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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat diperlukan bagi 

kelangsungan hidup organisme dan berbagai usaha peningkatan kesejahteraan 

manusia seperti perikanan, pertanian, rumah tangga, perindustrian, maupun 

pembangkit listrik (Soegianto, 2010). Air sebagai komponen lingkungan hidup 

akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang 

kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi 

buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan 

manusia serta makhluk hidup lainnya (Anonim, 2012).  

Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi 

kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus 

meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. 

Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap 

sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini 

dapat menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi semua makhluk 

hidup yang bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu, diperlukan 

pengelolaan dan perlindungan sumber daya air secara saksama (Effendi, 

2003). 

Salah satu ekosistem perairan yang merupakan kekayaan sumber daya 

air adalah sungai. Sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan 
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dalam suatu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Sungai dapat 

digunakan juga untuk berjenis-jenis aspek seperti pembangkit listrik, 

pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian sungai 

berfungsi sebagai sumber air yang penting untuk irigasi (Setiari, 2012).  

Sungai Kali Brantas merupakan wilayah sungai terbesar kedua di Pulau 

Jawa menempati ± 25% luasan provinsi Jawa Timur yang dilewati oleh Lajur 

Gunung Berapi dan Pegunungan, mengakibatkan kondisi topografinya sangat 

bervariasi mulai dari datar, berbukit, lembah dan bergunung. Wilayah sungai  

Kali Brantas mempunyai potensi yang besar bagi pengembangan sektor 

unggulan khususnya bidang industri, pariwisata, pertanian dan perkebunan. 

Potensi tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan 

permasalahan lingkungan dalam arahan pemanfaatan ruang pada masa yang 

akan datang, karena terganggunya kawasan lindung dan kawasan pelestarian 

alam akibat perkembangan penduduk dan aktivitasnya (Anonim, 2012). 

Terkait dengan hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa 

Timur melaksanakan Pemantauan kualitas air sungai di DAS Brantas sebagai 

bagian dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran air di Jawa 

Timur. Dari 31 (tiga puluh satu) parameter kualitas air yang diuji, pada sungai 

Kali Brantas terdapat 10 (sepuluh) parameter yang cenderung tidak memenuhi 

baku mutu kualitas air kelas II, yaitu TDS, TSS, BOD5, DO, Phosphat Total 

(T-P), Seng (Zn), Nitrit (NO2-N), Deterjen (MBAS). Fecal Coli dan Total Coli 

(Anonim, 2012).  
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Lokasi titik pantau kualitas air sungai Kali Brantas yang dilakukan 

oleh Badan Lingkungan Hidup terdapat 11 titik sampling untuk mengetahui 

kualitas sungai Kali Brantas, yaitu pada Jembatan Pendem di kabupaten Batu, 

Jembatan Dinoyo, Jembatan Gadang, Jembatan Sengguruh, dan Jembatan Kali 

Pare di kota Malang, Jembatan Kademangan di kota Blitar, Jembatan Ngujang 

di kota Tulungagung, Jembatan Jong Biru di kota Kediri, Jembatan Kertosono 

di kota Nganjuk, Jembatan Ploso di kota Jombang dan Jembatan Padangan di 

kota Mojokerto (Anonim, 2012). Adapun proses pemantauan oleh Badan 

Lingkungan Hidup pada ke-11 titik sampling tersebut, dilakukan setiap bulan 

sekali. 

Kondisi kualitas sungai Kali Brantas sangat berbeda dengan kondisi 

ideal yang diharapkan. Mengingat air sungai Kali Brantas digunakan sebagai 

air baku PDAM kab. Malang, PDAM Kab. Tulungagung dan PDAM 

Mojokerto dalam menyediakan fasilitas air bersih dan mengolah air bersih 

untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk wilayah Mojokerto dan 

sekitarnya (Anonim, 2013), maka pemantauan kualitas air sungai Kali Brantas 

sangat diperlukan agar dapat diketahui kondisi kualitas air. Pada studi ini 

pengamatan kualitas air menggunakan indikator yaitu fisik, kimia, dan biologi. 

Parameter yang digunakan adalah BOD, COD, DO, TSS, pH, Suhu dan Total 

Coliform. data yang diperoleh Ketujuh parameter tersebut merupakan 

parameter kunci, yaitu parameter yang dapat mewakili kualitas lingkungan 

(Anonim, 2012). 
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 Peningkatan berbagai aktivitas di wilayah sungai Kali Brantas yang 

tidak memperhatikan penataan wilayah akan mengakibatkan dampak negatif 

berupa menurunnya kualitas air sungai. Menurut penelitian Yetti (2007) 

sungai Kali Brantas saat ini menunjukkan kemunduran kualitas air akibat 

limbah domestik mengingat sebagian besar penduduk pinggiran sungai Kali 

Brantas mengandalkan air sungai tersebut untuk sumber kebutuhan airnya. 

Selain itu tercatat 10 pabrik yang berada dekat dengan pinggir sungai 

membuang limbahnya ke dalam sungai.  

Sungai Kali Brantas mengacu pada baku mutu air sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2008, 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di 

Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar 

memenuhi kriteria mutu air peruntukannya secara berkelanjutan (Anonim, 

2008). 

Untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan pencemaran, perlu 

adanya pemetaan industri di sepanjang sungai Kali Brantas. Selama ini Badan 

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemetaan dan 

pemantauan terhadap kualitas air sungai Kali Brantas. Namun penyajian hasil 

pemantauan yang dipublikasikan masih dalam bentuk yang kurang informatif. 

Data yang didapat belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan 

pemantauan terhadap kualitas sungai Kali Brantas kurang efisien sehingga 

tidak tepat sasaran. Untuk memperbaikinya maka diperlukan suatu sistem 
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yang mampu memberikan informasi dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) tentang kualitas sungai Kali Brantas lengkap dengan lokasi 

titik sampling dan parameter. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

menganalisis objek-objek.  Menurut Prahasta (2001), ada beberapa alasan yang 

mendasari mengapa perlu menggunakan SIG, di antaranya penggunaan data 

spasial maupun atribut secara terintegrasi, dapat memisahkan antara bentuk 

presentasi dan basis data serta memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

menvisualisasikan data spasial. Pada Pemetaan ini SIG berupa peta digital yang 

berisi tentang data kualitas air. SIG juga memudahkan dalam mengevaluasi dan 

memonitor kualitas air sungai Kali Brantas.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan pemetaan kualitas air sungai 

Kali Brantas berbasis SIG. Pemetaan yang berisi tentang parameter fisik, 

kimia, biologi pada 11 titik sampling yang diambil mulai dari hulu hingga hilir 

sungai Brantas oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada 

tahun 2013 dengan menggunakan aplikasi ArcGIS v.10.1 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

masalah, yaitu : 
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1. Bagaimanakah kualitas air sungai Kali Brantas dibanding dengan 

baku mutu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 

2008? 

2. Dimanakah dari ke-11 titik pantau yang sesuai untuk bahan baku 

air minum? 

3. Bagaimana kualitas air sungai Kali Brantas pada musim kemarau 

2013 berdasarkan pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis 

(SIG)? 

 

1.3 Tujuan 

1. Membandingkan kualitas sungai Kali Brantas dengan baku mutu 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2008. 

2. Mengetahui  titik pantau yang sesuai untuk bahan baku air minum. 

3. Mengetahui kualitas air sungai Kali Brantas selama musim 

kemarau 2013 berdasarkan pemetaan berbasis Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

 

1.4 Manfaat 

1. Hasil pemetaan diharapkan dapat mendukung instansi dalam 

melakukan pemantauan yang menampilkan parameter yang 

dijadikan dasar dalam penentuan kualitas air sungai Kali Brantas.  
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2. Memudahkan dalam mengetahui kualitas air sungai Kali Brantas 

dalam format Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga diperoleh 

tampilan yang interaktif seperti peta digital. 
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