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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pencemaran Air 

2.1.1. Pengertian Pencemaran Air 

Pencemaran air merupakan kondisi yang diakibatkan adanya masukan beban 

pencemar/limbah buangan yang berupai gas, bahan yang terlarut, dan partikulat. 

Pencemar yang masuk ke dalam badan perairan dapat dilakukan melalui atmosfer, 

tanah, limpasan/run off dari lahan pertanian, limbah domestik, perkotaan, industri, 

dan lain-lain (Effendi, 2003). Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat 

bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang 

bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis. Menurut PP 82 tahun 2001, pencemaran 

air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 

komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya.  

2.1.2. Sumber Pencemar 

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan 

menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung: 

- Sumber langsung (point source) 

Sumber langsung merupakan sumber pencemaran yang berasal dari titik 

tertentu yang ada di sepanjang badan air penerima dengan sumber lokasi yang 

jelas. Titik lokasi pencemaran terutama berasal dari pipa pembuangan limbah 

industri yang tidak mengolah limbahnya maupun pembuangan hasil pengolahan 

limbah di IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang masuk ke badan air 

penerima (Sarminingsih dkk, 2014).  

- Sumber tidak langsung (non-point source) 

Sumber tak langsung merupakan sumber yang berasal dari kegiatan petanian, 

peternakan, industri kecil/menengah, dan domestik yang berupa penggunaan 

dari barang konsumsi (Irsanda dkk, 2014).  
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2.1.3. Bahan Pencemar (Polutan) 

Bahan pencemar (polutan) merupakan bahan-bahan yang berasal dari alam tersebut 

atau yang bersifat asing memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga peruntukan 

ekosistem tersebut terganggu. Sumber pencemaran yang masuk ke badan perairan 

dibedakan atas pencemaran yang disebabkan oleh alam polutan alamiah) dan 

pencemaran karena kegiatan manusia (polutan antropogenik). Polutan alamiah 

adalah polutan yang memasuki suatu lingkungan (misal badan air) secara alami, 

misalnya akibat letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan fenomena alam 

yang lain. Polutan jenis ini biasanya sukar dikendalikan (Effendi, 2003).  

Polutan antropogenik adalah polutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, 

misalnya kegiatan domestik (perumahan), kegiatan perkotaan, maupun kegiatan 

industri. Intensitas polutan antropogenik dapat dikendalikan dengan cara 

mengontrol aktivitas yang menyebabkan timbulnya polutan tersebut.  

Berdasarkan sifat toksiknya, polutan/pencemar dibedakan menjadi dua, yaitu 

polutan toksik (toxic pollutans) dan polutan tidak toksik (non-toxic pollutans) 

(Effendi, 2003). 

a. Polutan toksik 

Polutan toksik biasanya berupa bahan-bahan yang bukan hahan alami, misalnya 

pestisida. detergen, dan bahan artifisial Iainnya. Polutan berupa bahan yang 

bukan alami dikenal dengan istilah xenobiotik (polutan artificial), yaitu polutan 

yang diproduksi oleh manusia (man-made substances). Polutan toksik dapat 

mengakibatkan kematian (lethal) maupun bukan kematian (sub-lethal), misalnya 

terganggunya pertumbuhan, tingkah laku, dan karakteristik morfologi berbagai 

organisme akuatik. Polutan yang berupa bahan-bahan kimia bersifat stabil dan 

tidak mudah mengalami degradasi sehingga bersifat persisten di alam dalam 

kurun waktu yang lama. 

b. Polutan Tidak Toksik 

Polutan tak toksik terdiri atas bahan-bahan tersuspensi dan nutrien. 

Polutan/pencemar tak toksik biasanya telah berada pada ekosistem secara alami.  

Sifat destruktif pencemar ini muncul apabila berada dalam jumlah yang 
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berlebihan sehingga dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem melalui 

perubahan proses fisika-kimia perairan. Bahan tersuspensi dapat mempengaruhi 

sifat fisika perairan, antara lain meningkatkan kekeruhan sehingga menghambat 

penetrasi cahaya matahari. Dengan demikian. intensitas cahaya matahari pada 

kolom air menjadi lebih kecil dan intensitas yang dibutuhkan untuk 

melangsungkan proses fotosintesis. Keberadaan nutrien/unsur hara yang 

berlebihan dapat memacu terjadinya pengayaan (eutrofikasi) perairan dan dapat 

memicu pertumbuhan mikroalga dan tumbuhan air secara pesat (blooming), yang 

selanjutnya dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem akuatik secara 

keseluruhan. 

2.2. Parameter Kualitas Air 

Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air 

tersebut. Sehat atau tidaknya suatu daerah aliran sungai (DAS) dapat dilihat dari 

kualitas air sungai yang merupakan salah satu komponen dan indikator dari 

lingkungan DAS.  Perkembangan jumlah penduduk disertai dengan meningkatnya 

kegiatan masyarakat dan industri mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan. 

Tingkat penurunan kualitas air akan mempengaruhi kelestarian sumberdaya air 

yang tersedia untuk penggunaan yang bermanfaat, dan pada gilirannya akan 

membatasi tata guna lahan produktif. Pengujian yang dilakukan adalah uji fisika, 

kimia, dan biologi (Setyowati, 2016). 

2.2.1. Parameter Fisika 

Parameter Fisika adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur 

kadar kualitas air yang berhubungan dengan fisika seperti suhu, kecepatan arus, 

kecerahan dan tinggi air. (Effendi, 2003). Pengukuran parameter fisika mencakup 

pengukuran atas benda-benda padat yang meliputi keadaan benda benar-benar 

padat, benda padat yang tetap dan mudah menguap, benda padat yang terlarut dan 

terapung, benda padat yang dapat diatur, dan juga mengenai kekeruhan, suhu, dan 

bau (Soemarwoto, 1986). Beberapa parameter fisika yang diukur pada PP 82 tahun 

2001 adalah suhu, total suspended solids (TSS), dan total dissolve solids (TDS).  
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1. Suhu 

Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses fisika, kimia dan biologi badan 

air. Suhu suatu badan air dipengaruhi oleh musim, lintang (latitude), ketinggian 

dari permukaan laut, waktu dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan dan 

aliran serta kedalaman badan air. Peningkatan suhu mengakibatkan; 1) 

penurunan kelarutan gas di dalam air seperti gas O2, CO2, N2, CH4, dan 

sebagainya, 2) peningkatan kecepatan metabolism dan respirasi organisme air, 

3) peningkatan viskositas, reaksi kimia, proses evaporasi, dan volatilisasi, 4) 

peningkatan konsumsi oksigen organisme akuatik, tetapi disaat yang sama 

terjadi penurunan kadar oksigen. Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan 

fitoplankton di perairan adalah 20℃-30℃ (Effendi, 2003).  

2. TSS 

Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia 

yang heterogen, dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling 

awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. 

Zat padat tersuspensi  terdiri dari semua zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) 

atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen 

hidup (biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun 

komponen mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik 

(Tarigan & Edward, 2003).  

3. TDS 

Total padatan terlarut (TDS) adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan garam anorganik dan sejumlah kecil bahan organik yang ada 

dalam larutan dalam air. Konstituen utama biasanya adalah kalsium, 

magnesium, natrium, dan kation kalium serta anion karbonat, nitrat, 

hidrogenkarbonat, klorida dan sulfat. TDS dalam pasokan air berasal dari 

sumber alam, limbah, limpasan perkotaan dan pertanian, dan air limbah 

industri. Garam yang digunakan untuk penghilangan es di jalan raya juga dapat 

berkontribusi pada pemuatan pasokan air TDS. Adanya kehadiran TDS dalam 

air dapat memengaruhi rasa dari air. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya 
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konsentrasi TDS dalam air. Air dengan konsentrasi TDS yang sangat rendah 

mungkin juga tidak dapat diterima karena rasanya yang tawar dan hambar 

(Fawell, Lund, & Mintz, 2003).  

2.2.2. Parameter Kimia 

Parameter kimiawi dikelompokkan menjadi kimia anorganik dan kimia organik. 

Standar air minum di Indonesia zat kimia anorganik dapat berupa logam, zat reaktif, 

zat-zat berbahaya dan beracun serta derajat keasaman (pH). Sedangkan zat kimia 

organik dapat berupa insektisida dan herbisida, (Volatile organic chemicals) zat 

kimia organik mudah menguap zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat 

oksigen (Kesmas, 2020). Parameter kimia adalah parameter yang sangat penting 

untuk menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak untuk digunakan. 

Parameter kimia meliputi oksigen terlarut (DO), pH, amoniak, nitrat, nitrit, fosfor, 

kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), dan 

lain-lain (Effendi, 2003). 

1. pH atau konsentrasi ion hidrogen 

pH menyatakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu larutan yang 

mewakili konsentrasi ion hidorgen didalamnya. Dalam suatu larutan selalu 

terdapat beberapa pemisahan molekul-molekul, oleh sebab itu terdapat hidrogen 

bebas dan ion hidroksil. Kelebihan salah satu molekul itulah yang menyebabkan 

larutan menjadi asam atau mengandung alkali. Apabila terdapat kelebihan ion 

hidrogen, maka air akan menjadi asam; kekurangan ion hidrogen menyebabkan 

air menjadi alkali (basa). Larutan yang netral memilihi pH sama dengan 7 

(tujuh), air menjadi asam apabila pH kurang dari 7 dan akan menjadi basa 

apabila pH air lebih dari 7 (Soemarwoto, 1986). 

2. DO 

Oksigen memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan, karena 

oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan 

anorganik. Selain itu, oksigen juga menentukan khan biologis yang dilakukan 

oleh organisme aerobik atau anaerobik. Dalam kondisi aerobik, peranan oksigen 

adalah untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik dengan hasil akhirnya 

adalah nutrien yang pada akhirnya dapat memberikan kesuburan perairan. 
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Dalam kondisi anaerobik, oksigen yang dihasilkan akan mereduksi senyawa-

senyawa kimia menjadi lebih sederhana dalam bentuk nutrien dan gas. Karena 

proses oksidasi dan reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat penting 

untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami 

maupun secara perlakuan aerobik yang ditujukan untuk memurnikan air 

buangan industri dan rumah tangga (Salmin, 2005). Dekomposisi bahan organik 

dan oksidasi bahan anorganik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga 

mencapai nol (anaerob). Di perairan tawar, kadar oksigen terlarut pada suhu 0℃ 

berkisar 15 mg/liter dan pada suhu 25℃ berkisar 8 mg/liter (Effendi, 2003). 

3. BOD 

Kebutuhan oksigen biokimia (BOD) adalah ukuran oksigen terlarut yang 

dikonsumsi oleh mikroorganisme selama oksidasi zat tereduksi di air dan 

limbah. Sumber khas BOD adalah karbon organik yang mudah terurai secara 

hayati (berkarbon, CBOD) dan amonia (nitrogen, NBOD). Senyawa ini adalah 

komponen umum atau produk sampingan dari proses metabolisme limbah 

tumbuhan dan hewan dan aktivitas manusia (air limbah rumah tangga dan 

industri). Pembuangan limbah dengan kadar BOD yang tinggi dapat 

menyebabkan masalah kualitas air seperti penurunan kadar oksigen terlarut 

yang tinggi dan kematian ikan di badan air penerima (Penn, Pauer, & Mihelcic, 

2009).  

 

Pemeriksaan BOD tersebut dianggap sebagai suatu prosedur oksidasi dimana 

organisme hidup bertindak sebagai medium untuk menguraikan bahan organik 

menjadi CO2 dan H2O. Penguraian bahan organik secara biologis di alam, 

melibatkan bermacam-macam organisme dan menyangkut reaksi oksidasi 

dengan hasil akhir karbon dioksida (CO2) dan air (H2O). Selama pemeriksaan 

BOD, suhu harus diusahakan konstan pada 20°C yang merupakan suhu yang 

umum di alam. Reaksi oksidasi selama pemeriksaan BOD merupakan hasil dari 

aktifitas biologis dengan kecepatan reaksi yang berlangsung sangat dipengaruhi 

oleh jumlah populasi dan suhu. Secara teoritis, waktu yang diperlukan untuk 

proses oksidasi yang sempurna sehingga bahan organik terurai menjadi CO2 dan 
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H2O adalah tidak terbatas. Dilaboratoriurn, praktek pengukuran BOD 

berlangsung biasanya selama 5 hari dengan anggapan bahwa selama waktu itu 

persentase reaksi cukup besar dari total BOD. Nilai BOD 5 hari merupakan 

bagian dari total BOD dan merupakan 70 - 80% dari nilai BOD total (Salmin, 

2005).  

4. COD 

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar 

bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, 

dalam hal ini bahan buangan organik akan dioksidasi oleh kalium dikromat atau 

K2Cr2O7 yang digunakan sebagai sumber oksigen (oxidizing agent) mengikuti 

reaksi:  

CaHbOc + Cr2O7
2- → CO2 + H2O + Cr3+      (2.1)         

Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan 

organik sama dengan jumlah Kalium Bikromat yang dipakai pada reaksi 

oksidasi (Juliasih & Amha, 2019). Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar 

biasanya kurang dari 20 mg/liter. Perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak 

diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian (Effendi, 2003).  

5. Nitrogen 

Di perairan, nitrogen dapat berupa nitrogen anorganik dan organik. Nitrogen 

anorganik terdiri atas ammonia (NH3), ammonium (NH4), nitrit (NO2), nitrat 

(NO3) dan molekul nitrogen (N2) dalam bentuk gas. Nitrogen organik berupa 

protein, asam amino dan urea. Sumber utama nitrogen antropogenik di perairan 

berasal dari wilayah pertanian yang menggunakan pupuk secara intensif 

maupun dari kegiatan domestik (Effendi, 2003).  

 

Dalam air limbah domestik, kebanyakan dari nitrogen organik berada dalam 

bentuk protein atau produk-produk yang diakibatkan oleh degradasi (penurunan 

kadar nilai). Nitrogen organik menjadi amoniak dalam pembusukan anaerobik 

sedangkan nitrit atau nitrat dalam pembusukan aerobik. Penilaian dari hasil 

seluruh nitrogen organik menghasilkan indeks jumlah zat nitrogen organik yang 

terdapat dalam air (Soemarwoto, 1986).  
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Ammonia (NH3) dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Sumber 

ammonia di perairan adalah pemecahan nitrogen organik (protein dan urea) dan 

nitrogen anorganik yang terdapat di dalam tanah dan air yang berasal dari 

dekomposisi bahan tumbuhan dan biota akuatik yang telah mati oleh mikroba 

dan jamur (Effendi, 2003).  

 

Nitrit merupakan suatu tingkat peralihan dalam proses perubahan zat organik 

ke dalam bentuk yang tetap.  Nitrit tidak dapat diketemukan dalam air limbah 

baru kecuali dalam jumlah kecil, tetapi di dalam air limbah yang sudah lama 

(dari dihasilkannya air limbah), nitrit dapat saja lebih banyak konsentrasinya.  

Namun demikian, bentuk nitrit tidak tetap dan dapat menjadi amoniak atau 

dioksidasikan menjadi nitrat; pada umumnya menunjukkan bahwa perubahan 

sedang berlangsung. Nitrogen nitrit jarang ada dalam konsentrasi yang lebih 

besar dari 1 mg /liter di dalam air limbah dan selokan-selokan, tetapi jika ada 

yang salah dalam proses pengolahan limbah, nitrit cenderung meningkat yang 

disebabkan adanya oksidasi amoniak yang tidak sempurna atau karena 

perubahan NO3 menjadi NO2. Adanya nitrit dalam air dapat menunjukkan 

proses degradasi tidak terjadi secara sempurna (Soemarwoto, 1986).  

 

Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan 

nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat nitrogen sangat 

mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini dihasilkan dari proses 

oksidasi sempurna senyawa nitrogen di perairan (Effendi, 2003).  

6. Fosfor 

Sumber fosfor di perairan berasal dari deposit fosfor pada industri, limbah 

domestik, aktivitas pertanian dan pertambangan batuan fosfat serta 

penggundulan hutan. Fosfor berada dalam bentuk senyawa fosfat, yang terdiri 

atas fosfat terlarut dan fosfat partikulat. Fosfat terlarut terbagi atas fosfat 

organik (dissolved organic phosphate, DOP) dan fosfat anorganik (dissolved 

inorganic phosphate, DIP), yang terdiri atas ortofosfat dan polifosfat. 

Kelebihan fosfat di perairan menyebabkan peristiwa peledakan pertumbuhan 

alga (eutrofikasi) dengan efek samping menurunnya konsentrasi oksigen dalam 
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badan air sehingga menyebabkan kematian biota air. Disamping itu, alga biru 

yang tumbuh subur karena melimpahnya fosfat mampu memproduksi senyawa 

racun yang dapat meracuni badan air (Rumhayati, 2010).  

2.2.3. Parameter Mikrobiologi 

Salah satu parameter kualitas air minum adalah parameter biologi yang 

berhubungan dengan keberadaan populasi mikroorganisme akuatik di dalam udara, 

yang berakibat pada kualitas udara.  Indikator yang baik untuk melihat kualitas air 

adalah jumlah koloni bakteri Fecal coliform. Bakteri coliform adalah 

mikroorganisme yang tedapat pada kotoran manusia maupun hewan.  Kehadiran 

bakteri ini dalam air menunjukkan kemungkinan kehadiran bakteri patogen lain 

(Wobowo, 2013).   

1. Total Coliform 

Total koliform adalah suatu kelompok bakteri yang digunakan sebagai indikator 

adanya polusi kotoran. Total koliform yang berada di dalam makanan atau 

minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat 

enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Total 

koliform dibagi menjadi dua golongan, yaitu koliform fekal, seperti E. coli yang 

berasal dari tinja manusia, hewan berdarah panas, dan koliform nonfekal, 

seperti Aerobacter dan Klebsiella yang bukan berasal dari tinja manusia, tetapi 

berasal dari hewan atau tanaman yang telah mati (Pakpahan, Picauly, & 

Mahayasa, 2015). 

2. Fecal Coliform 

Coliform fekal adalah bakteri indikator pencemar bakteri patogen. Adanya 

bakteri fecal coliform di lingkungan perairan menunjukkan bahwa air tersebut 

telah terkontaminasi oleh feses manusia atau hewan lainnya. Pada saat ini 

terjadi, sumber air mungkin telah terkontaminasi oleh patogen atau bakteri atau 

virus penghasil penyakit yang juga dapat terdapat pada tinja. Bakteri fecal 

coliform dapat muncul di air ambien sebagai akibat dari meluapnya limbah 

rumah tangga atau sumber nonpoint dari kotoran manusia dan hewan (Lan, 

Olsson, & Alpokay, 2014). Bakteri fecal coliform dapat masuk ke sungai 

melalui pembuangan limbah langsung dari mamalia dan burung, dari pertanian 
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dan limpasan badai, dan dari kotoran manusia yang tidak diolah. Septic tank 

individu pada rumah dapat terjadi kelebihan beban selama musim hujan dan 

memungkinkan limbah kotoran manusia manusia yang tidak diolah mengalir ke 

selokan drainase dan perairan terdekat. Aspek pertanian seperti membiarkan 

kotoran hewan masuk ke sungai terdekat selama musim hujan, menyebarkan 

kotoran dan pupuk di ladang selama periode hujan, dan membiarkan ternak 

mengairi di sungai semuanya dapat berkontribusi kontaminasi fecal coliform 

(Geldreich & Litsky, 1976). 

 

2.3. Penentuan Status Mutu Air 

Menurut KepMenLH No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu 

Air, yang dimaksud dengan status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang 

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu 

tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Penentuan 

status mutu air dapat menggunakan Metoda STORET atau Metoda Indeks 

Pencemaran. 

2.3.1. Metode Indeks Pencemaran 

Metode kedua yang direkomendasikan oleh KepMen LH No 115 Tahun 2003 

adalah Indeks Pencemaran (IP) yang dapat digunkan untuk menentukan tingkat 

pencemaran terhadap parameter kualitas air yang diukur. Pengelolaan kualitas air 

dengan metode Indeks Pencemaran dapat dijadikan pertimbangan pada saat 

mengambil keputusan saat melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika 

terjadi penurunan kualitas perairan akibat kehadiran senyawa pencemar. Metoda ini 

dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran antara dapat atau tidaknya 

sungai dipakai untuk penggunaan tertentu dengan nilai parameter-parameter 

tertentu (Purnamasari, 2017). Tahap-tahap dalam menentukan Indeks Pencemar 

adalah: 

1. Pilih parameter-parameter yang jika harga parameter rendah maka kualitas air 

akan membaik. 

2. Pilih konsentrasi parameter baku mutu yang tidak memiliki rentang. 
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3. Hitung harga Ci/Lij untuk tiap parameter pada setiap lokasi pengambilan 

cuplikan. 

4. Jika nilai konsentrasi parameter yang menurun menyatakan tingkat pencemaran 

meningkat, misal DO. Tentukan nilai teoritik atau nilai maksimum Cim (misal 

untuk DO, maka Cim merupakan nilai DO jenuh). Dalam kasus ini nilai Ci/Lij 

hasil pengukuran digantikan oleh nilai Ci/Lij hasil perhitungan, yaitu: 

(Ci/Lij)baru =  
Cim−Cihasil pengukuran 

Cim−Lij
        (2.2) 

5. Jika Nilai Baku Lij memiliki rentang 

- Untuk Ci ≤ Lij rata-rata  

(Ci/Lij)baru =  
[Ci−(Lij)

rata−rata
] 

[(Lij)minimum
−(Lij)rata−rata

]
       (2.3) 

- Untuk Ci > Lij rata-rata 

(Ci/Lij)baru =  
[Ci−(Lij)rata−rata

] 

[(Lij)maksimum
−(Lij)

rata−rata
]
       (2.4) 

6. Keraguan timbul jika dua nilai (Ci/Lij) berdekatan dengan nilai acuan 1,0, misal 

C1/L1j = 0,9 dan C2/L2j = 1,1 atau perbedaan yang sangat besar, misal C3/L3j = 

5,0 dan C4/L4j = 10,0. Dalam contoh ini tingkat kerusakan badan air sulit 

ditentukan. Cara untuk mengatasi kesulitan ini adalah: 

- Penggunaan nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran kalau nilai ini lebih kecil dari 

1,0. 

- Penggunaan nilai (Ci/Lij) baru jika nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar 

dari 1,0. 

  (Ci Lij) baru = 1,0 + P. log(Ci Lij)⁄
hasil pengukuran

⁄          (2.5) 

P adalah konstanta dan nilainya ditentukan dengan bebas dan disesuaikan 

dengan hasil pengamatan lingkungan dan atau persyaratan yang 

dikehendaki untuk suatu peruntukan (biasanya digunakan nilai 5). 

7. Tentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum dari keseluruhan Ci/Lij ((Ci/Lij) R 

dan (Ci/Lij)M). 

8. Tentukan harga PIj 
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PIj =  √
(Ci/Lij)2

M
+ (Ci/Lij)2

R

2
          (2.6) 

9. Melakukan penilaian status mutu air berdasarkan Tabel 2.2 Penilaian Status 

Mutu Air. 

Tabel II.1 Penilaian Status Mutu Air  

Indeks: Penilaian 

0 ≤ PIj ≤ 1 Memenuhi baku mutu 

1 < PIj ≤ 5 Cemar Ringan 

5 < PIj ≤ 10 Cemar Sedang 

PIj > 10 Cemar Berat 

Sumber: (KepMenLH No. 115 tahun 20003) 

2.4.Beban Pencemaran 

Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air 

atau air limbah. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 

Tahun 2010 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 disyaratkan, 

sedangkan konsep beban mengendalikan sekaligus kadar dan volume limbah yang 

akan dibuang. Sebelum melakukan perhitungan beban pencemar, tahap pertama 

yang perlu dilakukan adalah menghitung potensi beban pencemar. Potensi beban 

pencemar dapat diketahui dengan menghitung antara faktor emisi limbah domestik 

dengan jumlah penduduk. Adapun data faktor beban pencemar limbah domestik 

dapat dilihat pada Tabel II.2. 

Tabel II.2 Faktor Beban Pencemar Limbah Domestik 

No. Parameter Faktor Beban Pencemar (g/orang/hari 

1. TSS 38 

2. BOD 40 

3. COD 55 

4. Total-N 1,95 

5. Total-P 0,21 

     Sumber: Iskandar, 2007 dalam Rahayu et.al, 2018 
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Perhitungan potensi beban pencemar (PBP) dapat dihitung dengan rumus; 

PBP = Jumlah Penduduk x Faktor Beban Pencemar  (2.7) 

Perhitungan beban pencemar dibagi menjadi dua jenis, yaitu beban penvemaran 

maksimum, dan beban pencemaran aktual (Rahayu, Juwana, & Marganingrum, 

2018). 

2.4.1. Beban Pencemaran Maksimum 

Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran yang diperbolehkan di 

suatu sungai berdasarkan peruntukannya. Perhitungan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi awal sungai tanpa adanya masukan sumber pencemar, dengan 

rumus perhitungan sebagai berikut (Rahayu et al., 2018): 

BPM = Q x CBM x f        (2.8) 

dimana: 

BPM = Beban Pencemar maksimum (kg/hari) 

Q = debit terukur (m3/detik) 

CBM  = Konsentrasi (Standar baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.        

82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air Kelas II) (mg/liter) 

f = faktor konversi 

2.4.2. Beban Pencemaran Aktual 

Beban pencemaran aktual adalah beban pencemaran yang dihasilkan di suatu 

sungai pada saat kondisi eksisting, rumus yang digunakan dalam menghitung beban 

pencemaran aktual adalah (Rahayu et al., 2018): 

BPA = Q x CM x f        (2.9) 

dimana: 

BPA = Beban pencemar aktual (kg/hari) 

Q  = Debit terukur (m3/detik) 

CM  = Konsentrasi terukur (mg/liter) 

f  = faktor konversi 
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2.5. Proyeksi Penduduk 

Perencanaan pembangunan disegala bidang memerlukan informasi mengenai 

keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan susunan 

penduduk menurut umur. Informasi yang tersedia tidak hanya menyangkut keadaan 

pada saat perencanaan disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini yang 

sudah tersedia dari hasil sensus dan survei-survei. Sedangkan untuk masa yang akan 

datang, informasi tersebut perlu dibuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah 

penduduk dan komposisinya di masa mendatang (BPS, 2018). 

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk yang didasarkan 

komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan 

datang. Komponen-komponen yang dimaksud adalah perhitungan jumlah 

penduduk menururt komposisi umur dan jenis kelamin, kemudian berdasarkan 

perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi (BPS, 2018). Proyeksi yang baik 

adalah proyeksi yang menghasilkan penyimpangan antara hasil ramalan dan 

kenyataan sekecil mungkin (Hartati, Indrawati, Sitepu, & Tamba, 2019). Ada 

beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah penduduk masa yang akan datang 

diantaranya menggunakan metode matematik dan metode komponen (BPS, 2018). 

2.5.1. Metode Proyeksi Penduduk 

Metode yang paling umum digunakan dalam proyeksi penduduk adalah metode 

matematik. Metode ini sering disebut juga dengan metode tingkat pertumbuhan 

penduduk (Growth Rates). Metode ini merupakan estimasi dari total penduduk 

dengan menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk secara matematik, atau untuk 

tingkat lanjutnya melalui fitting kurva yang menyajikan gambaran matematis dari 

perubahan jumlah penduduk, seperti kurva logistik. Proyeksi berdasarkan tingkat 

pertumbuhan penduduk mengasumsikan pertumbuhan yang konstan, baik untuk 

model aritmatika, geometrik, atau least-square untuk mengestimasi jumlah 

penduduk (BPS, 2018). 

a. Metode Aritmatik 

Proyeksi penduduk dengan metode aritmatika mengasumsikan bahwa 

jumlah penduduk pada masa yang akan datang akan bertambah dengan 
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jumlah yang sama setiap tahun (Hartati et al., 2019). Formula yang 

digunakan pada metode proyeksi aritmatik adalah: 

Pt =  Po(1 + rt)     (2.10) 

berdasarkan laju pertumbuhan  

r =  
(

Pt
Po

)−1

t
      (2.11)  

dimana:  

Pt = Jumlah penduduk pada tahun t 

P0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = laju pertumbuhan penduduk 

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)  

b. Metode Geometrik 

Proyeksi penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa 

jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar 

perhitungan bunga majemuk. Laju pertumbuhan penduduk (rate of growth) 

dianggap sama untuk setiap tahun. Berikut formula yang digunakan pada 

metode geometrik: 

Pt =  Po(1 + r)𝑡      (2.12) 

 berdasarkan laju pertumbuhan 

     r =  
(

Pt
Po

)−1

t
      (2.13) 

dimana: 

Pt = Jumlah penduduk pada tahun t 

P0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar 

r = laju pertumbuhan penduduk 

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun) 

c. Metode Least Square 

Metode Least Square adalah suatu metode yang paling luas digunakan 

untuk menentukan persamaan trend data. Metode Least Square (kuadrat 

terkecil) paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena 

perhitungannya lebih teliti. Dengan demikian pengaruh unsur subyektif 
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dapat dihindarkan. Persamaan trend dengan metode moment adalah sebagai 

berikut (Sadli & Safwandi, 2017): 

𝑌𝑛 = 𝑎 + (𝑏. 𝑋)     (2.14)  

Keterangan: 

Yn = peramalan yang akan dating 

a = bilangan konstan 

b = slope atau koefisien kecondongan garis trend 

X = jangka waktu atau selisih tahun (x= 0,1,2,3,…,n) 

 

Sedangkan untuk menghitung nilai a dan b rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

𝑏 =  
Σ 𝑋𝑌

Σ 𝑋2
 

𝑎 =  
Σ 𝑌

𝑛
 

Keterangan: 

Σ 𝑋𝑌 = Jumlah kumulatif waktu dikalikan data historis 

Σ 𝑋2 = jumlah rata-rata jangka waktu di kuadratkan 

Σ 𝑌 = Jumlah rata-rata pendistribusian penduduk 

n = banyaknya periode waktu (tahun) 

 

2.5.2. Perhitungan Faktor Korelasi, Standar Deviasi, dan Koefisien Variansi 

1. Faktor Korelasi 

Faktor Korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mengukur kuat-

lemahnya hubungan antara dua variabel. Analisis ini termasuk kedalam 

analisis regresi linear sehingga jenis perhitungan regresi terdapat dua jenis 

yaitu perhitungan korelasi tanpa analisis regresi dan satu lagi dengan 

melakukan analsiis regresi (Wirawan & Wirawan, 2016). Persamaan rumus 

yang digunakan untuk menghitung faktor korelasi tanpa analisis regresi 

adalah sebagai berikut: 

(2.15) 
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r = 

 

  
−−

−

2)^(2^2)^(2^ YYnXXn

YXXYn
  (2.16) 

dimana:  

n  = banyaknya pasangan data/ukuran sampel.  

Xi  = (nilai pengamatan) variabel bebas yang ke -i  

Yi  = (nilai pengamatan) variabel terikat yang ke-i

 
Untuk menentukan alternatif metode terbaik, perlu diketahui besar nilai 

koefisien korelasi tersebut. Nilai tersebut bervariasi dari -1 sampai +1, 

dengan kriteria: 

- r = -1, korelasi kuat tapi bernilai negatif, yang menunjukkan metode 

tidak dapat digunakan 

- r = 0, korelasi dikatakan lemah atau tidak memiliki hubungan, 

sehingga metode tidak  dapat digunakan 

- r = +1, korelasi kuat dan bernilai positif, yang menunjukkan metode 

dapat digunakan dan diharapkan 

Setelah diketahui besar nilai korelasi, dapat diinterpretasikan derajat 

hubungan antar kedua variabel dengan tabel dibawah ini: 

Tabel II.3 Interpretasi nilai korelasi 

No. r Interpretasi 

1 0 Tidak berkolerasi 

2 0,01-0,20 Korelasi sangat rendah 

3 0,21-0,40 Korelasi rendah 

4 0,41-0,60 Korelasi cukup rendah 

5 0,61-0,80 Korelasi cukup kuat 

6 0,81-0,99 Korelasi tinggi 

7 1 Korelasi sangat tinggi 

         Sumber: Wirawan, 2016 

 

2. StandarDeviasi 

Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh nilai yang ada terhadap nilai 

reratanya. Semakin kecil standar deviasi maka data tersebut semakin 
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mendekati harga yang sebenarnya, dan semakin besar nilai standar deviasi 

maka data tersebut semakin jauh dari harga sebenarnya (Wirawan & 

Wirawan, 2016). Persamaan yang digunkan adalah: 

     SD = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − x̄)2𝑛

𝑖=1       (2.17) 

Keterangan:  

X  = Jumlah penduduk; dan 

X1, X2, ..., Xn = Banyaknya penduduk tiap tahun 

 

3. Koefisien Variansi 

Membandingkan dua atau lebih kelompok data, maka parameter yang akan 

digunakan untuk melihat sebaran data di sekitar pusat data adalah dengan 

menghitung nilai Koefisien Variansi (CV). Koefisien variansi dapat 

memberikan informasi yang cukup baik untuk membandingkan kelompok 

data satu dengan yang lainnya walaupun satuannya berbeda (Wirawan & 

Wirawan, 2016). Persamaan yang digunakan adalah: 

𝐶𝑉 =  
𝑆𝐷

�̅�
      (2.18)  

Keteranagn: 

SD = Standar Deviasi 

�̅� = rata-rata data 

2.6. Pengendalian Pencemaran Air 

Menurut PP No. 82 tahun 2001, pengendalian pencemaran air adalah upaya 

pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk 

menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.  

 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab V Pasal 1 menyebutkan bahwa 

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan 

dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, 

peran dan tanggung jawab masing-masing.  
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2.6.1. Faktor-faktor dalam upaya pengendalian 

Limbah yang dihasilkan pada akhirnya akan mencari ‘jalan keluar’ atau tempat 

pembuangan akhir, yang biasanya bertujuan di perairan-perairan di pedalaman atau 

berujung ke laut (Soemarwoto, 1986). Sepanjang pengaliran limbah, banyak 

perairan yang akan ikut tercemar sehingga perlu adanya pembenahan, mulai dari 

pembenahan saluran penyaluran air limbah, hingga limbah itu sendiri dengan baik 

dan benar. Selain itu, faktor finansial dalam proses pembenahan yang nantinya akan 

ditanggung oleh pihak pengelola, ataupun dibebankan kepada masyarakat juga 

harus diperhatikan. Proses pembenahan dalam rangka pengendalian pencemaran air 

limbah harus memperhatikan beberapa faktor berikut (Soemarwoto, 1986): 

1) Karakteristik dari limbah dan air buangan lain yang ikut mengalir, serta akibat 

yang kemungkinan akan terjadi dari aliran air limbah tersebut. Dampak bisa 

dilihat dari sektor persediaan air, keperluan air untuk rekreasi, pertanian, dan 

pelayaran. 

2) Banyaknya air buangan dibandingkan dengan aliran minimum didalam kali/bak 

penampung aliran air buangan. 

3) Perkiraan jumlah daerah masyarakat desa dan industri yang terdapat di 

sepanjang aliran air, dan kemungkinan menggunakan air tersebut untuk 

kebutuhan air setempat 

4) Dampak buruk air limbah terhadap sistem tata bangunan air selokan/saluran, 

muara saluran, bangunan dan instalasi aliran serta alat-alat pengangkutan.  

5) Kondisi iklim yang ada di daerah tersebut harus disesuaikan dengan metode 

pengendalian yang akan digunakan karena harus menyesuaikan dengan suhu, 

paparan sinar matahari, sifat curah hujan, kondisi arus air sungai dan arus anak-

anak sungai. 

6) Biaya yang diperlukan harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah 

yang perlu dilakukan pengendalian pencemaran air limbahnya. 

2.6.2. Metode Pengendalian Air Limbah  

Semua air limbah akan menemukan jalannya menuju aliran air yang terdekat, 

perairan-perairan di atas permukaan tanah yang lain atau pun di dalam tanah. 

Meskipun tempat pembuangan air limbah berada di atas permukaan tanah, tetap 
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mencapai mata air (water table) di dalam tanah. Zat-zat pencemar pada air limbah 

tidak bisa mengganggu kebersihan aliran pada sumber air seperti danau, sungai, 

kuala air pasang surut atau perairan di tepi pantai, sehingga mereka harus dibuang 

dari sumber air limbah itu berasal atau diolah terlebih dahulu secara memadai. 

 

Pembuangan zat pencemar atau setelah dilakukan pengolahan bisa dibuang ke 

saluran penampungan air apabila sudah dalam keadaan yang tidak berbahaya 

sehingga perlu adanya pengendalian pencemaran air limbah. Pembuangan dan 

pengolahan limbah pencemar dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, dan 

dapat dikelompokkan sebagai berikut (Soemarwoto, 1986): 

a. Pengolahan secara mekanis yang terdiri dari penyaringan, pengambilan buih, 

pengapungan, dan sedimentasi. 

b. Pengolahan secara kimiawi meliputi pengentalan, penghilangan bau, dan 

sterilisasi. 

c. Pengolahan secara biologi dimana bergantung dengan mikroorganisme yang 

terdapat pada air limbah dan lingkungan secara alami. Pengolahan dapat berupa 

tangki septik, tangka Inhoff, instalasi pengolahan lumpur, dan filtrasi. 

 

2.7. Sistem Pengelolaan Limbah Domestik 

Sistem pengelolaan ialah suatu jaringan kerja dalam melakukan serangkaian kerja 

yang saling berkaitan dalam melaksanakan proses perencanaan, penggorganisasian, 

pengarahan, penganggaran, dan pengawasan baik dalam aspek kelembagaan, 

kebijakan dan sarana dan prasarana yang ada (Mende, Kumurur, & Moniaga, 2015). 

Sedangkan pergertian air limbah domestik menurut PerMenPUPR No. 4 tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah air 

limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, 

perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Limbah domestik didominasi 

berasal dari limbah rumah tangga. Kandungan zat-zat kimia yang terkandung dalam 

air limbah rumah tangga sangat tergantung pada sabun, deterjen, dan pengharum 

baju. Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya 
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peningkatan pemakaian air dalam rumah tangga yang menyebabkan peningkatan 

jumlah limbah cair (Mende et al., 2015). 

Pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari sisa hasil aktivitas rumah 

tangga belum memenuhi kaidah pengelolaan air limbah yang baik. Air limbah 

domestik terdiri dari dua jenis, yang pertama adalah black water yaitu air limbah 

yang berasal dari WC dan umumnya ditampung dalam septic tank, dan air limbah 

jenis grey water yang merupakan sisa dari kegiatan rumah tangga, seperti air 

buangan dari kamar mandi maupun tempat mencuci lainnya. Biasanya air limbah 

jenis ini langsung dibuang ke selokan (drainase) di sekitar rumahnya tanpa 

melakukan pengelolaan awal terlebih dahulu (Umar, Baiquni, & Ritohardoyo, 

2011).   

 

2.8. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 

Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya 

disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pengelolaan 

prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan 

prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (PerMenPUPR No. 4 tahun 

2017). SPALD terdiri dari dua jenis, yaitu SPALD setempat (SPALD-S) dan 

terpusat (SPALD-T).  
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2.8.1. SPALD-Setempat 

 

Gambar II.1 SPALD-Setempat 
(Sumber: nawasis.org) 

 

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD- S adalah sistem pengelolaan 

yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, selanjutnya 

lumpur hasil olahan diangkut dengan sub sistem pengangkutan ke sub sistem 

pengolahan lumpur tinja.  

2.8.1.1. Komponen SPALD-S 

Komponen dari SPALD-S terdiri atas sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem 

pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Penjelasan mengenai 

komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut (PerMenPUPR, 2017): 

1. Sub-Sistem Pengolahan Setempat 

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan 

mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber. 

Kapasitas pengolahan terdiri atas: 

a) Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan 

bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan 

b) Skala Komunal diperuntukkan: 

1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan  
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2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen 

(mobile toilet).  

2. Sub-sistem Pengangkutan 

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja 

dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. 

Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang 

memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan: 

a) alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan 

b) tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik. 

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga 

dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat 

dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau 

sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja 

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja 

yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari 

pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. 

2.8.1.2. Perencanaan Komponen SPALD-S 

Perencanaan komponen SPALD-S meliputi perencanaan secara teknis terperinci 

mengenai jenis SPALD-S yang akan digunkan. Tahapan dari perencanaan adalah 

sebagai berikut (PerMenPUPR, 2017): 

1. Perencanaan Teknik Sub-Sistem Pengolahan Setempat 

Perencanaan teknik terinci sub-sistem pengolahan setempat dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Penentuan jumlah jiwa dan rumah berdasarkan data jumlah penduduk dan 

data jumlah rumah yang berada di kawasan SPALD-S 

b. Perhitungan timbulan air limbah domestik dapat dilakukan berdasarkan 

menggunaan air minum (PDAM) atau sumur air tanah. Data ini dapat 

diperoleh dari PDAM atau hasil survei. 

c. Perencanaan Unit Pengolahan Setempat yang terdiri dari cubluk kembar, 

tangki septik dan MCK. Perencanaan unit pengolahan setempat ditentukan 
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berdasarkan skala pengolahan yang terbagi atas skala individual dan 

komunal dan konsep pengolahan yang terdiri dari pengolahan setempat 

tercampur (black water dan grey water) dan pengolahan setempat terpisah 

(pemisahan black water dan grey water). 

a) Perencanaan Cubluk Kembar 

Cubluk merupakan unit SPALD-S yang paling sederhana, terdiri atas 

lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air 

yang dibuat dari pasangan batu bata berongga yang berfungsi sebagai 

tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang 

masuk. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset leher angsa agar dapat 

mencegah bau menyebar dan berkembang biaknya lalat dan serangga 

lainnya di dalam perpipaan atau ruang cubluk itu. Persyaratan teknis 

perencanaan cubluk kembar adalah: 

- Kepadatan penduduk kurang dari 25 jiwa/ha 

- Jarak minimum dengan sumber air adalah 10 meter  

- Ketinggian muka air tanah lebih dari 2 meter 

- Direncanakan untuk penggunaaan selama 5-10 tahun 

b) Perencanaan Tangki Septik  

Perencanaan tangki septik dilakukan berdasarkan SNI 2398:2017 

tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan 

(sumur resapan, bidang resapan, up flow filter, kolam sanita). Tangki 

septik terdiri dari dua jenis, tangki septik sistem tercampur yang dibuat 

untuk pengolahan tinja bercampur dengan limbah rumah tangga dan 

tangki septik sistem terpisah dimana dikhususkan untuk tinja dan urin. 

Dimensi masing-masing sistem disesuaikan berdasarkan jumlah 

pemakai, kelompok pengguna tangki septik berkisar 5, 10, 15, 20, 25, 

dan 50 orang pemakai untuk 1 (satu) tangki septik. 

c) Perencanaan MCK 

MCK terdiri dari: 

- bangunan atas, berupa kamar mandi, ruang cuci dan kakus; 

- bangunan bawah berupa tangki septik sesuai dengan SNI; 
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- prasarana dan sarana pendukung, berupa: 

• saluran drainase; 

• bangunan reservoir; 

• sistem perpipaan dan pompa; dan 

• sarana air bersih. 

d) Perencanaan Tangki AG 

Tangki AG adalah kependekan dari Agus Gunarso, seorang ekonom 

yang merancang proses pengolahan air limbah rumah tangga, dimana 

tangki tersebut sudah mengurangi Level COD, BOD, dan TSS dan juga 

dapat meningkatkan kualitas air sungai. Tangki ini berkapasitas 200 

kepala keluarga sehingga lebih bisa menampung banyak lumpur tinja 

dari limbah rumah tangga dibandingkan tangki septik biasa. Adapun 

komponen-komponen dalam tangki AG adalah: 

- Didalam tangki terdapat filter untuk menyaring air dan kotoran yang 

masuk kedalam tangki 

- Terdapat pipa yang digunakan untuk menyedot lumpur tinja dari 

dalam tangki 

- Pipa untuk mengalirkan air hasil pengendapan limbah rumah tangga 

dalam tangki 

- Kebutuhan lahan untuk membuat 1unit tangki AG adalah ±72m2. 

2. Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengangkutan yang dilaksanakan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Penentuan daerah atau kawasan pelayanan dilakukan dengan pemetaan 

target layanan untuk melihat potensi daerah atau kawasan layanan yang 

menjadi calon pelanggan penyedotan tangki septik. Kriteria daerah atau 

kawasan layanan yang berpotensi menjadi area pelayanan penyedotan tinja 

ditentukan berdasarkan kondisi sanitasi dan karakteristik daerah dan 

kawasan. 

b. Sensus tangki septik bertujuan untuk mendata kepemilikan tangki septik dan 

kondisi tangki septik yang telah ada. Sensus tangki septik meliputi kondisi 

sosial ekonomi, penggunaan air bersih, kondisi unit pengolahan setempat 
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dan kegiatan pengurasan, kepemilikan jamban dan pembuangan air limbah 

domestik, kemauan dan kemampuan untuk membayar pengurasan tangki 

septik. 

c. Penentuan sarana pengangkutan lumpur tinja sesuai daerah atau kawasan 

pelayanan berupa truk pengangkut lumpur tinja dan motor roda tiga 

pengangkut lumpur tinja 

3. Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pengolahan Lumput Tinja 

Sub-sistem ini berupa pengolahan lumpur tinja atau IPLT yang memiliki fungsi 

untuk mengolah senyawa organik yang ada pada limbah sebelum dibuang ke 

lingkungan sehingga memenuhi syarat baku mutu. Selain itu juga, hasil 

pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, misalnya 

diubah ke sumber daya energi terbarukan, contohnya adalah biogas.  

 

2.8.2. SPALD-Terpusat 

 

Gambar II.2 SPALD-Terpusat 
(Sumber: nawasis.org) 

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan 

yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara 

kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan 

air permukaaan. Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri dari skala perkotaan, skala 

permukiman, dan skala kawasan tertentu. Penentuan dari cakupan pelayanan 
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didasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut. Bila jumlah penduduk yang 

tinggal minimal 20.000 (dua puluh ribu) jiwa, maka akan digunakan skala 

perkotaan. Bila rentang jumlah penduduk antara 50 (lima puluh) hingga 20.000 (dua 

puluh ribu) jiwa, maka digunakan skala permukiman. Skala kawasan tertentu biasa 

digunakan untuk asrama, rumah susun, dan kawasan komersial.  

2.7.2.1. Komponen SPALD-T  

Komponen dari SPALD-T terdiri atas 3 (tiga) sub-sistem yaitu sub-sistem 

pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat. 

Penjelasan dari masing-masing sub-sistem adalah sebagai berikut (PerMenPUPR, 

2017): 

1. Sub-sistem pelayanan 

Sub-sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air 

limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan. 

Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak 

dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak control, dan lubang inspeksi. 

2. Sub-sistem pengumpulan 

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan 

air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem 

pengolahan terpusat. Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa 

induk, dan prasarana dan sarana pelengkap. 

3. Sub-sistem pengolahan terpusat 

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk 

mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem 

pelayanan dan sub-sistem pengumpulan. Prasarana dan sarana sub-sistem 

pengolahan terpusat berupa IPALD meliputi IPALD kota untuk cakupan 

pelayanan skala perkotaan dan/atau IPALD permukiman untuk cakupan 

pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu. 
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2.7.2.2. Perencanaan Komponen SPALD-T 

Perencanaan komponen SPALD-T meliputi perencanaan secara teknis terperinci 

mengenai jenis SPALD-T yang akan digunkan. Tahapan dari perencanaan adalah 

sebagai berikut (PerMenPUPR, 2017): 

1. Perencanaan Teknik Terinci Sub-sistem Pelayanan 

Sub-sistem pelayanan merupakan sambungan rumah yang terdiri dari pipa tinja, 

pipa non tinja, bak penangkap lemak, pipa persil, dan bak kontrol. 

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sub-sistem pelayanan merupakan 

tanggung jawab pemilik rumah.  

2. Perencanaan Teknik terinci sub-sistem pengumpulan 

Pengumpula air limbah domestik pada dasarnya diharapkan secara gravitasi, 

tetapi bila kondisi tidak memungkinkan, bisa digunakan bantuan pompa. Sub-

siste pengumpulan air limbah dialirkan secara berkala dengan pipa atau saluran 

yang terpisah dari saluran drainase. Tahapan dari sub-sistem pengumpulan 

adalah: 

1) Penentuan wilayah pelayanan yang ditunjukkan secara jelas dalam peta 

skala kelurahan, kemudian daerah pelayanan akan dibagi kedalam beberapa 

blok yang nantinya akan ditentukan jalur pelayanan air limbah domestik. 

Tingkat pelayanan sendiri disesuaikan dengan persentase jumlah penduduk 

kawasan dan/atau jumlah rumah yang dilayani. 

2) Survei bawah tanah dan penyelidikan kondisi geologi teknik yang meliputi 

kedalaman muka air tanah, jenis lapisan tanah yang akan digali, kualitas 

tanah, dan daya dukung tanah. 

3) Pemetaan daerah atau kawasan pelayanan air limbah domestik, pada proses 

pemetaan ada beberapa data yang harus diinformasikan antara lain;  

- elevasi lahan dan struktur tata bangunan terbangun,  

- rencana pemasangan pipa pengumpulan,  

- garis batas kepemilikan dan lebar jalan diantara garis kepemilikan dan 

diantara garis kelokan;  

- lebar dan tipe jalan untuk pejalan kaki dan yang diaspal;   

- jalur jalan kendaraan mobil dan jalan kereta api;  
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- struktur bawah tanah yang telah ada, seperti saluran pengumpul air 

limbah domestik, pipa air minum, dan kabel telepon;  

- lokasi struktur yang dapat memberikan hambatan dalam desain saluran  

- lokasi outlet saluran yang memungkinkan; dan  

- lokasi IPALD. 

3. Perencanaan Teknik Sub-sistem Pengelolaan Terpusat 

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk 

mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem 

Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pengolahan Terpusat 

berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). IPALD 

direncanakan secara teknis paling sedikit mencakup tiga jenis pengolahan yaitu 

tahap pengolahan fisik, tahap pengolahan biologis, dan tahap pengolahan 

lumpur.  

 

Pengelolaan secara terpusat akan dikelola dengan menggunakan IPALD, oleh 

karena itu perlu diketahui parameter-paramet atau kriteria pemilihan lokasi 

yang nantinya akan dijadikan IPALD. Kriteria penentuan lokasi IPAL terdiri 

dari kriteria teknis dan kriteria non-teknis (KemenPUPR, 2016). 

1) Kriteria Teknis 

Kriteria teknis adalah kriteria yang berhubungan dengan kebutuhan proses 

konstruksi dari segi teknik. Beberapa kriteria teknis dalam menentukan 

lokasi IPALD adalah: 

- Jarak 

Jarak minimum antara IPAL dengan pusat kota dan pemukiman adalah 

3 km. Faktor pertimbangan ini meliputi jarak lokasi ke pusat kota dan 

jarak ke pemukiman. Semakin dekat wilayah pelayanan yang dilayani 

oleh sebuah IPAL, maka semakin efisien pelayanan yang diberikan oleh 

IPAL tersebut (Samsuhadi, 2012). 

- Topografi lahan 

Kemiringan tanah yang dinilai lebih jika kemiringannya sekiar 2-4%. 

Selain itu secara elevasi lebih disarankan jika sumbe rlimbah (dalam hal 
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ini perumahan) berada di lokasi yang secara elevasi lebih tinggi dari 

lokasi IPAL untuk memudahkan pengaliran secara gravitasi 

- Kualitas badan air penerima 

Badan air penerima, dalam hal ini adalah sungai, yang nantinya akan 

dijadikan tempat pembuangan effluent dari IPAL harus disesuaikan 

peruntukkan dan kelas air sungai tersebut. Jika kelas air badan penerima 

misalnya adalah kelas 1, maka pengelolaan IPAL harus disesuaikan agar 

effluent yang dikeluarkan dibawah baku mutu air kelas I menurut PP 82 

Tahun 2001 

- Potensi banjir dan bencana alam lainnya 

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena jika lokasi IPAL 

berada di area yan ternyata rawan banjir, maka akan menggangu kinerja 

IPAL itu sendiri dari operasi dan juga memerluka perawatan yang lebih. 

- Jenis tanah 

Faktor pertimbangan jenis tanah terbagi atas 3 buah indikator 

pertimbangan jenis tanah. Tanah lempung mempunyai diameter kurang 

dari 0,002 mm. Tanah lanau mempunyai diameter antara 0,002-0,053 

mm. Pasir mempunyai diameter 0,053-2 mm. Semakin besar ukuran 

diameternya semakin kurang baik untuk pondasi suatu struktur 

bangunan, termasuk struktur bangunan IPAL (Samsuhadi, 2012). 

2) Kriteria Non-Teknis 

Adapun yang dimaksud dengan kriteria non-teknis adalah kriteria 

pendukung tetapi tidak berpengaruh secara Teknik dan lebih ke sektor sosial 

budaya dan prosedural. 

Kriteria non-teknis dari penentuan IPAL adalah (KemenPUPR, 2016): 

- Legalitas lahan 

Legalitas lahan yang dimaksud adalah kepemilikan lahan yang 

diasumsikan menjadi lokasi IPAL, lahan ini harus lahan yang tidak 

mengandung masalah dan lebih baik jika lahan yang ditargetkan 

merupakan lahan milik pemerintah. Kemudian harus disesuaikan 
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dengan RTRW dari pemerintah kota. Dukungan dari masyarakat juga 

diperluka dalam upaya legalitas lahan ini.  

- Batas Administrasi 

Lokasi IPAL diusahakan berada dalam batas administrasi kota yang 

berkepentingan. Faktor pertimbangan administrasi wilayah terbagi atas 

2 buah indikator pertimbangan batas administrasi wilayah, yang dapat 

dilihat pada uraian dibawah ini. Setiap daerah haruslah mempunyai 

prasarana dan sarana sanitasi, dalam hal ini pengolahan akan limbah 

yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Prasarana dan sarana tersebut ada 

lebih baiknya terletak pada wilayah administrasi daerah tersebut 

(Samsuhadi, 2012). 

- Tata Guna Lahan 

Pemilihan lokasi IPAL pada wilayah yang mempunyai tata guna lahan, 

sebagai lahan pertanian, merupakan lokasi yang paling ideal, karena 

lahan pertanian paling minim menimbulkan dampak negatif pada 

penduduk wilayah kota tersebut yang dapat ditimbulkan reaksi negatif 

dari penduduk apabila tata guna biasanya wilayah yang mempunyai tata 

guna lahan sebagai lahan pertanian, tidak cocok untuk didirikan 

pemukiman. Suatu kota dalam perencanaan pengembangan kotanya, 

biasanya prosentase pengembangan pemukimannya lebih tinggi 

dibanding pengembangan dibidang lain (industri, pertanian, rekreasi 

dan lain-lain). Untuk mengefisienkan luas wilayah suatu kota, maka 

lokasi IPAL lebih baik didaerah pengembangan wilayah yang 

mempunyai prosentase kecil, seperti pada daerah lahan pertanian 

(Samsuhadi, 2012). 

- Jumlah Penduduk 

Menurut jumlah penduduknya terbagi atas beberapa macam yaitu kota 

metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Pembagian kota 

menurut jumlah penduduknya juga berpengaruh pada pendapatan 

penduduknya. Hal ini akan menjadi point yang sangat berpengaruh pada 
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saat penetapan tarif retribusi kepada pelanggan atau masyarakat yang 

akan dilayani (Samsuhadi, 2012).   

 

2.8.3. Pertimbangan Penentuan Jenis SPALD 

Dasar pertimbangan penentuan jenis SPALD yang akan digunakan menurut 

PerMen PUPR No. 4 tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar II.3 dan penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha (15,000 jiwa/Km2) dapat menerapkan 

sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 

jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang 

ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan 

lahan, termasuk kemampuan membiayai. 

Faktor ini dapat menjadi indikator akan tersedia atau tidaknya lahan yang cukup 

untuk membangun sistem pengolahan limbah. Jika kepadatan penduduk lebih 

dari 500 per ha, maka teknologi pembuangan air limbahnya menggunakan 

(Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003): 

a. Sewerage konvensional 

Sistem saluran mengikuti jalan, hal ini untuk mempermudah dalam 

penyambungan, pemeliharaan dan agar tidak ada biaya untuk pembebasan 

tanah. Namun demikian saluran konvensional relative mahal karena saluran 

membawa cairan dan padatan (black dan greywater) sehingga jika 

kecepatan tidak memenuhi harus dilakukan penggelontoran untuk 

membersihkannya. 

b. Interceptor sewer 

Pola sistem saluran interseptor biasanya jalur saluran induknya berdekatan 

sampai dengan akhir perpipaan. Sebenarnya saluran interseptor bukan 

merupakan saluran induk dari sistem secara keseluruhan sistem tercampur, 

melainkan hanya penerima sanitary sewage di saat tidak ada hujan 

 

 



39 

 

   Institut Teknologi Nasional 

c. Shallow sewer 

Sistem ini merupakan sistem riol dengan pembebanan pipa yang relatif 

dangkal. Kemiringan landau dibanding sistem yang lain. Shallow sewer 

sangat tergantung sekali pada pembilasan air buangan untuk membawa 

buangan padat. Sedangkan sistem konvensional tergantung kecepatan aliran 

untuk membersihkan sendiri. 

Jika kepadatan penduduk lebih dari 100 orang per ha, maka teknologi 

pembuangan air limbahnya menggunakan cubluk kembar, cubluk kembar 

bersama, cubluk tunggal, atau tangki septik.  

2. Kedalaman muka air tanah 

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan 

SPALD. Kondisi air tanah yang dangkal tidak cocok untuk diterapkan pada 

sistem pembuangan air limbah setempat (Aini, 2019). Untuk muka air tanah 

lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan 

SPALD-T.  

3. Permeabilitas Tanah 

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya 

untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki 

septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas 

tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi 

tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5 x 

10-4 m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang 

mengandung lempung (PerMenPUPR No. 4 tahun 2017). 

4. Kemampuan pembiayaan 

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, 

terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan 

pemeliharaan SPALD-T. SPALD yang nantinya akan dibangun akan digunakan 

oleh masyarakat setempat, sehingga harus memperhatikan juga keadaan 

ekonomi masyarakat sasaran pembangunan. Biaya operasional dan 

pemeliharaan alat–alat pengolahan air limbah tidak selalu ditanggung oleh 

pemerintah daerah setempat, oleh sebab itu perlu diadakannya pemberdayaan 
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masyarakat setempat terkait dengan pembebanan biaya pembangunan dan 

operasional penyelenggaraan pengolahan air limbah (Aini, 2019).  

 

 

Gambar II.3 Diagram Alir Penentuan Jenis SPALD 
Sumber: PERMENPUPR No. 4 tahun 2017 

 

5. Kemiringan tanah 

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan 

tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan shallow sewer 

dan small bore sewer dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah. 

 

 

  




