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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber kehidupan. Namun demikian, saat ini masalah air di 

Indonesia merupakan permasalahan yang kronik dan pelik, mulai dari peristiwa 

banjir sampai kekeringan. Wilayah Indonesia menurut Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), memiliki 6% dari persediaan air dunia atau sekitar 

21% persediaan air Asia Pasifik. Namun demikian, kelangkaan dan kesulitan 

mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan yang mulai muncul 

di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun. Kecenderungan 

konsumsi air naik secara eksponensial, sedangkan ketersediaan air bersih 

cenderung melambat akibat kerusakan alam dan pencemaran, yaitu diperkirakan 

15-35% yang dibutuhkan per tahun. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan 

jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta, kebutuhan air bersih menjadi 

semakin mendesak (Susilawati, 2009). 

Menurut Andriani dan Affandy (2016), kebutuhan akan air oleh manusia tidak 

ada habisnya, terutama air bersih yang layak untuk keperluan rumah tangga 

seperti: mandi, memasak, bahkan yang paling penting adalah untuk minum. Hal 

ini bisa dirasakan pada beberapa tahun terakhir, bahkan sumber maupun tempat 

penampungan air sudah berkurang, seperti telaga yang berganti menjadi 

pemukiman, sumur bor yang airnya kering saat musim kemarau, maupun sungai-

sungai yang tercemar oleh bahan kimia. 
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 Secara umum sumber pencemaran dapat dikelompokkan dalam 2 golongan 

besar, yaitu sumber polutan yang berupa kegiatan atau hasil kegiatan manusia dan 

sumber polutan yang berupa kejadian alamiah. Pencemaran yang berasal dari 

proses perubahan yang terjadi secara alamiah di alam raya, proses tersebut berada 

diluar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Pencemaran dari alam 

memiliki 3 macam yaitu, pencemaran dari kejadian gunung berapi yang meletus, 

pencemaran akibat bencana alam banjir, dan pencemaran akibat gempa bumi 

gelombang tsunami (Rochmad, 2006). 

 Kejadian pencemaran dalam gunung berapi yang meletus menyebabkan lava 

keluar dan mengalir menuju kawah yang semakin hari semakin bertambah 

volumenya. Direktorat Vulkanologi dalam menentukan zonasi daerah bahaya 

letusan gunung api menyatakan bahwa daerah di sekitar kawah dikategorikan 

sebagai daerah terlarang karena kemungkinan terkena aliran piroklastik dan lava 

sangat besar. Daerah dengan tingkat bahaya lebih rendah ialah daerah bahaya 

ysng pertama, yaitu daerah yang tidak dapat diserang oleh awan panas namun saat 

letusan besar akan tertimpa hembusan piroklastik (pyroclastic surge) dan jatuhan 

piroklastik (hujan abu). Sedangkan bahaya daerah yang kedua, yaitu daerah yang 

berdekatan dengan sungai yang berhulu dan letaknya secara topografis rendah 

sehingga pada musim hujan dapat terlanda aliran lahar. Selain itu pula semakin 

bertambahnya air pada kawah gunung api maka semakin banyak pula kebocoran 

yang terjadi pada dinding kawah yang mengandung berbagai macam zat kimia 

terutama belerang (Asriningrum dkk, 2004). 

 Menurut Rompas (2018), belerang merupakan unsur kimia dalam tabel 

periodik yang memiliki lambing S dan nomor atom 16. Bentuk asli belerang ialah 
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zat padat kristal berwarna kuning, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni 

atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat. Banyaknya belerang yang berada 

dalam kerak bumi kira-kira bobotnya 0,1% termasuk didalamnya selenium dan 

tellurium yang merupakan keluarga belerang. Menurut Rahayu (2017), belerang 

yang masih murni dapat ditemukan pada sumber lingkungan yang dekat dengan 

gunung berapi aktif atau gunung berapi yang sudah tidak aktif. Hal ini disebabkan 

karena adanya sumber gas hidrogen sulfida yang dibentuk dari bagian bawah 

permukaan bumi dan terpengaruh oleh oksigen. 

 Menurut berita yang ditulis Bambang (2011), air sungai disebagian kabupaten 

Situbondo Jawa Timur mulai berwarna kemeran dan mengeluarkan aroma 

belerang. Salah satu sungai yang airnya berwarna kemerahan dan bau belerang 

adalah Sungai Samir di kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. 

Wariyanto, seorang warga Asembagus, mengatakan warna air akan semakin 

memerah dengan bau belerang menyengat saat hujan deras turun. Sementara itu 

untuk menghindari ancaman penyakit dan bahaya bila terjadi letusan Gunung Ijen. 

Pasalnya kawasan Asembagus rentan dialiri lahar jika Ijen benar-benar meletus, 

BPBD dan polisi juga meminta warga tidak menggunakan air sungai untuk 

kebutuhan minum dan memasak (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2011). 

Menurut Ramadhani (2016), kadar sulfida sebagai ion utama (major ion) dalam 

perairan, memberikan indikasi adanya pelepasan gas dari aktivitas oksidasi bakteri 

anaerob dalam air, yang ditandai dengan munculnya bau yang kurang sedap. 

 Menurut Zaenuddin (2012), amcaman bahaya yang berasal dari  kawah Ijen, 

selain material hasil erupsi adalah air danau kawah dengan derajat keasaman yang 

sangat tinggi (pH = 0,2). Kondisi keasaman air danau yang tinggi (hyper-acid 
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water) disebabkan adanya interaksi antara air dan gas yang bersumber dari 

magma. Menurut Susiati dkk (2002), menyatakan bahwa sungai Banyuputih-

Banyupahit secara alamiah telah dicemari oleh belerang dari kawah Gunung Ijen, 

sehingga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermata air dari kawah Gunung Ijen 

mulai berbahaya bagi keselamatan manusia dan hewan. Kebocoran kawah telah 

lama terjadi sampai saat ini sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan 

hidup di aliran sungai Banyupahit hingga daerah Asembagus yang berjarak 

kurang lebih 40 km dari kawah Ijen ke arah Barat Laut, aliran air tersebut sampai 

di Belawan, yang berjarak sekitar 10 km dari kawah, mencapai pH = 2 dan ketika 

sampai di Asembagus (40 km dari kawah) pH air sungai sekitar 3. 

 Menurut Perdana (2017), pada danau kawah Ijen terdapat rembesan di 

dinding kawah bagian barat membentuk hulu Sungai Banyupahit menuju hilir 

Banyupahit, dalam perjalanan air tersebut mengalami proses kimia seperti 

pembentukan gipsum di hulu Sungai Banyuputih, maupun proses pencampuran 

dan pengenceran dengan air netral. Aliran sungai ini dimanfaatkan warga untuk 

pengairan sawah, MCK, dan konsumsi air minum. 

 Menurut Suparjo (2009), berdasarkan ambang batas baku mutu kelas II PP. 

No.82 tahun 2001, H2S memiliki indikator sebesar 0,002 mg/L. Apabila lebih dari 

0,002 mg/L, maka dinyatakan bahwa sungai tersebut tercemar. Bahaya yang 

ditimbulkan dari kadar H2S yang berlebih dapat mengakibatkan beberapa 

gangguan pada manusia, gangguan tersebut yaitu kerusakan pada gigi, kerusakan 

pada paru-paru apabila terhirup oleh aroma yang menyengat, iritasi pada kulit atau 

gatal-gatal dan sakit perut (Wibowo, 2012). 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan menganalisis kadar belerang yang mengaliri air sungai dari Gunung Ijen 

dalam judul Analisis Kadar Belerang Aliran Air Sungai Banyuputih dari 

Gunung Ijen di Desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo 

Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada kandungan kadar H2S dalam 3 jalur Sungai Banyuputih? 

2. Apakah kadar pH pada Sungai Banyuputih masih dalam kisaran normal? 

3. Apakah hasil analisis dari kadar H2S dan pH dapat menjadi sumber belajar 

bagi siswa SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan kandungan kadar H2S dalam 3 jalur Sungai 

Banyuputih 

2. Untuk mendeskripsikan hasil pengukuran pH air Sungai Banyuputih 

3. Untuk mendeskripsikan hasil dari pengujian kadar H2S dan pH yang akan 

menjadi sumber belajar biologi SMA. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

 Dapat menjadikan acuan sebagai pengujian air sungai yang dekat dengan 

pegunungan aktif. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimbau masyarakat agar tidak lagi 

menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, karena apabila 

terus-menerus mengkonsumsi air sungai tersebut, maka banyak pula zat kimia 

yang terendap dalam tubuh kita. 

2. Bagi Siswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menunjang 

pengetahuan siswa sebagai sumber belajar pada mata pelajaran biologi yang 

relevan dengan Kompetensi Dasar 3.10 menganalisis data perubahan lingkungan 

dan dampak dari perubahan tersebut bagi kehidupan pada materi pokok kerusakan 

lingkungan atau pencemaran lingkungan. 

3. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini akan memperkaya wawasan peneliti mengenai terjadinya 

fenomena alam disekitar yang kurang diketahui oleh masyarakat perkotaan dan 

kurang diperhatikan oleh masyarakat perkotaan. Selain itu pula dapat menjadi 

bahan untuk mendapatkan gelar sarjana. 
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1.5 Definisi Istilah 

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, 

mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali 

menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan 

maknanya. 

2. Kadar dapat berarti kandungan, kepekatan atau konsentrasi dan umumnya 

dinyatakan dalam suatu satuan kuantitas per satuan volume atau bobot. 

Misalnya gram per liter, gram per kilogram, atau mol per liter. 

3. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir 

secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). 

4. Belerang adalah unsur kimia dalam sistim periodik yang mempunyai 

simbol S dan nomor atom 16. Belerang bukan logam multivalent yang 

berlimpah, tanpa rasa dan tanpa bau. Belerang dalam bentuk aslinya, 

adalah satu kristal padat yang berwarna kuning. 

 


