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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Air 

Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan. Makhluk 

hidup di muka bumi ini tak dapat terlepas dari kebutuhan akan air. Air merupakan 

kebutuhan utama proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan jika 

tidak ada air di bumi. Namun demikian, air dapat menjadi malapetaka apabila 

tidak tersedia dalam kondisi benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Air yang 

relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, 

untuk industri, untuk kebersihan salinitasi kota, maupun untuk keperluan 

pertanian dan lain sebagainya (Wati, 2016). Menurut Fathony (2012), air adalah 

sumber daya alam yang mutlak dipergunakan bagi hidup dan kehidupan manusia. 

Kebutuhan manusia akan kebutuhan air selalu meningkat dari waktu ke waktu, 

bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air tersebut, 

melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan 

air. 

2.1.1 Kualitas Air 

Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur atau uji berdasarkan 

parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003). Penentuan kualitas ini dapat di 

nyatakan dengan parameter kualitas air.  
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Berikut ini merupakan macam-macam Parameter yang digunakan untuk 

mengukur kualitas air, yaitu : 

1. Parameter Kualitas Fisik. 

Menurut Amin (2014), parameter fisik, adalah parameter yang dapat di 

identifikasi dari kondisi fisik air. Parameter fisik menyatakan kondisi air atau 

keberadaan bahan yang dapat diamati secara visual atau kasat mata. Parameter 

fisik meliputi: kekeruhan, kandungan partikel atau padatan, warna, rasa, bau, 

suhu, dan sebagainya (Wulan, 2016). 

Parameter fisik terdiri atas: 

a) Tidak berwarna 

Air untuk kebutuhan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti 

mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan, artinya air minum 

sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari 

berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Warna dapat 

disebabkan oleh tanin dan asam humat atau zat organik, sehingga apabila 

tercampur dengan klor dapat membentuk senyawa kloroform yang beracun, dan 

akan berdampak terhadap kesehatan pengguna air (Rini, 2014). 

b) Tidak berbau 

Air yang bagus memiliki ciri tidak berbau jika dicium dari jauh maupun dari 

dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang 

mengalami penguraian oleh mikroorganisme air. 
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c) Tawar 

Secara fisika, air dapat dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, 

pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin 

disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa 

asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik. Air dengan rasa 

yang tidak tawar dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat 

membahayakan kesehatan, seperti rasa logam (Sarman, 2015). 

d) Kekeruhan 

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisik seperti berikut jernih 

atau tidak keruh. Air yang keruh mengandung partikel bahan yang tersuspensi 

sehingga memberikan warna yang berlumpur dan kotor. Standar air bersih 

ditetapkan oleh Permenkes RI No. 492 / Menkes / Per / IV / 2010, yaitu 

kekeruhan yang dianjurkan maksimum 5 NTU. Kekeruhan air disebabkan oleh zat 

padat yang tersuspensi, baik yang bersifat organik, maupun anorganik. Zat 

anorganik biasanya berasal dari lapukan tanaman atau hewan, dan buangan 

industri juga berdampak terhadap kekeruhan air, sedangkan zat organik dapat 

menjadi makanan bakteri, sehingga mendukung pembiakkannya dan dapat 

tersuspensi dan menambah kekeruhan air. Air yang keruh sulit didisinfeksi karena 

mikroba terlindung oleh zat tersuspensi tersebut, sehingga berdampak terhadap 

kesehatan, bila mikroba terlindung menjadi patogen (Soemirat, 2009). 

e) Suhu 

Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur udara (± 



11 

 

 

300C). Air yang secara mencolok mempunyai temperatur diatas atau dibawah 

temperatur udara berarti mengandung zat-zat tertentu yang mengeluarkan atau 

menyerap energi dalam air. Berdasarkan aspek suhu air, diketahui bahwa suhu air 

yang tidak sejuk atau berlebihan dari suhu air yang normal akan mempermudah 

reaksi zat kimia, sehingga secara tidak langsung berimplikasi terhadap keadaan 

kesehatan pengguna air (Rini 2014). 

2. Parameter Kualitas Kimia 

Parameter kimia ini menyatakan kandungan unsur atau senyawa kimia dalam 

air, seperti kandungan oksigen, bahan organik (BOD, COD, TOC) mineral atau 

logam, derajat keasaman, nutrien atau hara, kesadahan dan sebagainya. Kualitas 

air tergolong baku apabila memiliki pH yang netral dan tidak mengandung bahan 

kimia beracun, pH merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan intensitas 

keadaan asam atau basa suatu larutan. Skala pH diukur dengan pH meter atau 

lakmus. Air murni mempunyai pH 7, apabila pH dibawah 7 berarti air bersifat 

asam, sedangkan bila di atas 7 bersifat basa. Air yang berkualitas baik tidak 

mengandung bahan kimia beracun seperti besi (Fe), Klorida (Cl), dan Nitrat 

(NO2) (Kusnaedi, 2010). 

Berikut macam-macam bahan kimia beracun, meliputi ; 

a) Besi (Fe) 

Besi atau Ferrum (Fe) adalah metal berwarna abu-abu, liat, dan dapat di 

bentuk. Besi merupakan elemen kimiawi yang dapat ditemukan hampir di setiap 

tempat di bumi pada semua lapisan-lapisan geologis, namun besi juga merupakan 
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salah satu logam berat yang berbahaya apabila kadarnya melebihi ambang batas 

(Soemirat, 2009). Besi dapat larut pada pH rendah. Kadar besi dalam air tidak 

boleh melebihi 1,0 mg/L, karena dapat menimbulkan rasa, bau dan dapat 

menyebabkan air yang berwarna kekuningan, menimbulkan noda pakaian dan 

tempat biaknya bakteri Creonothrinx yaitu bakteri besi (Soemirat, 2009). 

Besi dibutuhkan tubuh dalam pembentukan Hemoglobin. Banyaknya Fe 

didalam tubuh dikendalikan pada fase absorbsi. Tubuh manusia tidak dapat 

mengekresikan Fe. Karenanya mereka yang sering mendapat transfusi darah, 

warna kulitnya menjadi hitam karena akumulasi Fe. Sekalipun Fe itu diperlukan 

tubuh, tetapi dalam dosis besar dapat merusak dinding usus. Kematian seringkali 

disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini (Soemirat, 2009). 

b) Klorida 

Menurut Soemirat (2009), klorida adalah senyawa hologen Klor (CL). 

Toksisitasnya tergantung pada gugus senyawanya. Misalnya NaCL sangat tidak 

beracun, tetapi karboksil klorida sangat beracun. Negara Indonesia banyak 

menggunakan senyawa klor sebagai desinfektan untuk penyediaan air minum. 

Sebagai desinfektan, sisa klor didalam penyediaan air sengaja dipertahankan 

dengan konsentrasi sekitar 0,1 mg/l untuk mencegah terjadinya rekontaminasi 

oleh mikroorganisme patogen, tetapi klor ini dapat terikat senyawa organik 

berbentuk hologen hidrokarbon (Cl-HC) banyak diantaranya dikenal sebagai 

senyawa Karsinogenik. Oleh karena itu, di berbagai negara maju sekarang ini, 

klorinisasi sebagai proses desinfektan tidak lagi digunakan.  
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c) Nitrat 

Terkontaminasinya sumber air di pedesaan memberikan petunjuk untuk 

menemukan sumber nitrat. Nitrat menumpuk di pertanian dimana petani 

menyebar anorganik pupuk dan pupuk kandang di lahan pertanian. Nitrogen yang 

tidak diambil oleh tanaman dapat larut melalui tanah ke air tanah dan kemudian 

mengalir untuk mengisi sumur. Terlalu banyak nitrat dalam air minum 

menimbulkan risiko untuk bayi dibawah usia enam bulan. Jika bayi air makan 

atau susu formula dibuat dengan air yang tinggi nitrat, kondisi yang disebut "biru 

sindrom bayi" (methemoglobinemia) dapat berkembang. Bakteri yang hadir dalam 

perut bayi dapat mengkonversi nitrat menjadi nitrit (NO2), suatu bahan kimia 

yang dapat mengganggu kemampuan darah bayi untuk membawa oksigen. Ketika 

kondisi memburuk, kulit bayi ternyata warna kebiruan, terutama di sekitar mata 

dan mulut. Jika kadar nitrat dalam air cukup tinggi dan medis tidak mendeteksi 

dengan cepat, kematian dapat terjadi (Dewi dkk, 2016). 

2.1.2 Penggolongan Air 

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990 mengelompokkan kualitas air 

menjadi beberapa golongan menurut peruntukkannya adalah sebagai berikut : 

1. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara 

langsung, tanpa pengolahan terlebih dahulu. 

2. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. 

3. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan 

dan peternakan. 
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4. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, 

usaha diperkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air (wibowo, 

2012). 

2.1.3 Tujuan Pemantauan Kualitas Air 

Pemantauan kualitas air suatu perairan memiliki tiga tujuan utama sebagai 

berikut: 

1. Environmental Surveillance, yakni tujuan untuk mendeteksi dan mengukur 

pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu pencemar terhadap kualitas 

lingkungan dan mengetahui perbaikan kualitas lingkungan setelah 

pencemar tersebut dihilangkan. 

2. Establishing Water-Quality Criteria, yakni tujuan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat antara perubahan variable-variabel ekologi perairan 

dengan parameter fisika dan kimia, untuk mendapatkan baku mutu kualitas 

3. Appraisal of Resources, yakni tujuan untuk mengetahui gambaran kualitas 

air pada suatu tempat secara umum (Effendi, 2003) 

2.1.4 Karakteristik Air 

Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dengan jumlah sekitar 1.368 juta 

km3. Air terdapat dalam berbagai bentuk, misalnya uap, air, es, cairan, salju. Air 

tawar terutama terdapat di sungai, danau, air tanah (ground water), dan gunung es 

(glacier). Semua badan air di daratan dihubungkan dengan laut dan atmosfer 

melalui siklus hidrologi yang berlangsung secara kontinu. 
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2.1.5 Sifat Air 

Air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa kimia 

yang lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0oC (32o F) – 

100oC, air berwujud cair. Suhu 0o merupakan titik beku (freezing point) 

dan suhu 100oC merupakan titik didih (boiling point) air. Tanpa sifat 

tersebut, air yang terdapat di dalam jaringan tubuh makhluk hidup maupun 

air yang terdapat di laut, sungai, danau, dan badan air yang lain akan 

berada dalam bentuk gas atau padatan; sehingga tidak akan terdapat 

kehidupan di muka bumi ini, karena sekitar 60% - 90% bagian sel 

makhluk hidup adalah air. 

2. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai 

penyimpan panas yang sangat baik. Sifat ini memungkinkan air tidak 

menjadi panas ataupun dingin dalam seketika. Perubahan suhu air yang 

lambat mencegah terjadinya stress pada makhluk hidup karena adanya 

perubahan suhu yang mendadak dan memelihara suhu bumi agar sesuai 

bagi makhluk hidup. Sifat ini juga menyebabkan air sangat baik digunakan 

sebagai pendingin mesin. 

3. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Penguapan 

(evaporasi) adalah proses perubahan air menjadi uap air. Proses ini 

memerlukan energi panas dalam jumlah yang besar, sebaliknya perubahan 

uap air menjadi cairan (kondensasi) melepaskan energi panas yang besar. 

Pelepasan energi ini merupakan salah satu penyebab mengapa kita merasa 
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sejuk pada saat berkeringat. Sifat ini juga merupakan salah satu faktor 

utama yang menyebabkan terjadinya penyebaran panas secara baik di 

bumi. 

4. Air merupakan pelarut yang baik. Air mampu melarutkan berbagai jenis 

senyawa kimia. Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang 

sangat sedikit, sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia 

hingga 35.000 mg/liter. Sifat ini memungkinkan unsur hara (nutrien) 

terlarut diangkut keseluruh jaringan tubuh makhluk hidup dan 

memungkinkan bahan-bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh 

makhluk hidup dilarutkan untuk dikeluarkan kembali. sifat ini juga 

memungkinkan air digunakan sebagai pencuci yang baik dan pengencer 

bahan pencemar (polutan) yang masuk ke badan air. 

5. Air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Suatu cairan dikatakan 

memiliki tegangan permukaan yang tinggi jika tekanan antar-molekul 

cairan tersebut tinggi. Tegangan permukaan yang tinggi menyebabkan air 

memiliki sifat membasahi suatu bahan secara baik (higher wetting ability). 

Tegangan permukaan yang tinggi juga memungkinkan terjadinya sistem 

kapiler, yaitu kemampuan untuk bergerak dalam pipa kapiler (pipa dengan 

lubang yang kecil). Dengan adanya sistem kapiler dan sifat sebagai pelarut 

yang baik, air dapat membawa nutrien dari dalam tanah ke jaringan 

tumbuhan (akar, batang, dan daun). Adanya tegangan permukaan 

memungkinkan beberapa organisme, misalnya jenis-jenis insekta, dapat 

merayap di permukaan air (Effendi, 2003). 
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2.2 Pencemaran 

Menurut Istomi (2013), pencemaran adalah peristiwa adanya penambahan 

bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia ke dalam lingkungan 

yang biasanya dapat memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap 

lingkungannya. 

Menurut Lutfi (2004), pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam 

lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal 

struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi 

daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. 

Manusia merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang 

mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan 

hidup. Usaha dalam merubah lingkungan hidupnya ini dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya tetapi hal tersebut menimbulkan masalah 

yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang 

tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, 

menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, 

bahkan diharapkan untuk dapat mecegah terjadinya pencemaran. 

Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia ini, 

maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi 

menjadi tiga jenis pencemaran, yaitu: 

a) Pencemaran tanah. 

b) Pencemaran udara 
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c) Pencemaran air (lutfi, 2004) 

2.2.1 Pencemaran Air 

Pencemaran air terjadi bila ada suatu bahan atau keadaan (misalnya panas) 

yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas badan air sampai suatu 

tingkat tertentu sehingga tidak memenuhi baku mutu atau tidak dapat digunakan 

untuk keperluan tertentu. 

Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda seperti pembuangan limbah pabrik ke sungai dan pencemaran 

air oleh sampah yang dapat merusak ekosistem sungai dan menyebabkan banjir. 

Dampak pencemaran air dapat mempengaruhi perubahan struktur dan fungsi 

ekosistem sungai baik hewan maupun tumbuhan (Merliyana, 2017). 

2.2.2 Pencemaran Air Tanah 

Zat pencemar (pollutant) dapat di definisikan sebagai zat kimia biologi, radio 

aktif yang berwujud benda cair, padat, maupun gas, baik yang berasal dari alam 

yang kehadirannya dipicu oleh manusia (tidak langsung) ataupun dari kegiatan 

manusia (anthropogenic origin) yang telah diidentifikasi mengakibatkan efek 

yang buruk bagi kehidupan manusia, kualitasnya akan semakin menurun. 

Pencemaran air tanah antara lain disebabkan oleh kurang teraturnya pengelolaan 

lingkungan. 

Akibat pengambilan air tanah yang insentif di daerah tertentu dapat 

menimbulkan pencemaran air tanah dalam yang berasal dari air tanah dangkal, 

sehingga kualitas air tanah yang semula baik menjadi menurun dan bahkan tidak 
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dapat digunakan sebagai bahan baku air minum. Sedangkan di daerah dataran 

pantai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan 

terjadinya intrusi air laut karena pergerakan air laut ke air tanah (Kodoatie dan 

Syarief, 2010). 

2.2.3 Pencemaran Air Laut 

Laut merupakan milik umum yang pengelolaan dan perlindungan oleh 

pemerintah. Pencemaran air laut yang terjadi perlu untuk dikendalikan karena 

dengan adanya pencemaran air laut dapat mnegurangi pemanfaatan dari air laut 

sebagai kebutuhan utama dan salah satu faktor dalam pembangunan 

perkelanjutan, pencemaran dikendalikan bersama-sama bukan hanya oleh 

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kepentingan yang 

melakukan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelajutan 

namun masyarakat juga harus turut serta ikut mengendalikan pencemaran sampah 

dalam air laut, karena pemerintah atau masyarakat merupakan faktor manusia 

yang dapat menimbulkan pencemaran air laut dengan beberapa faktor penyebab, 

salah satunya adalah sampah. Pengendalian pencemaran air laut penting dilakukan 

karena air laut merupakan sebagian kebutuhan yang selalu dimanfaatkan manusia 

dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan faktor utama dalam pembangunan 

(Kodoatie dan Syarief, 2010). 

2.2.4 Pencemaran Air Sungai 

Pencemaran sungai dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang 

melebihi baku mutu air limbah, disamping itu juga ditentukan oleh debit air 

limbah yang dihasilkan. Indikator pencemaran sungai selain secara fisik dan kimia 
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juga dapat secara biologis (Meilani, 2017). 

Jumlah aliran air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi 

tergantung dari jenis dan besar kecilnya industri, pengawasan industri, derajat 

penggunaan air, derajat pengolahan air limbah yang ada. Air limbah mempunyai 

komposisi yang sangat bervariasi sesuai dengan sumber asalnya. Dampak dari 

pembuangan limbah cair ini mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan 

tercemar. Hal ini terlihat dari warna air sungai yang berubah menjadi keruh. 

Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, patogen atau bakteri dan 

perubahan sifat Fisika dan kimia dari air. Banyak unsur-unsur kimia merupakan 

racun yang mencemari air. Patogen atau bakteri mengakibatkan pencemaran air 

sehingga menimbulkan penyakit pada manusia dan binatang. Adapun sifat fisika 

dan kimia air meliputi derajat keasaman, konduktivitas listrik, suhu dan pertilisasi 

permukaan air (Meilani, 2017). 

2.3 Sungai 

Menurut Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011, definisi sungai adalah alur 

atau wadah air alami atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di 

dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh 

garis sepadan. Sungai sebagai wadah air mengalir selalu berada di posisi paling 

rendah dalam lanskap bumi, sehingga kondisi sungai tidak dapat dipisahkan dari 

kondisi daerah aliran sungai. Keberadaan sungai dapat memberikan manfaat baik 

pada kehidupan manusia maupun pada alam. Wilayah sungai adalah kesatuan 

wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai 

dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 
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(dua ribu kilo meter persegi).  

Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul 

sebelah dalam yang terletak di kiri atau kanan palung sungai. Garis sempadan 

adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas 

perlindungan sungai. Sungai dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan sehari-

hari, baik mencuci, transportasi, mandi dan sebagainya bahkan untuk di wilayah 

tertentu sungai dapat dimanfaatkan untuk menunjang makan dan minum. Sungai 

sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan 

pembangunan nasional. Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk 

menghubungkan wilayah satu dengan lainnya (Rifqi, 2014). 

2.3.1 Daerah Aliran Sungai 

Menurut UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air disebutkan bahwa 

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan 

dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, 

menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di 

laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

Aliran DAS adalah satu kesatuan yang di mulai dari hulu, tengah sampai ke 

hilir. Hulu sungai atau DAS adalah bagian alur sungai yang terdekat dengan titik 

tertinggi dari alur sungai (Sandy, 1985). Secara biogeofisik, bagian hulu dicirikan 

dengan merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, 

merupakan daerah dengan kemiringan lereng besar (lebih besar dari 15%) bukan 
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merupakan daerah banjir, pengaturan pemakaian air ditentukan oleh pola drainase 

dan jenis vegetasi umumnya berupa tegakan hutan (Asdak, 2002) serta memiliki 

nilai debit relatif kecil, alur sungai relatif sempit dan ukuran material atau 

sedimen relatif besar. Bagian tengah DAS memiliki karakteristik diantara hulu 

dan hilir, dengan kata lain bagian tengah merupakan daerah transisi dari hulu dan 

hilir (Asdak, 2002). 

2.3.2 Tingkatan Sungai 

Jaringan sungai dan anak-anak sungainya mempunyai bentuk seperti 

percabangan pohon. Parit-parit bergabung membentuk alur yang lebih besar, yang 

selanjutnya beberapa alur bergabung membentuk anak sungai, dan kemudian 

beberapa anak sungai tersebut membentuk sungai utama. Tingkatan sungai 

ditetapkan berdasarkan ukuran alur dan posisinya; tingkatan terendah untuk alur 

terkecil yang merupakan sungai-sungai paling ujung dan tingkat yang lebih tinggi 

untuk alur yang lebih besar yang berada di daerah bagian hilir. 

Menurut Triatmodjo (2008), menetapkan bahwa anak sungai paling ujung 

sebagai sungai tingkat satu. Apabila dua alur dengan tingkat yang sama 

bergabung, mama tingkat alur di bawah percabangan tersebut meningkat satu 

tingkat. Sebagai contoh, apabila dua anak sungai tingkat satu bertemu akan 

membentuk sungai tingkat dua. Apabila dua sungai tingkat dua bergabung akan 

membentuk sungai tingkat tiga, demikian seterusnya. Apabila sebuah sungai 

dengan suatu tingkat bertemu dengan sungai yang mempunyai tingkat lebih 

rendah maka tingkat sungai pertama tidak berubah. 
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2.3.3 Panjang Sungai 

Panjang sungai diukur pada peta. Panjang suatu segmen sungai disarankan 

untuk mengukurnya beberapa kali dan kemudian dihitung panjang reratanya. 

Panjang sungai adalah panjang yang diukur sepanjang sungai, dari stasiun yang 

ditinjau atau muara sungai sampai ujung hulunya. Sungai utama adalah sungai 

terbesar pada daerah tangkapan dan yang membawa aliran menuju muara sungai. 

Pengukuran panjang sungai dan panjang DAS adalah penting dalam analisis 

aliran limpasan dan debit aliran sungai. Panjang DAS  adalah panjang maksimum 

sepanjang sungai utama dari stasiun yang ditinjau (atau muara) ke titik terjauh 

dari batas DAS. Panjang pusat berat Lc adalah panjang sungai yang diukur 

sepanjang sungai dari stasiun yang ditinjau sampai titik terdekat dengan titik berat 

daerah aliran sungai. Pusat berat DAS adalah pusat berat titik perpotongan dari 

dua atau lebih garis lurus yang membagi DAS menjadi dua DAS yang kira-kira 

sama besar (Triatmodjo, 2008). 

2.3.4 Kualitas Air Sungai 

Kualitas air sungai merupakan kondisi kualitatif yang diukur berdasarkan 

parameter tertentu dan dengan metode tertentu sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. Kualitas air sungai dapat dinyatakan dengan parameter fisika, kimia dan 

biologi yang menggambarkan kualitas air tersebut (Asdak, 2010). 

Menurut Agustiningsih (2012), daerah hulu dengan pola pemanfaatan lahan 

yang relatif seragam, mempunyai kualitas air yang lebih baik dari daerah hilir 

dengan pola penggunaan lahan yang beragam. Semakin kecil tutupan hutan dalam 



24 

 

 

sub DAS serta semakin beragamnya jenis penggunaan lahan dalam sub DAS 

menyebabkan kondisi kualitas air sungai yang semakin buruk, terutama akibat 

adanya aktivitas pertanian dan pemukiman. 

2.3.5 Sungai Banyuputih 

Sungai Banyuputih terletak di desa Bantal Kecamatan Asembagus Kabupaten 

Situbondo. Sungai tersebut mengaliri ke berbagai desa di Kecamatan Asembagus 

yakni, desa Trigonco, desa Kertosari, desa Awar-awar, dan desa Wringin Anom. 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Banyuputih berdasarkan morfologinya memiliki 

anak-anak sungai, anak sungai tersebut meliputi; Sungai Banyupait, Kali Blawan, 

Kalisat, Kali Sengon, Kali Banyuputih 1, dan Kali Banyuputih 2 di sebelah utara 

Blawan (Raharjo dkk, 2014). 

2.4 Belerang 

Sulfur atau 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. Belerang ditemukan di alam dalam 

bentuk unsur murni atau dalam bentuk mineral sulfida atau sulfat. Belerang 

merupakan unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua asam amino. 

Belerang digunakan terutama dalam baja dan juga digunakan secara meluas dalam 

mesiu, korek api, racun serangga dan racun jamur (Mukti, 2012). Menurut 

Rolando (2018), belerang adalah bahan kimia mineral yang paling penting dan 

unsur yang paling banyak disebarluaskan. Belerang di alam terdapat dalam 

keadaan bebas yang diperoleh dari gunung berapi dan ada pula yang tertimbun di 
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dalam tanah. Belerang dalam bentuk senyawa tersebar luas di bumi sebagai sulfit 

dan sulfat. Belerang dalam bentuk gas dapat ditemui pada proses peleburan biji 

logam dan industri kimia. Belerang memiliki sifat relatif inert, tetapi pada kisaran 

2470C belerang terbakar menjadi SO2 atau SO3 dan gas ini dapat digunakan 

langsung atau dikonversikan menjadi asam sulfat, hal tersebut merupakan 

penggunaan belerang yang murah. Belerang berikatan dengan ion hidrogen dan 

oksigen dalam perairan. Bentuk belerang di perairan adalah sulfida (S2-), 

hydrogen sulfida (H
2
S), ferro sulfida (FeS), sulfur dioksida (SO

2
), sulfit (SO

3
), 

dan sulfat (SO4). Sulfat yang berikatan dengan hidrogen membentuk asam sulfat 

dan sulfat yang berikatan dengan logam alkali merupakan bentuk sulfur yang 

paling banyak ditemukan di danau dan sungai. 

Menurut Kadarsetia (2006), menyatakan bahwa H2S dalam kawah gunung 

berapi disebabkan oleh letusan gunung berapi yang melepaskan beberapa jenis 

gas, yaitu H
2
O, CO

2
, HCl, SO

2
, H

2
S, HF, H

2
, HBr, NH

3
, CH

4
, H

2
BO dan N

2
. Hal 

ini kemungkinan besar berkaitan dengan interaksi yang berjalan secara intensif 

antara batuan gunung api dengan air danau dalam kondisi fisika dan kimia 

tertentu, yang menyebabkan gas-gas SO2 dan H2S yang berperan aktif dalam 

mempengaruhi komposisi kimia air danau kawah. Menurut Priatna (2014), adanya 

perubahan konsentrasi dari masing-masing gas sangat dipengaruhi oleh suhu dan 

tekanan atau tingkat aktivitas vulkanik yang sedang terjadi. Hal tersebut 

menandakan adanya hubungan yang signifikan ketika terjadi peningkatan 

peningkatan konsentrasi H2, lalu terjadi pembentukan H2S yang dipengaruhi oleh 

meningkatnya konsentrasi H2 dalam magma tersebut. 
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2.4.1 Transformasi Kimia Senyawa Belerang 

Transformasi kimia senyawa belerang akibat aktivitas antropogenik 

diperkirakan memberikan kontribusi 100 juta metrik ton belerang per tahun, 

sedangkan kontribusi dari aktivitas nonantropogenik berasal dari vulkanik dan 

proses pembusukkan bahan organik memberikan kontribusi di bawah 1 juta 

metrik ton per tahun. Pada dasarnya, siklus senyawa belerang di atmosfer 

melibatkan H2S, SO2, SO3 dan SO4. Belerang yang dihasilkan dari aktivitas 

nonantropogenik masuk ke atmosfer terutama dalam bentuk H2S yang berasal 

dari vulkanik dan dari proses pembusukan bahan organik (Sopiah, 2005).  

2.4.2 Indikator atau batas belerang dalam air 

Menurut (Menteri Kesehatan RI, 2002) batas yang diperbolehkan kadar 

belerang dalam air yaitu, 0,02 mg/l, apabila melebihi batas tersebut dapat 

dikatakan berbahaya dan tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan jika kadar belerang di air kurang dari ketetapan tersebut maka 

dikatakan tidak berbahaya bagi masyarakat untuk menggunakan atau 

mengkonsumsi air yang mengandung belerang.  

2.4.3 Dampak Pencemaran Belerang Bagi Kesehatan 

Sering sekali kita mengabaikan kesehatan demi untuk kebutuhan sehari-hari, 

masyarakat sekitar sungai Banyuputih memanfaatkan air sungai tersebut sebagai 

kebutuhan sehari-hari contohnya yaitu mandi, minum, masak, bahkan MCK 

(Mandi Cuci Kakus). Berikut adalah gangguan yang dapat dialami apabila 

mengkonsumsi air sungai yang mengandung banyak belerang bagi masyarakat 
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yaitu gangguan pernafasan atau sesak nafas, kerusakan pada gigi dan menjadi 

keropos, nyeri pada persendian, gagal ginjal dan yang terparah sampai menuju 

pada kematian (Ma’rufi dkk, 2016). 

2.4.4 Hubungan Kualitas Air Dengan Kadar Belerang 

Aliran air sungai yang tercemari oleh kandungan belerang yang berlebih akan 

menunjukkan perubahan yang signifikan, perubahan tersebut telah dipaparkan 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo (2011) menyatakan 

bahwa warna aliran air sungai Banyupahit berwarna kemerahan. Air juga 

memiliki pH, pH normal air yang bersih dan layak untuk konsumsi ialah 7 (tujuh) 

namun pada aliran air sungai Banyupahit setelah dilakukan pengukuran derajat 

keasamannya ditemukan bahwa pH aliran air sungai tersebut kurang dari 7 (<7). 

Menurut Susiati (2002), derajat keasaman pH aliran air sungai Banyupahit setelah 

sampai di wilayah Desa Bantal yaitu pH = 3.  

Seperti yang kita ketahui kadar belerang terlarut (H2S) yang berlebih dapat 

menurunkan kualitas air, menurut (Sa’diyah, 2018), apabila kadar hidrogen 

sulfiuda melebihi 0,002 mg/l maka dapat dikatakan bahwa air tersebut mengalami 

penurunan kualitas. Menurut Widya (2012), menyatakan bahwa semakin tinggi 

kadar hidrogen sulfida maka semakin menyengat pula bau busuk yang ada 

didalam air tersebut. 

2.5 Sumber Belajar 

Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi di dalamnya. Salah 
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satu bagian dari komponen sistem pengajaran diantaranya adalah sumber belajar. 

Sumber belajar merupakan suatu komponen yang dapat dimanfaatkan dalam 

kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak. Dalam 

artian sempit sumber belajar yang ada misalnya buku, poster, pamphlet, LKS 

maupun media lainnya. Menurut Indira (2017), menyimpulkan bahwa sumber 

belajar ialah segala sesuatu yang dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam 

pembelajaran guna mencapai sebuah pemahaman pada siswa. Sumber belajar 

(learning resources), hendaknya digunakan dalam kegiatan belajar mengajar  

peserta didik, agar peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang dipelajari secara luas dan mendalam. Tentu saja sumber belajar 

yang digunakan adalah yang relevan dengan materi bidang studi yang dibahas.  

2.5.1 Kriteria 

Menurut Rohani (2017), memaparkan beberapa kriteria untuk menjadikan 

sebuah sumber belajar, yaitu: 

1. Standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  dijadikan  pedoman  dalam  

memilih sumber belajar yang tepat. 

2. Mengkaji   isi   materi   pembelajaran.   Hal   ini   perlu   dilakukan   

sebagai   dasar pemilihan  serta  pemanfaatan  sumber  belajar  agar  materi  

yang  disajikan  dapat memperjelas dan memperkaya isi materi. 

3. Tentukan  obyek  yang  harus  dipelajari  dan  dikunjungi  (bila  sumber  

belajar berkaitan dengan lingkungan). 

4. Pengaturan   waktu   sesuai   dengan    luas    materi   pembelajaran    yang   
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akan disampaikan. 

5. Menentukan kegiatan pembelajaran atau pengalaman belajar. 

6. Persiapan  teknis  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  belajar,  seperti  tata  

tertib  di perjalanan  dan  di  tempat  tujuan,  perlengkapan  belajar  yang  

harus  dibawa, menyusun   pertanyaan   yang   akan   diajukan,   

perlengkapan   kesehatan   dan sebagainya. 

2.5.2 Kriteria Hasil Uji Menjadi Poster 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu, menjadikan hasil 

pengujian air Sungai Banyuputih menjadi sumber belajar biologi berupa poster 

maka, memiliki beberapa langkah agar dapat dikatakan bahwa hasil tersebut layak 

untuk dijadikan sebuah poster. Tahapan-tahapan tersebut yaitu, analisis 

kompetensi dasar, ukuran, jenis, dan ukuran huruf, struktur, isi, dan warna poster, 

pembimbingan rancangan poster, pembuatan poster (Hudayani dkk, 2017). 

2.5.3  Poster  

Poster adalah media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, 

saran atau ide tertentu, sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya, 

untuk melaksanakan isi pesan tersebut. Suatu poster yang baik harus mudah 

diinget, mudah dibaca, dan mudah untuk ditempelkan dimana saja. Poster dapat 

berfungsi untuk menarik minat peserta didik terhadap pesan-pesan yang ingin 

disampaikan, mencari dukungan tentang sesuatu hal atau gagasan, serta sebagai 

metode peserta didik untuk tertarik (Erni, 2018). Menurut Khotimah (2013), 

poster memiliki 8 macam jenis, jenis tersebut yang akan membedakan bagaimana 



30 

 

 

bentuk dan isinya. Jenis – jenis poster dan tujuannya yaitu : 

1. Poster Propaganda 

Tujuannya mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha 

seseorang dalam melakukan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan 

sosial. 

2. Poster Kampanye 

Tujuannya untuk mencari simpati masyarakat pada saat dilakukannya 

pemilihan umum atau untuk melakukan pencegahan atau bersifat larangan 

dalam sesuatu hal contoh larangan merokok. 

3. Poster Wanted 

Tujuanya memuat sayembara bagi masyarakat yang menemukan orang yang 

dicari orang lain. 

4. Poster Cheesecake 

Tujuanya untuk menarik perhatian publik terutama masyarakat muda yang 

sedang menggandrungi sesuatu. 

5. Poster Buku Komik 

Tujuannya untuk mempopulerkan buku komik yang sempat mengalami masa 

kejayaan di era tahun 1960 an. 

6. Poster Riset atau Kegiatan Ilmiah 

Tujuannya untuk mempromosikan kegiaan riset atau kegiatan ilmiah. 
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7. Poster Kelas 

Jenis poster ini berasal dari Amerika yang digunakan untuk memotivasi siswa 

agar bisa belajar dengan baik dan termotivasi untuk mencapai cita-cita yang 

diharapkan. 
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Berdasarkan hasil analisa angka  uji lab kadar belerang dan pH dari aliran 

sungai Banyuputih dapat dijadikan acuan sumber belajar  berupa poster 

yang dapat digunakan sebagai bahan edukasi pada siswa dan terutama 

pada warga sekitar yang mengkonsumsi air tersebut. 

Dampak yang dirasakan warga 

sekitar baik jangka pendek maupun 

jangka panjang 

Indikator pencemaran dalam air yaitu, 

pH, warna, bau, rasa 

 

Digunakan warga dalam kehidupan 

sehari- hari missal masak, minum, 

mencuci, mandi dan buang air. Selain 

itu pula digunakan untuk minum 

ternak 

 

Kandungan tersebut terus menerus 

mengalir menuju hilir sungai 

banyupahit dan menjadi polutan 

alami bagi masyarakat sekitar. 

Kandungan kimia yang terdapat 

dalam kawah gunung Ijen ialah H2O, 

CO2, HCl, SO2, H2S, HF, H2, HBr, 

NH3, CH4, H2BO dan N2 

Air kawah Gunung Ijen yang 

merembes dan membentuk hulu 

sungai banyupahit. 

2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2.1 Diagram Kerangka Konsep 
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2.7 Hipotesis  

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas adapun hipotesis penelitian ini yakni 

kandungan air di aliran Sungai Banyuputih dari Kawah Ijen berpotensi 

mengandung belerang yang mengakibatkan adanya pencemaran pada air.  

 


