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Abstrak 

DAS Bengawan Solo dengan sungai utama Bengawan Solo dan Kali Madiun merupakan 

sungai yang bertipe memanjang di bagian hilir kemudian melebar di bagian hulu karena 

mempunyai percabangan anak sungai yang banyak jumlahnya. Perlu upaya pelestarian dan 

pengendalian pencemaran air, untuk menjaga kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

mutu air yang dikehendaki.  

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas air secara deskriptif. Dalam menganilisis 

kualitas air sungai Bengawan Solo dibutuhkan kadar kandungan parameter fisika, kimia dan biologi 

dengan perbandingan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001. Kadar paramater fisika meliputi Suhu 

dan TSS, kadar parameter kimia meliputi pH, DO, BOD, COD, fosfor, krom total, amonia, besi 

sedangkan kadar parameter mikrobiologi hanya bakteri coliform. Kondisi kualitas air sungai Bengawan 

Solo dihitung dengan metode indeks pencemaran berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No. 115 Tahun 2003.  

Analisis kualitas air dilakukan dengan penentuan status mutu air dengan menggunakan metode 

indeks pencemaran. Hasil analisis kualitas air sungai Bengawan  Solo menunjukkan parameter bakteri 

coliform  telah melebihi baku mutu. Kualitas air sungai Bengawan Solo di daerah Mojo kecamatan 

semanggi mengindikasikan bahwa sudah dalam cemar sedang yang ditandai dengan nilai indeks 

pencemaran yang cenderung menurun berdasarkan sungai Kelas III menurut Peraturan Pemerintah No. 

82 Tahun 2001. Nilai indeks pencemaran sungai Bengawan solo di daerah Mojo, Kecamatan Semanggi 

berkisar antara 10,4 sampai 6,7. Status mutu air sungai Bengawan Solo dengan status cemar sedang. 

Beban pencemaran sungai Bengawan Solo terbesar adalah beban pencemaran COD yaitu 26,7 kg/hari 

 
Kata kunci : Kualitas Air, Indeks Pencemaran 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hidup orang banyak sehingga perlu 

dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. Perlu upaya pelestarian dan pengendalian air, untuk menjaga kualitas air atau 

mencapai kualitas air sehingga dapat dapat dimanfaatkan sesuai dengan mutu air yang 

dikehendaki. 

Air permukaan yang ada seperti sungai banyak dimanfaatkan untuk keperluan manusia 

seperti tempat penampungan air, alat transportasi, mengairi sawah dan keperluan peternakan, 

keperluan industri. Sebagai tempat penampungan air, sungai mempunyai kapasitas tertentu dan 

ini dapat berubah karena aktifitas alami maupun antropogenik. Sebagai contoh pencemaran 

sungai dapat berasal dari tingginya kandungan sedimen yang berasal dari erosi, kegiatan 

pertanian, penambangan, limbah organik dari manusia, hewan, dan tanaman, kecepatan 

pertambahan senyawa kimia yang berasal dari aktivitas industri yang membuang limbahnya ke 

perairan.  

Bengawan Solo sebagai salah satu sungai yang melintasi  jawa Tengah dan Jawa Timur 

tidak luput terkena dampak dari pencemaran lingkungan. Pencemaran air Sungai Bengawan 

Solo terjadi dikarenakan oleh berbagai kegiatan di sepanjang kanan kiri sungai. Banyak 

limbah-limbah baik dari rumah tangga maupun industri di sepanjang sungai Bengawan Solo 

yang langsung dialirkan ke Bengawan Solo yang tidak diolah terlebih dahulu agar memenuhi 

baku mutu lingkungan. Hal ini berakibat terhadap kualitas Sungai Bengawan Solo telah 

mengalami penurunan. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan latar belakang masalahtersebut, maka di dapat rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kualitas air dengan kandungan parameter fisika, kimia, dan biologi di Sungai 

Bengawan Solo dengan perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air? 

2. Bagaimana kondisi kualitas air Sungai Bengawan Solo dengan metode indeks pencemaran? 

 

BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini batasan  masalah, yaitu : 

1. Pengambilan sampel di Sungai Bengawan Solo pada koordinat Garis bujur 110o50’25.82”T 

dan Garis Lintang 7o35’21.92”S  

2. .Baku Mutu yang digunakan mengacu kriteria mutu air sesuai kelas air pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air 
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LANDASAN TEORI 

Sungai 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang 

dimaksud wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu 

atau lebih daerah aliran sungai dan pulau – pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama 

dengan 2.000 km2. Sungai mengalir dari hulu dalam kondisi kemiringan lahan yang curam, 

agak landai, landai dan relatif rata. Arus atau kecepatan air sungai berbanding lurus dengan 

kemiringan lahan. Arus relatif cepat di daerah hulu dan bergerak menjadi lebih lambat dan 

makin lambat pada daerah hilir. 

Sungai merupakan tempat berkumpulnya air dari lingkungan sekitarnya yang mengalir 

menuju tempat yang lebih rendah. Daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal 

dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Kondisi suplai air dari daerah penyangga 

dipengaruhi aktifitas dan perilaku penghuninya. Pada umumnya daerah hulu mempunyai 

kualitas air yang lebih baik daripada daerah hilir. Dari sudut pemanfaatan lahan, daerah hulu 

relatif sederhana dan bersifat alami seperti hutan dan perkampungan kecil. Semakin ke arah 

hilir keragaman pemanfaatan lahan meningkat. Sejalan dengan hal tersebut suplai limbah cair 

dari daerah hulu yang menuju daerah hilir pun menjadi meningkat. Pada akhirnya daerah hilir 

merupakan tempat akumulasi dari proses pembuangan limbah cair yang dimulai dari hulu. 

(Wiwoho, 2005) 

 

Kriteria Baku Mutu Air 

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen 

yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang keberadaannya di dalam air (PP Nomor 

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Baku 

mutu air digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pencemaran air. Selain itu dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk mengendalikan kegiatan yang membuang air limbahnya ke sungai 

agar memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan seingga kualitas air tetap terjaga pada kondisi 

alamiahnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasikan mutu air digolongkan menjadi 4 (empat) 

kelas dimana pembagian kelas ini didasarkan pada tingkatan baiknya mutu air dan 

kemungkinan kegunaanya bagi suatu peruntukkan (designated beneficial water uses). 

Klasifikasi mutu air tersebut yaitu : 

1. Kelas Satu 

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan atau 

peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

2. Kelas Dua 
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Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan , air untuk mengairi pertanaman dan atau 

peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. 

3. Kelas Tiga 

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

4. Kelas Empat 

Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan 

lain yang sama dengan kegunaan tersebut 

 

Indeks Pencemaran 

Di dalam pasal 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 

tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dijelaskan bahwa penentuan status mutu air dapat 

dilakukan dengan menggunakan Metode STORET atau Metode Indeks Pencemaran. 

Sumitomo dan Nemerow (1970) dalam Lampiran II Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup (2003) mengusulkan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa 

pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai Indeks 

Pencemaran (Pollution Index) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relative 

terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. 

Indeks Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukkan kemudian dapat 

dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari 

suatu sungai. Analisis statistik yang digunakan adalah metode Indeks Pencemaran (IP) untuk 

mengetahui kualitas air sungai. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

Lij  = Konsentrasi parameter kualitas air yang dcantumkan dalam baku  

    mutu peruntukan air 

Ci  = Konsentrasi parameter kualitas air hasil survei 

Ipj  = Indeks Pencemaran bagi peruntukan 

(Ci/Lij)M = Nilai Ci/Lij maksimum 

(Ci/Lij)R = Nilai Ci/Lij rata-rata 

 Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran dengan dapat 

tidaknya suatu perairan dipakai untuk peruntukkan tertentu dan dengan nilai parameter-

parameter tertentu. Evaluasi terhadap nilai Indeks Mutu / Pencemaran Perairan ditunjukkan 

pada Tabel 1. 

 

 



5 
 

Tabel 1 Hubungan Antara Nilai Indeks Pencemaran dengan Mutu Perairan 

Nilai IP Mutu Perairan 

0 – 1,0 Kondisi baik 

1,1 – 5,0 Cemar ringan 

5,0 – 10,0 Cemar sedang 

>10,0 Cemar berat 

 Sumber : Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 

Beban Pencemaran 

Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau 

limbah. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2001 tentang 

Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, konsep beban pencemaran pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1991. Konsep beban relatif lebih baik dibandingkan dengan konsep 

terdahulu yaitu hanya mengendalikan kadar dari suatu polutan yang akan dibuang ke 

lingkungan. Konsep kadar memungkinkan penggunaan air secara berlebihan agar dapat 

memenuhi kadar yang diisyaratkan, sedangkan konsep beban mengendalikan sekaligus kadar 

dan volume limbah yang akan dibuang. 

Cara perhitungan beban pencemaran didasarkan atas pengukuran debit air sungai dan 

konsentrasi limbah disungai berdasarkan persamaan (Mitsch & Goesselink, 1993), (Chapra 

dan Rekhow, 1983). 

  

 

 

 

Metode Pengambilan Sampel 

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pemeriksaan laboratorium yang 

hasilnya dianalisis secara deskriptif. Pengambilan sample ada 2 cara yaitu: 

1. Cara acak atau random ialah cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi 

anggota sampel. Sedemikian hingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sample. 

2. Cara tak acak atau non random ialah suatu cara pemilihan elemen untuk menjadi elemen 

sampel kalau tidak semua elemen mendapat kesempatan yang sama. 

Metode pengambilan sampel yang dipakai disini dengan cara tak acak. Lokasi pengambilan 

sample tepatnya di Mojo, Semanggi karena tidak semua elemen mendapat kesempatan yang 

sama. 

 Sample berupa air yang diambil dengan lubang botol mengarah searah dengan arus sungai. 

Di lokasi pengambilan air diambil sebanyak 1 kali jadi hanya ada 1 sample air. Pengambilan 

sample air dengan menggunakan botol plastik berukuran 1,5 liter untuk pengujian kadar 

parameter fisika dan kimia dan pengambilan kedua dengan botol steril dengan ukuran 250 ml. 
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Indeks Pencemaran 

Indeks pencemaran merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan status 

mutu air suatu sumber air. Status mutu air menunjukkan tingkat mutu air dalam kondisi cemar 

atau kondisi baik dengan membandingkan dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Indeks 

pencemaran (Pollution Index) digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran terhadap 

kualitas air yang diijinkan (Nemerow, 1974).  

Perhitungan Indeks Pencemaran sungai Bengawan Solo pada penelitian dilakukan di satu 

titik pengambilan sampel tepatnya di desa Mojo kecamatan Semanggi dengan menggunakan 

11 parameter yaitu Suhu, TSS, pH, BOD, COD, DO, Fosfat (PO4-N), Amoniak (NH3-N), Krom 

Total, Besi (Fe) dan Bakteri Coliform. Baku Mutu yang digunakan mengacu kriteria mutu air 

sesuai kelas air pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

 

 

ANALISA DAN PERHITUNGAN 

 

Tabel 1 Hasil Analisa Perhitungan Indeks Pencemaran Sungai Bengawan  Solo 

No 

Titik 

Pengambilan 

Sampel 

Indeks pencemaran 

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV 

Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 Garis bujur 

110o50’25.82”T 

Garis Lintang 

7o35’21.92”S 

10,4 
Cemar 

berat 
7,9 

Cemar 

Sedang 
6,8 

Cemar 

Sedang 
6,7 

Cemar 

Sedang 

 Sumber : Hasil Analisa, 2015 

Dari hasil perhitungan indeks pencemaran terhadap air sungai Bengawan Solo di daearah 

Mojo kecamatan Semanggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka kualitas air sungai dapat 

digunakan untuk kegiatan peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau perutukan lain 

yang mempersyratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.  

 

Beban Pencemaran Sungai 

Beban pencemaran pada sungai dihitung berdasarkan pada jumlah unsur pencemar 

yang terkandung dalam aliran air sungai dan dipengaruhi oleh debit air sungai. Perhitungan 

beban pencemaran Sungai Bengawan Solo terdapat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Hasil Perhitungan Beban Pencemaran Sungai Bengawan Solo   

Titik 

Pengambilan 

Sampel 

Titik pengambilan sampel 

TSS pH BOD COD DO Fosfat Amonia Besi 

Garis bujur 

110o50’25.82”T 

Garis Lintang 

7o35’21.92”S 

19,8 6,6 0,94 26,7 4,9 0,086 0,34 0,6 

 

 

Dari hasil perhitungan pada Tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa beban 

pencemaran Sungai Bengawan Solo yang terbesar ditunjukkan oleh parameter padatan 

tersuspensi (TSS) sebesar 19,8 kg/hari dan parameter COD (Chemical Oxygen Demand)  

sebesar 26,7 kg/hari. Sedangkan beban pencemaran sungai terendah ditunjukkan oleh 

parameter Fosfat sebesar 0,086 kg/hari.  

Beban pencemaran padatan tersuspensi (TSS) dan COD yang tinggi sebagai akibat dari 

adanya berbagai kegiatan dan membuang limbah yang dihasilkan ke Sungai Bengawan Solo 

diantaranya industri, pemukiman, dan peternakan.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpukan sebagai berikut: 

1. Hasil analisa parameter fisika dengan parameter Suhu dan TSS masih dalam baku mutu air. 

Hasil analisa parameter kimia dengan parameter pH, BOD, COD, DO, Fosfat, Amoniak, 

Krom Total, Besi masih dalam baku mutu air  dan Hasil analisa parameter biologi yang 

ditunjukkan parameter Bakteri Coliform melebihi baku mutu air berdasarkan air Sungai 

Kelas III menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

2. Kualitas air Sungai Bengawan Solo berdasarkan analisis mutu air sungai dengan metode 

indeks pencemaran menunjukkan di Kelas III mengalami Cemar sedang dengan nilai 6,8 

karena menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 untuk 5,0 – 

10,0 termasuk Cemar sedang. 

3.  

Saran 

1. Memberikan sosialisasi perilaku positif kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

air sungai Bengawan Solo seperti: Buang Air Besar, buang air kecil, mandi, mencuci 

pakaian di kamar mandi dan membuang sampah pada tempat sampah 

2.  Untuk mengurangi limbah cair pabrik yang terkandung di air sungai dengan    Pabrik 

membuat IPAL yang Standart Nasional Indonesia supaya air limbah cair pabrik dapat 

Sumber : Data Primer, 2015 
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dibuang ke sungai sudah menjadi air yang bersih. Agar ke depan dapat meningkatkan 

kualitas air Sungai Bengawan Solo  menjadi lebih baik. 

3. Dengan solusi – solusi yang didapat dari penelitiian ini supaya dapat dijadikan referensi 

atau pertimbangan untuk meningkatkan kualitas air Sungai Bengawan Solo di Desa Mojo 

Kecamatan Semanggi. 
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