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LUARAN

Produk

Temuan

Nilai Koef. Urai
BOD hasil
proses kalibrasi
model
Kualitas Air Sungai Kualitas Air
Citepus, Bandung Sungai Citarum
Nilai Koef. Urai
BOD hasil pers.
Hydroscience

Tulisan/rupa karya Laporan penelitian

Laporan
penelitian

Nilai Koef. Urai BOD
hasil percobaan
laboratorium
Karakteristik Air
Sungai Perkotaan
Jurnal & seminar
Ilmiah Nasional
Terakreditasi

Prototype Perangkat
Lunak Pemodelan
Kualitas Air Sungai
Perkotaan
Karakteristik Air Sungai Kebutuhan
bentuk
Perkotaan Sepanjang
model dalam
Tahun
perangkat lunak
Jurnal & seminar
Jurnal & seminar
Ilmiah Nasional
Ilmiah Nasional
Terakreditasi
Terakreditasi
Nilai Koef. Urai BOD
empiris terverifikasi

Penggunaan pers. Kalibrasi hasil
Pengukuran di
Pengukuran di
Hydroscience dan model dengan
laboratorium
laboratorium
Streeter-Phelps data lapangan
Sampling dan Sampling dan analisis Sampling dan analisis
Sampling dan
perhitungan DO Winkler modifikasi DO Winkler modifikasi
Proses Pengolahan
simulasi
error/galat
Iodometrik
Iodometrik
secara
statistik
Penilaian
Statistik dan
Statistik dan
Metode Analisis Penilaian terhadap
terhadap
Perbandingan thd nilai Perbandingan thd nilai
dan Desain
baku mutu air
error/galat
rentang yang ada
rentang yang ada

PARAMETER RISET

METODE DAN
TEKNOLOGI

Aplikasi

Aplikasi dan
implementasi

Penentuan
Penentuan
Penentuan
Karakteristik sungai
Penentuan
Karakteristik
Karakteristik sungai
sepanjang tahun
Karakteristik
Proses Pengolahan
sungai melalui melalui pengukuran (variasi musim) melalui
dan produksi
sungai melalui
proses kalibrasi nilai koefisien laju urai
pengukuran nilai
model kualitas air
model
BOD secara empiris koefisien laju urai BOD
Metode Analisis
secara empiris
dan Desain

TAHUN KEGIATAN

2007

2008-2009

2010-2011

2012-2013

Software KUALA.01

KUALA.01 dalam
GIS

Jurnal & seminar
ilmiah nasional
terakreditasi

Karakteristik Air
Sungai Cekungan
Bandung
Jurnal & seminar
Ilmiah Nasional
Terakreditasi

Penggunaan pers.
Peluruhan BOD,
pers.Streeter-Phelps

perangkat lunak
terbangun

Software KUALA.01
dan aplikasi GIS

Bahasa pemrograman
dan aplikasi MS Excel

Simulasi software
dengan input real

Running model

Komparasi modellapangan, komparasi
baku mutu

Baku mutu dan
peruntukan sungai

Deskriptif dan
statistik

Rancangan Model
Kualitas Air

Hasil output simulasi

Penentuan
Karakteristik Air
Sungai

Dekriptif

Komputer
Programming

Komparasi dan
statistik

2013-2014

2014-2015

Hasil analisis kualitas
air sungai di Bandung

Penyajian
Karakteristik sungai
hasil perhitungan
KUALA.01 melalui
GIS

2015-2017

Gambar 4.1. Road Map Hibah Penelitian Hibah Bersaing DIKTI untuk Tema „Pengembangan Perangkat Lunak Kualitas Air Sungai
„KUALA.V01‟
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4.2

Analisis terhadap Kualitas Air Sungai Cikapundung

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan
data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
Pengolahan data yang dipakai untuk kualitas air Sungai Cikapundung ini yaitu deskriptif terhadap baku
mutu dan indeks STORET.
1.

Pengolahan Data Deskriptif Baku Mutu
Hasil yang didapatkan dari pengolahan data statistik akan dibandingkan dengan standar baku mutu

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
2.

Pengolahan Data Indeks STORET
Indeks STORET memperlihatkan Status Mutu Air yang ditetapkan untuk setiap titik stasiun

pengamatan. Pada prinsipnya metode ini membandingkan antara data kualitas dengan baku mutu yang
disesuaikan dengan peruntukkannya guna menentukan status mutu air (Kepmen LH No. 115 Tahun
2003).

4.3

Persamaan yang Dipakai

Untuk perhitungan oksigen terlarut (dissolved oxygen/ DO) digunakan persamaan Oksigen Sag dari
Streeter & Phelps
𝐾 𝐿𝑎
2 𝐾1

Dt =𝐾1

𝐾𝑎

(10−𝐾1 t - 10−𝐾2 t ) + Da 10−𝐾2 t atau D = D0 . 𝑒 − 𝑢

𝑥

𝐾𝑑 . 𝐿𝑜
𝐾𝑟

+ 𝐾𝑎 .

𝐾𝑟

𝐾𝑎

𝑒− 𝑢 𝑥 − 𝑒− 𝑢

𝑥

Keterangan :
Dt = defisit oksigen terlarut pada setiap titik pada saat t hari.
La = BOD ultimate campuran (air sungai & air limbah) mg/l
Da = defisit oksigen campuran, mg/l
K1 = Laju deoksigenasi
K2 = Laju reaerasi
D = Defisit Oksigen
D0 = Defisit Oksigen di titik 0
Kd= Laju dekomposisi dalam aliran
Kr = Laju total penyisihan (hari-1)
Ka = Laju pengendapan (hari-1)
u

= Kecepatan

x

= jarak
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t

= waktu

𝑥
𝑢

Kr = Kd + Ka
D0 = DO jenuh – DO Aktual
Titik Kritis :
Tc = 𝐾

1

2 − 𝐾1

𝐾1 𝐿𝑎 − 𝐾2 𝐷𝑎 + 𝐾1 𝐷𝑎
𝐾1 𝐿𝑎

log (

𝑥

𝐾2
)
𝐾1

Defisit Kritis yaitu defisit O2 max
Dc =

𝐾1
𝐾2

La . 10−𝐾1 𝑡 𝑐

Laju deoksigenasi (K1) dan laju reaerasi (K2) ditentukan di laboratorium. Jika Laju reaerasi memiliki
nilai yang tinggi maka Oksigen makin mudah masuk ke dalam air. Laju reaerasi pada kolam atau sungai
kecil yaitu 0,005, sedangkan pada sungai besar dan air terjun yaitu 0,05. Laju deoksigenasi dan laju
reaerasi tergantung pada temperature.
Cara menghitung nilai K dan L pada temperature tertentu :
K1 (T) = 𝐾1(20 𝑜 𝐶) (1,047)T-20
K2 (T) = 𝐾2(20 𝑜 𝐶) (1,016)T-20
𝐿 𝑇 𝑜 𝐶) = 𝐿(20 𝑜 𝐶) [1 + 0,02(T-20)]

Sedangkan untuk perhitungan BOD, digunakan persamaan peluruhan organik dalam perairan, dengan
memperhatikan koefisien laju urai BOD atau deoksigenasi.
C = C0 exp

 Kx 


 u 

Co = konsentrasi sumber / awal pantau
k = konstanta laju peluruhan orde satu
x = jarak dari awal pantau

u = kecepatan rata-rata
4.4

Bahasa Pemrograman yang Digunakan

Perangkat lunak yang akan digunakan dalam pengolahan data ini yaitu Delphi. Delphi adalah salah satu
bahasa pemrograman berbasis visual yang digunakan untuk membuat program aplikasi pada komputer
(seperti Visual basic). Bahasa pemrograman yang digunakan oleh Delphi sebenarnya merupakan turunan
dari bahasa pemrograman pascal, yang dahulu pada Delphi dikenal sebagai objek pascal.
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Delphi relatif lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya, disamping itu
banyak referensi terutama dalam bentuk buku yang membahas tentang bahasa pemrograman ini. Delphi
juga menggunakan konsep yang berorientasi objek (OOP), maksudnya pemrograman dengan membantu
sebuah aplikasi yang mendekati keadaan dunia yang sesungguhnya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara
mendesign objek untuk menyelesaikan masalah. OOP ini memiliki beberapa unsur yaitu ; Encapsulation
(pemodelan), Inheritance (Penurunan), Polymorphism (Polimorfisme).
Cara Menggunakan Software Delphi :
Untuk menjalankan IDE Delphi, melalui menu Start | All Programs | Borland Delphi 7 | Delphi 7, maka
akan muncul tampilan IDE Delphi seperti pada Gambar dibawah ini. IDE Delphi tersebut terbagi menjadi
tujuh bagian utama, yaitu : Menubar, Toolbar, Component Palette, Form Designer, Code Explorer, Object
Treeview dan Object Inspector

Gambar 4.2 Kotak Dialog Delphi
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.

Kondisi Sungai Cikapudung

Daerah Sungai Cikapundung terletak di sebelah utara Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan merupakan
bagian hulu Sungai Citarum. Daerah Aliran Sungai Cikapundung ini merupakan sungai yang terpanjang
dan terbesar di Jawa Barat. Terletak pada 6o45‟7o00‟ LS dan 107o36‟-107o45‟ BT , Daerah Aliran Sungai
ini mempunyai luas daerah tangkapan sekitar 43.439,04 Ha dengan panjang sungai sekitar 39 km dan
kerapatan sungai 2,41 km/km2 (BPDAS Citarum Ciliwung 2006). Sedangkan luas totalnya yaitu 154 km2.
Lebar Sungai Cikapundung di bagian hulu mencapai sekitar 6 meter dan terus melebar hingga sekitar 20
meter di bagian hilir. Namun bentuk DAS dari sungai ini melebar di daerah hulu dan sempit dibagian
hilir. Secara administrasi, DAS Cikapundung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Subang di bagian
utara, dan DAS Cibeureum di bagian barat. Sedangkan di bagian selatan dan timur berbatasan dengan
DAS Cisangkuy dan DAS Cipamokolan.
Sungai Cikapundung ini mengalir melalui Kabupaten Bandung yang secara administratif mencakup
Kecamatan Lembang, Kecamatan Cilengkrang, dan Kecamatan Cimenyan serta Kota Bandung yang
secara administratif meliputi Kecamatan Cidadap dan Kecamatan Coblong. Bagian tengah dari sungai ini
terletak di Kota Bandung memanjang dari Dam Bengkok sampai Jalan Tol Padaleunyi. Sedangkan bagian
hulu dan hilir terletak pada Kabupaten Bandung. Sungai Cikapundung yang mengalir di tempat ini
bermata air di muara Maribaya, mengalir ke selatan untuk kemudian bermuara di Sungai Citarum di
sekitar daerah Dayeuh Kolot.
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Gambar 5.1 Peta Lingkup Wilayah Perencanaan Strategis Sungai Cikapundung
Sumber : BAPPEDA Kota Bandung
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5.1.1.

Kondisi geografis
Berdasarkan analisis peta geologi lembar Bandung yang dinyatakan dalam bentuk irisan

memanjang geologi permukaan, daerah hulu Sungai Cikapundung didasari oleh batuan dasar gunung api
tua tak teruraikan, bagian hulu tertimbun oleh material gunung api muda tak teruraikan. Hal tersebut
dikarenakan daerah hulu Sungai Cikapundung terdiri dari rangkaian pegunungan tinggi (Gunung
Tangkuban Perahu dan Bukit Tunggul). Untuk jenis tanah, daerah hulu Sungai Cikapundung terdiri atas
jenis tanah : andosol coklat, asosiasi andosol dan regosol coklat, dan latosol coklat (Darsiharjo 2004).
Dari segi kelerangan di daerah Sub DAS Cikapundung, terdiri dari kelerengan 0-8% (8.212,82 ha), 1525% (18.723,60 ha), 25-40% (2.867,88 ha), >49% (10.687,73 ha) (BPDAS Citarum Ciliwung 2006).
5.1.2.

Curah hujan dan Tata Guna Lahan

Curah hujan berdasarkan pemantauan 6 stasiun (Margahayu, Kayu Ambon, Cemara, Dago Pakar,
Lembang, dan Buah Batu) berkisar antara 1500-2400 mm/tahun dengan hari hujan berkisar antara 96-220
hari dan curah hujan maksimum 89 mm (USAID 2007).
Tata guna lahan pada DAS Cikapundung dapat dikatakan beragam dari daerah pemukiman, tegalan, hutan
lahan kosong dan lain-lain.
Tabel 5.1 Fungsi Lahan DAS Cikapundung
No

Fungsi Lahan

Luas (Ha)

1
Hutan
5,23
2
Tegalan
29,4
3
Perkebunan
46,79
4
Persawahan
9,37
5
Semak Belukar
7,12
6
Lahan Kosong
7,99
7
Permukiman
35,72
Sumber: Balai PSDA Jawa Barat 2001

% Luas
3,71
20,7
33,03
6,62
5,02
5,64
25,2

Sedangkan kondisi vegetasi penutup lahan pada DAS Cikapundung dapat dibedakan menjadi vegetasi
yang terdapat di dalam kawasan hutan dan yang berada diluar. Vegetasi penutup lahan dikawasan hutan
didominasi oleh jenis pohon besar yang rata-rata telah berumur di atas 25 tahun dengan pertumbuhan
bawah yang cukup baik. Wilayah ini berada dikawasan Bandung Utara dengan kemiringan lahan 25%
sampai dengan 45%. Vegetasi penutup lahan di luar kawasan hutan pada umumnya didominasi oleh
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tanaman palawija dan sayuran. Jenis tanamam seperti ini pada umumnya memberikan perlindungan yang
kecil terhadap lahan. Kawasan seperti ini terdapat di Bandung Utara khususnya kawasan Lembang dan
Cisarua.
Kawasan utara Sub-DAS Cikapundung hulu, yang terdiri dari kecamatan Lembang, Cimenyan, Cicada
dan Cilengkrang penggunaan lahannya telah banyak beralih fungsi dari lahan pertanian dan hutan menjadi
lahan pemukiman (BPLHD, 2001). Hal ini mendorong terjadinya erosi dan penurunan kualitas air
permukaan. Selain kegiatan pengembangan pemukiman, kegiatan pembukaan hutan yang tidak terkendali
akan mengakibatkan berkembangnya lahan-lahan kritis serta mengurangi resapan air tanah sehingga
menyebabkan terjadinya banjir dan longsoran pada musim hujan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Darsiharjo (2004) sebagian besar (64,98%) penggunaan lahan sekarang di daerah hulu Sungai
Cikapundung tidak sesuai dengan kesesuaian lahannya. Pemanfaatan tersebut menyebabkan terganggunya
interaksi antara subsistem dan manusia, yang akhirnya berdampak pada manusia terutama masyarakat
yang bermukim di bagian hilir sungai.
Faktor yang mendorong berubahnya fungsi lahan tersebut diantaranya adanya tekanan laju penduduk
yang diiringi meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Sub-DAS Cikapundung apabila dibandingkan
dengan Sub-DAS lainnya yang ada di dalam DAS Citarum Hulu mempunyai jumlah penduduk yang
paling banyak sebesar 46% dari jumlah total penduduk di DAS Citarum Hulu Tahun 2001.
5.1.3.

Sosial Ekonomi Penduduk

Terdapat kurang lebih 71.875 penduduk yang bermukim di sekitar Sungai Cikapundung dengan tingkat
kepadatan menengah ke bawah (Ari 2008). Tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi dengan sebagian
penduduk yang tinggal di wilayah Sub DAS Cikapundung dikelompokkan sebagai penduduk miskin.
Untuk mata pencaharian, sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian (35,6%), baik
bercocok tanam, beternak, maupun berkebun atau wana tani. Pada tingkat pendidikan, masyarakat
tersebut masih tergolong rendah karena sebagian besar hanya tamat SD bahkan ada yang tidak pernah
sekolah atau tidak tamat SD (USAID 2007).
5.1.4.

Fungsi Sungai Cikapundung

Seperti fungsi sungai lainnya, Sungai Cikapundung pun berfungsi sebagai:
(1) Drainase utama pusat kota
(2) Penggelontor kotoran dan pembuangan limbah domestik maupun industri sampah kota
(3) Objek wisata bandung (Maribaya, Curug Dago, Kebun Binatang dll)
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(4) Penyedia air baku perusahaan daerah air minum (PDAM) Kota Bandung yang membangun
instalasi penyadapan di Dago Pakar, Dago, dan di Badak Singa
(5) Pemanfaatan energi yang dikelola oleh PT. Indonesia Power-Unit Saguling yang mendirikan
instalansi di PLTA Bengkok dan PLTA Dago Pojok, serta
(6) Sebagai sarana irigasi pertanian, Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota,
instalasi tersebut tidak berfungsi secara efektif. Sumber: Efektivitas Kelembagaan Partisipatoris
di Hulu Daerah liran Sungai Citarum.

Gambar 5.2 Saluran Drainase Yang Mengalir Ke Sungai Cikapundung
Hulu Sungai Cikapundung juga merupakan sumber air baku bagi penduduk Bandung. PDAM
Tirtawening Kota Bandung mengolah sekitar 2700 liter air per detiknya. Instalasi Pengolahan Air (IPA)
Dago Pakar mengolah sekitas 600 liter air yang disuplai dari Bantar Awi. Sedangkan IPA Badak Singa
mengolah 400 liter air per detik dari intake Dago Bengkok.

Gambar 5.3 Intake Dago Bengkok
Selain air minum, Sungai Cikapundung juga memiliki pembangkit listrik tenaga air. Tenaga listrik
dihasilkan dengan memanfaatkan kekuatan gravitas air dari air terjun atau arus air. Pembangkit listrik
tenaga air di Sungai Cikapundung ini dibangun di jaman Pemerintah Belanda pada tahun 1923. Ada dua
pembangkit yaitu di Bengkok (3 x 1.050 KW) dan Dago (1 x 700 KW).
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Gambar 5.4 Salah Satu Turbin Dalam Pemanfaatan Energi Yang Dikelola
oleh PT. Indonesia Power-Unit Saguling

Menurut data PSDA Jawa Barat, Sungai Cikapundung juga digunakan untuk irigasi, terutama di
Kabupaten Bandung dan Kota Bandung.

Tabel 5.2 Daerah Jaringan Irigasi
Nama Daerah Irigasi

Luas*

Nama Daerah Irigasi

Luas*

D.I. Cibeunying/Ciateul

149

D.I. Rancacili

398

D.I. Gempol

50

D.I. Bongkok

170

D.I. Sudiplak

220

D.I. Cijanggel

391

D.I. Malang

425

D.I. Leuwikuya

2849

D.I. Buahbatu

147

D.I. Lagadar

325

B.I. Ciregol

115

D.I. Citopeng/Cikendal

34

D.I. Sukapura

140

D.I. Ciherang

2711

D.I. Ranjeng

75

D.I. Cirasea

2817

Sumber : http://www.citarum.org/node/1174 (Di akses 29 April 2014 , 19.30 WIB)
5.2.

Kualitas Air Sungai

BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Kota Bandung memberi penilaian terhadap sungai-sungai
yangmelewati Kota Bandung menggunakan Status Mutu Air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu
air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu
dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
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Tabel 5.2 Data Kualitas Air Sungai Cikapundung Tahun 2013
No.

Parameter

Satuan

Baku Mutu*

uMhos/cm3

Hasil Pengujian
I

II

III

2250

312,3

582,4

916,3

FISIKA
1

DHL

2

Kekeruhan

NTU

-

4,12

2,35

7,21

3

TDS

mg/L

1000

132,5

285

421

4

Suhu

C

Suhu udara ± 3

24,9

25,3

24,4

5

Warna

TCU

-

15

20

25

o

KIMIA
ANORGANIK
1

NH3-N

mg/L

0,02

0,03^

0,18^

0,08^

2

Fe*

mg/L

5

0,21

0,05

0,12

3

B*

mg/L

1

0,6

0,8

1,0

4

pH

-

6,0-9,0

7,34

7,12

7,03

5

F

mg/L

1,5

0,18

0,27

0,38

6

Cd*

mg/L

0,01

<0,02

<0,02

<0,02

mg/L

600

7,12

15,46

12,39

-

7

Cl

8

Cr+6

mg/L

0,05

0,02

0,04

0,03

9

Mn*

mg/L

0,5

0,5

<0,05

0,08

10

Ni*

mg/L

0,5

<0,03

<0,03

<0,03

11

NO3-N

mg/L

10

2,46

2,89

4,14

12

NO2-N

mg/L

0,06

0,46^

0,83^

1,24^

13

Zn*

mg/L

0,02

0,02

0,01

0,03^
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Lanjutan Tabel 5.2
No.

Parameter

Satuan

Baku Mutu*

Hasil Pengujian
I

II

III

14

SO4

mg/L

400

4,12

14,73

9,23

15

Cu*

mg/L

0,02

<0,03

<0,03

<0,03

16

Pb*

mg/L

0,03

<0,07

<0,07

0,17^

KIMIA
ORGANIK
1

BOD

mg/L

6

6

10^

15^

2

COD

mg/L

10

12,1^

24,3^

31,2^

3

MBAS

mg/L

0.2

0,14

0,2

0,04

4

Fenol

mg/L

0.001

<0,005

5

Minyak dan Lemak

mg/L

Nihil

1,00^

1,00^

1,00^

6

Oksigen Terlarut

mg/L

>3

3,61

3,52

3,05

<0,005 <0,005

MIKROBIOLOGI
1

Coliform

Jml/100ml

10.000

240

93

150

2

E. Coli

Jml/100ml

2.000

150

21

93

Sumber : BPLH Kota Bandung
Keterangan :


Titik Sampling




Metode Sampling
Baku Mutu

: I. Up Stream Dago Pakar (S 06o51‟73,7” & E 107o37‟25,1”)
II. Middle Stream Jl. Viaduct (S 06o54‟52,1” & E 107o36‟36,2”)
III.Down Stream Jl. Soekarno Hatta/LAN (S 06o56‟55,6” & E 107o37‟25,1”)
: SNI 6989.57-2008
: Kep. Gubernur Jawa Barat No.39 Tahun 2000
Tentang Peruntukan Air & Baku Mutu Air Golongan B, C, D

Tanggal Pengujian
: 11-25 November 2013
*
Nilai hasil uji parameter tersebut merupakan nilai total Kandungan
Suhu Udara Ambien Pada Saat Pengambilan Contoh Uji : 26,4 oC
^
Nilai hasil uji tidak memenuhi nilai Baku Mutu yang dipersyaratkan

Berdasarkan laporan data status mutu sungai Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung
dengan menggunakan Metode Storet, Sungai Cikapundung termasuk kedalam sungai dengan kategori
tercemar berat. Adapun perbandingan status mutu air sungai dari tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan
kelas dan SK. Gubernur NO. 39 Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Untuk menetapkan status mutu air dapat digunakan 2 metode yaitu Metoda STORET dan Metoda Indeks
Pencemaran, tetapi metoda yang umum digunakan adalah Metoda STORET. Dengan menggunakan
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Metoda STORET dapat diketahui parameter-parameter yang masih memenuhi atau telah melampaui baku
mutu air.

Untuk menentukan status mutu air dengan Metoda STORET digunakan sistem nilai dari US-EPA
(Environment Protection Agency) dengan mengklasifikasikan mutu air dalam empat kelas, yaitu :
1. Kelas A

:

baik sekali, skor = 0, memenuhi baku mutu

2. Kelas B

:

baik, skor = -1 s/d –10, cemar ringan

3. Kelas C

:

sedang, skor = –11 s/d – 30, cemar sedang

4. Kelas D

:

buruk, skor = –31, cemar berat

Tabel 5.3 Status Mutu Air Sungai Cikapundung 2010-2012
Nama
Sungai

Kls 1

Kls 2

Kls 3

Kls 4

SKG

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Cikapundung
Hulu

D

D

D

D

D

D

D

D

D

B

B

B

D

D

D

Cikapundung
Hilir

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

D

D

D

Sumber : BPLH Kota Bandung
Keterangan:
Kelas I s/d Kelas IV berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 Peruntukkan air untuk :
 Kelas I
: air baku air minum, dan atau peruntukkan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut
 Kelas II
: prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, air untuk mengairi
tanaman, dan atau peruntukkan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan
kegunaan tersebut
 Kelas III
: pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau
peruntukkan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
 Kelas IV
: mengairi tanaman, dan atau peruntukkan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut
 SKG
: Sk. Gub. NO. 39 Tahun 2000

Tabel 5.3 memperlihatkan bahwa kualitas air Sungai Cikapundung selama tahun 2010-2012 selalu dalam
status mutu tercemar berat jika diperuntukkan bagi air baku air minum, sarana rekreasi air,
pembudiadayaan ikan air tawar, dan peternakan.
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5.3.

Koefisien dalam Persamaan

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap kualitas sungai dalam menentukan nilai
rentang laju deoksigenasi (K1) antara lain:
1.

Penelitian oleh (Yustiani, dkk., 2011) untuk Sungai Cikapundung di Kota Bandung pada musim
kemarau mengahasilkan nilai laju urai BOD 0,0160 hingga 0,0233 per hari, sedangkan untuk nilai
BOD ultimate berkisar antara 14,57 hingga 28,41 mg/L.

2.

Penelitian oleh (Yustiani, dkk., 2008) untuk Sungai Citarum Huludengan menggunakan Proses
Kalibrasi Model mengahasilkan nilai laju urai BOD sebesar 0,03-0,95/hari.

3.

Penelitian oleh Frans Pranata 2012 untuk sungai Citepus Bandung pada musim kemarau dan musim
hujan menghasilkan nilai laju deoksigenasi dengan analisis laboratorium berkisar 0,0309 – 0,0328
per hari dan nilai BOD Ultimate berkisar 35,02 – 44,23 mg/L, sedangkan nilai laju deoksigenasi
dengan menggunakan rumus empiris berkisar 0,423 – 0,643 oer hari.

4.

Penelitian oleh (Astono, dkk., 2008) untuk Sungai Ciliwung di ruas hulu (Cisarua-Katulampa), ruas
tengah (Katulampa-Depok), dan ruas hilir (Depok-Pejompongan) menghasilkan nilai laju
dekomposisi organik (Kd) 0,286 – 0,429/hari pada bulan Maret dan 0,309-0,499/hari pada bulan
April 2006.

5.

Penelitian Bhargava (1983) di Sungai Gangga dan Yamura (india) menghasilkan laju deoksigenasi
3,5-5,6/hari untuk Sungai Gangga dan 1,4/hari untuk Sungai Yamura.

6.

Penelitian oleh (Adewumi, I. I. A., 2005) memperoleh nilai laju deoksigenasi sekitar 0,28 per hari
pada Residential Institution’s Wastewater, Nigeria.

Beberapa sungai dari penelitian terdahulu tersebut diatas memiliki nilai rentang laju deoksigenasi (K1)
yang bervariasi dengan bilangan 1/10 dan 1/100. Nilai rentang laju deoksigenasi (K 1) yang memiliki
variasi bilangan 1/10 memperlihatkan bahwa aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan materi
organik relatif tinggi, sedangkan untuk nilai rentang laju deoksigenasi (K1) yang memiliki variasi
bilangan 1/100 memperlihatkan bahwa aktivitas mikroorganisme dalam menguraikan materi organik
relatif rendah.
Untuk nilai rentang laju deoksigenasi (K1) Sungai Cikapundung pada kasus debit tinggi (musim
penghujan) relatif tinggi, namun pengukuranpada titik pengambilan sampel ke-3 untuk segmen hilir
memiliki bilangan 1/100 yaitu 0,01 per hari, selain karena materi organik yang terkandung di dalam air
sungai banyak dan jumlah mikroorganismenya sedikit (sehingga aktivitas dalam menguraikan materi
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organik relatif rendah), rendahnya nilai rentang laju deoksigenasi (K1)pada titik pengambilan sampel ke-3
untuk segmen hilir juga kemungkinan dikarenakan adanya zat penghambat pertumbuhan dan kinerja
mikroorganisme seperti limbah industri yang mengandung logam berat dan keasaman tinggi. Selain itu,
limbah medis dari rumah sakit atau klinik juga seperti zat kimia beracun atau antibiotik yang dapat
menghambat aktivitas bahkan akan mematikan mikroorganisme.
5.4.

Pengembangan Prototip Software

Mengingat sistem perlu segera dikembangkan dan diimplementasikan, pada peneletian ini peneliti
menerapkan siklus hidup model desain interaksi sederhana dengan tahapan identifikasi kebutuhan dan
desain cepat diikuti pengembangan prototipe dan evaluasi (Preece, 2002) seperti Gambar 4.1.
Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan
bahasa pemodelan Unified Modelling Languange (UML).
5.4.1

Analisis Pengguna

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kelompok yang teridentifikasi sebagai pengguna
software Kuala sesuai dengan perannya, yaitu:
a. Peneliti, dari berbagai bidang (pertanian, perikanan, perumahan, dll), dengan peran:
i. mengembangkan potensi daerah, dengan fokus pada kualitas air;
ii. melihat pengaruh kualitas air pada produk tertentu (makanan, produk pertanian, dsb).
b. Pemerintah (pembuat kebijakan), dengan peran antara lain:
i. menentukan lokasi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air baku air
minum;
ii. menyusun kebijakan rehabilitasi sungai (menyusun prioritas dan metoda penanganan);
iii. membuat keputusan dan penyusunan prioritas penanganan .
Struktur organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas kualitas air adalah:
a.

Negara: Kementrian lingkungan hidup

b.

Propinsi: BPLHD

c.

Kabupaten/ Kota: BPLH kab/kota

Alur pelaporan yang berjalan saat ini dari BPLH kab/kota ke kementrian bersifat tahunan: setiap tahun
kab/kota membuat laporan status lingkungan hidup daerah, mencakup kualitas air. Laporan ini
dikumpulkan ke kementerian dan diupload ke situs BPLHD propinsi. BPLHD propinsi membuat status
lingkungan

hidup propinsi, yang merupakan resume dari setiap kab/kota dan diupload ke situs
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kementrian. Pada penelitian ini kami membatasi perhitungan kualitas air sungai beserta besaran
koefisiennya untuk sungai Ciliwung di Kota Bandung.
5.4.2

Analisis Kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis pengguna di atas, kami mengidentifikasi fungsi-fungsi utama perangkat lunak
sebagai berikut:
1. Komputasi kualitas air:

1)menghitung koefisien-koefisen (peluruhan, pengendapan); 2)jika

koefisien ada yang tidak diketahui/sulit dihitung menggunakan rumus tertentu maka bisa diambil
dari rentang koefisen yang ada di database (dari penelitian

terdahulu); 3)menghitung

konsentrasi/kualitas air dengan rumus yang dipilih dari database sesuai dengan kondisi sungai; 4)
menyimpan hasil kualitas air beserta parameter dan hasil ke dalam database untuk memenuhi
kebutuhan informasi dan laporan yang diperlukan berbagai pihak.
2. Monitoring: menampilkan dan mengupdate informasi kualitas air secara berkala.
3. Pencetakan laporan: menyediakan fasilitas untuk mencetak laporan-laporan standar yang
diperlukan pemerintah secara rutin.
4. Informasi Peneliti: menampilkan tayangan informasi dan laporan sesuai dengan format yang
dibutuhkan peneliti.
5. Kelola Data: mengelola tabel data yang diperlukan (koefisien, pengguna, hak akses, dsb).
Gambar 5.5 merupakan diagram usecase yang menggambarkan kebutuhan fungsional Kuala.V01 yang
terdiri dari dua aktor (peneliti, pemerintah) dan lima fungsi utama (informasi peneliti, komputasi kualitas
air, monitoring, pelaporan dan kelola data).
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Gambar 5.5 Diagram Usecase Kuala.V01
Berdasarkan hasil analisis pengguna, peran dan kebutuhan fungsionalnya, maka kami mengidentifikasi
data dan informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Tabel rentang koefisien yang ada dalam setiap rumus, dimana setiap koefisien juga dipengaruhi
beberapa parameter tertentu. Contoh koefisen aerasi, parameternya adalah bentuk sungai,
kedalaman, dsb.
2. Tabel rumus untuk menghitung kualitas air beserta parameternya: oksigen, BOD, nutrien, logam
berat.
3. Informasi kualitas air dengan settingan parameter oleh pengguna:
i. Peneliti pertanian dan perikanan: kualitas air daerah tertentu, konsentrasi yang paling
penting (nutrien, logam berat, dll).
ii. Perumahan (air minum):kualitas air apakah sesuai standar atau tidak.
4. Input data untuk menghitung kualitas air: kondisi fisik sungai (bentuk penampang, jenis), kondisi
aliran, limbah (debit, konsentrasi, jenis limbah, proses masuknya limbah, jarak limbah masuk
dengan daerah yang ditinjau yang bisa menggunakan fungsi waktu).

5.5 Prototipe Kuala.V01
Pengembangan software telah mencapai tahap prototipe. Pembangunannya dilakukan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Delphi dan software tersebut diberi nama „Kuala.V01‟.
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Gambar 5.6 Prototipe software “Kuala.V01”
Hasil perhitungan dari software Kuala.V01 terhadap contoh kasus di suatu aliran sungai dapat dilihat pada
Tabel 5.4 dan Gambar 5.4.

Tabel 5.4. Hasil simulasi software “Kuala.V01”
Jarak (km)
0
1
2
5
10
10.1
12
15
20
25
50
70
100

BOD (mg/L)
2
1.97
1.94
1.85
1.71
10.62
10.29
9.77
8.97
8.23
5.36
3.81
2.28

DO (mg/L)
8
8
8.02
8.04
8.09
7.61
7.41
7.15
6.83
6.62
6.56
6.97
7.62
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Gambar 5.7. Hasil simulasi software “Kuala.V01”
Hasil sofware “Kuala.V01” menunjukkan simulasi sesuai dengan hasil perhitungan persamaan yang
terlibat, yaitu untuk menghitung nilai BOD serta DO. Pada jarak 10 km, dalam perhitungan menunjukkan
nilai perubahan yang signifikan baik untuk nilai BOD maupun nilai DO, hal ini terjadi karena pada titik
tersebut terdapat limbah yang masuk ke dalam aliran, sehingga terjadi peningkatan BOD dan penggunaan
DO. Fenomena tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk pada kurva sag yang terjadi untuk
konsentrasi oksigen terlarut.
5.6 Variasi Input
Sebagai pengembangan lebih lanjut prototip Kuala.V01, dilakukan variasi input, antara lain berupa variasi
kecepatan dan koefisien yang diperoleh dari data Sungai Cikapundung. Gambar 5.5 memperlihatkan hasil
dari simulasi tersebut. Hasil ini menunjukkan simulasi yang sesuai dengan perhitungan manual.
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Gambar 5.8 Hasil simulasi BOD menggunakan Kuala.V01 dengan input variasi debit.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kualitas Sungai Cikapundung selama kurun waktu 2010-2012 memiliki status mutu air tergolong cemar
berat. Hal ini membutuhkan penanganan yang cepat untuk memperbaiki kualitas air baik langsung di
sungai maupun di sumber pencemarnya. Salah satu cara untuk mengelola penanganan ini yaitu
menggunakan software pemodelan kualitas air, yang dalam penelitian ini disebut Kuala.V01. Simulasi
penggunakan prototipe Kuala.V01 menunjukkan hasil yang baik. Perhitungan dengan variasi kecepatan
dan koefisien yang diperoleh dari data Sungai Cikapundung memperlihatkan hasil yang sesuai dengan
perhitungan manual.

Untuk memodelkan kualitas air sungai yang lebih banyak, perlu diperkaya penelitian laboratorium untuk
berbagai sungai di kota besar di Indonesia, agar koefisien dan parameter model lainnya dapat lebih akurat
dan tidak lagi menggunakan literatur dari luar negeri yang kondisinya belum tentu menyerupai
lingkungan di Indonesia.

49

Daftar Pustaka
Adewumi, i., K., 1995. The DOE Profile: An Analytical Tool in Wastewater Management. Ife Journal of
Technology, 5(2), 71-76.
Adewumi, I., Oke, I.A., Bamgboye, P.A., 2005. Determination of the Deoxygenation Rates of a
Residential Institution’s Wastewater. Journal of Applied Science 5 (1): 108-112.
APHA/ AWWA, 1995. Standar Methods for Examination of Water and Wastewater, 19th Edition, APHA,
Washington DC, USA
Bowie, G. L., 1985. Rates, Contants, and Kinetics Formulation in Surface Water Quality Modeling.
Second Edition. USEPA.
Gotovtsev, A.V. 2010. Modification of the Streeter–Phelps System with the Aim to Account for the
Feedback between Dissolved Oxygen Concentration and Organic Matter Oxidation Rate. Water
Resources 2010, Vol. 37, No. 2, pp. 245–251. Pleiades Publishing, Ltd.
Haider, H, Ali, W. 2010. Development of Dissolved Oxygen Model for Highly Variable Flow River: A
Case Study of Ravi River in Pakistan. Environmental Model Assessment Vol 15, pp. 583-599.
Hammer,M.J. and K.A. Mac Kichan, 1981. Hydrology and Quality of Water Resources. John Willey and
Sons, New York.
Hydroscience, Inc. 1971. Simplified Mathematical Modeling of Water Quality, prepared for the Mitre
Corporation and the USEPA, Water Programs, Washington, D .C.
Jha, R., Singh, V.P, 2008. Analytical Water Quality Model for Biochemical Oxygen Demand Simulation
in River Gomti of Ganga Basin, India. KSCE Journal of Civil Engineering Vol 12 No.2 March
2008.
Metcalf and Eddy Inc., 1991. Wastewater Engineering Treatment Disposal and Reuse, 3rd Edn., McGraw
Hill Book Company, New York, USA.
Kurup, R.G., Hamilton, D. P., 2002. Flushing of Dense, Hypoxic Water from a Cavity of the Swan
Estuary, Western Australia, Estuaries Vol 25, No. 5, p. 908-915.
Lin, S.D., 2007. Water and Wastewater Calculation Manual. 2nd Edition. McGraw-Hill.
Oke, I.A., Akindahunsi, A.A., 2005. A Statistical Evaluation of Methods of Determining BOD Rate.
Journal of Applied Scences Research 1(2): 223-227.
Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., L. C., 2002, Interaction Design: Beyond Human-computer Interaction,
Singapore, John Wiley & Sons, Inc, 2002.
Pressman, R., 2005, Software Engineering: A Practitioner’s Approach. McGraw-Hill.

50

Purandara, B.K., Varadarajan, N., Venkatesh, B., Choubey, V.K. 2011. Surface water quality evaluation
and modeling of Ghataprabha River, Karnataka, India. Environmental Monitoring Assessment.
DOI 10.1007/s10661-011-2047-1. Springer.
Schnoor, J.L. 1996. Environmental Modeling, Fate and Transport of Pollutants in Water, Air, and Soil.
John Wiley & Sons.
Stamer, J.P., Bennetts, J.P., McKenzie, S.W. 1983. Determination of Ultimate Carbonaceous BOD and
the Specific Rate Constants. USGS Open-file Report 82-645.
Thomman, R.V and Mueller J.A, 1987. Principles Of Surface Water Quality Modeling and Controll,
Harper and Row Publishers. New York.
Yonik M. Yustiani., Mulyani, S., Pradiko, H., 2008. Kalibarasi Model BOD, COD, dan DO Sungai
Citarum Hulu untuk Menentukan Koefisien Parameter Kinetik Model. Laporan Penelitian.
Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pasundan.
Yonik M. Yustiani, Pradiko, H., Santika, 2007. Studi Beban Pencemaran Limbah Cair Domestik dengan
Parameter BOD dan DO di Sungai Citepus. Laporan Penelitian. Jurusan Teknik Lingkungan
Universitas Pasundan.
____, 2003. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 110 tahun 2003 tentang Pedoman
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.

51

LAMPIRAN
SEMINAR YANG TELAH DIIKUTI

52

