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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat 

menimbulkan desakan kebutuhan air yang semakin banyak. Sementara itu keberadaan 

sumber air bersih saat ini dirasakan semakin terbatas, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas. Mengingat pentingnya keberadaan air bersih bagi kehidupan manusia maka 

diperlukan suatu sistem penyediaan air minum yang handal baik untuk suatu perkotaan 

maupun pedesaan. Sejalan dengan itu pula maka perlu diwujudkan pelaksanaan 

pengelolaan air minum untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat 

sehingga air minum yang diperoleh benar-benar memenuhi standar kualitas air minum. 

 

Air yang layak diminum adalah air yang memenuhi standar baku mutu  menurut 

KEPMENKES RI No. 492/MENKES/IV/2010 tentang “Persyaratan Kualitas Air 

Minum”. Parameter-parameter yang harus dilihat yaitu  parameter fisik, kimiawi dan 

bakteriologis, dan parameter tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi jika ada satu saja 

parameter yang tidak memenuhi syarat maka air tesebut tidak layak untuk diminum. 

Pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar kualitas tersebut dapat 

menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Kegiatan penggunaan air bersih ini merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu sistem penyediaan air 

minum yang dirancang harus merupakan sistem yang berkesinambungan dan 

pengoperasiannya untuk jangka waktu panjang. Sumber air baku harus terjaga kualitas, 

kuantitas dan kontinuitasnya, dengan mengacu kepada standar kualitas air baku, yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001.  Dengan hal ini diharapkan kebutuhan 

masyarakat akan air bersih dan higienis dapat terpenuhi. 

 

Salah satu parameter utama yang menjadi ciri khas air baku yang berasal dari air sungai 

adalah kekeruhan yang sangat tinggi. Konsentrasi kekeruhan di Sungai Cikapundung 
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dan Sungai Cisangkuy sangat berfluktuasi, dan hal ini mempengaruhi kinerja Instalasi 

Pengolahan Air Minum Badak Singa. Permasalahan lain adalah fluktuasi kekeruhan 

yang tinggi tidak disertai dengan pemberian dosis koagulan yang secara tepat mengikuti 

fluktuasi kekeruhan tersebut. Melihat fenomena ini diperlukan suatu penelitian yang 

komprehensif dimulai dari karakterisasi jenis sedimen/lumpur yang menyebabkan 

kekeruhan, hubungan fluktuasi kekeruhan dengan pemberian dosis koagulan yang sudah 

dilakukan di lapangan, komparasi terhadap percobaan di laboratorium sampai dengan 

menghasilkan suatu skala pilot yang dapat diterapkan untuk berbagai air baku yang 

berasal dari air permukaan dengan karakteristik kekeruhan yang sama dengan Sungai 

Cikapundung dan Cisangkuy. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi optimasi Sungai 

Cikapundung & Sungai Cisangkuy, khususnya parameter kekeruhan sebagai sumber air 

baku terhadap kinerja instalasi pengolahan air minum Badak Singa guna 

mengoptimalkan kapasitas produksi. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan strategi yang optimal dalam 

menangani permasalahan fluktuasi kekeruhan pada sumber air Sungai Cikapundung dan 

Sungai Cisangkuy dikaitkan dengan kondisi instalasi pengolahan air minum Badak 

Singa. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Wilayah studi dilakukan di Kawasan Sungai Cikapundung, Sungai Cisangkuy dan 

IPAM Badak Singa yang terletak di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, 

tepatnya di Jalan Badak Singa.  

 

Ruang lingkup dari penyusunan strategi pemanfaatan sungai Cikapundung dan sungai 

Cisangkuy pada kinerja IPAM Badak Singa yaitu : 

 Gambaran umum mengenai daerah studi yang meliputi segi fisik, kependudukan, 

tata guna lahan serta perkembangan sistem penyediaan air bersih 
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 Studi mengenai fluktuasi , kuantitas & kualitas Sungai Cikapundung & Sungai 

Cisangkuy guna dijadikan sebagai dasar analisis terhadap penyusunan strategi 

optimasi sumber air tehadap kinerja IPAM Badak Singa. 

 Melakukan percobaan laboratorium untuk menentukan proses koagulasi yang tepat, 

dosis koagulan dengan berbagai fluktuasi konsentrasi kekeruhan, dan melakukan 

komparasi dengan data lapangan. 

 Merancang intrumen pengolahan dalam skala pilot 

 Melakukan pengujian pengolahan kekeruhan dengan menggunakan instrumen skala 

pilot berdasarkan hasil yang paling optimum pada percobaan sebelumnya. 

 Melakukan evaluasi pada kinerja IPAM Badak Singa. 

 Merumuskan strategi optimasi sumber air pada kinerja IPAM Badak Singa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Air Sungai Cikapundung 

Sungai Cikapundung merupakan sungai dengan panjang 28 kilometer melintasi 11 

kecamatan di tiga kabupaten kota, yaitu  Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan 

Kabupaten Bandung Barat. Daerah hulu Sungai Cikapundung terletak di daerah 

Cigulung dan Cikapundung, Maribaya, (Kab. Bandung Barat). Sedangkan bagian 

tengah termasuk Cikapundung Gandok dan Cikapundung Pasirluyu (Kota Bandung). 

Sungai Cikapundung bermuara di Sungai Citarum di Bale Endah (Kab.Bandung) dan 

menjadi salah satu dari 13 anak sungai utama yang memasok air untuk Sungai Citarum. 

 

Sungai Cikapundung dikelilingi oleh berbagai bangunan. Sebagian besar bangunan 

merupakan permukiman yang berada langsung di bantaran sungai. Data BPLH Kota 

Bandung menyebutkan ada sekitar 1,058 rumah yang berada dekat dengan bantaran 

Sungai Cikapundung. Hampir seluruhnya membuang limbah langsung ke sungai. 

Karenanya sungai Cikapundung ini menerima limbah lebih dari 2,5 juta liter setiap 

harinya, yang sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga.  

 

2.1.1 Pemanfaatan Sungai Cikapundung 

Sungai Cikapundung dalam pemanfaatannya, 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); 

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 



8 

 

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 Aliran Sungai Citarum, Siti 

Halimatusadiah). 

 

Hulu Sungai Cikapundung juga merupakan sumber air baku bagi penduduk Bandung. 

PDAM Tirtawening Kota Bandung mengolah sekitar 2,700 liter air per detiknya. 

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Dago Pakar mengolah sekitar 600 liter air yang disuplai 

dari Bantar Awi. Sedangkan IPA Badak Singa mengolah 400 liter air/detik dari intake 

Dago Bengkok. 

 

Selain air minum, Sungai Cikapundung juga memiliki pembangkit listrik tenaga air.  

Tenaga listrik dihasilkan dengan memanfaatkan kekuatan gravitasi 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 1050 KW) dan Dago (1x 700 KW). Menurut data PSDA Jawa Barat, Sungai 

Cikapundung juga digunakan untuk irigasi, terutama di Kabupaten Bandung dan Kota 

Bandung. 

 

Pengertian air minum tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

(PPRI) nomor 16 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2, dimana disebutkan air minum adalah air 

minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan 

yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedangkan air bersih 

(clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Pengertian air 

minum tercantum pula dalam Permenkes RI nomor 492/Menkes/PER/IV/2010, dimana 

air minum (drinking water) didefinisikan sebagai air yang melalui proses pengolahan 

atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 
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Permenkes RI nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 mengharuskan setiap penyelenggara 

air minum untuk menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Air 

minum dikatakan aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan 

parameter tambahan. Demikian juga segala bentuk Sistem Penyediaan Air Minum di 

negara ini wajib memproduksi air minum yang memenuhi standar dan parameter 

dimaksud. 

 

2.1.2 Data Sungai Cikapundung  

Sub DAS Cikapundung; 

 Luas area: 43.439,04 Ha, 

 Lahan kritis: 3.865 ha  

 Run-off: 529,5 juta m3/thn, 

 Sedimentasi: 1.023.347 ton/thn 

(Sumber: Paparan Rakor Pemerintah Jawa Barat April 2010). 

 

Sungai Cikapundung di Kota Bandung meliputi 7 Kecamatan yaitu  (1) Kecamatan 

Cilengkrang, (2) Kecamatan Cidadap (3) Kecamatan Coblong (4) Kecamatan Bandung 

Wetan (5) Kecamatan Cicendo (6) Kecamatan Sumur Bandung (7) Kecamatan Regol 

dan Lengkong (8) Kecamatan Bandung Kidul. Kabupaten Bandung Barat meliputi 

Kecamatan Lembang dan di  Kabupaten Bandung meliputi (1) Kecamatan Dayeuh 

Kolot dan (2) Kecamatan Cimenyan. 

 

2.2 Kondisi Instalasi Pengolahan Air Minum Badak Singa 

 

Rangkaian pengolahan yang dilakukan di IPAM Badak Singa ini terdiri dari proses 

penyaringan awal, prasedimentasi, kaogulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan 

desinfeksi. Sumber air baku yang digunakan oleh Instalasi Pengolahan Air Minum 

(IPAM) Badak Singa merupakan air permukaan yang diambil dari sungai Cikapundung 

dan sungai Cisangkuy, dari sungai Cikapundung air dialirkan secara gravitasi sedangkan 
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dari sungai Cisangkuy air dialirkan menggunakan pompa ke instalasi pengolahan. 

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)  ini bertempat di jalan Badak Singa. Air yang 

telah diolah digunakan untuk menyuplai Reservoir Badak Singa dengan kapasitas 

10.000 m3. Dengan kapasitas reservoir 10.000 m3 maka Instalasi Pengolahan Air 

Minum (IPAM) Badak Singa ini dapat melayani suplai air untuk kawasan Bandung 

Tengah dan Bandung Selatan, yaitu Karees, Tegal lega, Gede bage dan Ujung Berung. 

 

2.3 State of The Art Penelitian 

 

Penelitian mengenai kualitas dan kuantitas Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy 

sudah banyak dilakukan tetapi belum ada penelitian yang dilakukan secara 

komprehensif. Pada penelitian ini akan dilakukan suatu penelitian yang komprehensif 

terhadap parameter kekeruhan dari kedua sungai ini, diawali dengan analisis fluktuasi 

kekeruhan dan fluktuasi pemakaian koagulan hasil pemantauan PDAM Kota Bandung, 

karakteristisasi fisik material penyebab kekeruhan, penentuan laboratorium mengenai 

jenis proses koagulasi dan jenis koagulan yang tepat , sampai dengan pembuatan 

rangkaian instrumen instalasi proses koagulasi flokulasi yang mengkombinasikan antara 

proses elektrokoagulasi dan koagulasi kimia dalam skala pilot. Hasil penelitian dalam 

skala pilot ini diharapkan dapat memberikan suatu inovasi teknologi yang dapat 

diaplikasikan ke dalam instalasi pengolahan air minum eksisting atau sistem pengolahan 

lainnya yang memiliki karakteristik air baku yang sama. 

 

2.4 Roadmap Penelitian 

 

Penelitian mengenai Sistem Penyediaan Air Minum baik kualitas maupun kuantitas 

sudah mulai dilakukan sejak Tahun 2011. Secara rutin penelitian ini dikembangkan dan 

diperdalam di setiap bidang kajiannya. Beberapa tahun terakhir penelitian mulai lebih 

spesifik dilakukan pada sumber air di Kota Bandung dengan harapan dapat memberikan 

suatu kontribusi positif untuk menangani permasalahan kekurangan air baku di Kota 

Bandung. Penelitian yang diajukan ini secara lebih mendalam akan  meneliti mengenai 



11 

 

strategi optimasi Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy khususnya terhadap 

parameter kekeruhan yang merupakan parameter spesifik. Penelitian dilakukan secara 

komprehensif dimulai dengan penentuan jenis proses koagulasi yang paling tepat, 

penentuan dosis optimum koagulan, perancangan instrumen skala pilot, sampai dengan 

pengujian instrumen skala pilot yang diharapkan dapat diaplikasikan. Secara lengkap 

roadmap penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap 1 untuk penelitian yang akan 

dilakukan pada tahun ke-1, dan tahap 2 untuk penelitian yang akan dilakukan pada 

tahun ke-2. Metode selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 

3.1  Penelitian Tahap 1, dilakukan pada Tahun ke-1 

Penelitian tahap 1 meliputi : 

a. Studi pustaka atau studi literatur untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian. 

b. Survey Pendahuluan yang meliputi : 

- Gambaran umum daerah perencanaan berupa kondisi fisik, kependudukan dan 

sosial ekonomi yang membantu dalam melakukan penyusunan strategi 

pemanfaatan sumber air pada kinerja IPAM Badak Singa. 

- Luas daerah layanan IPAM Badak Singa. 

c. Pengumpulan dan analisis data sekunder, meliputi : 

- Wawancara dengan pihak terkait seperti PDAM Tirtawening 

- Mempelajari laporan-laporan kerja dari instansi terkait 

- Analisis mengenai kawasan sumber air baku 

- Data tentang kuantitas sumber air baku 

- Data mengenai kualitas air baku 

- Data mengenai unit-unit pengolahan air bersih 

d. Karakterisasi Fisik Material Penyebab  Kekeruhan 

Mengetahui karakteristik fisik material seperti : 

- Stratifikasi ukuran butiran material 

- Konduktivitas material 

- Kecepatan mengendap tiap material 

- Kestabilan material dalam air 

e. Penentuan jenis proses koagulasi (Koagulasi Kimia atau elektrokoagulasi) 
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- Menentukan jenis koagulasi sesuai dengan karakteristik (Ionik/Anionik) 

- Uji kesesuaian proses koagulasi dengan karakteristik kekeruhan material dengan 

Jartest 

- Penentuan dosis koagulan kimia optimum dan daya listrik optimum 

elektrokoagulasi masing-masing menggunakan jartest. 

 

3.2  Penelitian Tahap 2, dilakukan pada Tahun ke-2 

a. Pembuatan rangkaian instrumen instalasi proses koagulasi flokulasi kombinasi antara 

elektrokoagulasi dan koagulasi kimia 

b. Pengujian hasil jartest ke dalam rangkaian instrumen dengan variasi debit dan 

kekeruhan untuk mendapatkan dosis koagulan kimia dan daya listrik 

elektrokoagulasi optimum. 

 

3.3 Fishbone Diagram Penelitian 

 

Berdasarkan fishbone diagram pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penelitian ini 

diawali dengan kegiatan pendahuluan, yang meliputi studi pendahuluan mengenai 

pemahaman teoritis dan melakukan survey pendahuluan untuk mendapatkan gambaran 

umum dari lokasi penelitian, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy dan 

pemanfaatannya sebagai air baku PDAM Kota Bandung. Kegiatan berikutnya adalah 

pengumpulan dan analisis data sekunder, yang meliputi data-data fluktuasi kualitas dan 

kuantitas kedua sungai tersebut dan keterkaitannya dengan pemanfaatan kedua sungai 

sebagai air baku air minum. Data fluktuasi kekeruhan diikuti pula dengan data fluktuasi 

pemakaian koagulan oleh PDAM Kota Bandung sehingga akan diperoleh analisis 

keterkaitan antara fluktuasi kekeruhan dan fluktuasi pemakaian koagulan. Langkah 

berikutnya dilakukan karakterisasi fisik materi kekeruhan, untuk memformulasikan 

karakter dari material penyebab kekeruhan. Tahap ini diperlukan untuk mendapatkan 

jenis proses koagulasi yang akan diujikan sesuai dengan karakterisasi material penyebab 

kekeruhan. Berdasarkan hal ini dilakukan dua jenis percobaan koagulasi, yaitu 
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koagulasi kimia dan elektrokoagulasi, sehingga didapatkan jenis proses koagulasi yang 

paling tepat.  

 

Dalam fishbone diagram dapat pula dilihat penelitian tahap ke-2 yang akan dilakukan 

pada tahun ke-2. Penelitian ini meliputi disain instrumen skala pilot dan pengujian 

instrumen skala pilot. Disain instrumen skala pilot meliputi tahapan perancangan dan 

perakitan instrumen sehingga menghasilkan rangkaian model instrumen. Selanjutnya 

dengan menggunakan rangkaian model instrumen ini dilakukan berbagai variasi debit 

dan konsentrasi kekeruhan sehingga mendapatkan hasil pengujian instrumen skala pilot. 
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Gambar 3.1 Fishbone diagram penelitian 
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BAB IV 

EVALUASI DAN PEMBAHASAN KONDISI SUNGAI 

CIKAPUNDUNG DAN SUNGAI CISANGKUY SERTA 

KINERJA IPAM BADAK SINGA 

 

4.1 Umum 

Evaluasi ini dilakukan terhadap kondisi eksisting sumber air Sungai Cikapundung 

dan Sungai Cisangkuy meliputi evaluasi terhadap fluktuasi debit dan kualitas 

sumber air guna mengetahui apakah sumber air ini masih layak digunakan sebagai 

air baku dari PDAM dan apakah sumber air ini masih bisa memenuhi kebutuhan 

pasokan air baku untuk PDAM. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap unit-

unit pengolahan air guna mengetahui sejauh mana kinerja unit-unit ini saat 

beroperasi. Kinerja ini tentu saja disesuaikan dengan instruksi kerja dan kuantitas 

juga kualitas air hasil olahan. Dengan adanya evaluasi maka dapat diketahui 

permasalahan yang ada pada sumber air maupun pada instalasi untuk selanjutnya 

dicari solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

 

Secara umum sumber air Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy ini masih 

memenuhi kriteria persyaratan untuk dijadikan sumber air baku meskipun dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh PDAM terdapat beberapa parameter yang tidak 

memenuhi baku mutu, sedangkan kuantitas dari air baku ini cukup memenuhi 

kapasitas produksi PDAM Badak Singa. Namun demikian terdapat beberapa 

permasalahan operasional maupun pemeliharaan unit pengolahan yang 

menyebabkan pengolahan air baku menjadi kurang sempurna. 

   

4.2 Evaluasi dan Pembahasan Kondisi Sumber Air Sungai Cikapundung 

dan Sungai Cisangkuy 

 

Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy merupakan sumber air baku yang 

digunakan oleh IPAM Badak Singa. Tingginya tingkat kebutuhan akan air bersih 
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justru berbanding terbalik dengan menurunnya pasokan air juga kualitas dari 

sumber air yang dimanfaatkan. Maka dilakukanlah proses evaluasi pada sumber 

air Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy. Dengan adanya evaluasi ini maka 

dapat diketahui permasalahan yang ada pada sumber air untuk selanjutnya dicari 

solusi dari permasalahan yang dihadapi. Evaluasi ini dilakukan terhadap kondisi 

eksisting sumber air yang meliputi evaluasi terhadap fluktuasi debit dan kualitas 

sumber air guna mengetahui apakah sumber air ini masih layak digunakan sebagai 

air baku dari PDAM dan apakah sumber air ini masih bisa memenuhi kebutuhan 

pasokan air baku untuk PDAM. 

 

4.3 Evaluasi dan Pembahasan Fluktuasi Debit  

4.3.1 Evaluasi Pengukuran Debit Pengambilan Air Baku Pada Intake di Sungai 

Cikapundung Oleh PDAM Tirtawening 

Berdasarkan hasil pengukuran debit harian yang dilakukan di intake Dago 

Bengkok yang dilakukan dari Bulan April sampai Desember 2014 didapat nilai 

debit rata-rata untuk air baku sebesar 609,48 L/det. Hasil yang didapatkan dari 

pengukuran debit ini memiliki selisih sebesar 9,48 L/det dari besarnya debit yang 

diizinkan berdasarkan SIPPA untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku, yaitu 

sebesar 600 L/det. Berdasarkan SIPPA yang dimiliki oleh PDAM, debit air yang 

diizinkan untuk diambil adalah 600 L/det atau setara dengan 1.555.200 m3/bln. 

Fluktuasi debit yang meskipun tidak terlalu signifikan ini disebabkan oleh 

intensitas hujan yang variatif setiap bulannya. 

4.3.2 Evaluasi Pengukuran Debit Pengambilan Air Baku Pada Intake di Sungai 

Cisangkuy Oleh PDAM Tirtawening 

Berdasarkan hasil pengukuran debit harian yang dilakukan di intake Cikalong 

yang dilakukan dari Bulan April sampai Desember 2014 didapat nilai debit rata-

rata untuk air baku sebesar 1299,87 L/det. Debit ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan kapasitas produksi IPAM Badak Singa. 

 

Berdasarkan SIPPA yang dimiliki oleh PDAM, debit air yang diizinkan untuk 

diambil adalah sebesar 2400 L/det atau setara dengan 6.220.800 m3/bln, 
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sedangkan debit maksimal yang bisa dialirkan melalui pipa transmisi 800 mm 

yang masuk ke IPAM Badak Singa dari intake Cikalong adalah sebesar 1600 

L/det atau setara dengan 4.147.200 m3/bln. Artinya ada sisa debit yang belum 

bisa dialirkan ke Badak Singa karena keterbatasan kapasitas pengaliran pipa 

transmisi. 

4.4 Evaluasi dan Pembahasan Kualitas Sumber Air  

4.4.1 Pemeriksaan Harian Kualitas Air Baku 

Pemeriksaan harian kualitas air baku ini meliputi pemeriksaan terhadap nilai 

kekeruhan dan pH, ini berguna untuk menentukan dosis koagulan yang akan 

dipakai. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, terlihat nilai 

kekeruhan rata-rata tertingginya adalah 91,06 NTU yang terjadi pada Bulan Mei 

dengan nilai kekeruhan tertingginya adalah 256,5 NTU, sementara nilai 

kekeruhan rata-rata terendahnya adalah 25,99 NTU yang terjadi pada Bulan 

Oktober dengan nilai kekeruhan terendahnya adalah 20,9 NTU. Sementara itu 

nilai pH untuk air baku sendiri relatif stabil yaitu 7,1. 

 

Kekeruhan sumber air ini sangat dipengaruhi oleh curah hujan yang berbeda-beda 

setiap bulannya. Hujan di hulu sungai membawa banyak partikel-partikel lumpur 

dari erosi sungai, pasir dan sisa-sisa tumbuhan tak jarang kotoran ternak juga turut 

mempengaruhi kekeruhan dari badan air ini. Namun nilai turbiditas pada air baku 

ini masih dapat diatasi dengan perlakuan dan kombinasi unit operasi dan proses 

pada IPAM Badak Singa yang digunakan mulai dari intake, koagulasi, akselator, 

flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi. IPAM Badak Singa sudah mampu 

mengolah air baku yang berasal dari Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy 

dengan kualitasnya sehingga menghasilkan air produksi yang kualitasnya sesuai 

dengan standar kualitas air minum di Indonesia PerMenKes Nomor 492 Tahun 

2010. Unit koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dapat menurunkan 

konsentrasi pencemar (kekeruhan, mangan, phosphat) dan meningkatkan 

kandungan oksigen terlarut. Sedangkan unit desinfeksi dapat menurunkan jumlah 

fecal coliform yang terdapat dalam air sehingga sesuai dengan standar kualitas air 

minum. 
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4.4.2 Pemeriksaan 3 Bulanan Kualitas Air Baku 

4.4.2.1 Sungai Cikapundung 

Pada pemeriksaan ini standar kualitas air baku berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Berdasarkan pemeriksaan kualitas air baku yang 

dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2014 terdapat 14 

parameter yang tidak memenuhi baku mutu, parameter tersebut antara lain; TSS, 

Amonia NH3-N, BOD5, COD, Kadmium (Cd), Klorin bebas (Cl2), Krom 

Heksavalen (Cr-VI), Mangan (Mn), Minyak & Lemak, Nitrit (NO2 – N), DO, 

Sulfida (S2-), Timbal (Pb), Coliform, E.colli. 

 

Berdasarkan dari tabel 4.1 dibawah ini disajikan analisa mengenai parameter yang 

tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk air baku: 

A. Residu Tersuspensi (TSS) 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada bulan Oktober 2014 terlihat 

tingginya konsentrasi residu tersuspensi (TSS) melebihi baku mutu air kelas I 

yang diperbolehkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 yaitu sebesar 71 mg/L. 

Sementara kadar yang diperbolehkan adalah sebesar 50 mg/L, hal ini 

menyebabkan air Sungai Cikapundung Kawasan Jembatan Siliwangi tidak layak 

untuk diminum. Tingginya konsentrasi TSS diakibatkan oleh erosi tanah dan 

buangan limbah domestik warga ataupun limbah kotoran ternak di hulu sungai 

yang pada akhirnya mengurangi penetrasi sinar/cahaya ke dalam air sehingga 

mempengaruhi regenerasi oksigen secara fotosintesis. 

 

B. Amonia (NH3-N) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, nilai amonia (NH3-N) yang 

tertinggi terdapat pada bulan September 2014 sebesar 0,98 mg/L, selanjutnya pada 

bulan Desember 2014 sebesar 0,67 mg/L dan nilai pencemaran terkecilnya 

terdapat pada bulan Oktober 2014 yaitu sebesar 0,51 mg/L semua terdapat pada 

lokasi sampling di Jembatan Siliwangi. Sementara itu berdasarkan PP No. 82 

Tahun 2001 nilai Amonia (NH3-N) yang dipersyaratkan adalah < 0,5 mg/L. 

Ammonia dalam air permukaan berasal dari air seni, tinja maupun oksidasi 

senyawa organik oleh mikroba. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan 
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pada areal persawahan turut berkontribusi pada peningkatan kadar amoniak pada 

aliran sungai. Pupuk yang mengandung nitrogen seperti urea (CO(NH2)2) dan ZA 

(NH4SO4) apabila terurai dapat menyebabkan excess yang kemudian terurai di 

alam membentuk nitrogen amoniak. 

 

C. BOD5 

Adapun nilai BOD5 di Sungai Cikapundung diperlihatkan pada Tabel 4.11 yaitu 

sebesar 2,5 mg/L pada bulan Maret 2014, 6,6 mg/L pada bulan September 2014 

dan 9,8 mg/L pada bulan Desember 2014 di lokasi sampling outlet turbin PLN 

Dago Bengkok, sedangkan di lokasi sampling Jembatan Siliwangi pada bulan 

September 2014 sebesar 6,5 mg/L, bulan Oktober 2014 sebesar 15,3 mg/L dan 

bulan Desember 2014 sebesar 3,8 mg/L tidak memenuhi baku mutu air kelas I 

berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, karena nilai BOD5 yang dipersyaratkan 

adalah < 2 mg/L. Limbah rumah tangga dan industri merupakan sumber utama 

limbah organik dan merupakan penyebab utama tingginya konsentrasi BOD. 

Selain itu limbah peternakan juga menjadi penyebab tingginya konsentrasi BOD. 

 

D. COD 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, nilai COD yang tertinggi terdapat 

pada bulan Otober 2014 sebesar 44,47 mg/L lokasi sampling Jembatan Siliwangi, 

selanjutnya pada bulan Desember 2014 sebesar 28,39 mg/L dan bulan September 

2014 sebesar 19,23 di lokasi sampling Outlet Turbin PLN Dago Bengkok dan 

nilai pencemaran terkecilnya terdapat pada bulan September 2014 yaitu sebesar 

18,87 mg/L dan bulan Desember 2014 sebesar 10,24 mg/L di lokasi sampling 

Jembatan Siliwangi. Sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai COD 

yang dipersyaratkan adalah < 10 mg/L. Limbah rumah tangga dan industri 

merupakan sumber utama limbah organik dan merupakan penyebab utama 

tingginya konsentrasi COD. Selain itu limbah peternakan juga menjadi penyebab 

tingginya konsentrasi COD. 
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E. Kadmium (Cd) 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada bulan Maret 2014 dengan lokasi 

sampling Jembatan Siliwangi terlihat tingginya konsentrasi Kadmium (Cd) 

melebihi baku mutu air kelas I yang diperbolehkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 

yaitu sebesar 0,02 mg/L sementara kadar yang diperbolehkan adalah sebesar 

0,001 mg/L. Limbah rumah tangga dan industri merupakan penyebab utama 

tingginya konsentrasi Kadmium (Cd). Selain itu limbah rumah makan dan dan 

limbah pertanian juga menjadi penyebab tingginya konsentrasi Kadmium (Cd). 

 

F. Klorin Bebas (Cl2) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, nilai Klorin bebas (Cl2) pada 

bulan Maret 2014 di lokasi sampling Jembatan Siliwangi sebesar 0,41 mg/L. 

Sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai Klorin bebas (Cl2) yang 

dipersyaratkan adalah < 0,03 mg/L. Besarnya kandungan klorin bebas (Cl2) pada 

badan air disebabkan melalui penerapan pestisida dari kelompok organoklorin 

karena terbawa limpsan air dari daerah pertanian. 

 

G. Krom Heksavalen (Cr-VI) 

Pada tabel 4.11 nilai Krom Heksavalen yang tidak memenuhi baku mutu adalah 

sebesar 0,16 mg/L yang terdapat pada pemeriksaan bulan September 2014 di 

lokasi sampling Outlet Turbin PLN Dago Bengkok, sementara itu berdasarkan PP 

No. 82 Tahun 2001 nilai Krom Heksavalen yang diperbolehkan adalah < 0,05 

mg/L. Kandungan Krom Heksavalen dalam air dapat meningkat oleh adanya 

kegiatan manusia seperti pembuangan limbah dan pengaruh dari kegiatan industri. 

 

H. Mangan (Mn) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, nilai Mangan (Mn) pada bulan 

Maret 2014 di 2 lokasi sampling yaitu outlet turbin PLN Dago Bengkok dan 

Jembatan Siliwangi sebesar 0,77 mg/L dan 0,86 mg/L dan 0,22 mg/L pada bulan 

Desember di lokasi sampling Jembatan Siliwangi. Sementara itu berdasarkan PP 

No. 82 Tahun 2001 nilai Mangan (Mn) yang dipersyaratkan adalah < 0,1 mg/L. 

Tingginya kandungan Mangan pada badan air disebabkan melalui penerapan 
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pestisida mangan. Di lahan pertanian pestisida akan terbawa limpasan air hujan ke 

badan air. 

 

I. Minyak & Lemak 

Pada hasil pemeriksaan yang disajikan pada tabel 4.11 nilai kandungan minyak & 

lemak tidak memenuhi baku mutu yang dipergunakan yaitu PP No. 82 Tahun 

2001. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bulan September 2014 di lokasi 

sampling Outlet Turbin Dago Bengkok adalah sebesar 2 mg/L, dan pada bulan 

September, Oktober dan Desember 2014 di lokasi sampling Jembatan Siliwangi 

adalah sebesar 2, 3 dan 2mg/L sementara standar baku mutunya adalah sebesar <1 

mg/L. Sumber minyak dan lemak diduga berasal dari kegiatan rumah tangga, 

bengkel, restauran, dan sebagainya. 

 

J. Nitrit (NO2 – N) 

Pada tabel 4.11 nilai kandungan nitrit sebagai N di lokasi sampling outlet turbin 

PLN Dago Bengkok pada bulan Maret 2014 sebesar 0,41 mg/L, selanjutnya pada 

bulan Juni 2014 sebesar 0,73 mg/L, sedangkan di lokasi sampling Jembatan 

Siliwangi pada bulan Maret 2014 sebesar 0,46 mg/L, sementara itu berdasarkan 

PP No. 82 Tahun 2001 nilai nitrit yang diperbolehkan adalah < 0,06 mg/L. Seperti 

diketahui sumber nitrit pada sumber air baku IPAM Badak Singa adalah Sungai 

Cikapundung yang mengalir melewati daerah persawahan, sehingga kemungkinan 

banyak membawa senyawa-senyawa nitrogen yang berasal dari sisa pemupukan 

dengan urea yang kurang tepat penggunaannya. 

 

K. DO 

Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut yang terendah di Sungai 

Cikapundung lokasi sampling Outlet Turbin Dago Bengkok adalah sebesar 3,59 

mg/L yang merupakan hasil pengukuran pada bulan September 2014, dan di 

lokasi sampling Jembatan Siliwangi adalah sebesar 5,34 mg/L, 5,23 mg/L dan 

3,18 mg/L yang merupakan hasil pengukuran pada bulan September, Oktober dan 

Desember 2014. Hal ini menunjukan bahwa di badan air ini konsumsi oksigennya 

lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik 
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yang berasal dari padatnya pemanfaatan areal di sekitar sungai baik itu untuk 

pemukiman penduduk ataupun peternakan sapi dan penangkaran rusa. Hal ini 

akan menyebabkan limbah domestik masuk ke badan air dan rendahnya aktivitas 

tanaman sungai yang berfotosintesis. Karena pada malam hari tidak terjadi 

fotosintesis, oksigen yang terbentuk pada siang hari akan digunakan oleh ikan dan 

tumbuhan air, sehingga terjadinya penurunan konsentrasi oksigen secara drastis 

dan semakin kecilnya arus sungai juga ikut mempengaruhi rendahnya nilai DO, 

sehingga terjadinya kurangnya pertukaran oksigen di udara dengan di badan air. 

Kandungan oksigen terlarut di Sungai Cikapundung lokasi sampling Outlet 

Turbin Dago Bengkok dan Jembatan Siliwangi tidak memenuhi baku mutu air 

kelas 1 sebagai sumber air baku air minum yang mensyaratkan kandungan 

oksigen terlarut > 6 mg/L. 

 

L. Sulfida (S2-) 

Hasil pengukuran kandungan Sulfida (S2-) yang tertinggi di Sungai Cikapundung 

adalah sebesar 0,005 mg/L yang merupakan hasil pengukuran pada bulan Maret 

2014 di lokasi sampling outlet turbin PLN Dago Bengkok dan 0,01 yang 

merupakan hasil pengukuran pada bulan September 2014 di lokasi sampling 

Jembatan Siliwangi, sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai 

Sulfida (S2-)  yang diperbolehkan adalah < 0,002 mg/L. Diperkirakan karena 

peningkatan aktifitas warga bantaran sungai yang membuang limbah 

domestik/rumah tangganya langsung ke sungai dan terjadilah pembusukan zat 

organik yang menyebabkan terbentuknya sulfida. 

 

M. Timbal (Pb) 

Pada tabel 4.11 nilai Timbal (Pb) di lokasi sampling outlet turbin PLN Dago 

Bengkok yaitu sebesar 0,18 mg/L pada bulan Maret 2014 dan 0,07 mg/L pada 

bulan Juni 2014, sedangkan di lokasi sampling Jemnbatan Siliwangi yaitu sebesar 

0,19 mg/L pada bulan Maret 2014 dan tidak memenuhi baku mutu air kelas 1 

berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, karena nilai Timbal (Pb) yang dipersyaratkan 

adalah < 0,03 mg/L. Limbah industri dan limbah rumah tangga merupakan 

sumber penyebab tingginya konsentrasi Timbal (Pb), termasuk aktifitas rumah 
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tangga seperti pencucian kendaraan serta pembuangan sampah yang sulit terurai 

juga menjadi penyebab tingginya konsentrasi Timbal (Pb). 

 

N. Total Coliform dan E. Colli 

Hasil pemeriksaan tertinggi kandungan dari bakteri E. Colli di Sungai 

Cikapundung lokasi sampling outlet turbin PLN Dago Bengkok dan Jembatan 

Siliwangi adalah sebesar 7,5 x 103 jml/100 mL. Pengukuran ini dilakukan pada 

bulan September dan Oktober 2014. Hal ini menunjukan bahwa Sungai 

Cikapundung mengandung bahan organic yang cukup tinggi sebagai sumber 

kehidupan mikroorganisme. Suriawiria (1993) meyatakan bahwa kehadiran 

mikroba pathogen di dalam air akan meningkat jika kandungan bahan organic did 

alam air cukup tinggi, yang berfungsi sebagai tempat dan sumber kehidupan 

mikroorganisme. 

 

Tingginya nilai kandungan E.Colli ini berkaitan dengan semakin tingginya 

buangan limbah feses yang berasal dari penduduk yang bermukim di sekitar 

sungai maupun dari peternakan sapi dan penangkaran rusa yang juga terletak di 

hulu sungai. Kebiasaan masyarakat membuang feses ke sungai masih terus 

berlangsung dan intensitasnya semakin tinggi dengan bertambahnya jumlah 

penduduk yang tinggal dan menggunakan sungai untuk kebutuhan MCK. Kondisi 

ini sangat membahayakan kesehatan penduduk yang menggunakan air dari sungai, 

karena dapat tertular berbagai penyakit, misalnya penyakit kulit dan disentri. 

 

Nilai kandungan bakteri coliform yang didapatkan pada pemeriksaan ini, juga 

menunjukan bahwa kandungan bakteri coliform tidak memenuhi baku mutu yang 

diizinkan. Dapat disimpulkan bahwa Sungai Cikapundung tidak memenuhi baku 

mutu air sebagai sumber air baku air minum yang mensyaratkan nilai E. Colli di 

bawah 100 jml/100 mL. 

 

Bakteri total coliform, seperti halnya E. Colli juga merupakan bakteri indicator 

dalam menilai tingkat higienitas suatu perairan. Hasil pemeriksaan tertinggi dari 

kandungan bakteri total coliform sebesar 2,1 x 104 jml/100 mL yang merupakan 



 

26 

 

hasil pengukuran pada bulan Oktober 2014 di lokasi Sampling Jembatan 

Siliwangi. Nilai ini secara umum menjelaskan bahwa kandungan bakteri total 

coliform di Sungai Cikapundung tidak memenuhi baku mutu air sebagai sumber 

air minum yang mensyaratkan nilai total coliform di bawah 1000 jml/ 100 mL. 

 

Berdasarkan beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada 

pemeriksaan yang dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 

2014 lalu dapat disimpulkan bahwa Sungai Cikapundung sudah tercemar oleh 

bahan organic mudah urai (BOD5) yang menyebabkan tingginya kandungan E. 

Colli serta total Coliform maka sumber air ini tidak layak dipergunakan sebagai 

sumber air baku air minum, namun masih dapat dipergunakan untuk kegiatan 

budidaya ikan air tawar, rektreasi air atau untuk mengairi pertanaman. Tingginya 

kadar BOD5, tingginya kandungan E. Colli serta total Coliform ini disebabkan 

oleh padatnya pemanfaatan areal di sekitar sungai untuk permukiman penduduk 

dan terdapat beberapa peternakan sapi juga penangkaran rusa. Hal ini 

menyebabkan limbah domestic masuk ke badan air. Pada perairan yang relatife 

deras seperti Sungai Cikapundung ini limbah organik yang masuk mungkin tidak 

akan mengendap dan terakumulasi sepenuhnya pada substrat dasar perairan yang 

menyebabkan proses dekomposisi meningkat. Karena aliran yang cukup deras, 

maka limbah organik yang terkandung di dalam aliran sungai dapat 

terdekomposisi meskipun masih tetap tidak memenuhi baku mutu, namun nilainya 

tidak terlalu tinggi karena derasnya aliran diharapkan limbah organik yang terlarut 

dapat terdekomposisi dengan baik. Selain itu untuk mengurangi kandungan E. 

Colli serta total Coliform yang tinggi pada air baku, PDAM menggunakan gas 

Khlor untuk sebagai proses desinfeksi. 

 

4.4.2.2 Sungai Cisangkuy 

Pada pemeriksaan ini standar kualitas air baku berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Berdasarkan pemeriksaan kualitas air baku yang 

dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2014 terdapat 11 

parameter yang tidak memenuhi baku mutu, parameter tersebut antara lain; 

BOD5, COD, Klorin bebas (Cl2), Krom Heksavalen (Cr-VI), Minyak & Lemak, 
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Nitrit (NO2-N), Oksigen Terlarut (DO),  Sulfida (S2-), Timbal (Pb), Coliform, 

E.colli. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dibawah ini disajikan analisa mengenai parameter yang 

tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk air baku: 

A. BOD5 

Adapun nilai BOD5 di Sungai Cikapundung diperlihatkan pada Tabel 4.12 yaitu 

sebesar 2,5 mg/L pada bulan Maret 2014, 4 mg/L pada bulan Juni 2014, 3,5 mg/L 

pada bulan September 2014 dan 2,8 mg/L pada bulan Desember 2014 dan tidak 

memenuhi baku mutu air kelas I berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, karena nilai 

BOD5 yang dipersyaratkan adalah < 2 mg/L. Limbah rumah tangga dan industri 

merupakan sumber utama limbah organik dan merupakan penyebab utama 

tingginya konsentrasi BOD. Selain itu limbah peternakan juga menjadi penyebab 

tingginya konsentrasi BOD. 

 

B. COD 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, nilai COD yaitu sebesar 11,03 

mg/L pada bulan Juni 2014 dan 10,87 mg/L pada bulan September 2014 

sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai COD yang dipersyaratkan 

adalah < 10 mg/L. Limbah rumah tangga dan industri merupakan penyebab utama 

tingginya konsentrasi COD. Selain itu limbah peternakan juga menjadi penyebab 

tingginya konsentrasi COD. 

 

C. Klorin Bebas (Cl2) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, nilai Klorin bebas (Cl2) pada 

bulan Maret 2014 sebesar 0,33 mg/L. Sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 

2001 nilai Klorin bebas (Cl2)  yang dipersyaratkan adalah < 0,03 mg/L. Besarnya 

kandungan klorin bebas (Cl2) pada badan air disebabkan melalui penerapan 

pestisida dari kelompok organoklorin karena terbawa limpsan air dari daerah 

pertanian. 
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D. Krom Heksavalen (Cr-VI) 

Pada tabel 4.12 nilai Krom Heksavalen yang tidak memenuhi baku mutu adalah 

sebesar 0,09 mg/L yang terdapat pada pemeriksaan bulan Deseember 2014, 

sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai Krom Heksavalen yang 

diperbolehkan adalah < 0,05 mg/L. Kandungan Krom Heksavalen dalam air dapat 

meningkat oleh adanya kegiatan manusia seperti pembuangan limbah dan 

pengaruh dari kegiatan industri. 

 

E. Minyak & Lemak 

Pada hasil pemeriksaan yang disajikan pada tabel 4.12 nilai kandungan minyak & 

lemak tidak memenuhi baku mutu yang dipergunakan yaitu PP No. 82 Tahun 

2001. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bulan September dan Desember 2014 

adalah sebesar 2 mg/L, sementara standar baku mutunya adalah sebesar < 1 mg/L. 

Sumber minyak dan lemak diduga berasal dari kegiatan rumah tangga, bengkel, 

restauran, dan sebagainya. 

 

F. Nitrit (NO2 – N) 

Pada tabel 4.12 nilai kandungan nitrit sebagai N bulan September 2014 sebesar 

0,46 mg/L, sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai nitrit yang 

diperbolehkan adalah < 0,06 mg/L. Seperti diketahui sumber nitrit pada sumber 

air baku IPAM Badak Singa adalah Sungai Cisangkuy yang mengalir melewati 

daerah persawahan, sehingga kemungkinan banyak membawa senyawa-senyawa 

nitrogen yang berasal dari sisa pemupukan dengan urea yang kurang tepat 

penggunaannya. 

 

G. DO 

Hasil pengukuran kandungan oksigen terlarut yang terendah di Sungai Cisangkuy 

adalah sebesar 5,96 mg/L yang merupakan hasil pengukuran pada bulan 

September 2014, dan 4,44 mg/L yang merupakan hasil pengukuran pada bulan 

Desember 2014. Hal ini menunjukan bahwa di badan air ini konsumsi oksigennya 

lebih tinggi sebagai akibat dari terjadinya peningkatan jumlah limbah organik 

yang berasal dari padatnya pemanfaatan areal di sekitar sungai baik itu untuk 
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pemukiman penduduk ataupun peternakan sapi dan penangkaran rusa. Hal ini 

akan menyebabkan limbah domestik masuk ke badan air dan rendahnya aktivitas 

tanaman sungai yang berfotosintesis. Karena pada malam hari tidak terjadi 

fotosintesis, oksigen yang terbentuk pada siang hari akan digunakan oleh ikan dan 

tumbuhan air, sehingga terjadinya penurunan konsentrasi oksigen secara drastis 

dan semakin kecilnya arus sungai juga ikut mempengaruhi rendahnya nilai DO, 

sehingga terjadinya kurangnya pertukaran oksigen di udara dengan di badan air. 

Kandungan oksigen terlarut di Sungai Cisangkuy lokasi sampling Outlet Turbin 

PLN Cikalong tidak memenuhi baku mutu air kelas 1 sebagai sumber air baku air 

minum yang mensyaratkan kandungan oksigen terlarut > 6 mg/L. 

 

H. Sulfida (S2
-) 

Hasil pengukuran kandungan Sulfida (S2
-) yang tertinggi di Sungai Cikapundung 

adalah sebesar 0,008 mg/L yang merupakan hasil pengukuran pada bulan 

September 2014, sementara itu berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 nilai Sulfida 

(S2
-)  yang diperbolehkan adalah < 0,002 mg/L. Tingginya kadar sulfida 

diperkirakan karena peningkatan aktifitas warga bantaran sungai yang membuang 

limbah domestik/rumah tangganya langsung ke sungai dan terjadilah pembusukan 

zat organik yang menyebabkan terbentuknya sulfida. 

 

I. Timbal (Pb) 

Pada tabel 4.12 nilai Timbal (Pb) yaitu sebesar 0,16 mg/L pada bulan Maret 2014 

dan 0,17 mg/L pada bulan Juni 2014, sedangkan dan tidak memenuhi baku mutu 

air kelas 1 berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001, karena nilai Timbal (Pb) yang 

dipersyaratkan adalah < 0,03 mg/L. Limbah industri dan limbah rumah tangga 

merupakan sumber penyebab tingginya konsentrasi Timbal (Pb), termasuk 

aktifitas rumah tangga seperti pencucian kendaraan serta pembuangan sampah 

yang sulit terurai juga menjadi penyebab tingginya konsentrasi Timbal (Pb). 

 

J. Total Coliform dan E. Colli 

Hasil pemeriksaan tertinggi kandungan dari bakteri E. Colli di Sungai Cisangkuy 

adalah sebesar 9,3 x 103 jml/100 mL, pengukuran ini dilakukan pada bulan 
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Desember 2014. Hal ini menunjukan bahwa Sungai Cisangkuy mengandung 

bahan organic yang cukup tinggi sebagai sumber kehidupan mikroorganisme. 

Suriawiria (1993) meyatakan bahwa kehadiran mikroba pathogen di dalam air 

akan meningkat jika kandungan bahan organic di dalam air cukup tinggi, yang 

berfungsi sebagai tempat dan sumber kehidupan mikroorganisme. 

 

Tingginya nilai kandungan E.Colli ini berkaitan dengan semakin tingginya 

buangan limbah feses yang berasal dari penduduk yang bermukim di sekitar 

sungai maupun dari peternakan sapi yang juga terletak di hulu sungai. Kebiasaan 

masyarakat membuang feses ke sungai masih terus berlangsung dan intensitasnya 

semakin tinggi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tinggal dan 

menggunakan sungai untuk kebutuhan MCK. Kondisi ini sangat membahayakan 

kesehatan penduduk yang menggunakan air dari sungai, karena dapat tertular 

berbagai penyakit, misalnya penyakit kulit dan disentri. 

 

Nilai kandungan bakteri coliform yang didapatkan pada pemeriksaan ini, juga 

menunjukan bahwa kandungan bakteri coliform tidak memenuhi baku mutu yang 

diizinkan. Dapat disimpulkan bahwa Sungai Cisangkuy tidak memenuhi baku 

mutu air sebagai sumber air baku air minum yang mensyaratkan nilai E. Colli di 

bawah 100 jml/100 mL. 

 

Bakteri total coliform, seperti halnya E. Colli juga merupakan bakteri indicator 

dalam menilai tingkat higienitas suatu perairan. Hasil pemeriksaan tertinggi dari 

kandungan bakteri total coliform sebesar 2,1 x 104 jml/100 mL yang merupakan 

hasil pengukuran pada bulan Desember 2014. Nilai ini secara umum menjelaskan 

bahwa kandungan bakteri total coliform di Sungai Cisangkuy tidak memenuhi 

baku mutu air sebagai sumber air minum yang mensyaratkan nilai total coliform 

di bawah 1000 jml/ 100 mL. 

 

Berdasarkan beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada 

pemeriksaan yang dilakukan pada bulan Maret dan Juni 2014 lalu dapat 

disimpulkan bahwa Sungai Cisangkuy sudah tercemar oleh bahan organic mudah 
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urai (BOD5) yang menyebabkan tingginya kandungan E. Colli serta total 

Coliform maka sumber air ini tidak layak dipergunakan sebagai sumber air baku 

air minum, namun masih dapat dipergunakan untuk kegiatan budidaya ikan air 

tawar, rektreasi air atau untuk mengairi pertanaman. Tingginya kadar BOD5, 

tingginya kandungan E. Colli serta total Coliform ini disebabkan oleh padatnya 

pemanfaatan areal di sekitar sungai untuk permukiman penduduk dan terdapat 

beberapa peternakan sapi juga penangkaran rusa. Hal ini menyebabkan limbah 

domestic masuk ke badan air. Pada perairan yang relative deras seperti Sungai 

Cisangkuy ini limbah organic yang masuk mungkin tidak akan mengendap dan 

terakumulasi sepenuhnya pada substrat dasar perairan yang menyebabkan proses 

dekomposisi meningkat. Karena aliran yang cukup deras, maka limbah organic 

yang terkandung di dalam aliran sungai dapat terdekomposisi meskipun masih 

tetap tidak memenuhi baku mutu, namun nilainya tidak terlalu tinggi karena 

derasnya aliran diharapkan limbah organic yang terlarut dapat terdekomposisi 

dengan baik. Selain itu untuk mengurangi kandungan E. Colli serta total Coliform 

yang tinggi pada air baku, PDAM menggunakan gas Khlor untuk sebagai proses 

desinfeksi.  

 

4.5 Evaluasi dan Pembahasan Kinerja IPAM Badak Singa 

Evaluasi terhadap unit-unit pengolahan air ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana kinerja unit-unit ini saat beroperasi. Kinerja ini tentu saja disesuaikan 

dengan instruksi kerja dan kuantitas juga kualitas air hasil olahan. Dengan adanya 

evaluasi maka dapat diketahui permasalahan yang ada pada sumber air maupun 

pada instalasi untuk selanjutnya dicari solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

 

4.6 Evaluasi Unit-Unit Pengolahan Air 

Adapun permaslahan teknik maupun non teknis yang terjadi pada unit IPAM 

Badak Singa ini adalah sebagai berikut: 
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4.6.1. Unit Intake 

Hasil evaluasi terhadap unit Intake tidak adanya saringan pasir halus (fine screen) 

di intake Dago dan Sabuga sehingga sampah-sampah yang halus dan pasir dengan 

ukuran kurang dari 1 cm, masih dapat lolos ke IPAM Badak Singa. 

Berikut ini disajikan Tabel 1 yang menyajikan data debit rata-rata air baku dari 

bulan April sampai bulan Desember 2014. 

 

Tabel 1 Debit Rata-rata Air Baku 

Bulan Debit Rata-rata Air Baku (L/det) 

April 1891,45 

Mei 1899,63 

Juni 1912,79 

Juli 1920,28 

Agustus 1904,58 

September 1881,41 

Oktober 1915,86 

Nopember 1908,54 

Desember 1949,57 

Sumber : Laporan Harian IPAM Badak Singa 2014 

 

 

Gambar 1 Grafik Debit Air Baku 

 

Tabel dan gambar diatas merupakan gambaran mengenai debit air baku yang 

diambil oleh intake Dago Bengkok Sungai Cikapundung dan intake Cikalong 

Sungai Cisangkuy. Dari gambar dan tabel terlihat terjadi fluktuasi debit yang 
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diambil setiap bulannya. Ini disebabkan oleh intensitas hujan yang berbeda-beda 

setiap bulannya dan tidak adanya penahan aliran sampah dan material sungai yang 

berada di depan mulut intake, menyebabkan seringnya terjadi pendangkalan aliran 

oleh material batuan dan sedimen sungai di sekitar mulut intake, sehingga bisa 

menghambat laju dan kapasitas pengambilan. 

 

4.6.2. Unit Prasedimentasi 

Dibawah ini adalah hasil evaluasi terhadap unit Prasedimentasi: 

1) Bangunan prasedimentasi hanya mampu mengendapkan pasir saja, namun 

lumpur yang terkandung dalam air baku tidak turut terendapkan secara 

optimal dan masih terbawa sampai pengolahan selanjtnya. 

2) Keadaan kekeruhan air baku tinggi sampai di instalasi pengolahan. 

3) Pengurasan lumpur tidak tuntas hanya dengan membuka katup penguras 

saja, namun harus tetap dilakukan pengurasan pada bak. 

4) Katup pembuangan lumpur sering terhalang oleh karena terkumpulnya 

lumpur. 

5) Pada saat banjir, pengurasan lumpur bisa dilakukan hingga 3 kali dalam 

sehari sehingga akan mengganggu debit yang masuk ke instalasi 

pengolahan. 

6) Pada saat banjir besar, sampah menyumbat bar screen sehingga 

mengurangi debit air yang masuk ke pipa transmisi secara sigifikan. 

 

4.6.3. Unit Koagulasi 

Dibawah ini adalah hasil evaluasi terhadap unit koagulasi: 

1) Unit koagulasi yaitu unit pengadukan cepat dilakukan dengan 

memanfaatkan terjunan air yang dibubuhkan koagulan sehingga terjadi 

pencampuran yang sempurna. 

2) Keuntungan pengadukan cepat dengan terjunan ini sangat menghemat 

energi, karena hanya memanfaatkan perbedaan tinggi tanpa menggunakan 

energi listrik. 

3) Aliran dosing koagulan kadang terlalu rendah, ini diakibatkan karena 

pompa dosing diset tersumbat atau tidak bekerja. 
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Dibawah ini ditampilkan grafik mengenai nilai kekeruhan pada air baku serta 

dosis pembubuhan koagulan pada unit koagulasi di IPAM Badak Singa dari April 

– Desember 2014: 

 

Gambar 2 Grafik Nilai Kekeruhan dan Dosis Koagulan Air Baku Bulan April 

Sampai Agustus 2014 

 

 

Gambar 3 Grafik Nilai Kekeruhan dan Dosis Koagulan Air Baku Bulan 

September Sampai Desember 2014 

 

Dari gambar 5.2 dan 5.3 Tingginya kekeruhan pada saat musim penghujan 

seharusnya menyebabkan dosis koagulan yang dipakai tinggi pula, tetapi dosis 

koagulan yang dipakai pada saat kekeruhan tinggi hanya naik sedikit dari 

pemakaian yang biasanya pada saat kekeruhan tidak terlalu tinggi 
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Untuk mendapatkan dosis pembubuhan koagulan dilakukan jartest di laboratorium 

IPAM Badak Singa, dari hasil jartest inilah dapat diketahui dosis optimal untuk 

pembentukan fisik. 

 

4.6.4. Unit Akselator 

Dalam hal ini tidak ditemukan persoalan dengan jaringan utilitas eksisting unit 

akselator. 

4.6.5. Unit Flokulasi 

 Dibawah ini adalah hasil evaluasi terhadap unit flokulasi: 

1) Flokulasi baffle channel ini merupakan tipe pengaduk lambat yaitu dengan 

aliran yang bergantian dari atas ke bawah (up & down) pada setiap 

kompartemennya yang diharapkan dapat terjadi pengadukan pada saat air 

mengalir dan terjadi pengadukan yang lambat atau pelan. 

2) Permukaan air dalam unit flokulasi terlalu tinggi karena lumpur terkumpul 

sangat banyak didasar unit flokulasi. 

 

4.6.6. Unit Sedimentasi 

Terdapat beberapa permasalahan teknis yang terjadi di lapangan, permasalahan 

tersebut antara lain: 

1)   Pada saluran inlet sedimentasi, terdapat slot-slot yang membagi aliran 

masuk melalui celah plate settler, sering terhambat alirannya oleh lumpur 

dan sampah yang ikut masuk. 

2)   Nilai rasio panjang lebar tidak sesuai dengan kriteria desain yaitu jauh 

lebih kecil dari kriteria desain (3:1) 

 

4.6.7.  Unit Filtrasi 

Dibawah ini adalah hasil evaluasi terhadap unit Filtrasi di IPAM Badak Singa: 

1) Air yang telah tersaring kekeruhannya lalu tinggi, ini diakibatkan takaran 

kimia yang tidak benar. 
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2) Lebar dan rasio panjang & lebar bak filter sudah sesuai dengan kriteria 

desain, sedangkan kedalaman bak terlalu kecil dan tidak sesuai dengan 

kriteria desain. 

 

Laju kenaikan air pembersih tidak boleh melampaui kecepatan mengendap dari 

partikel terkecil yang harus ditahan di dalam filter tersebut,biasanya 30 hingga 90 

cm/menit. Jumlah air yang dibutuhkan untuk mencuci filter suatu filter pasir cepat 

bervariasi dari 1% - 5% (Linsley dan Franzini, 1986). 

   

Proses backwash dilakukan 3x dalam 1 hari hingga 4 – 6x dalam 1 hari apabila 

musim penghujan tiba dengan penggunaan air sebesar 2% - 2,5% dari debit air 

untuk 1 unit filter yaitu 100 L/dtk. Proses backwash dilakukan selama 12 menit. 

Jadi setiap 1x proses backwash air yang digunakan sebesar 2 L/dtk. Pada proses 

backwash tidak semua unit yang di backwash hanya 8 unit saja. 

 

 Perhitungan Besarnya Kehilangan Air Pada 3x Proses Backwash 

 3x backwash/hari untuk 1 unit 

 3 x 2 L/dtk x 12 menit x 60 dtk/menit = 4.320 L ≈ 4,32 m3 

 3x backwash/hari untuk 8 unit 

5.1 4,32 m3 x 8 ≈ 34,56 m3 

 Perhitungan Besarnya Kehilangan Air Pada 4x Proses Backwash 

 4x backwash/hari untuk 1 unit 

 4 x 2 L/dtk x 12 menit x 60 dtk/menit = 5.760 L ≈ 5,76 m3 

 4x backwash/hari untuk 8 unit 

 5,76 m3 x 8 ≈ 46,08 m3 

 Perhitungan Besarnya Kehilangan Air Pada 6x Proses Backwash 

 6x backwash/hari untuk 1 unit 

 6 x 2 L/dtk x 12 menit x 60 dtk/menit = 8.640 L ≈ 8,64 m3 

 6x backwash/hari untuk 8 unit 

 8,64 m3 x 8 ≈ 69,12 m3 
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4.6.8.  Unit Desinfeksi 

Dari evaluasi yang dilakukan terdapat masalah yaitu kecepatan dosing terlalu 

rendah atau hingga nol, ini diakibatkan tanki dosing atau tabung khlor kosong. 

 

4.6.9.  Unit Reservoir 

Pada unit reservoir distribusi perawatan terhadap unit ini kurang baik, hal ini 

terlihat dari kurangnya waktu periode pembersihan. Disarankan pihak PDAM 

melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan unit ini, dikhawatirkan 

terjadi keretakan pada dinding bangunan yang dapat menyebabkan kebocoran. 

Sedangkan pada unit reservoir waktu pengurasan/pembersihan dari dirasa masih 

kurang karena terakhir dilakukan adalah tahun 2012 yaitu sekitar 2 tahun yang 

lalu, akan lebih baik jika dilakikan setiap minimal 1 tahun sekali. 

 

Berikut ini pada tabel 5.5 Disajikan data mengenai nilai pH dan sisa Cl2 pada air 

hasil produksi IPAM Badak Singa. 

 

Tabel 2 Nilai pH dan Sisa Cl2 Pada Air Bersih 

Bulan 
pH Air Bersih 

(ppm) 

Sisa Cl2 

(ppm) 

 

April 6,9 0,85 

Mei 6,9 0,85 

Juni 6,9 0,85 

Juli 6,9 0,85 

Agustus 6,9 0,85 

September 6,9 0,85 

Oktober 6,9 0,85 

Nopember 6,9 0,85 

Desember 6,9 0,85 

Sumber : Laporan Harian IPAM Badak Singa 2014 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pH dan sisa Cl2 yang terdapat pada air 

hasil olahan stabil setiap bulannya, karena tidak terlihat adanya kenaikan ataupun 

penurunan pH maupun sisa Cl2 yang terkandung dalam air hasil olahan ini. 
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4.7 Evaluasi Kualitas Air Hasil Olahan Berdasarkan Pemeriksaan   Bulanan 

Evaluasi terhadap kualiras air hasil olahan dilakukan untuk mengetahui apakah air 

olahan ini layak digunakan sebagai air bersih oleh masyarakat. Hasil evaluasi 

rutin yang dilakukan setiap bulan ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai 

apakah IPAM Badak Singa sudah bekerja dengan optimal atau belum. 

Evaluasi air hasil olahan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. Parameter ini mencakup 

parameter fisika, kimia, dan mikrobiologis yang boleh ada dalam air baku maupun 

air bersih hasil olahan. Pemeriksaan ini dilakukan pada bulan Maret sampai 

Desember 2014. Pada tabel 5.6 dibawah ini terlihat beberapa parameter yang tidak 

memenuhi baku mutu. 

 

Tabel 3 Hasil Pemeriksaan Bulanan Kualitas Air Hasil Olahan IPAM 

Badak Singa 

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

Metoda 
Acuan 

Hasil Pengujian 

Mar-
14 

Apr-
14 

Mei-
14 

Jun-
14 

Jul-
14 

Sep-
14 

Okt-
14 

Des-
14 

1 pH - 
6,5-
8,5 

SNI 06-
6989.11:2004 

6,84 6,47^ 7,28 6,85 7,32 6,99 7,61 6,72 

2 Sisa Chlor - 
0,2-
1,0 

Tintometer 
GmbH 

- - - - - 0,5 0,01^ 0,55 

3 Coliform 
jml/100 

ml 
0 SM 9221 B** 0 9^ 6^ 0 0 0 4^ 0 

Sumber: Hasil Pemeriksaan IPAM Badak Singa 2014 

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat pada bulan Maret, Juni, Juli, September dan 

Desember 2014 tidak terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu, ini 

artinya air hasil olahan IPAM Badak Singa ini layak dikonsumsi oleh masyarakat, 

karena tidak membahayakan. Namun berbeda dengan hasil pemeriksaan yang 

dilakukan pada bulan April 2014, terdapat beberapa parameter yang tidak 

memenuhi baku mutu, parameter tersebut yaitu pH dan Coliform. Pada 

pemeriksaan ini terlihat pH yeng terdapat pada air hasil olahan tidak memenuhi 

baku mutu, maka hal inilah yang menyebabkan bakteri Coliform masih dapat 

hidup dalam air hasil olahan. 
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Sementara besarnya jumlah bakteri Coliform yang terjadi pada pemeriksaan yang 

dilakukan pada bulan Mei 2014 ini disebabkan karena desinfeksi tidak memadai, 

percabangan pada pipa atau tekanan negatif dalam sistem penyediaan air. 

Sementara kurangnya dosis sisa khlor yang terjadi pada pemeriksaan yang 

dilakukan pada bulan Oktober 2014 ini disebabkan karena ada perbaikan 

khlorinasi pada proses desinfeksi dirangkaian proses pengolahan air pada IPAM 

Badak Singa, maka hal inilah yang menyebabkan bakteri Coliform masih dapat 

hidup dalam air hasil olahan.  

4.8 Permasalahan dan Pembahasan Non Teknis  

Pada dasarnya pada saat dilakukannya penelitian di IPAM Badak Singa ini, unit-

unit pengolahannya sudah bekerja dengan baik, namun masih terdapat beberapa 

permasalahan non-teknis yang terjadi, seperti kondisi cuaca setempat, terutama di 

siang hari karena suhu yang terlalu panas akan memecah kerapatan flok dan 

berpengaruh pada pembentukan flok di unit flokulasi. 

Selain itu kondisi kegiatan operasional dan pemeliharaan sudah berjalan dengan 

baik, namun masih tetap memerlukan sumber daya manusia yang handal agar 

kinerja IPAM Badak Singa ini dapat terus ditingkatkan dan terpantau dengan baik, 

disarankan pihak PDAM Tirtawening mengadakan pelatihan guna meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan dari operator. 

Tingkat pencemaran pada sumber air baku juga sangat mempengaruhi kualitas air 

hasil olahan. Tingginya tingkat pencemaran ini salah satunya disebabkan oleh 

adanya peternakan sapi dan penangkaran rusa di hulu sungai Cikapundung dan 

peternakan sapi perah di daerah Kabupaten Bandung untuk sungai Cisangkuy, 

dimana para peternak kerap kali membuang kotoran ternaknya ke badan sungai. 

Selain itu kebiasaan buruk warga di sekitar hulu sungai yang masih membuang 

sampah mereka ke badan air menyebabkan pendangkalan dan seringkali sampah 

dengan diameter kurang dari 1 cm masih ikut terbawa hingga ke unit pengolahan 

IPAM Badak Singa. 

 

 



 

40 

 

Tidak hanya sampah, masih banyak warga masyarakat yang menjadikan sungai 

sebagai MCK yang tentu saja menjadi penyumbang besar bagi bakteri Total 

Coliform maupun E. Colli. Sebaiknya diadakan penyuluhan dan pendampingan 

untuk warga yang bermukim di sekitar DAS Cikapundung dan DAS Cisangkuy 

agar tidak lagi membuang sampah, tidak lagi menggunakan badan air sebagai 

MCK dan juga tidak membuang kotoran ternaknya ke Sungai Cikapundung dan 

Sungai Cisangkuy, dengan begitu diharapkan kualitas air baku dapat ditingkatkan. 

Untuk mengatasi permasalahan ini ada disarankan pihak PDAM bekerja sama 

dengan instansi yang terkait dan LSM dan pemerintah daerah untuk bahu 

membahu menertibkan warga sekitar DAS Cikapundung dan DAS Cisangkuy. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 

1) Membuat toilet umum atau IPAL komunal agar warga masyarakat tidak 

lagi membuang air limbahnya ke sungai. 

2) Mengadakan pelatihan pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas, agar 

dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. 

3) Membuat TPS agar masyarakat tidak lagi membuang sampahnya ke 

sungai. 

4) Membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan guna melindungi agar 

kualitas sungai tetap terjaga. 

Secara garis besar semua unit pengolahan yang terdapat pada IPAM Badak Singa 

ini sudah berjalan dengan baik, baik itu dari segi teknis maupun non teknis, para 

operator melaksanakan tugasnya dengan cukup baik meskipun terkadang masih 

terdapat beberapa operator yang lalai akan tugas dan kewajibannya. Selain itu 

terkadang terjadi kerusakan pada alat-alat, pompa dan lainnya namun hal ini 

masih dapat diatasi dengan baik dan tidak mengganggu jalannya proses produksi 

maupun distribusi. 

4.9 Perbandingan Kualitas Air Baku dan Air Hasil Olahan IPAM Badak 

Singa 

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air baku yang dilakukan oleh PDAM setiap 3 

bulannya terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu. 
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Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada bulan Maret, Juni, September dan 

Desember 2014 terdapat 14 parameter yang tidak memenuhi baku mutu, 

parameter tersebut antara lain ; Amonia (NH3-N), BOD5, COD, Kadmium (Cd),  

Khlorin Bebas (Cl2), Krom Heksavalen (Cr-VI),  Mangan (Mn), Minyak & 

Lemak, Nitrit (NO2 – N), Oksigen Terlarut (DO) Sulfida (S2-), Timbal (Pb), 

Coliform, dan E. Colli. Namun berdasarkan hasil pengujian kualitas air hasil 

olahan yang dilakukan setiap 3 bulannya, tidak terdapat parameter yang tidak 

memenuhi baku mutu. Hal ini dikarenakan adanya parameter yang tidak diperiksa 

pada air hasil olahan, pemeriksaan inidilakukan pada bulan Maret, Juni, 

September dan Desember 2014. 

Dibawah ini pada Tabel 4 disajikan data mengenai perbandingan kualitas air baku 

dan air hasil olahan PDAM Badak Singa hasil pengujian yang dilakukan setiap 3 

bulannya. 

A. Krom Heksavalen (Cr-VI) 

Koagulasi flokulasi merupakan metode yang efektif untuk pengolahan air minum 

yang mengandung logam berat, karena dengan metode ini akan terjadi pemisahan 

antara endapan dan beningan. Metode pengendapan dengan koagulasi dipilih 

karena dalam air baku sungai yang terkontaminasi logam berat terdapat konstituen 

kimia seperti kation-kation yang dapat diubah menjadi bentuk senyawa tak larut 

dengan menambahkan bahan pengendap (Sugeng, 2010). Pada metode ini 

biasanya digunakan suatu koagulan sintetik. Koagulan yang umumnya dipakai 

adalah kapur (Matra dan Zainus, 2011), garam-garam aluminium seperti 

aluminium sulfat (Eva dan Andri, 2009), garam-garam besi seperti ferri sulfat 

(Prayitno et al., 1998) dan PAC (polyaluminium chloride) (Patimah dan Daur L, 

2009). 

 

B. Minyak & Lemak 

Cara pengolahan koagulasi dan filtrasi dapat menurunkan kadar minyak dan 

lemak (Budiono, 2013). 
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Tabel 4 Perbandingan Kualitas Air Baku dan Air Hasil Olahan IPAM Badak Singa 

Air Baku Air Hasil Olahan 

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

Lokasi & Hasil 
Pengujian 

  

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

 Hasil Pengujian S. Cikapundung  
S. 

Cisangkuy Dago Bengkok 
Jmb. 

Siliwangi 

Pemerik
saan 
Pada 
Bulan 
Maret 
2014 

      

Pemeri
ksaan 
Pada 
Bulan 
Maret 
2014 

     

1 BOD5 mg/L 2 2,5^ 1,5 2,5^ 1 BOD5 -  - - 

2 
Klorin 
Bebas 
(Cl2) 

mg/L 0,03 <0,01 0,41^ 0,33^ 2 
Klorin Bebas 

(Cl2) 
- - - 

3 
Kadmium 

(Cd)* 
mg/L 0,001 <0,003 0,02^ <0,003 3 

Kadmium 
(Cd)* 

mg/L 
0,003 <0,003 

4 
Mangan 
(Mn)* 

mg/L 0,1 0,77^ 0,86^ 0,99^ 3 
Mangan 
(Mn)* 

mg/L 
0,4 <0,05 

5 
Nitrit 

(NO2-N) 
mg/L 0,06 0,41^ 0,46^ 0,05 4 

Nitrit (NO2-
N) 

mg/L 
3 <0,01 

6 
Sulfida (S 

2-) 
mg/L 0,002 0,005^ <0,005 0,006^ 5 Sulfida (S 2-) - - - 

7 Timbal mg/L 0,03 0,18^ 0,19^ 0,16^ 6 Timbal (Pb)* - - - 
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Air Baku Air Hasil Olahan 

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

Lokasi & Hasil 
Pengujian 

  

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

 Hasil Pengujian S. Cikapundung  
S. 

Cisangkuy Dago Bengkok 
Jmb. 

Siliwangi 

(Pb)* 

8 E.Coli 
jml/100 

ml 
100 3,0x10 2^ 6,0x10 2^ 6,0x10 2^ 7 E.Coli 

jml/100 
ml 

0 0 

Pemeriksaan Pada bulan Juni 2014 Pemeriksaan Pada bulan Juni 2014 

1 BOD5 mg/L 2 2 - 4^ 1 BOD5 -  
 - 

-
  

2 COD mg/L 10 6,74 - 11,03^ 2 COD -  
- 

 
- 

4 
Nitrit 

(NO2-N) 
mg/L 0,06 0,73^ - 0,04 6 

Nitrit (NO2-
N) 

mg/L 
3 <0,01 

5 
Timbal 
(Pb)* 

mg/L 0,03 0,07^ - 0,17^ 7 Timbal (Pb)* -  -  - 

6 Coliform 
jml/100 

ml 
1000 2,4x10 3^ - 2,4x10 3^ 8 Coliform 

jml/100 
ml 

0 0 

7 E.Coli 
jml/100 

ml 
100 1,1x10 3^ - 210^ 9 E.Coli 

jml/100 
ml 

0 0 

Pemeriksaan Pada bulan September 2014 Pemeriksaan Pada bulan September 2014 

1 Amonia mg/L 0,5 0,04 0,98^ 0,05 1 Amonia mg/L 1,5 <0,01 
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Air Baku Air Hasil Olahan 

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

Lokasi & Hasil 
Pengujian 

  

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

 Hasil Pengujian S. Cikapundung  
S. 

Cisangkuy Dago Bengkok 
Jmb. 

Siliwangi 

(NH3-N) (NH3-N) 

2 BOD5 mg/L 2 6,6^ 6,5^ 3,5^ 2 BOD5 - - - 

3 COD mg/L 10 19,23^ 18,87^ 10,87^ 3 COD - - - 

4 
Krom 

Heksavale
n (Cr-VI) 

mg/L 0,05 
0,16^ 0,02 <0,02 

4 
Krom 

Heksavalen 
(Cr-VI) 

- - - 

5 
Minyak & 

Lemak 
mg/L 1 

2^ 
2^ 2^ 5 

Minyak & 
Lemak 

- - - 

6 
Nitrit 

(NO2-N) 
mg/L 0,06 

0,75^ 
2,96^ 0,46^ 6 

Nitrit (NO2-
N) 

mg/L 
3 <0,005 

7 
Oksigen 
Terlarut 

(DO) 
mg/L 

>6 3,59^ 
5,34^ 5,96^ 7 

Oksigen 
Terlarut 

(DO) 
- - - 

8 
Sulfida (S 

2-) 
mg/L 0,002 

0,01^ 
0,01^ 0,008^ 8 

Sulfida (S 2-) 
-  

- 
- 

9 Coliform 
jml/100 

ml 
1000 1,5x10 4^ 

1,5x10 
4^ 

3,5x10 3^ 9 Coliform 
jml/100 

ml 
 

0 
0 

10 E.Coli 
jml/100 

ml 
100 7,5x10 3^ 

4,3x10 
3^ 

2,8x10 3^ 10 E.Coli 
jml/100 

ml 
 

0 
0 

Pemeriksaan Pada bulan Desember 2014 Pemeriksaan Pada    
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Air Baku Air Hasil Olahan 

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

Lokasi & Hasil 
Pengujian 

  

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

 Hasil Pengujian S. Cikapundung  
S. 

Cisangkuy Dago Bengkok 
Jmb. 

Siliwangi 

bulan Desember 2014 

1 
Amonia 
(NH3-N) 

mg/L 0,5 
0,02 

0,67^ 0,05 1 
Amonia 
(NH3-N) 

mg/L 
1,5 <0,01 

2 BOD5 mg/L 2 9,8^ 3,8^ 2,8^ 2 BOD5 - - - 

3 COD mg/L 10 28,39^ 10,24^ 7,05 3 COD - - - 

4 

Krom 
Heksaval
en (Cr-

VI) 

mg/L 0,05 

<0,02 

<0,02 0,09^ 4 
Krom 

Heksavalen 
(Cr-VI) 

- - - 

5 
Mangan 
(Mn)* 

mg/L 0,1 
<0,05 

0,22^ <0,05 5 
Mangan 
(Mn)* 

mg/L 
0,4 0,0032 

6 
Minyak 

& Lemak 
mg/L 1 

1 
2^ 2^ 6 

Minyak & 
Lemak 

- - - 

7 
Nitrit 

(NO2-N) 
mg/L 0,06 

0,31^ 
0,25^ 

0,03 
7 

Nitrit (NO2-
N) 

mg/L 
3 0,011 

8 
Oksigen 
Terlarut 

(DO) 
mg/L 

>6 6,61 
3,18^ 4,44^ 8 

Oksigen 
Terlarut 

(DO) 
- - - 

9 
Sulfida (S 

2-) 
mg/L 0,002 

0,005^ 
<0,005 <0,005 9 

Sulfida (S 2-) 
- - - 
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Air Baku Air Hasil Olahan 

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

Lokasi & Hasil 
Pengujian 

  

No Parameter Satuan 
Baku 
Mutu 

 Hasil Pengujian S. Cikapundung  
S. 

Cisangkuy Dago Bengkok 
Jmb. 

Siliwangi 

10 Coliform 
jml/100 

ml 
1000 9,3x10 3^ 5,3x10 3^ 2,1x10 4^ 10 Coliform 

jml/100 
ml 

0 0 

11 E.Coli 
jml/100 

ml 
100 4,3x10 3^ 2,1x10 3^ 9,3x10 3^ 11 E.Coli 

jml/100 
ml 

0 0 

Sumber: Hasil Pemeriksaan IPAM Badak Singa 2014 
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C. Oksigen Terlarut (DO) 

Unit koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi dapat menurunkan konsentrasi pencemar 

(kekeruhan, mangan, phosphat) dan meningkatkan kandungan oksigen terlarut. (Afrike, 

2011) 

D. Sulfida (S2-) 

Media filter dapat menghilangkan bau, rasa, membeningkan air, menyaring bakteri 

,mikroba/protozoa, menghilangkan warna, menyerap sulfida & amoniak. (Bapelkes Cikarang, 

2013)  

E. Timbal (Pb) 

 Koagulasi flokulasi merupakan metode yang efektif untuk pengolahan air minum yang 

mengandung logam berat, karena dengan metode ini akan terjadi pemisahan antara endapan 

dan beningan. Metode pengendapan dengan koagulasi dipilih karena dalam air baku sungai 

yang terkontaminasi logam berat terdapat konstituen kimia seperti kation-kation yang dapat 

diubah menjadi bentuk senyawa tak larut dengan menambahkan bahan pengendap (Sugeng, 

2010). Pada metode ini biasanya digunakan suatu koagulan sintetik. Koagulan yang 

umumnya dipakai adalah kapur (Matra dan Zainus, 2011), garam-garam aluminium seperti 

aluminium sulfat (Eva dan Andri, 2009), garam-garam besi seperti ferri sulfat (Prayitno et al., 

1998) dan PAC (polyaluminium chloride) (Patimah dan Daur L, 2009). 
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BAB V 

STRATEGI OPTIMASI KINERJA IPAM BADAK SINGA 

 

5.1  Umum 

Setelah melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air baku di Sungai 

Cikapundung dan Sungai Cisangkuy serta evaluasi terhadap kinerja IPAM Badak 

Singa, maka tahapan selanjutnya dari penelitian ini adalah penyusunan strategi 

optimalisasi pemanfaatan sumber air Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy 

terhadapa kinerja dari IPAM Badak Singa. 

  

5.2 Identifikasi Potensi Optimasi Kinerja IPAM 

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kualitas dan kuantitas Sungai 

Cikapundung dan Sungai Cisangkuy sebagai air baku yang digunakan oleh 

PDAM, juga evaluasi terhadap kinerja IPAM Badak Singa maka hasil dari 

evaluasi tersebut adalah debit air baku yang dipergunakan oleh IPAM Badak 

Singa sudah memenuhi kapasitas produksi yang berlaku, yaitu 600 L/det untuk 

Sungai Cikapundung dan 1200 L/det untuk Sungai Cisangkuy. Tingginya 

kekeruhan pada saat musim penghujan seharusnya menyebabkan dosis koagulan 

yang dipakai tinggi pula, tetapi dosis koagulan yang dipakai pada saat kekeruhan 

tinggi yaitu 78 ppm pada kekeruhan 635 NTU hanya naik sedikit dari pemakaian 

yang biasanya pada saat kekeruhan tidak terlalu tinggi yaitu 51 ppm pada 

kekeruhan 36,1 NTU. Untuk itu dilakukan evaluasi terhadap dosis pemakaian 

koagulan yang dipakai oleh PDAM. Dibawah ini ditampilkan grafik mengenai 

nilai kekeruhan pada air baku serta dosis pembubuhan koagulan pada unit 

koagulasi di IPAM Badak Singa dari April – Desember 2014: 
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Gambar 4 Grafik Nilai Kekeruhan dan Dosis Koagulan Air Baku Bulan 

April Sampai Agustus 2014 

 

 

Gambar 5 Grafik Nilai Kekeruhan dan Dosis Koagulan Air Baku Bulan September 

Sampai Desember 2014 

 

Dari segi kualitas juga cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa parameter 

yang terkadang tidak memenuhi baku mutu. Parameter tersebut antara lain adalah 

nilai Amonia (NH3-N), BOD5, COD, Kadmium (Cd), Klorin Bebas (Cl2), Krom 

Heksavalen (Cr-VI), Mangan (Mn), Minyak & Lemak, Nitrit (NO2-N), DO, 

Sulfida (S2-), Timbal (Pb), kandungan bakteri Coliform dan E.colli. Beberapa 

parameter yang tidak memenuhi baku mutu ini secara garis besar disebabkan oleh 

keadaan sungai yang sudah tercemar oleh kegiatan penduduk di sekitar sungai itu 
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maupun oleh penduduk yang berdomisili di hulu Sungai Cikapundung dan Sungai 

Cisangkuy. Kegiatan tersebut meliputi kebiasaan penduduk yang masih terus 

membuang sampah, kotoran ternak maupun pakan ternak ke sungai. Untuk 

permasalahan ini diharapkan pihak PDAM dapat memberikan penyuluhan 

mengenai dampak dari kegiatan tersebut dan pengertian akan pentingnya menjaga 

kebersihan sungai karena akan ada banyak pihak yang dirugikan dari pencemaran 

yang dilakukan. 

 

Hasil evaluasi terhadap kinerja IPAM Badak Singa sendiri sudah cukup baik, 

karena setiap unit masih beroperasi dengan baik, meskipun dirasa masih perlu 

dilakukan perbaikan di beberapa unit. Berangkat dari permasalahan mengenai 

fluktuasi kekeruhan pada air baku yang tak jarang melonjak tinggi melebihi 600 

NTU pada musim hujan, maka disarankan pihak PDAM melakukan evaluasi 

terhadap dosis koagulan terhadap kekeruhan air baku, karena dilihat dari data 

dosis jartest koagulan terhadap air baku yang kekeruhannya tinggi seharusnya 

menyebabkan dosis koagulan yang tinggi. 

 

Dibawah ini pada Gambar 6 disajikan skema strategi optimasi yang disusun 

berdasarkan hasil evaluasi pada sumber air baku maupun pada kinerja IPAM 

Badak Singa. 

 

Dari Gambar 6 terlihat bahwa untuk meningkatkan kualitas air olahan yang 

optimum dibutuhkan pemberian dosis koagulan yang tepat, untuk itu diperlukan 

pengujian terhadap pemberian dosis koagulan dengan jartest secara laboratorium. 
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Gambar 6 Skema Optimasi Pemanfaatan Sumber Air Sungai 

Cikapundung & Sungai Cisangkuy Terhadap IPAM Badak Singa 

Sumber Air 

Sungai 

Cikapundung & 

Sungai 

Cisangkuy 

Debit air baku 

sudah memenuhi 

SIPPA & 

kapasitas 

produksi 

Terjadi fluktuasi 

kekeruhan yang 

dapat melebihi 

600 NTU pada 

musim penghujan 

Kualitas air baku dalam 

keadaan tercemar karena 

terdapat beberapa parameter 

yang tidak memenuhi baku 

mutu (NH3, BOD, COD, Cd, 

Cl2, Cr, Mn, minyak & 

lemak, NO2, DO, S2-, Pb, 

Colliform & E. Colli) 

 Membuat toilet umum atau 

IPAL komunal agar warga 

masyarakat tidak lagi 

membuang air limbahnya ke 

sungai 

 Mengadakan pelatihan 

pemanfaatan kotoran ternak 

menjadi bio gas, agar dapat 

dimanfaatkan kembali oleh 

masyarakat 

 Membuat TPS agar 

masyarakat tidak lagi 

membuang sampahnya ke 

sungai 

 Membuat dan menerapkan 

kebijakan-kebijakan guna 

melindungi agar kualitas 

sungai tetap terjaga 

Kinerja 

IPAM 

Badak Singa 

Setiap unit 

pengolahan sudah 

bekerja dengan baik, 

meskipun terdapat 

beberapa kerusakan, 

namun masih dapat 

diatasi oleh pihak 

PDAM 

Tingginya kekeruhan pada 

saat musim penghujan 

menyebabkan jumlah dosis 

koagulan yang seharusnya 

bertambah tetapi hanya naik 

sedikit dari dosis dengan 

kekeruhan  yang rendah 

Kualitas air hasil olahan 

secara keseluruhan 

sudah memenuhi baku 

mutu yang disyaratkan 

oleh pemerintah 

Melakukan evaluasi 

pemberian dosis 

koagulan yang 

dilakukan oleh PDAM 

Badak Singa atau  

melakukan perencanaan 

bangunan bak 

prasedimentasi sumber 

air Sungai Cikapundung 

dan maintenance secara 

berkala 
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5.3 Evaluasi Pemberian Dosis Koagulan Dengan Pengujian Jartest 

 

5.3.1 Hasil Pengujian Jar test Tanpa Pengendapan 

Lokasi Jar Test  : Laboratorium Teknik Lingkungan Unpas 

Koagulan yang dipakai : PAC 

 

Hasil percobaan secara keseluruhan dapat dilihat di lampiran. Rekapitulasi  hasil 

percobaan dapat dilihat pada Tabel 5  berikut: 

 

Tabel 5 Data Hasil Penelitian Jar Test 

Kekeruhan Air 
Baku (NTU) 

Dosis Optimum PAC 
(ppm) 

Kekeruhan Air Hasil 
Jartest (NTU) 

pH 

634 98 4,89 6,99 

588 94 3,6 7,16 

543 94 4,48 7,2 

472 90 4,92 6,62 

435 90 2,18 7,22 

374 60 4,62 7,22 

336 54 3,15 7,15 

253 36 4,98 7,34 

231 36 4,04 6,76 

177 34 4,61 6,92 

166 22 3,77 7,11 

147 28 0,36 7,36 

126 20 3,47 7,4 

112 22 3,52 6,98 

99 18 2,55 7,17 

79 20 2,36 7,11 

51 20 4,66 7,35 

25,35 16 0,74 7,4 
 

Dosis optimum penggunaan bahan koagulan PAC yang digunakan dalam evaluasi 

dosis koagulan IPAM Badak Singa mengacu pada PerMenKes 

492/Menkes/Per/IV/2010, yaitu memenuhi syarat antara lain: 

a. Kekeruhan < 5 NTU, dan 

b. pH yang dihasilkan antara 6,5 – 8,5 
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5.3.2 Perbandingan Data Hasil Penelitian Dengan Data Sekunder IPAM 

Badak Singa 

Tabel 6 Data Hasil Penelitian Dengan Data Sekunder IPAM Badak Singa 

Data Hasil Penelitian Data Sekunder IPAM 

Kekeruhan Air 

Baku (NTU) 

Dosis 

Optimum PAC 

(ppm) 

Kekeruhan 

Air Baku 

(NTU) 

Dosis Optimum 

PAC (ppm) 

634 98 635 78 

435 90 437 71 

253 36 256,5 40 

231 36 246 49 

177 34 170,25 35 

166 22 161 42 

147 28 152,64 37 

126 20 124,78 29 

112 22 111,63 32 

99 18 98 39 

79 20 80,5 30 

51 20 51 32 

25,35 16 25,3 27 

 

5.3.3  Hasil Pengujian Jartest Dengan Perlakuan Pengendapan (Imhoff 

Cone) 

Lokasi Jar Test  : Laboratorium Teknik Lingkungan Unpas 

Koagulan yang dipakai : PAC 

Metode   : Sedimentasi 

Hasil percobaan secara keseluruhan dapat dilihat di lembar lampiran, Hasil 

percobaan terlihat pada tabel 7 berikut: 

Tabel 7 Data Hasil Penelitian Jar Test 

Kekeruhan Air 
Baku (NTU) 

Kekeruhan setelah 
imhoff (NTU) 

Dosis Optimum 
PAC (ppm) 

Kekeruhan Air 
Hasil Jartest (NTU) 

pH 

606 111 40 3,48 7,38 

514 77 38 2,78 7,21 

450 70 38 4,29 7,16 

361 64 30 3,34 6,4 

223 53 32 2,19 6,93 

147 47,29 24 4,77 7,23 

84 36,9 14 2,9 7,3 

28,73 20,98 14 1,08 7,19 
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Dosis optimum penggunaan bahan koagulan PAC yang digunakan dalam dosis 

koagulan IPAM Badak Singa mengacu pada 

PerMenKes492/Menkes/Per/IV/2010, yaitu memenuhi syarat antara lain: 

a. Kekeruhan < 5 NTU, dan 

b. pH yang dihasilkan antara 6,5 – 8,5 

5.4  Pembahasan Hasil Penelitian 

5.4.1 Perbandingan Menentukan Dosis Optimum Metode Jartest Dengan 

dan Tanpa Perlakuan Pengendapan 

a. Perbandingan Menggunakan Kekeruhan Awal 

Berikut ini merupakan hasil percobaan penentuan dosis optimum dengan metode 

jartest tanpa perlakuan dan dengan perlakuan diendapkan imhoff cone terhadap 

variasi kekeruhan yang dibuat. 

 

Tabel 8 Penentuan Dosis Optimum Metode Jartest Dengan dan Tanpa Pengendapan 

Menggunakan Rentang Konsentrasi Kekeruhan Awal Yang Sama 

Tanpa Pengendapan Dengan Pengendapan 

Kekeruhan 

(NTU) 

dosis 

optimum 

(ppm) 

Kekeruhan Awal 

(NTU) 

Kekeruhan setelah 

pengendapan (NTU) 

Dosis 

Optimum 

(ppm) 

634 98 606 111 40 

543 94 514 77 38 

435 90 450 70 38 

374 60 361 64 30 

231 36 223 53 32 

147 28 147 47,29 24 

99 18 84 36,9 14 

25,35 16 28,73 20,98 14 

 

Berdasarkan pada Tabel 8 terlihat bahwa semakin tinggi nilai kekeruhan yang 

dibuat maka semakin besar dosis koagulan yang dipakai, berikut ini adalah grafik 

perbandingan penentuan dosis metode jartest dengan dan tanpa pengendapan 

menggunakan kekeruhan awal yang sama. 
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Gambar 7 Grafik Perbandingan penentuan dosis metode jartest 

menggunakan kekeruhan awal 

Pada Gambar 7 terlihat bahwa perbandingan dosis metode jartest dengan dan 

tanpa pengendapan pada kekeruhan awal memiliki selisih yang cukup besar pada 

kekeruhan yang tinggi (>400 NTU). Ini disebabkan karena pada kekeruhan yang 

tinggi dengan pengendapan bisa menurunkan tingkat kekeruhan yang signifikan 

sehingga dosis yang digunakan pun menjadi sedikit. 

 

b. Perbandingan Menggunakan Kekeruhan Setelah Proses Pengendapan Lumpur 

Berikut ini merupakan hasil percobaan penentuan dosis optimum dengan metode 

jartest tanpa perlakuan dan dengan perlakuan pengendapan lumpur terhadap 

variasi kekeruhan yang dibuat. 

 

Tabel 9 Penentuan Dosis Optimum Metode Jartest Dengan dan Tanpa 

Pengendapan Menggunakan Konsentrasi Setelah Proses Pengendapan 

Tanpa Pengendapan Dengan Pengendapan Lumpur 

Kekeruhan 

(NTU) 

dosis 

optimum 

(ppm) 

Kekeruhan 

Awal (NTU) 

Kekeruhan 

setelah 

pengendapan 

(NTU) 

Dosis 

Optimum 

(ppm) 

112 22 606 111 40 

79 20 514 77 38 

51 20 147 47,29 24 

25,35 16 28,73 20,98 14 
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Berdasarkan pada Tabel 9 terlihat bahwa dosis optimum koagulan yang digunakan 

pada kekeruhan tanpa perlakuan pengendapan lebih kecil dibandingkan dengan 

kekeruhan hasil dari pengendapan, berikut ini adalah grafik perbandingan 

penentuan dosis optimum koagulan untuk kekeruhan tanpa pengendapan dan 

kekeruhan setelah pengendapan. 

 

 

Gambar 8 Grafik Perbandingan penentuan dosis metode jartest menggunakan 

kekeruhan Hasil Pengendapan 

 

Pada Gambar 8 terlihat bahwa perbandingan penentuan dosis optimum koagulan 

dengan dan tanpa pengendapan  pada kekeruhan yang telah diendapkan lebih 

besar dibandingkan hasil penentuan dosis optimum koagulan tanpa perlakuan 

pengendapan. Ini disebabkan karena kemungkinan ada partikel dalam sampel 

yang membantu koagulan untuk bereaksi jika air sampel tidak diendapkan terlebih 

dahulu. 

 

5.4.2  Variasi Waktu Pengendapan Untuk Prasedimentasi 

 Berikut ini akan ditampilkan efisiensi waktu pengendapan dan persentase 

kestabilan penurunan kekeruhan terhadap kekeruhan yang dibuat.  
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a. Efisiensi Pengendapan 

Tabel 10 Efisiensi Pengendap Terhadap Variasi Kekeruhan Awal 

 

 

 

Gambar 9 Efisiensi Pengendapan Terhadap Variasi Kekeruhan 

 

Hasil percobaan laboratorium menyatakan bahwa efisiensi penurunan kekeruhan 

terhadap kekeruhan yang dibuat selama 60 menit antara lain kekeruhan awal 604 

NTU sebesar 89,07%, kekeruhan awal 559 NTU sebesar 88,73%, dan kekeruhan 

awal 426 NTU sebesar 85,68 NTU. 

 

 

 

 

 

5' 267 NTU 55,79 180 NTU 67,8 193 NTU 54,69

10' 170 NTU 71,85 150 NTU 73,17 110 NTU 74,18

15' 107 NTU 82,28 106 NTU 81,04 107 NTU 74,88

20' 96 NTU 84,1 95 NTU 83 104 NTU 75,59

25' 90 NTU 85,1 84 NTU 84,97 89 NTU 79,11

30' 89 NTU 85,1 83 NTU 85,15 79 NTU 81,45

35' 81 NTU 85,26 76 NTU 86,4 74 NTU 82,63

40' 79 NTU 86,92 71 NTU 87,3 71 NTU 83,33

45' 77 NTU 87,25 69 NTU 87,66 70 NTU 83,57

50' 71 NTU 88,24 66 NTU 88,2 63 NTU 85,21

55' 68 NTU 88,74 65 NTU 88,37 62 NTU 85,45

60' 66 NTU 89,07 63 NTU 88,73 61 NTU 85,68
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b. Kestabilan Pengendapan 

Tabel 11 Kestabilan Penurunan Kekeruhan Terhadap Variasi Kekeruhan 

 

 

Hasil percobaan laboratorium dinyatakan stabil bila fluktuasi perubahan yang 

diambil pada 2 waktu berurutan kurang dari 10%. Pengujian dilakukan hingga 

tercapai keadaan tunak (steady state), yaitu dengan fluktuasi 10% (Ahmad, 2003). 

Dilihat dari kriteria desain unit prasedimentasi waktu detensinya adalah 0,5-3 jam 

berarti waktu minimum yang diambil adalah 0,5 jam. Berdasarkan tabel 6.6 pada 

kekeruhan awal 604 NTU waktu yang diambil yaitu pada menit ke 30 dengan % 

penurunan 1,11%, pada kekeruhan awal 559 NTU waktu yang diambil yaitu pada 

menit ke 35 dengan % penurunan 8,43% dan pada kekeruhan awal 426 NTU 

waktu yang diambil yaitu pada menit ke 40 dengan % penurunan 4,05. Berikut ini 

adalah grafik persentase kestabilan penurunan kekeruhan: 

 

5' 267 NTU 55,79 180 NTU 67,8 193 NTU 54,69

10' 170 NTU 36,33 150 NTU 16,67 110 NTU 43

15' 107 NTU 37,06 106 NTU 29,33 107 NTU 2,72

20' 96 NTU 10,28 95 NTU 10,38 104 NTU 2,8

25' 90 NTU 6,25 84 NTU 11,58 89 NTU 14,42

30' 89 NTU 1,11 83 NTU 1,19 79 NTU 11,23

35' 81 NTU 8,99 76 NTU 8,43 74 NTU 6,33

40' 79 NTU 2,47 71 NTU 6,58 71 NTU 4,05

45' 77 NTU 2,53 69 NTU 2,82 70 NTU 1,41

50' 71 NTU 7,79 66 NTU 4,35 63 NTU 10

55' 68 NTU 4,22 65 NTU 1,52 62 NTU 1,59

60' 66 NTU 2,94 63 NTU 3,08 61 NTU 1,61
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Gambar 10 Persentase Kestabilan Penurunan Kekeruhan Terhadap Variasi 

Kekeruhan 

 

Berdasarkan Gambar 10 kestabilan penurunan kekeruhan terhadap variasi waktu 

yang diambil yaitu 2 jarak setelah 10% dianggap stabil karena pada persentase 

tersebut sudah dianggap optimum dan tidak akan terjadi penurunan kekeruhan lagi 

secara signifikan. Jika akan memakai waktu optimum maka diambil rata-rata 

waktu dari ketiga variasi waktu tersebut yaitu menit 30 dari kekeruhan 604 NTU, 

menit 35 dari kekeruhan 559 NTU dan menit ke 40 dari kekeruhan 426 NTU yaitu 

35 menit untuk karakteristik air sampel yang sama. Sehingga waktu optimum 

yang dipakai sebesar 35 menit ini bisa digunakan dalam data efisiensi 

pengendapan untuk kekeruhan tinggi yaitu 604 NTU, 559 NTU, 426 NTU bisa 

menyisihkan kekeruhan > 80%. 
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5.4.3 Efisiensi Prasedimentasi dan Koagulan 

a. Efisiensi Sedimentasi 

Efisiensi sedimentasi ini dilakukan untuk mengetahui nilai kekeruhan terbesar 

terhadap kekeruhan yang dibuat yang dilakukan pada proses pengendapan lumpur 

menggunakan imhoff cone. Berikut ini disajikan Tabel 12 yang menyajikan data 

efisiensi penurunan kekeruhan awal setelah diendapkan menggunakan imhoff 

cone menurut variasi kekeruhan. 

 

Tabel 12 Efisiensi Penurunan Kekeruhan Sedimentasi 

Kekeruhan Awal 

(NTU) 

Kekeruhan setelah imhoff 

(NTU) 

Efisiensi 

(%) 

606 111 81,68 

514 77 85,02 

450 70 84,44 

361 64 82,27 

223 53 76,23 

147 47,29 67,83 

84 36,9 56,07 

28,73 20,98 26,98 

   

 

Gambar 11 Grafik Efisiensi Sedimentasi 

Tabel dan gambar diatas merupakan gambaran mengenai efisiensi penurunan 

sedimentasi penurunan kekeruhan dari air sampel yang dibuat sesuai karakterisitik 

air baku IPAM Badak Singa. Dari gambar dan tabel terlihat efisien penurunan 

kekeruhan paling besar terjadi pada kekeruhan awal 514 NTU menjadi 77 NTU 



 

61 

 

sebesar 85,02%. Ini disebabkan pada kekeruhan yang tinggi banyak mengandung 

material seperti lumpur dan pasir sehingga banyak yang terendapkan 

dibandingkan kekeruhan yang kecil yang mengandung sedikit material. Maka 

dilihat dari hasil percobaan efisiensi penurunan kekeruhan yang bisa diperuntukan 

untuk perencanaan prasedimentasi pada karakterisitik air sampel ini yaitu bila 

efisiensinya >50% yaitu dimulai dari kekeruhan 84 NTU. 

 

b.Efisiensi Koagulasi 

Dibawah ini adalah hasil efisiensi koagulasi terhadap variasi kekeruhan: 

1) Tanpa Perlakuan Pengendapan 

 

Tabel 13 Efisiensi Koagulasi Tanpa Perlakuan Pengendapan 

Kekeruhan 

Awal (NTU) 

Dosis optimum 

(ppm) 

Kekeruhan Akhir 

(NTU) 

Efisiensi 

(%) 

634 98 4,89 99,23 

543 94 4,48 99,17 

435 90 2,18 99,5 

374 60 4,62 98,76 

231 36 4,04 98,25 

147 28 0,36 99,75 

112 22 3,52 96,86 

99 18 2,55 97,42 

79 20 2,36 97,01 

51 20 4,66 90,86 

25,35 16 0,74 97,08 

 

 

Gambar 12 Grafik Efisiensi Koagulasi Tanpa Perlakuan Pengendapan 
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Tabel diatas merupakan gambaran mengenai efisiensi koagulasi tanpa perlakuan 

pengendapan. Dari tabel di atas kekeruhan awal yang dibuat menggunakan dosis 

optimum harus mencapai kekeruhan akhir mengacu pada 

PerMenKes492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu <5 NTU. Efisiensi koagulasi 

penurunan kekeruhan pada percobaan tersebut seluruhnya hampir sama yaitu 

>90%, dengan efisiensi tertinggi ada pada kekeruhan 147 NTU memakai dosis 28 

ppm mencapai kekeruhan akhir 0,36 NTU dengan efisiensi 99,75%. 

 

2) Dengan Perlakuan pengendapan 

Tabel 14 Efisiensi Koagulasi Dengan Perlakuan Pengendapan Menggunakan 

Kekeruhan Awal 

Kekeruhan Awal 

(NTU) 

Dosis Optimum 

(ppm) 

Kekeruhan Akhir 

(NTU) 

Efisiensi 

(%) 

606 40 3,48 99,42 

514 38 2,78 99,46 

450 38 4,29 99,05 

361 30 3,34 99,07 

223 32 2,19 99,02 

147 24 4,77 96,75 

84 14 2,9 96,55 

28,73 14 1,08 96,24 

  

 

Gambar 13 Grafik Efisiensi Koagulasi Dengan Perlakuan Pengendapan  

Menggunakan Kekeruhan Awal 
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Tabel diatas merupakan gambaran mengenai efisiensi koagulasi dengan perlakuan 

pengendapan menggunakan kekeruhan awal. Dari tabel di atas kekeruhan awal 

yang dibuat menggunakan dosis optimum harus mencapai kekeruhan akhir 

mengacu pada PerMenKes PerMenKes492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu <5 NTU. 

Dengan efisiensi tertinggi terjadi pada kekeruhan awal 514 NTU menggunakan 

dosis optimum 38 ppm mencapai kekeruhan akhir 2,78 NTU dengan efisiensi 

99,46%. 

 

Tabel 15 Efisiensi Koagulasi Dengan Perlakuan Pengendapan Menggunakan 

Kekeruhan Setelah Diendapkan 

Kekeruhan setelah imhoff 

(NTU) 

Dosis Optimum 

(ppm) 

Kekeruhan Akhir 

(NTU) 
Efisiensi (%) 

111 40 3,48 96,86 

77 38 2,78 96,39 

70 38 4,29 93,87 

64 30 3,34 94,78 

53 32 2,19 95,87 

47,29 24 4,77 89,91 

36,9 14 2,9 92,14 

20,98 14 1,08 94,85 

 

 

Gambar 14 Grafik Efisiensi Koagulasi Dengan Perlakuan Pengendapan  

Menggunakan Kekeruhan Setelah Diendapkan 

 

Tabel diatas merupakan gambaran mengenai efisiensi koagulasi dengan perlakuan 

pengendapan menggunakan kekeruhan setelah diendapkan. Dari tabel di atas 

kekeruhan awal yang dibuat menggunakan dosis optimum harus mencapai 
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kekeruhan akhir mengacu pada PerMenKes PerMenKes492/Menkes/Per/IV/2010 

yaitu <5 NTU. Dengan efisiensi tertinggi terjadi pada kekeruhan setelah 

diendapkan sebesar 111 NTU menggunakan dosis optimum 40 ppm mencapai 

kekeruhan akhir 3,48 NTU dengan efisiensi 96,86%. 

 

5.5 Perbandingan Hasil Percobaan Optimasi Dosis Koagulan Atau 

Prasedimentasi 

 

 Setelah melihat hasil dari percobaan skala laboratorium dengan melakukan jartest 

dengan dan tanpa pengendapan menggunakan imhoff cone, maka diperoleh hasil 

perbandingan sebagai berikut: 

a. Dosis Koagulan Optimum 

1. Untuk kekeruhan yang rendah lebih baik disisihkan dengan pembubuhan 

koagulan dibandingkan dengan membuat bak prasedimentasi, tetapi jika 

tiba-tiba terjadi kekeruhan yang tinggi harus menggunakan dosis yang 

tinggi pula maka proses backwash harus sering dilakukan. 

2. Dari segi biaya, tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika 

memilih pengoptimalan dosis koagulan. Hanya untuk biaya operasional 

sehari-hari untuk koagulan 

b. Dosis Koagulan Optimum 

3. Untuk kekeruhan yang rendah lebih baik disisihkan dengan pembubuhan 

koagulan dibandingkan dengan membuat bak prasedimentasi, tetapi jika 

tiba-tiba terjadi kekeruhan yang tinggi harus menggunakan dosis yang 

tinggi pula maka proses backwash harus sering dilakukan. 

4. Dari segi biaya, tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika 

memilih pengoptimalan dosis koagulan. Hanya untuk biaya operasional 

sehari-hari untuk koagulan 

c. Prasedimentasi 

1. Untuk kekeruhan yang tinggi lebih baik disisihkan dengan membuat bak 

prasedimentasi karena sangat efektif dapat menurunkan kekeruhan air 

baku sehingga mengurangi pemakaian koagulan sampai 50%. 
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2. Dari segi biaya, harus menyiapkan dana untuk membangun bak 

prasedimentasi pada intake Sungai Cikapundung. 

3. Dilihat dari lokasi harus memungkinkan adanya tempat untuk perencanaan 

pembangunan bak prasedimentasi tersebut. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

8.1 Kesimpulan 

Studi mengenai strategi optimasi sumber air Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy 

terhadap instalasi pengolahan badak singa menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Debit air baku yang dipergunakan oleh IPAM Badak Singa sudah memenuhi 

kapasitas produksi, yaitu 1800 L/detik. 

2. Faktor yang paling mempengaruhi besar kecilnya debit aliran Sungai Cikapundung 

yaitu intensitas hujan yang variatif setiap bulannya. 

3. Sumber air baku yang digunakan oleh IPAM Badak Singa dalam keadaan tercemar, 

karena terdapat cukup banyak parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada saat 

dilakukannya pemeriksaan terhadap kualitas air baku. 

4. Secara keseluruhan kinerja IPAM Badak Singa ini sudah cukup baik dilihat dari hasil 

pemeriksaan air hasil olahan yang dilakukan setiap harinya, meskipun terkadang 

masih terdapat beberapa operator yang lalai akan tugas dan kewajibannya. Selain itu 

terkadang terjadi kerusakan pada alat-alat, pompa dan lainnya namun hal ini masih 

dapat diatasi dengan baik dan tidak mengganggu jalannya proses produksi maupun 

distribusi. 

5. Pemeriksaan terhadap kualitas air olahan juga masih memenuhi standar baku mutu 

yang telah ditetapkan yaitu PERMENKES No.492/MENKES/ 

PER/IV/2010. 

6. Pada musim penghujan, fluktuasi kekeruhan air baku melonjak signifikan mencapai > 

600 NTU. 

7. Waktu optimum pengendapan lumpur terpilih yaitu 35 menit, sehingga dapat 

menurunkan kekeruhan > 80 %. 

8. Efisiensi penyisihan kekeruhan dengan pengendapan lumpur (prasedimentasi) paling 

tinggi terjadi pada kekeruhan 514 NTU sebesar 85,02% 

9. Efisiensi koagulasi tertinggi tanpa pengendapan terjadi pada kekeruhan 147 NTU 

sebesar 99,76 % 

10. Efisiensi koagulasi tertinggi dengan pengendapan menggunakan kekeruhan awal 

terjadi pada kekeruhan 514 NTU sebesar 99,46% sedangkan pada kekeruhan setelah 

diendapkan pada kekeruhan 111 NTU sebesar 96,86% 
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11. Minimum kekeruhan air baku untuk penyisihan kekeruhan pada prasedimentasi ini 

adalah 84 NTU. 

 

8.2 Saran 

1. Melakukan strategi operasional prasedimentasi untuk mengatasi kekeruhan yang tinggi 

yaitu > 84 NTU pada musim penghujan prasedimentasi digunakan, sedangkan saat 

kekeruhan yang rendah <84 NTU dilakukan pengaliran langsung tanpa melalui 

prasedimentasi guna mengoptimalkan dosis koagulan. 

2. PDAM bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan penyuluhan dan 

pendampingan pada warga yang bermukimdi hulu sungai dan di sekitar DAS 

Cikapundung dan Cisangkuy untuk tidak lagi membuang sampah, tidak lagi 

menggunakan badan air sebagai MCK dan juga tidak membuang kotoran ternaknya ke 

Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy, dengan begitu diharapkan kualitas air baku 

dapat ditingkatkan. 
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