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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 kebijakan-kebijakan 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. 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. 

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. 
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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. 

Mudah-mudahan road map penelitian ini tetap lurus dijalankan hingga memperoleh software 

handal sebagai alat bantu penetapan kebijakan-kebijakan penggunanya. 

 

Bandung, 7 Desember 2013 

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).  

Persamaan Streeter Phelps ini dapat dilihat  di Pers. 1. Suku pertama persamaan merupakan 

proses deoksigenasi, sedangkan suku kedua merupakan proses reaerasi (Schnoor, 1996). 

 CCkLk
dx

dC
u sad 

        (Pers. 1) 

Dimana:  u = kecepatan rata-rata aliran sungai 

 Kd = koefisien deoksigenasi orde pertama 

 L = konsentrasi BOD 

 C = konsentrasi oksigen terlarut 

 Cs = konsentrasi oksigen terlarut jenuh 

 ka = koefisien reaerasi orde pertama 
 

Persamaan 1 merupakan salah satu persamaan yang sering digunakan dalam model kualitas 

air sungai. Persamaan lain yang umum digunakan adalah persamaan peluruhan, yaitu 

digunakan untuk menghitung konsentrasi pencemar non konservatif dalam air sungai. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengembangkan perangkat lunak model kualitas air 

sungai yang sesuai untuk penggunaan di Indonesia. Rancangan interaksi dibuat menarik, user-

friendly dan memperhatikan kebutuhan pengguna. Perangkat lunak ini menggunakan bahasa 

pengantar Bahasa Indonesia. Hasil pemodelan dapat ditampilkan dan dicetak sesuai dengan 

format yang diinginkan, juga dapat disimulasikan. Nama perangkat lunak yang akan dibangun 

adalah „KUALA.V01‟. 
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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. Nilai-nilai koefisien dalam model dan 

software menggunakan hasil penelitian terdahulu dan literatur. Pemodelan disusun dengan 

mempertimbangkan keinginan dari calon pengguna. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. 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. 
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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): 

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) 
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Gambar 2.1. Sumber Pencemaran air 

Sumber : Hammer, 1996 

 

 

2.2. 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. 
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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 terhentinya proses fotosintesis dari algae, maka 

tersedianya oksigen terlarut makin berkurang. Kehidupan ikan masih dapat bertahan terutama 

untuk ikan – ikan besar. 
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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. Jamur – jamur 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. 



8 

 

Gambar 2.2. Perubahan Populasi Mikroorganisme di Perairan 

Sumber : Hammer, 1986 

 

2.3. 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). 
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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 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).  

 

2.4. 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 



10 

dari unsur – unsur CO3
2-, SO4

2-, dan NO3
2-   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. 

 

2.5. Pengembangan Oxygen Sag Model Sungai 

Studi keseimbangan oksigen dalam suatu perairan tercemar biasanya menghasilkan profil DO 

satu atau lebih sepanjang perairan.  

Seperti yang telah dirumuskan dalam studi klasik  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. 

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 : 
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C0 = Qs . Cs + Qw . Cw  

         Qs  + Qw 

Dimana : 

Co = 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) 

 

Beberapa penelitian terhadap kualitas air sungai di wilayah Bandung telah dilakukan. 

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. Rekomendasi pengelolaan lingkungan 

yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan melalui hasil pemodelan, didasari oleh koefisien 

laju urai BOD sebesar 0,03-0,95/hari (Yustiani, et., al, 2008). Nilai koefisien laju urai BOD 

tersebut diperoleh dalam proses kalibrasi model. 

Pada penelitian terhadap Sungai Citepus (ruas Jl. Dr. Setiabudhi – Jl. Caringin) yang melalui 

Kota Bandung, diperoleh bahwa konsentrasi BOD maksimum adalah 7,56mg/l dan DO terkecil 

terdapat di bagian hilir, mencapai nilai di bawah 1 mg/l (Yustiani, et., al, 2007). Pada penelitian 

ini, nilai koefisien laju urai BOD dihitung berdasarkan persamaan Hydroscience, 1971. 

Menggunakan persamaan tersebut, nilai kd adalah sekitar 1/hari di sepanjang ruas Sungai 

Citepus yang ditinjau (Yustiani, et.,al., 2006).  

Beberapa penelitian penentuan laju urai BOD telah dilakukan di negara lain menggunakan 

berbagai metode antara lain kajian lapangan, kalibrasi model, dan percobaan di laboratorium. 

Salah satu penelitian yang menggunakan kajian di lapangan adalah Bhargava (1983) dengan 

Sungai Ganga dan Yamura (India) sebagai wilayah studi. Nilai koefisien laju urai BOD yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah 3,5-5,6 /hari (laju total penguraian) untuk Sungai Ganga, 

dan 1,4 /hari untuk Sungai Yamura. Kajian di lapangan relatif sulit dilakukan untuk daerah 

perkotaan karena pencemar masuk ke dalam sungai dalam bentuk menyerupai pencemaran 

garis, sementara untuk mendapatkan nilai laju urai BOD di lapangan, proses urai pencemar 
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hanya dapat ditentukan dengan baik apabila pencemar yang masuk tidak terganggu oleh 

pembuangan limbah di arah hilirnya.  

Demikian pula dalam metode penentuan laju urai BOD menggunakan kalibrasi model. 

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode ini antara lain oleh Crain dan Malone 

(1982) untuk Sungai Gray‟s Creek (Lousiana, Amerika) dengan hasil 1,44/hari. Pada metode ini, 

rangkaian data lapangan harus menjadi acuan proses kalibrasi. Data yang dapat digunakan 

juga sesuai dengan syarat seperti dengan kajian lapangan. 

Penentuan laju urai BOD dalam laboratorium telah dianjurkan pula oleh USEPA (United States 

Environmental Protection Agency) walau pun nilai yang diperoleh dapat berupa laju penyisihan 

total BOD yang memperhitungkan laju pengendapan BOD (Bowie, et, al, 1985).  

Beberapa cara dapat dilakukan untuk menganalisis hasil percobaan laboratorium, antara lain 

metode Thomas, least square, Fujimoto, Rapid Ratio, Moment, dan Daily Difference (Adewumi, 

I., 2005). 

 

2.5.1. 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 : 

Kd = 0,3 

434,0

8










  rataHrata
 

Dimana : 

Kd = Koefisien deoksigenasi (hari-1) 

H  = Kedalaman (m) 

 

2.5.2. 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 
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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 

 

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
5,1

5,0

rataHrata

rataUrata




 

Dimana : 

 Ka = Koefisien reaerasi (hari-1) 

U = kecepatan rata-rata (m/dt) 

H = kedalaman rata-rata (m) 
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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.  
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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 Road Map Penelitian 

Road map penelitian ini disederhanakan seperti pada Gambar 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. 

Roadmap untuk rangkaian penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 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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Gambar 4.1. Road Map Hibah Penelitian Fundamental DIKTI untuk Tema „Pengembangan Perangkat Lunak Kualitas Air Sungai 

„KUALA.V01‟ 
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4.2 Kondisi Kualitas Sungai 

Untuk mengetahui kondisi kualitas sungai di perkotaan akhir-akhir ini, maka perlu dilakukan 

pengumpulan data. Sungai-sungai di Kota Bandung dipilih sebagai representasi sungai 

perkotaan yang ada di wilayah Indonesia. Data kualitas air sungai di Kota Bandung diperoleh 

dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung. 

4.3 Penggalian Potensi Pengguna 

Wawancara dilakukan oleh enumerator untuk mengetahui pengguna model kualitas air. 

Penggalian potensi pengguna ini dilakukan dengan mendatangi lembaga-lembaga 

pemerintahan, akademik, serta menghadiri seminar-seminar yang berkaitan dengan sungai. 

Dalam seminar tersebut, peserta diwawancara untuk mengetahui kebiasaan penggunaan model 

kualitas air dari sisi kebutuhan, parameter yang disimulasikan, serta keinginan pengguna model 

jika ada pengembangan lebih lanjut bagi model kualitas air sungai. 

4.4 Penentuan Persamaan  

Persamaan yang digunakan akan ditentukan berdasarkan literatur serta hasil wawancara 

pengguna model. Selain itu, persamaan yang dipilih merupakan persamaan yang mudah untuk 

dipahami, serta menggunakan solusi analitik dalam penyelesaiannya. Apabila persamaan 

tersebut tidak tersedia, maka digunakan persamaan diferensial dengan penyelesaian numerik. 

Salah satu model kualitas air sungai yang terkenal dan sering digunakan oleh peneliti untuk 

mensimulasi suatu badan air adalah QUAL2E, dibuat oleh USEPA (United State Environmental 

Protection Agency). Sofware ini menggunakan spreadsheet excel sebagai inputan data dengan 

fasilitas macro yang terdapat pada excel tersebut. 
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Gambar 4.2. Tampilan EQUAL2E. 

Pada penelitian ini, model akan disusun menggunakan persamaan Steeter-Phelps sedangkan 

input data juga akan memanfaatkan excel dengan fasilitas macro dan Visual Basic-nya. Model 

yang telah disusun dalam KUALA.V01 akan dicobakan memakai koefisien-koefisien hasil 

penelitian terdahulu, yaitu koefisien deoksigenasi atau laju urai BOD yang mewakili kondisi 

sungai di Indonesia.   

4.5 Penentuan Laju Persamaan  

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan laju dioksigenasi adalah pemeriksaan 

parameter DO. Proses inkubasi menggunakan botol BOD, dilakukan selama 10 hari dalam 

inkubator 20oC. Konsentrasi DO diukur tiap hari berdasarkan metode modifikasi Winkler 

(APHA,1993). Berdasarkan metode USGS (United State Geological Survey), apabila nilai DO 

mencapai nilai di bawah 2mg/L, maka perlu dilakukan aerasi untuk melihat penurunan 

konsentrasi oksigen pada hari berikutnya (Stamer, dkk., 1983).  

Metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan nilai laju urai BOD dalam penelitian ini 

adalah metode Thomas. Metode regresi non-linier, least square, dan Thomas merupakan 

metode pilihan pertama untuk mengestimasi parameter BOD (Oke, 2005). 

Metode Thomas untuk penentuan BOD dilakukan berdasarkan kemiripan dua fungsi, berupa 

analisis grafis yang menggunakan fungsi berikut ini (Adewumi, 2005). 

      tLkkLty
13/13/23/13/11 43.33.2
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Dimana k = laju urai BOD BOD basis 10 (hari) 

  L = BOD ultimate (mg/L) 

  y = BOD yang digunakan dalam interval waktu t (mg/L) 

  [ty-1]1/3 = dapat diplot sebagai fungsi dari t, dengan slope k2/3(3,43L1/3)-1 

  2,3kL-1/3 = perpotongan pada grafik 

Metode Slope yang dikenalkan oleh Thomas (1937) memberikan konstanta BOD melalui 

perlakukan least-square (kuadrat terkecil) pada bentuk dasar dari persamaan reaksi orde satu 

(Lin, 2007). 

  yKLKyLK
dt

dy
aa 111 

 

 

Dimana  dy = penambahan BOD per satuan waktu pada waktu t 

 K1 = konstanta laju urai BOD/deoksigenasi, per hari 

 La = BOD ultimate tahap pertama, mg/L 

 y = BOD aktual pada waktu t, mg/L 

Persamaan diferensial ini liniear antara dy/dt dan y. Jika dy/dt disimbolkan y‟ dengan definisi 

laju perubahan konsentrasi BOD, dan n adalah jumlah pengukuran BOD dikurangi 1 kali, maka 

dua persamaan non-linier least square dapat disusun. 

  0'yybna
 

 

0'2   yyybya
 

Penyelesaian persamaan di atas menghasilkan nilai a dan b yang akan menentukan harga K1 

serta La menggunakan hubungan di bawah ini. 

bK 1

 

baLa /
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Perhitungan ini diawali dengan penentuan nilai y‟. y‟y. dan y2 untuk tiap nilai y. Jumlah dari nilai 

tersebut akan menghasilkan y‟, y‟y, dan y2 yang digunakan dalam persamaan nono-liniear 

least square. Nilai dari slope atau kemiringan dapat dihitung dari data y dan t menggunakan 

persamaan berikut ini. 
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Untuk beberapa kasus, jika selang waktu tidak berubah-ubah, t, maka persamaan di atas 

dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut ini. 
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tt
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dt

dy

 

Syarat untuk mendapatkan nilai yang konsisten pada metode ini adalah minimum 6 data 

observasi (n>6) untuk y dan t. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

5.1. 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.  

 

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 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 

 

Gambar 5.1. menunjukkan bahwa apabila kualitas air sungai dibandingkan dengan PP No. 82 

tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas I, 

semua sungai yang dinilai tergolong dalam katagori tercemar berat.  
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Gambar 5.1.  Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82/ 2001 Kelas I 

Gambar 5.2. memperlihatkan bahwa apabila kualitas air sungai dibandingkan dengan PP No. 

82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II, 

semua sungai yang dinilai tergolong dalam katagori tercemar berat. 

 

 

Gambar 5.2.  Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82/ 2001 Kelas II 
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Gambar 5.3. Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82/ 2001 Kelas III 

 

 

Gambar 5.4. Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82/ 2001 Kelas IV 
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Gambar 5.5. Mutu Air dengan Metode STORET SK Gub 39/2000 Kelas B C D 

 

Gambar 5.3. menunjukkan bahwa apabila kualitas air sungai dibandingkan dengan PP No. 82 

tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas III, 

semua sungai yang dinilai tergolong dalam katagori tercemar berat.  

Gambar 5.4. memperlihatkan bahwa apabila kualitas air sungai dibandingkan dengan PP No. 

82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas IV, 

hanya Hulu sungai Cikendal yang termasuk kategori tercemar berat.  

Gambar 5.5. 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. 

 

5.2. Hasil Penelusuran Potensi Pengguna  

Survey awal terhadap potensi dan analisis kebutuhan pengguna menunjukkan bahwa software 

model kualitas air berpotensi digunakan oleh instansi pemerintahan, swasta, dan individu. 

Beberapa instansi di Bandung dan Jawa Barat yang saat ini pernah dan telah menggunakan 

software pemodelan kualitas air sungai adalah: 
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- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat 

- Perusahaan Daerah Air Minun Kota Bandung 

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan PU 

- Dinas Pengairan Provinsi Jawa Barat 

- Peneliti dan pengajar di universitas dari program studi Teknik Lingkungan, Teknik Sipil 

- Konsultan  

Pengguna memakai software kualitas air dalam rangka untuk: 

- Penentuan kebijakan 

- Pembuktian fenomena pencemaran 

- Prediksi kualitas air sungai 

- Penyusunan AMDAL (prediksi dampak penting) 

- Pemanfaatan air sungai 

Parameter yang dibutuhkan dalam pemodelan kualitas air sungai: 

- BOD 

- DO 

- COD 

- Nutrien 

- Logam berat 

 

5.3. Persamaan Kualitas Air 

Persamaan-persamaan yang digunakan dalam model kualitas air sungai adalah: 

- Persamaan Streeter dan Phelps untuk oksigen terlarut melalui perhitungan defisit 

oksigen 

 

D = Do . ℮ 















x
u

ka
x

u

kr
X

u

ka

ee
KrKa

Lo.Kd
 

 

dimana : 
D =  Defisit oksigen terlarut pada saat t, (mg/l) 
X  = Jarak titik pengamatan (m) 
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U  = Kecepatan rata-rata (m/det)  
Kd =  koefisien deoksigenasi (hari-1) 
Ka = koefisien reaerasi (hari-1) 
Kr  = koefisien total Penyisihan (hari-1) 
Lo = konsentrasi BOD limpasan (t = 0),(mg/l) 
Do = Defisit oksigen awal pada titik pembuangan (t = 0), (mg/l) 
 

- Persamaan peluruhan untuk parameter non konservatif 

L  = Lo ℮ X
U

K r
 

dimana : 
L =  konsentrasi pencemar di titik X (mg/L) 
L0 = konsentrasi pencemar di titik 0 (mg/L) 
X  = Jarak titik pengamatan (m) 
U  = Kecepatan rata-rata (m/det)  
Kr  = Koefisien total Penyisihan (hari-1) 
 

- Persamaan sorpsi untuk parameter konservatif 

 

5.4. Koefisien dalam Pemodelan 

Dalam persamaan-persamaan yang digunakan, beberapa koefisien yang terlibat adalah: 

- Koefisien reaerasi 

- Koefisien deoksigenasi 

- Koefisien peluruhan 

- Koefeisian pengemdapan  

- Koefisien pengendapan 

- Koefisien total removal 

 

Untuk memperoleh laju urai BOD dan BOD ultimate pada tiap-tiap sampel air, digunakan 

metode Thomas (1950) dengan non-linier least square. Tabel 5.1. memperlihatkan hasil 

perhitungan laju urai BOD dan BOD ultimate untuk tiap sungai. 
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Tabel 5.1 Nilai K1 dan BODultimate 

 

Tabel 5.1 menunjukkan nilai K1 dan BOD ultimate untuk musim kemarau pada Sungai 

Cikapundung dan Sungai Citepus. Kecuali pada ulangan 1 di Cikapundung hulu, nilai K1 dan 

BOD ultimate memiliki nilai yang mirip. K1 berkisar antara 0,0160 hingga 0,328 hari-1, 

sedangkan nilai BOD ultimate berkisar antara 14,57 hingga 44,23 mg/L. 

Kisaran nilai K1 untuk Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus memperlihatkan aktivitas 

mikroorganisme yang berfluktuasi di kedua sungai tersebut. Sebagai pembanding, nilai laju urai 

BOD untuk beberapa sungai di negara lain adalah sebagai berikut: 

- Sungai Ravi (Pakistan) 0,14 – 0,27 hari-1 (Haider, dkk., 2010) 

- Sungai Swan (Western Australia) 0,23 hari-1 (Kurup, dkk. 2002) 

- Sungai Gomti (India) 0,45 hari-1 (Jha, dkk. 2008) 

Beberapa sungai tersebut di atas memiliki nilai laju urai BOD yang bervariasi dengan orde 1/10. 

Nilai ini memperlihatkan bahwa aktivitas penguraian BOD oleh mikroorganisme relatif tinggi. 

Sedangkan nilai laju urai BOD di Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus relatif rendah, yaitu 

orde 1/100. Pengukuran pertama di Sungai Cikapundung Hilir menunjukkan orde 1/10, namun 

pengukuran selanjutnya baik di Sungai Cikapundung maupun Sungai Citepus memiliki orde 

1/100. 

 

5.5. Prototipe Software 

Pengembangan software telah mencapai tahap prototipe. Pembangunannya dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Delphi dan software tersebut diberi nama „Kuala‟. 

Sungai Titik sampling Ulangan K1 (per hari) BODultimate (mg/L)

Cikapundung Hulu 1 0.1462 4.21

Cikapundung Hulu 2 0.0160 28.41

Cikapundung Hilir 1 0.0233 14.57

Citepus Hulu 1 0.0328 44.23

Citepus Hulu 2 0.0309 42.81

Citepus Hilir 1 0.0316 35.02
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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 5.2 dan Gambar 5.7. 

Tabel 5.2. Hasil simulasi software “Kuala.V01” 

 

 

Jarak (km) BOD (mg/L) DO (mg/L)

0 2 8

1 1.97 8

2 1.94 8.02

5 1.85 8.04

10 1.71 8.09

10.1 10.62 7.61

12 10.29 7.41

15 9.77 7.15

20 8.97 6.83

25 8.23 6.62

50 5.36 6.56

70 3.81 6.97

100 2.28 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. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil pemeriksaan kualitas sungai di Kota Bandung memperlihatkan bahwa apabila kualitas air 

sungai dibandingkan dengan PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, Kelas IV, hanya Hulu sungai Cikendal yang termasuk kategori 

tercemar berat. Sedangkan 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. 
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Penggunaan model kualitas sungai sangat bermanfaat untuk memberikan prediksi kondisi di masa 

yang akan datang, sehingga langkah-langkah pengelolaan lingkungan sungai dapat dirumuskan 

dengan segera sebelum terjadi pencemaran atau bencana lainnya. Formula matematis yang 

digunakan dalam pemodelan kualitas lingkungan perairan adalah Streeter Phelps, yaitu formula 

dengan keterlibatan koefisien laju urai BOD di dalam rumusnya. Analisis empiris untuk menentukan 

nilai koefisien laju urai BOD perlu dilakukan dalam rangka memperoleh hasil pemodelan kualitas air 

yang sesuai bagi sungai-sungai perkotaan. Analisis laboratorium diikuti oleh analisis data secara 

statistik untuk menentukan nilai koefisien laju urai BOD. Sampel diambil dari Sungai Cikapundung 

dan Sungai Citepus dengan tiap sungai terdapat masing-masing 2 titik sampling. Perlakuan 

laboratorium terhadap sampel dijalankan selama 10 hari. Penentuan nilai laju urai BOD dilakukan 

menggunakan metode Thomas atau Metode Slope. Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa nilai 

laju urai BOD berkisar antara 0,0160 hingga 0,328 hari-1, sedangkan nilai BOD ultimate berkisar 

antara 14,57 hingga 44,23 mg/L. Kondisi nilai laju urai BOD yang terdapat di Sungai Cikapundung 

dan Citepus memperlihatkan bahwa mikroogranisme tidak dapat beraktivitas menguraikan zat 

organik dengan optimal. Hal ini dapat diakibatkan karena adanya zat penghambat pertumbuhan dan 

kinerja mikroorganisme. Studi kasus diterapkan pada sofware yang dibangun yaitu ”Kuala.V01”. 

Hasil simulasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan hasil perhitungan. 

 

Kata Kunci : laju urai BOD, deoksigenasi, kualitas air sungai perkotaan 

 

Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi yang sangat cepat menimbulkan peningkatan buangan 

domestik yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan 

kualitas air secara langsung maupun untuk jangka panjang (Purandara, 2011). Dalam 

mailto:yonikm@yahoo.com
mailto:yonik@unpas.ac.id
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pengupayakan perlindungan terhadap kualitas air, terutama air permukaan yang sering 

digunakan sebagai sumber air bersih, maka perlu metode penilaian pencemaran. 

Pada saat ini fungsi sungai di Bandung pada umumnya menjadi tempat pembuangan 

limbah domestik maupun industri. Kualitas air di cekungan Bandung yang berasal dari 

Sungai Citarum menurun akibat limbah dan penyebab terbesarnya berasal dari limbah 

domestik. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat 

memperkirakan sumber limbah domestik ini dibuang oleh lebih dari 3,5 juta orang secara 

langsung ataupun tidak langsung. Jumlah buangan rumah tangga mencapai 60% dari total 

limbah di sungai. 

Salah satu metode penilaian terhadap kualitas air sungai adalah dari hasil 

pemodelan yang terverifikasi dari hasil pengukuran di lapangan. Pemodelan merupakan 

metode yang mudah, murah, dan menghemat waktu. Penggunaan model kualitas sungai 

sangat bermanfaat untuk memberikan prediksi kondisi di masa yang akan datang, sehingga 

langkah-langkah pengelolaan lingkungan sungai dapat dirumuskan dengan segera sebelum 

terjadi pencemaran atau bencana lainnya. Formula matematis yang digunakan dalam 

pemodelan kualitas lingkungan perairan adalah Streeter Phelps, yaitu formula dengan 

keterlibatan koefisien penurunan nilai BOD yang sering disebut sebagai laju deoksigenasi 

atau laju urai BOD di dalam rumusnya. Analisis empiris untuk menentukan nilai koefisien 

laju urai BOD perlu dilakukan dalam rangka memperoleh hasil pemodelan kualitas air yang 

sesuai bagi sungai-sungai perkotaan. Koefisien laju urai BOD ini juga akan menggambarkan 

karakteristik air sungai perkotaan yang sudah terkandung cemaran. Selama ini, 

penggunaan model kualitas air lebih banyak mengambil angka koefisien berdasarkan 

literatur dari negara lain atau rumus Hydroscience yang tingkat keakuratannya rendah. Hasil 

perhitungan model yang menggunakan nilai koefisien laju urai BOD yang tidak sesuai 

dengan kondisi sungai di perkotaan akan memberi gambaran tidak tepat mengenai 

karakteristik lingkungan sungai-sungai tersebut. Oleh karenanya, penelitian terhadap nilai 

laju urai BOD untuk sungai di perkotaan di Indonesia ini sangat penting dilakukan. 

Penentuan laju deoksigenasi dalam laboratorium telah dianjurkan pula oleh USEPA 

(United States Environmental Protection Agency) walau pun nilai yang diperoleh dapat 

berupa laju penyisihan total BOD yang memperhitungkan laju pengendapan BOD (Bowie, et, 

al, 1985). Beberapa cara dapat dilakukan untuk menganalisis hasil percobaan 

laboratorium, antara lain metode Thomas, least square, Fujimoto, Rapid Ratio, Moment, dan 

Daily Difference (Adewumi, I., 2005). 
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Metodologi Penelitian 

Sungai yang dipilih sebagai tempat pengambilan sampel air adalah Sungai 

Cikapundung dan Sungai Citepus. Kedua sungai ini melalui pusat Kota Bandung. Aktivitas di 

kota Bandung diperkirakan dapat mewakili kondisi perkotaan di Indonesia.  

 

Gambar 1. Sketsa ruas Sungai Citepus dan lokasi pengambilan sampel. 

(Titik sampling ditandai simbol berbentuk kotak) 
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Gambar 2. Sketsa ruas Sungai Cikapundung dan lokasi pengambilan sampel. 

(Titik sampling ditandai simbol berbentuk kotak) 

 

Dari Sungai Cikapundung, diambil sampel air pada 2 titik, yaitu perpotongan dengan 

jalan Siliwangi, dan daerah yang lebih hilir dari titik tersebut di Jalan Asia Afrika. Sedangkan 

pengambilan sampel di Sungai Citepus, akan dilakukan di wilayah Jl. Pajajaran dan Jl. 

Imhoff Tank. Gambar 1 memperlihatkan sketsa lokasi pengambilan sampel di Sungai 

Cikapundung, sedangkan Gambar 2 menunjukkan lokasi pengambilan sampel di Sungai 

Citepus. 

Sampel air diambil dari kolom air sehingga tidak terganggu oleh sedimen. Agar 

memperoleh kondisi tersebut, maka titik sampling dipilih pada titik dengan kedalaman air 

yang cukup, yaitu minimal 50cm. Pengawetan sampel yaitu dengan menggunakan metode 

pendinginan dalam coolbox selama perjalanan menuju laboratorium. 

 

Oksigen terlarut dapat dianalisis atau ditentukan dengan 2 cara yaitu : 
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1. Metode titrasi dengan cara Winkler 

Metode ini secara umum banyak digunakan untuk menentukan DO. Prinsipnya dengan 

menggunakan titrasi Iodometri. Contoh air yang akan dianalisis terlebih dahulu 

ditambahakan larutan MnCl2 dan NaOH – KI, sehingga akan terjadi endapan MnO2. Dengan 

menambahkan H2SO4 atau HCl maka endapan yang terjadi akan larut kembali dan juga 

akan membebaskan molekul Iodium (I2) yang ekivalen dengan oksigen terlarut. Iodium yang 

dibebaskan ini selanjutnya dititrasi dengan larutan standar natrium thiosulfat (Na2S2O3) dan 

menggunakan indikator larutan amilum (kanji). 

 

2. Metoda Elektrokimia 

Cara penentuan oksigen terlarut dengan metoda elektrokimia adalah cara langsung untuk 

menentukan oksigen terlarut dengan alat DO meter. Prinsip kerjanya adalah menggunakan 

probe oksigen yang terdiri dari katoda dan anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. 

Pada alat DO meter, probe ini biasanya menggunakan katoda perak (Ag) dan anoda timbal 

(Pb). Secara keseluruhan, elektroda ini dilapisi dengan membran plastik yang bersifat 

semipermiabel terhadap oksigen. 

 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan laju dioksigenasi adalah 

pemeriksaan parameter DO. Proses inkubasi menggunakan botol BOD, dilakukan selama 

10 hari dalam inkubator 20oC. Konsentrasi DO diukur tiap hari berdasarkan metode 

modifikasi Winkler (APHA,1993). Berdasarkan metode USGS (United State Geological 

Survey), apabila nilai DO mencapai nilai di bawah 2mg/L, maka perlu dilakukan aerasi 

untuk melihat penurunan konsentrasi oksigen pada hari berikutnya (Stamer, dkk., 1983). 

Hasil pengukuran DO selama 10 hari untuk tiap titik contoh digrafikkan untuk 

mendapatkan kurva BOD atau DO loss versus waktu. Dengan grafik tersebut laju 

deoksigenasi bisa dihitung dengan menggunakan metode statistik untuk menemukan 

hubungan antara 2 parameter yang saling berkaitan, serta menentukan koefisien 

regresinya. Dengan demikian nilai laju deoksigenasi bisa diperoleh dari nilai koefisien 

regresi dari grafik. 

Metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan nilai laju urai BOD dalam 

penelitian ini adalah metode Thomas. Metode regresi non-linier, least square, dan Thomas 

merupakan metode pilihan pertama untuk mengestimasi parameter BOD (Oke, 2005). 

Metode Thomas untuk penentuan BOD dilakukan berdasarkan kemiripan dua fungsi, 

berupa analisis grafis yang menggunakan fungsi berikut ini (Adewumi, 2005). 

      tLkkLty
13/13/23/13/11 43.33.2
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(Pers.1.) 

Dimana k = laju deoksigenasi BOD basis 10 (hari) 

  L = BOD ultimate (mg/L) 

  y = BOD yang digunakan dalam interval waktu t (mg/L) 

 [ty-1]1/3 = dapat diplot sebagai fungsi dari t, dengan slope k2/3(3,43L1/3)-1 

  2,3kL-1/3 = perpotongan pada grafik 

Metode Slope yang dikenalkan oleh Thomas (1937) memberikan konstanta BOD melalui 

perlakukan least-square (kuadrat terkecil) pada bentuk dasar dari persamaan reaksi orde 

satu (Lin, 2007). 

  yKLKyLK
dt

dy
aa 111 

 
(Pers. 2.) 

Dimana  dy = penambahan BOD per satuan waktu pada waktu t 

 K1 = konstanta laju urai BOD/deoksigenasi, per hari 

 La = BOD ultimate tahap pertama, mg/L 

 y = BOD aktual pada waktu t, mg/L 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil sampling dan perlakukan laboratorium pada sampel air Sungai Cikapundung 

Hulu, Cikapundung Hilir, Citepus Hulu, dan Citepus Hilir dapat dilihat pada Gambar 3 hingga 

Gambar 6. 

 

  

Gambar 3. Akumulasi pemakaian oksigen (Cikapundung Hulu) musim kemarau. 
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Gambar 4. Akumulasi pemakaian oksigen (Cikapundung Hilir) musim kemarau. 

 

   

Gambar 5. Akumulasi pemakaian oksigen (Citepus Hulu) musim kemarau. 

 

  

Gambar 6. Akumulasi pemakaian oksigen (Citepus Hilir) musim kemarau. 

 

Gambar 3 hingga 6 memperlihatkan konsentrasi BOD yang diamati tiap hari untuk 

Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus. Hasil regresi yang diperoleh dari sebaran data 

menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati nilai 1, menunjukkan tingkat 

determinasi yang tinggi. 
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Untuk memperoleh laju urai BOD dan BOD ultimate pada tiap-tiap sampel air, 

digunakan metode Thomas (1950) dengan non-linier least square. Tabel 1. memperlihatkan 

hasil perhitungan laju urai BOD dan BOD ultimate untuk tiap sungai. 

 

Tabel 1. Nilai Laju urai BOD dan BODultimate 

 

 

Tabel 6.1 menunjukkan nilai laju urai BOD dan BOD ultimate untuk musim kemarau 

pada Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus. Kecuali pada ulangan 1 di Cikapundung 

hulu, nilai laju urai BOD dan BOD ultimate memiliki nilai yang mirip. Laju urai BOD berkisar 

antara 0,0160 hingga 0,328 hari-1, sedangkan nilai BOD ultimate berkisar antara 14,57 

hingga 44,23 mg/L. 

 

Beberapa penelitian terhadap kualitas air sungai di wilayah Bandung telah dilakukan 

terdahulu. 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. Rekomendasi pengelolaan 

lingkungan yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan melalui hasil pemodelan, 

didasari oleh koefisien laju urai BOD sebesar 0,03-0,95/hari (Yustiani, et., al, 2008). Nilai 

koefisien laju urai BOD tersebut diperoleh dalam proses kalibrasi model. 

Pada penelitian terhadap Sungai Citepus (ruas Jl. Dr. Setiabudhi – Jl. Caringin) yang 

melalui Kota Bandung, diperoleh bahwa konsentrasi BOD maksimum adalah 7,56mg/l dan 

DO terkecil terdapat di bagian hilir, mencapai nilai di bawah 1 mg/l (Yustiani, et., al, 2007). 

Pada penelitian ini, nilai koefisien laju laju urai BOD dihitung berdasarkan persamaan 

Hydroscience, 1971. Menggunakan persamaan tersebut, nilai kd adalah sekitar 1/hari di 

sepanjang ruas Sungai Citepus yang ditinjau (Yustiani, et.,al., 2006).  

Beberapa penelitian penentuan laju urai telah dilakukan di negara lain 

menggunakan berbagai metode antara lain kajian lapangan, kalibrasi model, dan 

percobaan di laboratorium. Salah satu penelitian yang menggunakan kajian di lapangan 

Sungai Titik sampling Ulangan K1 (per hari) BODultimate (mg/L)

Cikapundung Hulu 1 0.1462 4.21

Cikapundung Hulu 2 0.0160 28.41

Cikapundung Hilir 1 0.0233 14.57

Citepus Hulu 1 0.0328 44.23

Citepus Hulu 2 0.0309 42.81

Citepus Hilir 1 0.0316 35.02
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adalah Bhargava (1983) dengan Sungai Ganga dan Yamura (India) sebagai wilayah studi. 

Nilai koefisien laju urai BOD yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 3,5-5,6 /hari (laju 

total penguraian) untuk Sungai Ganga, dan 1,4 /hari untuk Sungai Yamura. Kajian di 

lapangan relatif sulit dilakukan untuk daerah perkotaan karena pencemar masuk ke dalam 

sungai dalam bentuk menyerupai pencemaran garis, sementara untuk mendapatkan nilai 

laju deoksigenasi di lapangan, proses urai pencemar hanya dapat ditentukan dengan baik 

apabila pencemar yang masuk tidak terganggu oleh pembuangan limbah di arah hilirnya.  

Demikian pula dalam metode penentuan laju urai BOD menggunakan kalibrasi model. 

Penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode ini antara lain oleh Crain dan Malone 

(1982) untuk Sungai Gray’s Creek (Lousiana, Amerika) dengan hasil 1,44/hari. Pada 

metode ini, rangkaian data lapangan harus menjadi acuan proses kalibrasi. Data yang 

dapat digunakan juga sesuai dengan syarat seperti dengan kajian lapangan. 

Kisaran nilai laju urai BOD untuk Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus pada 

penelitian ini memperlihatkan aktivitas mikroorganisme yang berfluktuasi di kedua sungai 

tersebut. Sebagai pembanding, nilai laju urai BOD untuk beberapa sungai di negara lain 

adalah sebagai berikut: 

- Sungai Ravi (Pakistan) 0,14 – 0,27 hari
-1

 (Haider, dkk., 2010) 

- Sungai Swan (Western Australia) 0,23 hari
-1

 (Kurup, dkk. 2002) 

- Sungai Gomti (India) 0,45 hari
-1

 (Jha, dkk. 2008) 

Beberapa sungai tersebut di atas memiliki nilai laju urai BOD yang bervariasi dengan 

orde 1/10. Nilai ini memperlihatkan bahwa aktivitas penguraian BOD oleh mikroorganisme 

relatif tinggi. Sedangkan nilai laju urai BOD di Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus 

relatif rendah, yaitu orde 1/100. Pengukuran pertama di Sungai Cikapundung Hilir 

menunjukkan orde 1/10, namun pengukuran selanjutnya baik di Sungai Cikapundung 

maupun Sungai Citepus memiliki orde 1/100.  

Kondisi nilai laju urai BOD yang terdapat di Sungai Cikapundung dan Citepus 

memperlihatkan bahwa mikroogranisme tidak dapat beraktivitas menguraikan zat oraganik 

dengan optimal. Hal ini dapat diakibatkan karena adanya zat penghambat pertumbuhan 

dan kinerja mikroorganisme seperti limbah industri yang mengandung logam berat, 

keasaman tinggi, dan lain-lain.  

Selain itu, limbah medis dari rumah sakit atau klinik juga dapat menjadi penghambat 

aktivitas penguraian zat organik oleh mikroorganisme di sungai, terutama apabila dalam 

limbah tersebut terkandung zat kimia beracun atau obat-obatan antibiotik yang dapat 

membunuh mikroogranisme. 
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Hasil perhitungan dari software Kuala.V01 terhadap contoh kasus di suatu aliran sungai dapat 

dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 7. 

Tabel 2. Hasil simulasi software “Kuala.V01” 

 

 

 

Gambar 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 

Jarak (km) BOD (mg/L) DO (mg/L)

0 2 8

1 1.97 8

2 1.94 8.02

5 1.85 8.04

10 1.71 8.09

10.1 10.62 7.61

12 10.29 7.41

15 9.77 7.15

20 8.97 6.83

25 8.23 6.62

50 5.36 6.56

70 3.81 6.97

100 2.28 7.62
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peningkatan BOD dan penggunaan DO. Fenomena tersebut sesuai dengan kondisi di 

lapangan, termasuk pada kurva sag yang terjadi untuk konsentrasi oksigen terlarut. 

 

Kesimpulan 

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. 

Kondisi nilai laju urai BOD yang terdapat di Sungai Cikapundung dan Citepus 

memperlihatkan bahwa mikroogranisme tidak dapat beraktivitas menguraikan zat oraganik 

dengan optimal. Hal ini dapat diakibatkan karena adanya zat penghambat pertumbuhan 

dan kinerja mikroorganisme seperti limbah industri yang mengandung logam berat, 

keasaman tinggi, dan lain-lain.  

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. 
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C.  SINOPIS PENELITIAN LANJUTAN 

Prototipe software “Kuala.V01” perlu ditingkatkan untuk dapat melakukan simulasi terhadap 

kondisi kasus yang lebih kompleks. Pada tahun kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam 

penigkatan kinerja “Kuala.V01” tersebut antara lain: 

a. Variasi koefisien 

b. Variasi input limbah 

c. Percabangan induk dan anak sungai 

Selain itu, perlu dilakukan integrasi sofware dengan pengolahan data, spreadsheet untuk 

mempermudah analisis, terutama dalam memperlihatkan kecenderungan yang terjadi pada 

kualitas air sungai. Integrasi dengan peta akan dilakuan untuk lebih mengaplikasikan software 

ini di kondisi yang sebenarnya. Sungai yang akan digunakan untuk pengintegrasian peta ini 

adalah Sungai Cikapundung. 

 


