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PENGARUH TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LAHAN PERTANIAN
DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG DIPULIHKAN
(STUDI KASUS PADA SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMINYAK)
1

(IMPACT OF POPULATION PRESURE ON AGRICULTURAL LAND
IN RESTORED SUB WATERSHEDS
(CASE STUDY AT CIMINYAK WATERSHEDS)
Muhamad Yusup Hidayat 1)
Diterima 2 Januari 2017 Disetujui 11 April 2017

ABSTRAK
Tekanan penduduk (TP) terhadap lahan pertanian merupakan salah satu parameter dalam klasifikasi DAS.
Tingginya tekanan dapat memicu semakin parahnya kerusakan lahan dan berbagai masalah lingkungan. Sub DAS
Ciminyak adalah bagian dari DAS Citarum yang memiliki peranan strategis, sehingga penting diperoleh informasi
tentang tingkat tekanan penduduk terhadap lahan pertaniannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
tingkat tekanan penduduk terhadap lahan pertanian pada masing-masing kecamatan serta peta spasial
penyebarannya di Sub DAS Ciminyak menggunakan sistem informasi geografis (SIG). Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah (1) Peta Penggunaan Lahan sub DAS Ciminyak skala 1 : 50.000, (2) Peta Administrasi
Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Skala 1 : 50.000, (3) Data jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai
petani tahun 2015 dan (4) data kependudukan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Badung Barat Tahun 2012 - 2015.
Analisis data menggunakan rumus Soemarwoto dan penyajianya dalam bentuk peta. Hasil analisis, apabila tidak
memasukan pendapatan lain diluar sektor pertanian, diperoleh satu kecamatan tekanan penduduk terhadap lahannya
terkategorikan tinggi (tekanan penduduk melebihi batas kemampuan lahannya memenuhi kebutuhan hidupnya).
Empat kecamatan terkategorikan sedang (lahan masih cukup memenuhi kebutuhan hidup penduduk) serta satu
kecamatan terkategorikan ringan (belum terjadi tekanan penduduk terhadap lahan). Apabila memasukkan
pendapatan lain diluar sektor pertanian, diperoleh tiga kecamatan memiliki tekanan penduduk terkategorikan
sedang serta tiga kecamatan terkategorikan ringan.
Kata Kunci : Tekanan Penduduk, Lahan Pertanian, Sub DAS yang dipulihkan, Sub DAS Ciminyak, Sistem
Informasi Geografis (SIG).

ABSTRACT
Population pressure (TP) on agricultural land is one of parameter in the classification of Watersheds. The high
pressure that can induce damage to the land and complex environmental problems. Sub watersheds Ciminyak is
part of the Citarum Watersheds which has a strategic role, so it is important to obtain information about the level
of population pressure on agricultural land. The purpose of this study is knowing the level of population pressure
on agricultural land of each district in the sub watersheds Ciminyak and the spatial map of distribution in
Ciminyak Sub Watersheds by utilizing geographic information system (GIS). The data were used in this study are
(1)map of land use sub-watersheds Ciminyak scale of 1: 50,000,(2) map of District Administration Bandung and
West Bandung regency Scale 1: 50,000,(3) the data population of farmers in 2015 and (4) the data of population
of Bandung and West Bandung regency in Figures 2012 -2015. Data Analysis using the formula of Soemarwoto,
then the classification presented on map. The result of the analysis, if it does not include other income than
agriculture, obtained one districts has population presure on agricultural land categorized high (population
presure exceed the limit of population need). Four districts have medium categorized (it is does not happened
population presure on agricultral land) and one districts have low categorized. When entering other income
outside the agricultural sector, obtanied three districts have medium categorized and three districts has low
categorized.
Keywords: Population Pressure, Agricultural Land, Restoredsub watersheds, sub watersheds Ciminyak.,
Geographic Information Systems (GIS)
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PENDAHULUAN
Di dalam Renstra Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) Tahun 2015-2019 Sub Daerah
Aliran Sungai (DAS) Ciminyak
merupakan bagian dari wilayah hulu DAS
Citarum yang kondisinya perlu untuk
dipulihkan kesehatannya. Kondisi
kesehatan Sub DAS Ciminyak menjadi
penting untuk dipulihkan sebab memiliki
peran strategis bagi keberlangsungan
Waduk Saguling sebagai penyuplai air
bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) Saguling [19]. Di dalam
klasifikasi Daerah Aliran Sungainya, Sub
DAS Ciminyak diklasifikasikan kedalam
Sub DAS yang perlu untuk dipulihkan.
Salah satu sub faktor dominan yang
mempengaruhi Klasifikasi Daerah Aliran
Sungaiadalah sub faktor tekanan
penduduk terhadap lahan berdasarkan
pada Permenhut P. 60 /Menhut-II/2014
tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi
Daerah Aliran Sungai.
Pada DAS yang dipulihkan, tekanan
penduduk terhadap lahannya seringkali
tinggi. Kondisi ini dikarenakan
ketergantungan masyarakat terhadap
lahan sudah sangat tinggi dalam hal
pemenuhan kebutuhannya akan pangan.
[11] Menurut , tingginya kebutuhan
masyarakat dalam pemenuhan pangan
untuk masyarakat memiliki implikasi
yang tinggi dalam alih fungsi lahan untuk
ekstensifikasi pertanian. Akibatnya
wilayah perluasan untuk lahan pertanian
saat ini sudah mencapai pada wilayah
hulu. Di beberapa wilayah yang memiliki
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kondisi solum tanah yang baik, usahatani
tanaman pangan dan hortikultura (sayuran,
buah dan tanaman hias semusim) telah
memanfaatkan lahan dengan lereng >15%,
dengan bentuk wilayah berbukit dan
bergunung, tanpa menerapkan usaha
konservasi tanah dan air, sehingga tingkat
erosi yang terjadi cukup besar,
menurunkan potensi sumberdaya lahan
dan air, serta degradasi lingkungan di
masa depan. Selain itu, peningkatan
kemajuan dalam kehidupan telah
memberikan perubahan besar, tidak saja
pada kehidupan sosial ekonomi
masyarakat akan tetapi juga pada pola
penggunaan lahan. Perubahan pola
penggunaan lahan ini telah memberi
dampak sangat nyata terhadap fungsifungsi (DAS) dan hidrologi DAS [18].
Wilayah hulu pada umumnya memegang
peranan yang penting dalam sistem tata
air didalam DAS. Aktivitas perubahan
tataguna lahan dan pembuatan bangunan
konservasi yang dilaksanakan di daerah
hulu dapat memberikan dampak di daerah
hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi
debit air dan sedimen serta material
terlarut lainnya [18]. Penelitian [8]
menunjukan bahwa pada hulu DAS
Citarum, muatan angkutan sedimen sudah
mencapai 2.566.388 M3/tahun. Di samping
itu, [21] mengemukakan bahwa tingginya
tekanan penduduk terhadap lahan pertanian
pada suatu DAS, dapat memicu terjadinya
alih fungsi lahan pertanian menjadi non
pertanian (kawasan terbangun) dan
pemanfaatan lahan yang tidak sesuai
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dengan kelas kemampuan lahannya,
sehingga menyebabkan terjadinya
degradasi sumber daya lahan dan
menyebabkan kesehatan DAS (watershed
health) menjadi terganggu. Hal ini
tercermin dari kerusakan ekosistem pada
suatu DAS.

klasifikasi tekanan penduduk terhadap
lahan di beberapa kecamatan pada sub
DAS Ciminyak.

Sudah banyak penelitian yang mengkaji
tentang pengaruh tekanan penduduk
terhadap lahan pertanian, [21], [4], [14].
Namun penelitian yang membatasi
wilayah kajian dalam batasan DAS
dengan membandingkan pendapatan dan
tanpa pendapatan lain diluar sektor
pertanian masih jarang. Padahal penting
untuk membandingkan pengaruh
pendapatan terhadap lahan pertanian.
Untuk itu perlu melakukan evaluasi
terhadap sumberdaya alam yang ada
dengan batasan kajian DAS. Batas DAS
tidak dibatasi oleh batas administrasi,
tetapi dibatasi oleh wilayah ekosistem
yang saling memengaruhi dan berkaitan
secara komprehensif mulai dari hulu
sampai hilir. Hal inibertujuan untuk
mengetahui arah pengelolaan sumber
daya alam yang tepat dan terarah sesuai
dengan kemampuan lahannya secara
u s e f u l l b e rg u n a , d a n b e r n i l a i .
Memperhatikan kondisi Sub DAS
Ciminyak tersebut maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kondisi
tekanan penduduk terhadap lahan
pertanian pada masing-masing kecamatan
di Sub DAS Ciminyak dengan maupun
tanpa memasukan pendapatan lain diluar
sektor pertanian.Manfaat dari penelitian
ini adalah tersedianya informasi

A. Alat yang dipergunakan dalam
pengolahan data penelitian ini
menggunakan komputer (personal
computer/ PC) yang sudah terpasang
software ArcGis 10.1 serta Microsoft
Office 2007.
B. Bahan-bahan yang dikumpulkan
dalam penelitian ini berupa sumbersumber informasi :

METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan

1. Data kependudukan masing-masing
kecamatan yang terdapat dalam Sub
DAS Ciminyak mulai tahun 2012 2015 didapatkan dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat serta
data dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat.
2. Data kependudukan masing-masing
kecamatan yang terdapat dalam Sub
DAS Ciminyak mulai tahun 2012 2015 didapatkan dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat serta
data dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat.
3. Peta / Penggunaan lahan (landuse)
di sub DAS Ciminyak tahun 2013
didapatkan dari Direktorat Jenderal
Planologi kementerian Lingkungan
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Hidup dan Kehutanan skala
1 : 50.000.
4. P e t a a d m i n i s t r a t i f w i l a y a h
didapatkan dari Badan Perencanaan
dan Pembangungan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Bandung Barat skala
1 : 50.000.
Metode Pengumpulan Data
A. Data kependudukan digunakan untuk
mengetahui nilai jumlah penduduk
pada tahun dasar (Po) dan laju
pertambahan penduduk (r).
B. Jumlah penduduk yang bermata
pencaharian sebagai petani
dipergunakan untuk mengetahui nilai
fraksi petani (f).
C. Peta penggunaan lahan pada sub DAS
Ciminyak 1 : 50.000 dipergunakan
untuk mengetahui nilai luas minimal
lahan untuk hidup layak per orang(Z)
dan luas lahan produktif (L).
D. Setelah semua nilai nilai tersebut
diperoleh, kemudian dimasukan ke
dalam persamaan yang dijabarkan
dengan persamaan Soemarwoto
(1985).
(Po) dan
(r)

(f)

Metode Analis
Metode analisis untuk penentuan Tekanan
Penduduk (TP) menggunakan rumus
Soemarwoto (1985). Perhitungan rumus
(TP) untuk perhitungan tekanan penduduk
terhadap lahan sebagai berikut:
A. Te k a n a n p e n d u d u k m o d e l I
mengangap bahwa penduduk hanya
hidup dari lahan pertanian yang
digarapnya dengan rumus: .

B. M o d e l t e k a n a n p e n d u d u k I I
merupakan pengembangan model
dengan menambahkan pendapatan
penduduk dari sektor pertanian, ini
berarti bahwa makin besar pendapatan
penduduk dari sektor non pertanian,
tekanan pada lahan pertanian berkurang.
Rumus tekanan penduduk model II
dapat dilukiskan dengan rumus:

C. Nilai Z dihitung dengan persamaan :

(Z) dan
(L)

D. Nilai f diperoleh dengan persamaan :

E. Nilai r diperoleh dengan persamaan

4
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Keterangan
TP
Zt

ft
Po

i
L

a
t
LSI2
LSI1
LST
LLK
Pt

= tekanan penduduk atas
lahan pertanian
= luas minimal lahan untuk
hidup layak per orang pada
lahan datar
= fraksi petani pada lahan
dasar
= besarnya penduduk
pada waktu acuan waktu
t (orang)
= tingkat pertumbuhan
penduduk
= luas lahan produktif yang
terdiri dari sawah, tegal,
pekarangan
= penghasilan petani di luar
pertanian
= periode waktu perhitungan
= luas lahan sawah irigasi
panen > 2 kali setahun
= luas lahan sawah irigasi
panen 1 kali setahun
= luas sawah tadah hujan
= luas lahan kering
= Jumlah penduduk pada
tahun t

Kemudian hasilnya dimasukkan dalam
standar evaluasi sebagai berikut :
TP = < 1 : tekanan ringan
TP = 1-2 : tekanan sedang
TP = > 2 : tekanan tinggi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Sub DAS Ciminyak
Sub DAS Ciminyak merupakan salah satu
Sub DAS yang ada didalam DAS Citarum.

Secara geografis Sub DAS Ciminyak
0
0
Berada pada 6 55'30” s/d 7 7'00”LS dan
0
0
107 15'00” s/d 107 35'00” BT. Secara
proporsi administrasi 3,87% wilayah Sub
DAS Ciminyak berada di Kab. Bandung
yang meliputi Kec. Soreang sedangkan
96,13% wilayahnya berada di Kab.
Bandung Barat, meliputi Kec. Batujajar,
Cililin, Cipongkor, Gununghalu serta
Kec. Sindangkerta. Secara detail lokasi
penelitian tersaji pada gambar.1.

Gambar.1. Peta Administrasi Sub DAS Ciminyak
(pengecilan dari skala 1 : 200.000)

Sumber : SK. 511/Menhut-V/2011 tentang Penetapan
Peta Daerah Aliran Sungai

Luas Proporsi wilayah Kecamatan
dalam Sub DAS Ciminyak
Dari hasil analisis yang dilakukan pada
sub DASCiminyak, terdapat 6 kecamatan
yang berhimpitan dengan Sub DAS
Ciminyak. 3 (tiga) kecamatan memiliki
wilayah terluas yang berhimpitan dengan
sub DAS Ciminyak yaitu Kec. Cililin
(91.90 %), Kec. Cipongkor (88.91%)
serta Sindangkerta (64,38%). Kec.
Gununghalu, Soreang dan Batujajar
menempati proporsi luasan yg cukup kecil
yaitu 24.38%,20.35%, 0.09% dari luas
kecamatan (Tabel.1). Meskipun hanya
memiliki proporsi luasan yg cukup kecil.

5

Ecolab Vol. 11 No. 1 Januari 2017 : 1 - 52

yang bersinggungan dengan sub DAS Ciminyak namun perlu dimasukan dalam luasan kajian
yang diteliti. Di dalam pengelolaan DAS kajian harus dilihat secara komprehensif menyeluruh,
tidak bersifat parsial. Pembatas wilayah kajian dalam DAS adalah punggung bukit bukan
wilayah administrasi, sehingga mulai dari wilayah hulu hingga hilir selalu memiliki keterkaitan
dan saling mempengaruhi[3]. Wilayah administrasi Kecamatan Batujajar meskipun memiliki
proporsi yang kecil, akan tetapi memiliki pengaruhyang nyata terhadap kondisi Sub DAS
Cimiyak.
Tabel.1 (%) Luas masing-masing Kecamatan Pada Sub DAS Ciminyak
Kecamatan

luas
Kecamatan
(Ha)

Luas Kecamatan dalam
Sub DAS (Ha)

(%) Luas Kecamatan dalam
sub DAS terhadap luas
Kecamatan

(%) Luas Kecamatan
Dalam Sub DAS terhadap
Luas Sub DAS

7,254.02

6.81

0.09

0.02

13,781.67

12,665.41

91.90

36.26

7,907.21

6,982.72

88.31

19.99

Gununghalu

28,370.00

6,916.85

24.38

19.80

Sindangkerta

10,884.82

7,007.72

64.38

20.06

6,642.35

1,351.85

20.35

3.87

74,840.07

34,931.36

Batujajar
Cililin
Cipongkor

Soreang
Total

100.00

Sumber : Analisis peta administratif wilayah Kab. Bandung dan Bandung Barat tahun 2014 menggunakan SIG

Luas Proporsi Penggunaan Lahan
dalam Sub DAS Ciminyak

Ciminyak kecuali Kec. Batujajar.

Kec.

Sindangkerta merupakan wilayah terluas

Berdasarkan analisis yang dilakukan
secara spasial pada Sub DAS Ciminyak,
diperoleh 9 (sembilan) tipe penggunaan
lahan yang mendominasi (Tabel.2). Pada
Sub DAS Ciminyak, tipe penggunaan
lahan kebun sangat mendominasi, yaitu
mencapai 25.13% dari total wilayah Sub
DAS Ciminyak, diikuti dengan sawah
tanah hujan (22,41%), pemukiman
(15,50%), ladang/tegalan (12,41%),
semak/ belukar (8,20%), sawah irigasi
(8.09%), tubuh air (6,62%), hutan
(1,63%) serta tanah berbatu sebesar
(0,01 %).
Ti p e p e n g g u n a a n l a h a n k e b u n

pergeseran/ alih fungsi kawasan hutan

mendominasi di wilayah Sub DAS

menjadi tipe penggunaan lainnya.

6

yang memiliki tipe penggunaan kebun
sebesar 3.129,38 Ha. Sawah tadah hujan
tersebar merata di semua kecamatan
dengan proporsi terluas berada di
Kecamatan Cililin sebesar 2.216,09 Ha.
Proporsi hutan hanya tersebar di tiga
kecamatan dengan proporsi terluas berada
di Kecamatan Gununghalu (341,19 Ha),
diikuti oleh Kecamatan Cililin 225,56 Ha
serta Kecamatan Sindangkerta 2,59 Ha.
Luasan hutan yang sudah sangat kecil pada
Sub DAS Ciminyak, memperlihatkan di
Sub DAS Ciminyak sudah banyak terjadi
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Tabel. 2 Penggunaan Lahan pada masing-masing Kecamatan pada Sub DAS Ciminyak
Kecamatan

Tubuh
Air (Ha)

Tadah
Hujan

Sawah
Irigasi
(Ha)

Ladang/
Tegalan

Selukar/
Semak
(Ha)

Hutan
(Ha)

Kebun
(Ha)

Pemukiman
(Ha)

Tanah
Berbatu
(Ha)

Luas (Ha)

(%)

0 45

0 33

-

4 11

-

-

-

-

1 93

2.216,09

2.278,00

1.444,46

1.436,39

1.276,08

225,.56

1.893,10

1.895,75

-

12.665,42

36,26

CIPONGKOR

81,19

1.860,31

491,44

1.564,37

609,95

-

1.032,57

1.342,28

-

6.982,13

19,99

GUNUNGHALU

15,44

1.473,91

439,93

853,57

442,57

341,19

2.356,26

995,56

-

6.918,43

19,80

-

2 205 18

9 87

307 19

383 67

2 59

3 129 38

971 27

-

7 009 15

20 06

BATUJAJAR
CILILIN

SINDANGKERTA
SOREANG
Grand Total (Ha)
(%)

6 81

0 02

0,26

10,61

441,12

170,05

153,78

-

366,48

208,72

-

1.351,01

3,87

2.313,42

7.828,33

2.826,82

4.335,68

2.866,04

569,34

8.777,80

5.413,58

1,93

34.932,96

100,00

6,62

22,41

8,09

12,41

8,20

1,63

25,13

Tingginya alih fungsi lahan menjadi
kebun dan lahan sawah menunjukan
kebutuhan penduduk akan lahan sudah
semakin tinggi. Ketersediaan wilayah
yang menjadi daerah serapan di sub DAS
Ciminyak sudah sangat terbatas. [16]
Menyatakan bahwa perubahan fungsi
lahan dan iklim dapat mempengaruhi
hidrologi DAS. Kawasan hutan yang
berfungsi sebagai ”penyimpan” cadangan
air serta pengatur tata air dan hidrologi .

15,50

0,01

100,00

Gambar.2. Peta Penggunaan Lahan Sub DAS Ciminyak (pengecilan dari
Skala 1 : 200.000)
Sumber : Peta Penggunaan Lahan Kab. Bandung dan Kab. Bandung
Barat 2013

DAS sudah mencapai kondisi yang tidak ideal. Mengacu pada UU Nomor 41 tahun 1999
tentang. Kehutanan, bahwa luasan wilayah hutan yang proporsional seharusnya mencapai 30%
dari total wilayah hutan yang proporsional seharusnya mencapai 30% dari total wilayah.
Pertumbuhan penduduk di dalam sub DAS Ciminyak
Pertumbuhan penduduk di sub DAS Ciminyak diperoleh nilai sebesar 1,1243% s/d 1,3980%.
Secara keseluruhan di dalam sub DAS Ciminyak selalu terjadi pertambahan penduduk dari
tahun 2012 ke tahun 2015 sebesar 0,92% (tabel3). Nilai ini masih rendah jika dibandingkan
dengan laju pertambahan penduduk Jawa Barat sebesar 1,58% [1]. Akan tetapi di Kecamatan
Soreang terjadi penurunan jumlah penduduk (tahun 2014 s/d 2015), sehingga nilai pertambahan
penduduknya menjadi negatif. Pertambahan penduduk ini dikarenakan jumlah angka kelahiran
dan migrasi masuk lebih besar dibandingkan dengan angka kematian dan migrasi keluar.
Kondisi pertambahan penduduk yang terus meningkat di sub DAS Ciminyak akan sejalan
dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan lahan. Peningkatan akan lahan ini disebabkan
masyarakat membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut [17]
pertambahan penduduk ini akan menyebabkan kompetisi penduduk untuk memperoleh sumber
-sumber penghidupan akan semakin meningkat. Akibatnya manusia akan cenderung untuk
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melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. [5] Berpendapat bahwa manusia
memiliki peranan yang penting dalam pengelolaah DAS. Eksploitasi sumber daya dan
industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan akibat sampingan
utama yaitu menurunnya ketersediaan sumberdaya dan kualitas lingkungan [7]. Selain itu
pertambahan penduduk juga mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal menjadi
bertambah. Kebutuhan akan tempat tinggal yang bertambah akan menyebabkan luas lahan
untuk pertanian akan cenderung berkurang sehingga mengakibatkan terjadinya
ketidakseimbangan lingkungan.
Tabel.3 (%) Pertumbuhan penduduk pada Masing-masing Kecamatan Pada Sub DAS
Ciminyak
KECAMATAN

Jumlah Penduduk pada masing-masing
kecamatan (orang)

Jumlah Penduduk dalam Sub DAS
Ciminyak (orang)
2015

2014

2013

2012

Pertumbuhan
Penduduk
R
r%

2015

2014

2013

2012

Batujajar

94.317

91.169

90.188

89.314

85

82

81

80

0,0137

1,3719

Cililin

87 472

84 464

83 557

82 747

80 387

77 622

76 789

76 044

0 0140

1 3980

Cipongkor

88.233

85.200

85.200

84.374

77.919

75.240

75.240

74.511

0,0112

1,1243

Gununghalu

73 820

72 050

71 276

70 585

17 997

17 566

17 377

17 209

0 0113

1 1266

Sindangkerta

66.800

64.529

63.833

63.215

43.006

41.544

41.096

40.698

0,0139

1,3886

Soreang

112.839

119.500

124.949

122.911

22.963

24.318

25.427

25.012

-0,0211

-2,1148

Total (Sub DAS
Ciminyak)

523.481

516.912

519.003

513.146

242.356

236.372

236.010

233.554

0,0093

0,9290

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Bandung dan Bandung Barat dalam Angka 2012 s/d 2015 dan pengolahan data primer 2016

Kondisi pertambahan penduduk yang
terus meningkat di Sub DAS Ciminyak
akan sejalan dengan peningkatan
kebutuhan masyarakat akan lahan.
Peningkatan akan lahan ini disebabkan
masyarakat membutuhkan lahan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut
[17] pertambahan penduduk ini akan
menyebabkan kompetisi penduduk
untuk memperoleh sumber-sumber
penghidupan akan semakin meningkat.
Akibatnya manusia akan cenderung untuk
melakukan eksploitasi dan eksplorasi
sumber daya alam.
[5] Berpendapat bahwa manusia memiliki
peranan yang penting dalam pengelolaah
DAS. Eksploitasi sumber daya dan
industrialisasi untuk memacu
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pertumbuhanekonomi telah menghasilkan
akibat sampingan utama yaitu menurun
nya ketersediaan sumberdaya dan kualitas
lingkungan [7]. Selain itu pertambahan
penduduk juga mengakibatkan kebutuhan
akan tempat tinggal menjadi bertambah.
Kebutuhan akan tempat tinggal yang
bertambah akan menyebabkan luas lahan
untuk pertanian akan cenderung berkurang
sehingga mengakibatkan terjadinya
ketidakseimbangan lingkungan.
Tekanan penduduk pada Sub DAS
Ciminyak
Hasil perhitungan tekanan penduduk
terhadap lahan pada sub DAS Ciminyak
(Tabel 4) dengan perhitungan tanpa
memasukan pendapatan lain diluar sektor
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pertanian didapatkan satu kecamatan
terkategorikan kedalam kelas tinggi, yaitu
Kecamatan Cipongkor. Empat Kecamatan
terkategorikan sedang, yaitu Kecamatan
Batujajar, Gununghalu, Sindangkerta dan
Soreang. Satu kecamatan terkategorikan
kedalam kelas rendah, yaitu Kecamatan
Cililin.

melakukan perluasan lahan pertanian karena
produktifitas lahan pertaniannya tidak lagi
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya [12].

Proporsi antara jumlah petani, jumlah
penduduk dan tingkat pertumbuhan
penduduk dengan luas lahan pertanian
tidak seimbang. [14] berpendapat bahwa
tekanan penduduk yang tinggi dapat
mengakibatkan ketidakseimbangan
lingkungan dan mengganggu ekosistem
di sekitarnya.

Bila dihitung dengan memasukan
pendapatan lain diluar sektor pertanian
sebesar 35%. Pada sub DAS Ciminyak
diperoleh tiga kecamatan terkategorikan
rendah, yaitu Kecamatan Batujajar, Cililin,
serta Gununghalu. Tiga kecamatan
terkategorikan sedang, meliputi
Kecamatan Cipogkor, Sindangkerta serta
Soreang.
Nilai tekanan penduduk rendah artinya

kualitas air yang memburuk dan

belum terjadi tekanan penduduk terhadap

ekosistem telah terdegradasi. Hal ini

lahan dan lahan belum termanfaatkan

menunjukan bahwa aktifitas manusia

secara baik. Desa tersebut masih mampu

memiliki pengaruh yang nyata terhadap

mencukupi kebutuhan hidup penduduk

keseimbangan lingkungan dan berdampak

desa [4]. Nilai tekanan penduduk yang

pada penurunan kualitas lingkungan.

sedang menandakan perbandingan antara

Lingkungan tidak lagi dapat memenuhi

jumlah petani, jumlah penduduk dan

kebutuhan makhluk hidup secara baik.
Seharusnya luasan lahan pertanian yang
tersedia harus tetap dapat memenuhi
kebutuhan masyararakat seiring dengan
semakin bertambahnya jumlah penduduk.
Akan tetapi yang terjadi pada Sub DAS
Ciminyak, pertambahan penduduk tidak
dapat dipenuhi kebutuhannya dari luas
lahan yang tersedia.

pertambahan penduduk masih seimbang
dengan luas lahan yang tersedia. Apabila
tekanan penduduk terkategorikan rendah
menandakan daya dukung lingkungannya
masih bagus. Menurut [21], makin besar
persentase lahan yang dapat dipergunakan
untuk pertanian maka semakin besar daya
dukung lingkungan tersebut.
Nilai tekanan penduduk tinggi artinya
tekanan penduduk terhadap lahannya
melebihi batas kemampuan lahannya
sehingga daya dukung lahannya rendah.
Kondisi ini terjadi ketika setiap individu

[13] berpendapat bahwa keseimbangan
lingkungan berkorelasi erat dengan
adanya aktifitas manusianya.
[6] menyatakan bahwa perubahan sosial
ekonomi (tekanan penduduk) telah
mengakibatkan beban polutan meningkat,

Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan
kualitas lingkungan. Penurunan daya
dukung lahan dapat diatasi dengan cara :
1. Konversi lahan, yaitu mengubah jenis
penggunaan lahan ke arah usaha yang
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lebih menguntungkan tapi disesuaikan
wilayahnya, salah satunya dengan
memilih jenis tanaman yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi (dapat
mengurangi luas minimal lahan untuk
hidup layak (nilai Z))[12];
2. Intensifikasi lahan yaitu dalam
menggunakan teknologi baru dalam
usaha tani. [9] menyatakan bahwa
dengan intensifikasi lahan,
kemampuan suatu wilayah untuk
mendukung kehidupan, atau yang
disebut daya dukung lahan, akan
berubah semakin baik.;

3. Konservasi lahan, yaitu usaha untuk
mencegah terjadinya degradasi lahan
serta limpasan permukaan. [15]
menyatakan bahwa pembangunan
perkotaan yang pesat akan
meningkatkan permukaan yang kedap
terhadap air dan mengurangi resapan
air tanah, sehingga dapat meningkatkan
limpasan permukaan yang erat kaitan
nya dengan terjadinya banjir. Pada Sub
DAS Ciminyak, tekanan penduduk akan
berkorelasi dengan jumlah petani dan
buruh tani apabila masyarakat hanya
menggantungkan dari sektor pertanian.

Gambar.3a. Peta Klasifikasi Tekanan Penduduk Sub DAS Ciminyak tanpa memasukkan
pendapatan diluar sektor pertanian.

Gambar.3b. Peta Klasifikasi Tekanan Penduduk Sub DAS Ciminyak dengan
memasukkan pendapatan diluar sektor pertanian
Sumber : Pengolahan data primer, (2016)
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Apabila ada sumber pendapatan lain diluar sektor pertanian, maka tekanan penduduk tidak selalu
berkorelasi dengan jumlah petani dan buruh tani. Informasi spasial penyebaran tekanan penduduk
terhadap lahan di Sub DAS Ciminyak tersaji sebagaimana Gambar 3a dan gambar 3b. Sebaran
tekanan penduduk jika dihitung tanpa memasukan pendapatan lain diluar sektor pertanian, maka
tekanan tertinggi terkonsentrasi di bagian tengah Sub DAS Ciminyak. Jika diasumsikan ada
pendapatan lain diluar sektor pertanian, maka penyebaran tekanan penduduknya cenderung merata
antara rendah sampai dengan sedang.
Tabel.4 Tekanan Penduduk Pada Sub DAS Ciminyak
Petani
dan
Buruh
Tani
(Orang)

Petani
dan Buruh
Tani
dalam
DAS
(Orang)

Batujajar

7.034

Cililin

KECAMATAN

L
(Ha)

TP
(tanpa
pendapatan
lain diluar
sektor
pertanian)

TP (1-α)
(dengan
pendapatan
lain diluar
sektor
pertanian)

F

f (%)

Z
(Ha)

6

0,07

7,46

0,74

4,44

1,06

0,69

6.136

5.639

0,07

7,01

0,50

5.158,85

0,55

0,36

Cipongkor

15.539

13.722

0,18

17,61

0,57

3.916,13

2,01

1,31

Gununghalu

21.709

5.293

0,29

29,41

0,54

2.767,41

1,04

0,67

Sindangkerta

12.153

7.824

0,18

18,19

0,53

2.522,23

1,65

1,07

Soreang

14.084

2.866

0,12

12,48

0,41

621,77

1,87

1,21

Sumber : pengolahan data primer 2016

SIMPULAN
Tekanan penduduk pada Sub DAS Ciminyak
apabila tidak memasukan pendapatan lain
diluar sektor pertanian, maka diperoleh satu
kecamatan memiliki tekanan penduduk
terkategorikan tinggi yaitu pada kecamatan
Cipongkor yang terletak di Bagian tengah Sub
DAS Ciminyak (tekanan penduduk terhadap
lahan melebihi batas kemampuan lahannya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat).
Empat kecamatan memiliki tekanan penduduk
terkategorikan sedang, yaitu Kecamatan
Batujajar, Gununghalu, Sindangkerta dan
Soreang (perbandingan antara jumlah petani,
jumlah penduduk dan pertambahan penduduk
masih seimbang dengan luas lahan yang
tersedia). Wilayahnya mendominasi Sub DAS

Ciminyak pada bagian barat serta sebagian
kecil sebelah timur. Satu kecamatan memiliki
TP terkategorikan rendah yaitu Kecamatan
Cililin yang mendominasi wilayah Sub DAS
Ciminyak sebelah timur (belum terjadi tekanan
penduduk terhadap lahan pertaniannya).
Apabila memasukan pendapatan lain di luar
sektor pertanian, maka diperoleh tiga
kecamatan memiliki tekanan penduduk
terkategorikan sedang yaitu Cipongkor,
Sindangkerta dan Soreang (yang mendominasi
Sub DAS Ciminyak sebelah utara ke sebelah
selatan). Sedangkan tiga kecamantan
memiliki tekanan penduduk terkategorikan
rendah yaitu Batujajar, Cililin serta
Gununghalu (mendominasi sebelah barat dan
timur Sub DAS Ciminyak).
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Tekanan penduduk pada Sub DAS
Ciminyak akan berkorelasi dengan
jumlah petani dan buruh tani apabila
tidak memasukan pendapatan lain diluar
sektor pertanian, dengan konsentrasi
tekanan penduduk terhadap lahan
pertanian tertinggi pada bagian tengah
Sub DAS.
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Pengaruh Konsumsi Energi,
Luas Kawasan Hutan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Emisi CO2 di 6(Enam)NegaraAnggota ASEAN : PendekatanAnalisis Data Panel
Effects of Energy Consumption, Forest Areas and Economic Growth
toward CO2 emissions in 6 (six) ASEAN Member Countries :
A Panel Data Analysis Approach
Ridwan Fauzi 1)
(Diterima tanggal 13 Februari 2017 Disetujui tanggal 11 April 2017)

ABSTRAK
Perubahan iklim (climate change) yang terjadi saat ini merupakan akibat meningkatnya emisi Co2. Konsumsi
energi dan pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak perekonomian dianggap paling berpengaruh terhadap
meningkatnya emisi CO2.Nilai hutan sebagai penyerap emisi CO2 hingga saat ini belum banyak diketahui. Maka
diperlukan suatu riset empiris untuk mengetahui pengaruh konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel
baru berupa luas kawasan hutan yang turun terhadap peningkatan emisi CO2 di 6 (enam) negara-negara anggota
ASEAN.Penelitian ini bersifat desk analysis dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
kepustakaan. Pembahasan analisis yang digunakan adalah analisis estimasi model ekonometrik dan statistika
menurut panel data regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ekonometrika dari variabel konsumsi
energi, pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan variabel luas kawasan hutan mempunyai pengaruh terhadap
emisi CO2 dengan tingkat kepercayaan terhadap model sebesar 97,84% dan sisanya yaitu 2,16% dipengaruhi oleh
variabel-variabel lain diluar varibel tersebut. Indikasinya setiap kenaikan satu persen luasan hutan dari suatu
negara akan mampu menurunkan nilai emisi CO2 sebesar 0,04% (dalam metrik ton perkapita).
Kata Kunci: Emisi CO2, Konsumsi Energi, Luas Hutan, Pertumbuhan Ekonomi, Analisis Data Panels.

ABSTRACT
Climate change is caused by increased emissions of CO2. Energy consumption and economic growth is considered
as the most influence factors on the increase of CO2 emissions. The value of forests as an absorber of CO2
emissions is generally unknown. An empirical research is required to determine the effect of energy consumption,
economic growth, and also new variable such as the decrease of forest area toward the increase of CO2 emissions
in six (6) member countries of ASEAN. This study was a desk research. The data analyses used were the analysis
of econometric models and statistical estimation according to data panel regression. The results showed that the
econometric model with variable of energy consumption, economic growth by adding variable of forest area has
an effect on CO2 emissions with level of confidence in the model of 97.84% and the remaining 2.16% was
influenced by other variables outside the variable used. It indicates that each one per cent increase of the forest
area in a country will be able to reduce CO2 emissions rate of 0.04% (in metric tons per capita).
Keywords: CO2 emissions, Energy Consumption, Total Forest Areas, Economic Growth, Panel Data Analysis.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perhatian dunia internasional terhadap iklim
bumi baru mengemuka pada dekade terakhir
1

ketika suhu bumi dirasakan meningkat secara
nyata . Perubahan iklim (climate change)
merupakan tantangan nyata di abad ke – 21,
seiring meningkatnya suhu global sebagai
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Indonesia, ridwan_fkt@yahoo.com
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pemicu terjadinya perubahan iklim.
Meningkatnya suhu sebagai akibat tingginya
konsentrasi gas rumah kaca yang berada di
atmosfer bumi menjadi penyebab pemanasan
secaraglobal. Pembangunan umat manusia di
segala bidang yang mencakup berbagai aspek
baik ekonomi, sosial, budaya dan teknologi
sangat erat kaitannya dengan penambahan
konsentrasi gas rumah kaca yang ada di
atmosfer.
Pembangunan ekonomi yang mengejar
keuntungan secara ekonomi kerap kali
mengabaikan dampaknya pada lingkungan
sekitar. Pembangunan yang semula bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan umat
manusia justru merusak sendi-sendi penunjang
kehidupan (kualitas lingkungan hidup).
Pembangunan ekonomi yang berjalan untuk
meningkatkan kualitas dan keberlangsungan
umat manusia tumbuh berbanding terbalik
dengan kualitas lingkungan hidup.
Degradasi kualitas tersebut erat kaitannya
dengan penggunaan energi yang tidak ramah
lingkungan dalam proses pembangunan
ekonomi.
Perkembangan industri dibarengi dengan
konsumsi energi yang menggunakan
teknologi tidak ramah lingkungan khususnya
di negara berkembang telah meningkatkan
emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi
fosil akan meningkatkan konsentrasi gas
rumah kaca terutama karbon dioksida (Co2).
Gas CO2 mempunyai kontribusi terbesar
terhadap pemanasan global sekitar 56%,
sedangkan CH4 mempunyai kontribusi 18%
dan N 2 O berkontribusi sekitar 6% .
Konsentrasigas CO2 yang tinggi di atmosfer
mengakibatkan pemanasan global sebagai

efek dari gas rumah kaca. Setiap gas rumah
kaca mempunyai potensi pemanasan global
(Global Warming Potential - GWP) yang
diukur secara relatif berdasarkan emisi CO2
dengan nilai 1. Makin besar nilai GWP
makin bersifat merusak.
Berdasarkan
perhitungan untuk beberapa tahun belakangan
ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi CO2
terhadap pemanasan global mencapai lebih
dari 60% [3].
Perkembangan industri dibarengi dengan
konsumsi energi yang menggunakan
teknologi tidak ramah lingkungan khususnya
di negara berkembang telah meningkatkan
emisi gas rumah kaca. Penggunaan energi
fosil akan meningkatkan konsentrasi gas
rumah kaca terutama karbon dioksida (Co2).
Gas CO2 mempunyai kontribusi terbesar
terhadap pemanasan global sekitar 56%,
sedangkan CH4 mempunyai kontribusi 18%
dan N2O berkontribusi sekitar 6% [2].
Konsentrasigas CO2 yang tinggi di atmosfer
mengakibatkan pemanasan global sebagai
efek dari gas rumah kaca. Setiap gas rumah
kaca mempunyai potensi pemanasan global
(Global Warming Potential - GWP) yang
diukur secara relatif berdasarkan emisi CO2
dengan nilai 1. Makin besar nilai GWP makin
bersifat merusak. Berdasarkan perhitungan
untuk beberapa tahun belakangan ini dapat
disimpulkan bahwa kontribusi CO2 terhadap
pemanasan global mencapai lebih dari 60% .
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) 4 Assessment Report menyatakan
bahwa Asia Tenggara diperkirakan akan
terkena dampak serius dari dampak negatif
perubahan iklim karena sebagian besar
pertumbuhan ekonomi mengandalkan sektor
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pertanian dan sumber daya alam [4].
Pertumbuhan ekonomi untuk enam negaranegaraA SEAN yaitu Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam,
mencapai5,0%pada2011,dan menjadi 5,6 %
selama tahun 2012-2016, 2% lebih rendah
dari pada tahun 2010. Ketidakpastian secara
mendunia dan bencana alam telah
memancarkan cahaya negatif dalam prospek
pertumbuhan wilayah ini, namun
dibandingkan dengan ekonomi
The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) yang lamban,
keseluruhan Asia Tenggara memiliki kinerja
pertumbuhan yang kokoh hingga 2016 [5].
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
keenam negara ASEAN tersebut dapat
berdampak negatif pula terhadap peningkatan
emisi.

ekonomidi 6 (enam) negara-negara ASEAN.
Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang dibangun dalam penelitian
ini adalah adanya pengaruh nyata antar
pertumbuhan ekonomi, luas kawasan hutan
dan konsumsi energi terhadap emisi CO2 di
6 (enam) negara-negara ASEAN.
Pertumbuhan ekonomi dan konsumsi
ekonomi yang terus meningkat
mengakibatkan tingginya nilai emisi CO2
demikian juga dengan meningkatnya
deforestasi akan mengakibatkan hal yang
sama.
METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder.
Data tersebut didapat dan dikompilasi dari
TheWorldBank (http://data.worldbank.org/)
yang meliputi:
1. Data Emisi CO2
2. Data Konsumsi Energi
3. Data Luas Kawasan Hutan, dan
4. Data GDP (Gross Domestic Product
atau Produk Domestik Bruto).

Kebakaran hutan dan lahan serta gangguan
lahan lainnya berakibat berkurangnya luas
kawasan hutan dan menempatkan Indonesia
dalam urutan ketiga sebagai penghasil emisi
CO2 terbesardidunia.Indonesia berada di
bawah Amerika Serikat dan China, dengan
jumlah emisi yang dihasilkan mencapai dua
miliarton CO2 per tahunnya atau menyumbang
10% dari emisiCO2 didunia [6]. Berdasarkan
kondisi inilah diperlukan suatu riset empiris
untuk mengetahui dampak pertumbuhan
ekonomi, luas kawasan hutan yang turun,
serta konsumsi energi yang tinggi terhadap
peningkatan emisi CO2 di 6 (enam) negaranegara anggota ASEAN.

Data yang digunakan merupakan data
kuantitatif 5 (lima) tahunan (dengan simbol
operasional T) yaitu data pada tahun 1990
1995, 2000, 2005 dan tahun 2010. Data
dalam penelitian ini adalah data dari negaranegara anggota ASEAN. Negara ASEAN
yang dimaksud dalam studi empiris ini
adalah Indonesia, Malaysia, Philipina,
Singapura, Thailand dan Vietnam (dengan
simbol operasional N).

Tujuan Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hubungan antara emisi CO2 dengan konsumsi
energi, luas kawasan hutan dan pertumbuhan

Penelitian ini bersifat desk analysis, sehingga
metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode kepustakaan, yaitu dengan
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mengumpulkan data-data dari bahan-bahan
pustaka yang berasal dari berbagai buku,
literatur, jurnal-jurnal ilmiah, dan terbitanterbitan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini.
Model Data Panel
Panel data merupakan suatu teknik
menggabungkan data cross section dan time
series dalam panel data, unit cross section
yang sama di-survey dalam beberapa waktu
– [7][9]. Estimasi menggunakan panel data
akan meningkatkan derajat kebebasan,
mengurangi kolinearitas antara variabel
penjelas dan memperbaiki efisiensi estimasi.
Data panel seringkali digunakan untuk
mengetahui perbedaan antar individu.
Selain itu, data panel juga digunakan untuk
mengatasi keterbatasan jumlah observasi,
karena jumlah observasi yang lebih besar
akan meningkatkan degree of freedom.
Bentuk persamaan umum pada data panel
adalah sebagai berikut:
...................... (1)
Pada persamaan 1 di atas, Y disebut variabel
terikat (dependent variable), X adalah
variabel bebas (Independent variable) atau
variabel penjelas (explanatory variable),
ε adalah variabel gangguan stokastik
(stochastic disturbance), β adalah parameter
-parameterregresi. Subskrip menunjukan
pengamatan yang ke- i dan waktu ke - t.
Parameter βit ditaksir atas dasar data yang
tersedia untuk variabel Y dan X. terdapat
K variabel independen pada X (tidak
termasuk konstanta). Karakteristik individu
(heterogeneity) terdapat pada βit dimana βit
terdiri dari konstanta dan group specific

(misalkan: jenis kelamin, lokasi).
Penggunaan data panel mampu memberikan
banyak keunggulan secara statistik maupun
secara teori ekonomi, antara lain [8]:
1. Estimasi data panel dapat menunjukkan
adanya heterogenitas dalam tiap unit;
2. Penggunaan data panel memberikan
data yang lebih informatif,
mengurangi kolinieritas antara
variabel, meningkatkan derajat
kebebasan dan lebih efisien;
3. Data panel cocok untuk menggambar
kan adanya dinamika perubahan;
4. Data panel dapat lebih mampu
mendeteksi dan mengukur dampak;
5. Data panel bisa digunakan untuk
studi dengan model yang lebih
lengkap;
6. Data panel dapat meminimumkan
bias yang mungkin dihasilkan
dalam regresi.
Alasan Pemilihan Model
Studi tentang hubungan antara emisi
karbondioksida, konsumsi energi dan
GDP dapat menggunakan pendekatan yang
diusulkan untuk menggambarkan hubungan
jangka panjang antara CO2 emisi, konsumsi
energi dan GDP riil di Cina sebagai berikut
[10][17]:
Dimana i =1,2,..., N yangmewakili propinsi
dari suatu negaradalampanel,t=1,2,...,
T mengacu pada periode waktu, C adalah
jumlah emisi CO2 (diukur dalam metrik ton
perkapita), E adalah konsumsi energi (diukur
dalam kg dari standard setara batubara
perkapita) dan G adalah GDP (diukur dalam
ribuan). β 1 ,β 2 danβ 3 mewakili perkiraan
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elastisitas jangka panjang emisi CO2 yang
berkaitan dengan masing-masing konsumsi
energi perkapita GDP riil dan kuadrat
perkapita GDP riil. Dalam penelitian ini
dilakuan estimasi parameter dalam model(1)
dan melakukan beberapa tes panel pada
hubungan kausalitas antara ketiga variabel.
Hal ini mendalilkan bahwa β1>0 sebagai
peningkatan konsumsi energi mungkin akan
menyebabkan peningkatan emisi CO 2 .
Deforestasi (kerusakan kawasan hutan)
memberikan dampak pada meningkatnya
emisiCO2 di atmosfer, sehingga perlu
dimasukkan dalam model untuk mengetahui
peran kawasan hutan dalam mengontrol
emisi CO2. Pengembangan model yang baru
merupakan gabungan 4 (empat variabel)
yaitu emisi CO2, konsumsi energi perkapita,
pertumbuhan ekonomi (GDP) perkapita dan
luas kawasan hutan.
Sehingga, dalam
penelitian dilakukan ini model yang
digunakan adalah sebagai berikut:
................................................................. (3)
Dimana,
F = Luas kawasan hutan
Pemilihan Variabel dan Pendekatan
Definisi operasional adalah petunjuk tentang
bagaimana variabel-variabel dalam penelitian
diukur. Variabel-variabel dalam penelitian
ini menggunakan definisi operasional
sebagai berikut:
1. Emisi CO2 Perkapita
Emisi CO2 adalah sejenis senyawa kimia
yang terdiri dari dua atom oksigen yang
terikat secara kovalen dengan sebuah
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atom karbon. Senyawa berbentuk gas
pada keadaan temperatur dan tekanan
standar dan hadir di atmosfer bumi. Emisi
CO2 perkapita adalah emisi CO2 yang
dihasilkan perorang dalam satu tahun.
Data emisi sulfur diukur dalam satuan
ribu ton pertahun.
2. Konsumsi Energi perkapita (dalam satuan
kilo gram setara minyak)
Penggunaan energi mengacu pada
penggunaan energi primer sebelum
ditransformasi bentuk energi bahan
bakar yang lain, yang sama dengan
produksi asli ditambah impor dan
perubahannya, dikurangi ekspor dan
bahan bakar yang dipasok ke kapal
dan pesawat yang terlibat dalam
perjalanan internasional.
3. Luas Kawasan Hutan (hektar)
Luas kawasan hutan adalah luasan lahan
hutan yang ditumbuhi pohon baik pohon
produktif maupun tidak. Luas kawasan
hutan bukan termasuk dalam area lahan
pertanian dan perkebunan.
4. Produk Domestik Bruto (Y) perkapita
Produk Domestik Bruto (PDB)
merupakan jumlah dari nilai tambah bruto
dari semua produsen penduduk dalam
perekonomian ditambah pajak produk dan
dikurangi semua subsidi yang tidak masuk
dalam nilai produk. Hal ini dihitung tanpa
membuat potongan untuk penyusutan
aktiva dibuat atau untuk deplesi dan
degradasi sumber daya alam. PDB
perkapita adalah Produk Domestik Bruto
dibagi dengan populasi tengah tahun. Data
dalam mata uang US dolar(US $) saat ini.
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Prosedur Estimasi
Model ekonometrika digunakan untuk
menganalisis data yang telah dikumpulkan.
Ekonometrika didefenisikan sebagai analisis
kuantitatif dari fenomena ekonomi yang
sebenarnya (aktual) yang didasarkan pada
pengembangan yang berbarengan dari teori
dan pengamatan, dihubungkan dengan
metode inferensi yang sesuai. Ekonometrika
merupakan campuran dari teori ekonomi,
ekonomimatematis, statistikaekonomi,dan
statistikamatematis.
Analisis panel data pada penelitian ini
menggunakan softwareStata/IC11.0 untuk
pengolahan data[18], [19]. Alat analisis ini
diharapkan mampu menjawab tujuan dari
penelitian ini karena hasil penelitian ini akan
memberikan hasil apakah emisi CO 2
mempunyai hubungan (berkointegrasi)
dengan variabel yang lain yaitu konsumsi
energi perkapita, luas kawasan hutan dan
GDP perkapita.
Pembahasan analisis yang digunakan adalah
analisis estimasi model ekonometrik dan
statistika beserta analisis ekonominya
menurut panel data regression. Analisis
statistika akan dilakukan untuk melihat
sampai mana validitas model yang digunakan
dalam penelitian melalui pengujian secara
statistik terhadap model yang bersangkutan.

yang dihasilkan dari negara-negara ASEAN
tersebut. Model regresi yang dibuat adalah:
..................................................................(4)
Dimana,
C
= emisi CO2 (dalam metric tons
perkapita)
E

= jumlah konsumsi energi perkapita
(kg setara minyak)
F
= luas hutan (dalam hektar)
2
G&G = GDP per kapita (dalam US$)
Model tersebut (persamaan 4) terlebih
dahulu ditransformasi kedalam model log-log
untuk mengetahui ukuran elastisitas variabel
dependent (emisi CO2) terhadap variabelvariabel independen (jumlah konsumsi energi
perkapita, luas hutan dan GDP per kapita).
Kelebihan model log-log terdapat pada
koefisien slope β2 dalam model
lnY= lnβ1+β2lnX, dimana β2 menggambarkan
ukuran elastisitas Y terhadap X [7], [8].
Model log-log yang bisa disusun untuk
tujuan deskriptif berupa mengetahui tingkat
perubahan emisi CO2 (dalam persen) bila
terjadi perubahan pada jumlah konsumsi
energi perkapita, luas hutan dan GDP
perkapita (semua dalam persen) adalah
sebagai berikut:
........................(5)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Dalam penelitian ini, dianalisis sebuah
model regresi seberapa besar pengaruh dari
pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi dan
luas kawasan hutan dari 6 (enam) negaranegara ASEAN terhadap jumlah emisi CO2

Dimana,
C = emisi CO2 (dalam metric tons perkapita)
E = jumlah konsumsi energi perkapita (kg
setara minyak)
F = luas hutan (dalam hektar)
G = GDP perkapita (dalam US$)
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Gambar 1. Grafik emisi CO2(dalam metrik ton perkapita) Pada Enam Negara Anggota.
Anggota ASEAN. (1: Indonesia; 2: Malaysia; 3: Philipina; 4: Singapura;
5: Thailand; 6: Vietnam)

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa emisi
CO2 di enam negara anggota ASEAN ratarata mempunyai tren yang terus meningkat
meskipun satu negara yaitu Singapura
mengalami penurunan emisi CO2 dari semula
15,41 metrik tonper kapita tahun 1990 menjadi
4,3232 metrik ton perkapita pada tahun 2010.
Penurunan tingkat emisi CO2 khususnya di

Singapura bisa disebabkan beberapa hal,
diantaranya meningkatnya sumbangan GDP
dari sektor perdagangan dibandingkan dari
sektor industri dan penggunaan teknologi
yang ramah lingkungan [20], [21]. Selain itu,
kemungkinan lokalisasi industri pada
kawasan tertentu lebih mudah dalam
mengendalikan emisi CO2 yang dihasilkan
dengan melakukan teknik-teknik tertentu.

Gambar 2. Grafik GDP per kapita (dalam US dollar) Pada Enam Negara Anggota Anggota
ASEAN.(1: Indonesia; 2: Malaysia; 3: Philipina; 4: Singapura; 5: Thailand; 6: Vietnam)
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Dari Gambar 2 menunjukkan adanya tren
peningkatan nilai GDP perkapita pada enam
negara anggota ASEAN. Dengan nilai GDP
perkapita tertinggi yaitu Singapura dengan
nilai GDP perkapita pada tahun 2010
mencapai US$ 41.122,19/ tahun, sedangkan
GDP perkapita paling rendah yaitu Vietnam
dengan nilai GDP perkapita pada tahun 2010
sebesar US$ 1.224,19/ tahun. Untuk Indonesia
diketahui GDP perkapita tahun 2010 sebesar
US$ 2.945,58/ tahun. Sehingga nilai GDP
perkapita Indonesia di tahun 2010 lebih
rendah dibandingkan dengan negara
tetangganya yaitu Singapura dan Malaysia,
hal ini dikarenakan jumlah populasi
penduduk Indonesia yang tinggi diantara
lima negara ASEAN yang lain, berdasarkan
sumber World Bank di tahun 2010 penduduk
Indonesia berjumlah 239.870.937 jiwa.

Gambar 3 menunjukkan luas hutan di enam
negara anggota ASEAN. Berdasarkan persentase
tersebut diketahui bahwa luas hutan di Indonesia
merupakan yang paling besar dibanding lima
negara yang lain yaitu 118.545.000 hektar pada
tahun 1990, akan tetapi mengalami penurunan
kurva grafik yang menandakan masih adanya
deforestasi di Indonesia dengan luas hutan
menjadi 94.432.000 hektar pada tahun 2010.
Deforestasi di Indonesia tahun 2011 sebesar
832.126,9 hektar/ tahun[22]. Sementara itu untuk
persentase luas hutan di Singapura
menunjukkan data yang flat (datar), hal ini
dikarenakan data luas hutan di Singapura
menunjukkan nilai yangkonstan yaitu sebesar
2.000 hektar mulai dari tahun 1990 sampai
dengan tahun 2010. Sedangkan negara Malaysia,
Philipina, Thailand dan Vietnam cenderung
mempunyai perubahanluas hutan yang tetap.

Gambar 3. Grafik Persentase Luas Hutan (dalam hektar) di Enam Negara Anggota
ASEAN. (1: Indonesia; 2: Malaysia; 3: Philipina; 4: Singapura; 5: Thailand;
6: Vietnam).
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Gambar 4. Persentase Konsumsi Energiper kapita (dalam kg
setara minyak) Di Enam Negara Anggota ASEAN.
(1: Indonesia; 2: Malaysia; 3: Philipina;
4: Singapura; 5: Thailand; 6: Vietnam)

Dari Gambar 4 diketahui bahwa
persentase konsumsi energi tertinggi
yaitu Singapura (3.948,08 kg setara
minyak pada tahun 2010), sedangkan
konsumsi energi terendah untuk tahun
2010 adalah Philipina (393,08 kg
setara minyak). Singapura tergolong
melakukan konsumsi energi perkapita
yang tinggi dibandingkan lima negara
anggota ASEAN yang lain, hal ini
dikarenakan negara industri yang maju
di Singapura mengakibatkan kebutuhan
akan energi juga tinggi [23]. Bisa
dibandingkan dengan emisi CO2 pada
Gambar 1 menunjukkan adanya tren

menurun, hal ini juga diikuti tren yang menurun juga untuk kebutuhan energi, meskipun di
Gambar 2 GDP perkapita yang terus meningkat. Kondisi di Singapura ini menunjukkan bahwa
Singapura telah melakukan langkah-langkah penurunan emisi CO2 dengan menggunakan
teknologi yang ramah lingkungan atau kemungkinan adanya pemindahan sektor usaha dari
berbasis teknologi menuju sektor usaha yang berbasis jasa, dimana sektor ini relatif
membutuhkan konsumsi energi yang lebih rendah dibanding sektor-sektor yang lain.
Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian terhadap model
yang dibuat diketahui bahwa model yang
digunakan adalah Pooled Least Square.
Model tersebut kemudian dilakukan
pengujian penyimpangan asumsi klasik (uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas)maka model yang dihasil
kan adalah sebagai berikut:

................................................................. (6)
dalam bentuk yang lain:
lnEmisi CO2 = (-15,0379) – 0,0436 lnLuas
Hutan + 1,3560 lnKonsumsi Energi per kapita
2
+ 1,9766 lnGPD per kapita – 0,1332 lnGDP
per kapita ......................................................(7)
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Dari hasil uji diketahui nilai R-square (residual
kuadrat) sebesar 0,9784 atau 97,84%, ini artinya
model yang telah dibuat mempunyai arti bahwa
variasi perubahan persentase emisi CO2 dapat
dijelaskan oleh variabel-variabel luas hutan,
konsumsi energi dan pertumbuhan energi sebesar
97,84% dan sisanya yaitu 2,16% dipengaruhi
oleh variabel-variabel lain diluar varibel tersebut.
Hasil yang signifikan terhadap emisi CO2 atas
variabel-variabelkonsumsi energi dan
pertumbuhan ekonomi juga terdapat dalam
beberapa penelitian terdahulu –[11], [24][26].
Setiap variabel yang digunakan menunjukkan
hasil yang signifikan ditandai dengan nilai
probabilitas (t) pada taraf uji α = 5% bernilai
sangat signifikan. Dimana masing-masing
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variabel mempunyai nilai prob>t = 0,000
dan hanya satu yang mempunyai nilai
prob>t = 0,037 yaitu variabel luas kawasan
hutan.
Definisi masing-masing variabel dapat
dijelaskan melalui nilai koefisien masingmasing variabel. Seperti pada luas hutan,
setiap kenaikan satu persen luasan hutan dari
suatu negara akan mampu menurunkan nilai
emisi CO2 sebesar 0,04% (dalam metrik ton
perkapita). Koefisien bernilai negatif artinya
bertambahnya nilai persentase suatu variabel
akan menurunkan nilai dari variabel
dependennya. Sehingga, dengan menghenti
kan laju deforestasi dan atau menjaga luas
kawasan hutan agar tidak berkurang akan
memberikan dampak yang positif dengan
berkurangnya nilai emisi CO2 disuatu negara
[27], [28]. Hal inimenjadikan sektor
kehutanan mempunyai peran penting dalam
pengurangan emisi CO2. Hal ini seiring
dengan target pemerintah yang disampaikan
dalam pertemuan G-20 tahun 2009 di
Pittsburgh untuk mengurangi emisi CO2
sebesar 26% [29].
Disisi lain nilai koefisien konsumsi energi
dan GDPper kapita bernilai positif terhadap
emisi CO2, artinya setiap peningkatan 1%
konsumsi energi per kapita (kg)dan GDP per
kapita (US$) akan menambah nilai emisi
sebesar masing-masing 1,36% dan 1,98%.
Penggunaan teknologi yang ramah
lingkungan dengan menghemat konsumsi
energi akan mengurangi tingkat emisi CO2
di atmosfer bumi. Pengurangan emisi CO2
akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi,
dan hal ini tidak akan terjadi ketika
pengurangan emisi dilakukan dengan

menggunakan teknologi yang ramah
lingkungan [10], [13].Selain itu, yang tidak
kalah pentingnya adalah gerakan kepedulian
rumah tangga dalam menerapkan
pembangunan hijau dengan memanfaatkan
ruang dengan optimal sebagai tempat tumbuh
tanaman yang mampu menyerap emisi CO2.
Pengenalan lebih dini tentang peduli
lingkungan pada anak usia sekolah juga
merupakan upaya untuk menjaga lingkungan
dimasa yang akan datang [30].
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN
Analisis Deskriptif
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang
telah dilakukan, dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa:
1. Hubungan antara emisi CO2, luas
kawasan hutan, konsumsi energi per
kapita dan GDP per kapitadi enam
negara-negara anggota ASEAN yaitu
Indonesia, Malaysia, Singapura,
Thailand, Vietnam dan Philipina
dapat dibuat dalam model sebagai
berikut:
ln Emisi CO2=(-15,0379) – 0,0436
ln Luas Hutan + 1,3560 ln Konsumsi
Energi per kapita+ 1,9766 ln GPD
2
per kapita – 0,1332 ln GDP per
kapita
2. Model tersebut menunjukkan hasil
yang signifikan pada taraf uji α =
1% (R-squared = 0,9784) untuk bisa
menjelaskan pengaruh luas hutan,
konsumsi energi per kapitadan GDP
per kapita terhadap tingkat emisi CO2
di enam negara anggota ASEAN.
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3. Penggunaan analisis data panel
mampu menjawab kebutuhan
penelitian ini untuk menjawab
keterkaitan masing-masing variabel
yang telah digunakan.
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PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG TELUR AYAM
SEBAGAI MEDIA ADSORBEN DALAM PENURUNAN KADAR LOGAM
KROMIUM HEKSAVALEN (Cr ) PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI
ELEKTROPLATING
6+
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Diterima 22 Februari 2017 Disetujui 18 Mei 2017

ABSTRAK
Elektroplating atau lapis listrik merupakan salah satu proses pelapisan bahan padat dengan lapisan logam
menggunakan arus listrik melalui suatu larutan elektrolit. Air limbah industri elektroplating mengandung
berbagai jenis ion logam berat seperti ion kromium (Cr) valensi 3 dan 6, timbal (Pb), nikel (Ni), tembaga (Cu),
seng (Zn), sianida (CN) dan sebagainya. Cangkang telur merupakan agen netralisasi dimana semua jenis larutan
mudah mengalami kesetimbangan sehingga logam berat dapat mengendap dan terdeposit dalam partikel
cangkang telur. Cangkang telur
diperkirakan memiliki hingga 10.000 - 20.000 pori tiap cangkangnya
terdapat kandungan seperti struktur pori kalsium karbonat (CaCO3) dan protein asam mukopolisakarida yang
dapat dikembangkan menjadi adsorben. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan pengaruh
adsorben cangkang telur dalam penurunan kadar logam kromium heksavalen pada limbah elektroplating.
Adsorben cangkang telur diperoleh melalui proses perendaman, pemisahan kulit ari, penjemuran, penggilingan,
pengayakan, dan pewadahan. Variasi mesh yang digunakan adalah 40, 60, dan 80 mesh, Laju aliran diatur
sebesar 25 ml/menit dengan waktu pengambilan sampel dilakukan pada menit ke 0, 10, 20, 30, 40, dan 60.
Analisa dilakukan terhadap kandungan kromium heksavalen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penurunan
kandungan kromium terbesar adalah pada menit ke 40 menggunakan mesh 80 sebesar 53,001 %.
(Kata Kunci : Elektroplating, Cangkang Telur Ayam, Adsorben, Kromium Heksavalen (Cr6+))

ABSTRACT
Electroplating or layers electricity is one of the process of coating solid material with a layer of metal using an
electric current through a electrolytic solution.Industrial waste water electroplating containing various
types of metal ions heavy as ion chromium (Cr) valence 3 and 6, lead (Pb), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn),
cyanide (Cn) and etc. Shells the egg is agent in the neutralization of where all kinds of solution readily
undergoing equilibrium so that heavy metal can settles and terdeposit in particles eggshell. Eggshell
predicted to have until 10.000-20.000 pore every its shell there are content of such structure as pore, Calcium
carbonate (CaCO3) and protein mucopolysaccharide acid that can be developed into adsorbent. Research is done
at the laboratory engineering university malahayati using the continuous flow. This study attempts to examine
the potential and influence adsorbent eggshell in a reduction of the metal chromium hexavalent. Adsorbent egg
shells in the production process of submersion, separation of the epidermis, drying out, grinding, seperation,
and packing. Variation mesh used is 40 , 60 , and 80 mesh, the rate of flow of arranged by 25 ml / minute to the
time the sample collection in do in the to 0 , 10 ,20 , 30 , 40 , and 60. The analyzed were done for hesavalent
chromium concentration.The results showed that the decrease in the womb chromium largest was on minutes 40
using mesh 80 of 53,001 %.
(Key Words : Electroplating, Chiken Egg Shells, Adsorbent, Heksavalen Chromium (Cr 6+ ))
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PENDAHULUAN

METODE PENELITI

Berkembangnya industri didalam negeri
memberikan pengaruh positif berupa
meningkatnya perekonomian nasional.
Namun demikian, perkembangan industri ini
membawa efek negatif yaitu menurunnya
kualitas lingkungan akibat limbah yang
dihasilkan dari kegiatan industri tersebut.
Misalnya pada industri elektroplating
menggandung berbagai jenis logam berat
seperti kromium total (Cr total), ion

Penelitian ini di laksanakan pada bulan April -

6+

kromium valensi VI (Cr ), tembaga (Cu,),
nikel (Ni), seng (Zn), timbal (Pb), dan
Kadmium (Cd) yang mempunyai sifat
akumulatif dan beracun (Muhammad
Tsabitul,dkk, 2013).
6+)

Kandungan kadar kromium heksavalen (Cr )
Pada limbah elektroplating berkisar
36,48 ppm, sedangkan menurut peratturan
Mentri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014
6+)

untuk kadar kromium heksavalen (Cr
sebesar 0,1 ppm. Dengan demikian bahwa
air limbah industri elektroplating masih di
atas baku mutu. Oleh karena itu perlu
pengolahan terhadap air limbah industri
elektroplating agar tidak mencemari
lingkungan. Salah satu cara pengambilan
logam berat dengan cara sistem absorpsi.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah
untuk mengetahui potensi penggunaan
cangkang telur sebagai adsorben dalam
penurunan
kadar kromium heksavalen
(Cr6+) pada limbah cair industri elektroplating
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Mei 2016. Sampel limbah elektroplating yang
digunakan dalam penelitian ini berasal dari usaha
pelapisan

Logam CV. Bintang Chroom kota

Bandar Lampung, provinsi Lampung.
A. Alat dan Bahan Penelitian

Alat-alat yang di gunakan pada penelitian
ini adalah :
a. Pompa peristaltik, kain saring digunakan
untuk menyaring limbah cair
elektroplating serta untuk mencegah agar
adsorben tidak keluar terbawa oleh
limbah cair yang telah mengalami
pengolahan.
b. Timbangan digunakan untuk mengukur
berat adsorben yang di perlukan dalam
tabung reaktor.
c. Blender / alat pengiling digunakan
untuk menghaluskan cangkang telur.
d. Baskom digunakan untuk mencuci cangkang.
e. Botol plastik ukuran 250 ml digunakan
sebagai wadah sampel eksperimen.
f. Pipa PVC ukuran ½” digunakan sebagai
tabung reaktor dengan ketinggian 10 cm.
g. Dop pipa ukuran 1/2" untuk menutup
tabung reaktor.
h. Jerigen ukuran 5Lt untuk menampung
sampel limbah cair elektroplating.
Saringan / Ayakan mesh ukuran 40, 60,
dan 80
B. Bahan yang di gunakan dalam penelitian
ini adalah
a. Cangkang telur dari 50 butir telur.
b. Limbah Cair Industri elektroplating,
c. Aquadest
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C. Pembuatan adsorben dari cangkang telur
Rendam cangkang telur selama 15 menit
agar bau amisnya hilang dan kotoran yang
menempel di cangkang telur mudah
dibersihkan. Pisahkan kulit ari pada cangkang
telur selanjutnya cuci bersih cangkang telur
dengan air untuk menghilangkan sisa-sisa
kotoran di cangkang telur. Setelah itu
keringkan cangkang telur dengan cara dijemur
sampai cangkang telur benar-benar kering
(proses penjemuran tergantung dari kondisi
cuaca, untuk optimalnya proses penjemuran
sebaiknya dilakukan selama sehari penuh),
atau dapat pula menggunakan oven yaitu
memasukkan cangkang telur ke dalam oven
pada temperatur 1000 selama ± 15 menit.
Setelah proses pengeringan cangkang telur
lalu dihaluskan/ digiling dengan
menggunakan blender atau mesin penggiling
lainnya. Ayak (Screening) cangkang telur
dengan ukuran mesh 40, 60, dan 80 lalu
kumpulkan adsorben cangkang telur dalam
wadah (tempat yang telah disiapkan).

B: Pompa peristaltik.
C: Kolom Adsorpsi (tabung reaktor) dengan
variasi ketinggian 10 cm.
D: Bak penampung air hasil olahan (Effluent).
Waktu pengambilan sampel saat effluent
adalah pada menit ke 0, 10, 20, 30, 40, 50,
dan 60 menit.
Atur debit pompa hingga 25 ml/menit,
lalu Isi tabung reaktor dengan adsorben
ukuran mesh 40 dengan berat 34,14 gram,
mesh 60 dengan berat 36,67 gram, dan mesh
80 dengan berat 38, 46 gram. Dan Alirkan
aquadest untuk memadatkan adsorben di
dalam tabung reaktor. Masukkan sampel
limbah cair 4000 ml ke dalam bak penampung
limbah cair (influent) dan alirkan ke dalam
tabung raktor dari bawah ke atas (Up Flow)
setelah itu sampel di uji sebanyak interval
waktu 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit.
Untuk ukuran mesh 60 dan 80 dilakukan
sama dengan mesh 40.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbandingan Hasil Penelitian (Pengujian)
Adsorpsi Pada mesh 40, 60 dan 80

Gambar 1. Skema Alat Adsorpsi..
Keterangan Gambar :
A: Bak utama penampung limbah cair
(Influent) dari industri elektroplating yang
kemudian dipompakan dan dialirkan
menuju tabung reaktor (C) dengan variasi
laju alir konstan yaitu 25 ml/ menit.

Penentuan kondisi yang akan digunakan dalam
aplikasi skala nyata dengan cara membandingkan
hasil-hasil dari penelitian (pengujian) yang
dilakukan dengan mesh 40, 60, dan 80. Dasar
untuk menentukan kondisi yang akan digunakan
ialah konsentrasi effluetn terbaik. Perbandingan
konsentrasi dan persentase penurunan logam
6+

Cr hasil penelitian (pengujian) dengan
menggunakan mesh 40, 60, dan 80 disajikan
dalam Grafik 1dan 2.
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kromium
heksavalen (Cr ) mengalami
penurunan sebesar 13,62 ppm dengan
persentase 37,335 %, Dari hasil penelitian,
dapat dilihat pada menit ke-0, sampai menit
ke-30 untuk mesh 40 kadar kromium

Grafik 1. Perbandingan Rerata Penurunan
Logam Kromium Heksavalen
(Cr6+) dengan mesh 40, 60 dan 80

heksavalen (Cr6+) mengalami penurunan
sebesar 17,51 ppm dengan persentase 48,01 %.
Sampel awal pada mesh 60 diambil pada
tetesan air limbah pertama keluar (gambar 1
pada kolom c), tetesan pertama keluar melalui
proses adsorpsi selama 0,20 menit (waktu
kontak). Pada grafik seharusnya sampel awal
0,20 menit sebelah kanan titik nol, karena
hasil 0,20 menit di anggap terlalu kecil,
sehingga titik awal dapat ditempatkan di titik
nol. Dari hasil penelitian, dapat dilihat pada
menit ke-0, sampai menit ke-30 untuk mesh
6+

Grafik 2. P e r b a n d i n g a n P e r s e n t a s e
Penurunan Logam Kromium
6+

Heksavalen (Cr ) dengan mesh
40, 60 dan 80.
Sampel awal pada mesh 40 diambil pada
tetesan air limbah pertama keluar reaktor
(gambar 1 pada kolom c), tetesan pertama
keluar melalui proses adsorpsi selama
0,38 menit (waktu kontak). Pada grafik
seharusnya sampel awal 0,38 menit sebelah
kanan titik nol, karena hasil 0,38 menit
dianggap terlalu kecil, sehingga titik awal
dapat ditempatkan di titik nol. Dari hasil
penelitian, dapat dilihat pada menit ke-0,
sampai menit ke-30 untuk mesh 40 kadar

30

40 kadar kromium
heksavalen (Cr )
mengalami penurunan sebesar 17,51 ppm
dengan persentase 48,01 %.
Sampel awal pada mesh 80 diambil pada
tetesan air limbah pertama keluar dari reaktor
(gambar 1 pada kolom c), tetesan pertama
keluar melalui proses adsorpsi selama 0,009
menit (waktu kontak).
Pada grafik
seharusnya sampel awal 0,009 menit sebelah
kanan titik nol, karena hasil 0,009 menit
dianggap terlalu kecil, sehingga titik awal
dapat ditempatkan di titik nol. Dari hasil
penelitian, dapat dilihat pada menit ke-0,
sampai menit ke-40 untuk mesh 60 kadar
6+

kromium
heksavalen (Cr ) mengalami
penurunan sebesar 19,33 ppm dengan
persentase 53,001 %.
Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan
adsorpsi lebih besar dari kecepatan desoprsi.
Pada menit ke-30 merupakan titik balik, yang
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menunjukan bahwa terjadi kesetimbangan
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Universitas Malahayati

kecepatan desorpsi. Pada menit ke-30 hingga

mulai mengalami kenaikan mendekati titik
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6. Krisnawati. dkk. 2013.

ke-60 kemampuan adsorben mulai
mengalami penurunan secara perlahan dan
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SIMPULAN
Penggunaan variasi mesh adsorben 40, 60, dan
80 yang paling efektif dalam penyerapan krom
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PENENTUAN LIMIT DETEKSI PENGUJIAN GAS HIDROGEN KLORIDA (HCl)
DARI EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI ION
DETERMINATION OF LIMIT DETECTION OF HYDROGEN CHLORIDE
(HCl) TESTING IN FLUE GAS USING ION CHROMATOGRAPHY
Retno Puji Lestari, Resi Gifrianto dan Anwar Hadi 1)
(Diterima tanggal 27 Februari 2017; Disetujui tanggal 8 Mei 2017)

ABSTRAK
Pengujian kadar gas hidrogen klorida (HCl) dari emisi sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh laboratoriumlaboratorium lingkungan di Indonesia mengacu pada SNI 19-7117.8-2005. Di dalam metode spektrofotometri
tersebut digunakan beberapa bahan berbahaya dan beracun (B3) antara lain merkuri tiosianat, metanol,dan asam
perklorat. Laboratorium P3KLL menentukan limit deteksi terhadap metode uji yang diadopsi dari JIS K 0107-1995
menggunakan instrumen kromatografi ion DIONEX ICS5000. Instrumen IC5000 dilengkapi dengan detektor
konduktivitas, penggunaan EGC (Eluent Generator Cartridge) yang ditambahkan dengan Carbonate Removal, dan
mempunyai ukuran loop sampel 50μL. Kolom separator IonPac AS18 dengan kolom penjaga IonPAc AG18 dan
suppressor ASRS-II digunakan pada suhu 350C. Larutan yang digunakan sebagai eluen adalah H2O (DHL< 1μS/cm)
pada laju alir 1 L/menit. Tahapan kegiatan terdiri dari persiapan, pengambilan contoh uji dan validasi metoda.
Pengambilan contoh uji dilakukan tiga kali di insenerator sebagai bagian dari tahapan validasi yaitu mengkonfirmasi
rentang uji. Dari hasil kajian tersebut, diperoleh LoD = 0,6 mg/Nm3, LoQ = 2 mg/Nm3, danLoL= 129 mg/Nm3,
dimana JIS K 0107-1995 “Methods for Determination of Hydrogen Chloride in Flue Gas”memiliki rentang kerja
0,6 – 130 mg/Nm3. Disimpulkan bahwa metode terverifikasi sesuai tujuan dan laboratorium P3KLL mampu
menunjukkan kompetensinya dalam menerapkan metode pengujian Hcl tersebut.
Kata kunci: hidrogen klorida, emisi sumber tidak bergerak, kromatografi ion

ABSTRACT
Determination of hydrogen chloride (HCl) in flue gas was conducted by the environmental laboratories in
Indonesia according to the method of SNI 19-7117.8-2005. Within this spectrophotometry method, there are
several toxic reagents were used such as mercury thiocyanate, methanol, and perchloric acid. Laboratory of
P3KLL determined the limit detection from adopted method of JISK 0107-1995 using ion chromatography
instrument, DIONEX ICS5000. The IC5000 equipped with conductivity detector, EGC (Eluen Generator
Cartridge), Carbonate Removal, and 50μL sample loop. IonPac AS18 column, IonPAc Ag18 guard column and
ASRS-II suppressor were used at 350C. The eluent was H2O (EC<1μS/cm) at a flow rate of 1 L/min. The sampling
was conducted three times in incinerator as part of method validation i.e. confirmation of analytical range.The
result showed that LoD of 0,6 mg/Nm3, LoQ of 2 mg/Nm3 and LoL of 129 mg/Nm3 were obtained, whereas
JIS K 0107-1995 “Methods for Determination of Hydrogen Chloride in Flue Gas”having a working range of
0,6 – 130 mg/Nm3. It is concluded that the method was verified according the goal, and the laboratory of P3KLL
was able to show its competency in order to apply the testing method of HCl.
Keywords: Population Pressure, Agricultural Land, Restoredsub watersheds, sub watersheds Ciminyak.,
Geographic Information Systems (GIS)
1
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(P3KLL – KLHK) di Kawasan PUSPIPTEK Gedung 210 Serpong - Tangerang, Banten Telp/Faks. 021-7560981,
email: emc_acdep@yahoo.com
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PENDAHULUAN
Pada prinsipnya, laboratorium dapat
menggunakan metode standar mutakhir yang
dipublikasikan secara internasional, regional,
atau nasional. Selain itu, laboratorium dapat
juga menggunakan metode non-standar yang
diterbitkan oleh organisasi teknis yang
mempunyai reputasi, jurnal ilmiah yang
relevan, atau spesifikasi pabrik pembuat alat.
Di sisi lain, ISO/IEC 17025 mensyaratkan
bahwa laboratorium harus menggunakan
metode pengujian yang memenuhi kebutuhan
pelanggan. Sehubungan dengan hal tersebut,
laboratorium harus melakukan pemilihan
metode pengujian yang didasarkan pada
sumber daya laboratorium yang tersedia,
namun dapat memenuhi persyaratan serta
kebutuhan pelanggan.
Terkait hal tersebut, penerapan SNI
19-7117.8-2005 tentang
cara uji kadar
hidrogen klorida (HCl) dengan metoda
merkuri tiosianat menggunakan
spektrofotometer pada emisi gas buang
sumber tidak bergerak perlu dikaji ulang.
Hal ini disebabkan karena beberapa bahan
kimia yang digunakan dalam SNI
19-7117.8-2005 menggunakan bahan beracun
dan berbahaya bagi manusia dan lingkungan
hidup, yaitu Hg (CNS)2, CH3OH, maupun
HClO4. Selain itu, metode ini kurang efisien
karena membutuhkan waktu tunggu
pembentukan warna selama 30 menit sebelum
dilakukan pembacaan nilai serapan pada
spektrofotometer. Sehubungan dengan hal
tersebut, perlu dicari metode pengujian lain
yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Salah satu metode pengujian HCl dalam
emisi gas buang dari sumber tidak bergerak
yang perlu dipertimbangkan adalah metode
kromatografi ion (Ion Chromatography, IC).
IC merupakan salah satu teknik pemisahan
senyawa dalam larutan berdasarkan interaksi
muatan positif dan negatif antara molekul
spesifik dengan matriks yang berada di dalam
kolom (11). Pengukuran anion dan kation
dengan menggunakan metode IC dapat
dilakukan pada konsentrasi relatif rendah
terhadap senyawa-senyawa halogen seperti
-

-

HCl (2,3 ), F (4), Br (5) dan gas-gas NOx (6)
serta SOx(7,8). Metode IC dipilih karena
preparasi yang sederhana, sensitivitas
instrumen tinggi (), serta menggunakan
bahan kimia ramah lingkungan. Tahapan
analisis yang dilakukan lebih efisien karena
tidak membutuhkan penambahan bahan
kimia dan pengujian dapat dilakukan secarasi
multan untuk ion-ion lainnya. Akan tetapi,
metode ini membutuhkan investasi, biaya
operasional, serta keterampilan analisis lebih
tinggi untuk mengoperasikan instrumen IC.
Ruang lingkup kajian ini adalah pengukuran
HCl dengan larutan penjerap H 2 O
menggunakan IC DIONEX ICS-5000.
Instrumen IC tersebut dilengkapi dengan
penggunaan EGC yang ditambahkan dengan
Carbonate Removal, detektor konduktivitas,
dan mempunyai ukuran loop sampel 50μL.
Kolom separator IonPac AS18 dengan kolom
penjaga IonPAc AG18 dan suppressor
0

ASRS-II digunakan pada suhu 35 C. Larutan
yang digunakan sebagai eluen adalah H2O
(DHL< 1μS/cm) dengan laju alir 1 L/menit.
Kajian ini terdiri dari pengambilan contoh uji
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yang dilakukan di suatu insenerator yang
berlokasi di Jakarta, sementara proses analisis
dilakukan di laboratorium udara Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan
Laboratorium Lingkungan – Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KLL
– KLHK) di Serpong. Metode pengujian
mengacu pada JIS K 0107-1995 “Methods
for Determination of Hydrogen Chloride in
Flue Gas” yang memiliki rentang kerja
3()

0,6 – 130 mg/Nm .

contoh uji dilakukan, larutan contoh uji dari
kedua botol penjerap dipindahkan ke dalam
labu ukur 100 mL, dibilas dan diencerkan
dengan air suling sampai tanda tera lalu
dihomogenkan. Pembuatan larutan blanko
diambil dari 100 mL H2O (2).
Tahapan validasi metode dimulai dari
pembuatan kurva kalibrasi pada rentang
kerja metode sebagaimana tercantum pada
JIS K 0107 – 1995. Pembuatan kurva
kalibrasi ini bertujuan untuk menghitung
batasan metode (Limit of Detection, LoD)

METODOLOGI

dan batas kuantifikasi (Limit of Quantitation,
LoQ). Sehubungan dengan penentuan LoD

Metode penentuan HCl dalam emisi gas
buang sumber tidak bergerak menggunakan
kromatografi ion berdasarkan pada teknik
pemisahan anion klorida (Cl-) yang berasal
dari hasil penjerapan gas HCl dari emisi
sumber tidak bergerak dalam suatu kolom
kromatografi menggunakan detektor
konduktivitas.
Tahapan kegiatan kajian ini terdiri dari
persiapan seluruh sumber daya laboratorium,
pengambilan contoh uji di fasilitas incinerator
dan validasi metode. Persiapan sumber daya
mencakup evaluasi kelaikan peralatan
pengambilan contoh uji, peralatan gelas, IC
dan peralatan ukur yang mempengaruhi
signifikan terhadap pengujian Hcl. Bahan
kimia yang digunakan pada kajian ini adalah
bahan kimia pro analisis komersial yaitu
larutan standar Cl
Cica-Reagent.

-

1000 mg/L dari

dan LoQ ini masih dalam satuan mg/L, maka
nilaitersebutharus dikonversi ke dalam satuan
udara (mg/Nm3) dengan mempertimbangkan
data lapangan saat pengambilan sampel
dilakukan. Penentuan batas linearitas (Limit
of Linearity, LoL) dilakukan dengan
pengukuran masing - masing 10 kali terhadap
konsentrasi larutan standar terendah dan
standar tertinggi (11). Standar deviasi masingmasing konsentrasi larutan tersebut dihitung
dan dilakukan perhitungan uji F serta
dibandingkan dengan nilai tabel-F.
Penentuan LoD dan LoQ ditentukan
berdasarkan rumus sebagai berikut:

dengan demikian
Keterangan
LoD(L) = Limit of Detection dalam
larutan (mg/L)

Pengambilan contoh dilakukan sesuai metode
SNI 19-7117.8-2005 (10) dengan modifikasi

xo

= kadar dalam kurva

penggunaan larutan penjerap H2O sesuai

kalibrasi yang digunakan

JIS K 0107 – 1995 (2). Setelah pengambilan

untuk penentuan LOD
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yo

= area dalam kurva yang
digunakan untuk
penentuan LOD

a
b

= intersep
= method slope

Pa = tekanan atmosfer (mmHg)
Pm = tekanan gauge yang dibaca pada gas
meter (mmH2O) dan dikonversi ke
satuan mmHg
Dengan demikian, LoD(G) dan LoQ(G)
diperoleh sebagai berikut:

sedangkan L OQ ditentukan
menggunakan persamaan sebagai
berikut :

dan

L OQ (L) =

dimana

Keterangan
LoD(L) = Limit of Quantitation dalam
x1 =

larutan (mg/L)

LoD(G) = limit of detection dalam

kadar dalam kurva kalibrasi

larutan (mg/Nm )
LoD(L) = limit of detection dalam
larutan (mg/L)
LoQ(G) = limit of quantitation dalam
3
larutan (mg/Nm )
LoQ(L) = limit of quantitation dalam
larutan (mg/L)
V(HCl) = volume akhir larutan contoh
uji HCl = 100 mL = 0,1 L
Vs
= volume contoh uji gas pada

yang digunakan untuk
penentuan LoQ
y1 =

area dalam kurva kalibrasi
yang digunakan untuk
penentuan LoQ

a =
b =

keterangan:

intersep
method slope

Sehubungan dengan LoD(L) dan LoQ(L) yang
diperoleh masih dalam satuan mg/L dikarenakan
penentuan hanya menggunakan kurva kalibrasi
regresi linear, maka dilakukan konversi dengan
mempertimbangkan jumlah volume larutan Hcl
yang digunakan saat pembacaan IC dan data
pengukuran lapangan volume udara yang
dihisap dikoreksi pada kondisi normal dan
dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

3

kondisi normal 25oC,
3

760 mmHg (Nm )
BMHCl = berat molekul HCl = 36,5
BACl = berat atom Cl = 35,5
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian senyawa halogen dan SOX
secara simultan dari emisi sumber tidak
bergerak dengan larutan penjerap NaOH 0,1

keterangan:
Vs = volume contoh uji gas pada kondisi
normal 25oC, 760 mmHg (Nm3)
V = volume contoh uji gas yang dihisap (L)

N telah dilakukan oleh Nonomura dan Kurita
(2011) menggunakan instrumen IC DIONEX
DX500 dengan loop sampel berukuran
25 mL (12). Dalam metode tersebut digunakan
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kolom separator IonPac AS12A dengan
kolom penjaga IonPAc AG12 dan suppressor
ASRS-II pada suhu 35oC. Larutan yang
digunakan sebagai eluen adalah
Na2CO3 2,7 mM + NaHCO3 0,3 mM dengan
laju alir 1.3 L/menit (). Penelitian tersebut
lebih menekankan pada pengukuran
parameter halogen yaitu F- dan Cl- serta SOx.

Hasil analisis IC DIONEX ICS5000 yang
dilengkapi dengan EGC dan Carbonate
Removal menggunakan eluen H2O akan
menunjukkan kromatogram yang sedikit
berbeda dengan IC DIONEX DX500
maupun ICS5000 yang memakai eluen
Na2CO3 2,7 mM dan NaHCO3 0,3 mM.

Gambar 1: Kromatogram IC DIONEX ICS5000 untuk parameter Cl-, NO3-, dan SO42-, (a) IC dengan eluen
campuran Na2CO3 2,7mM dan NaHCO3 3mM, (b) IC menggunakan ECG dan Carbonate Removal
dengan eluen H2O.

Pada gambar 1(a) terlihat adanya water dip

removal berfungsi sebagai penghilang karbonat

sebelum kromatogram-kromatogram anion

dalam contoh uji karena CO3 2- dapat

muncul, dimana hal ini lazim terjadi akibat

mengganggu pembacaan peak bagi F dan Cl .

penggunaan eluen karbonat. Namun demikian,

Adanya kedua fitur di atas akan memberikan

apabila melakukan analisis senyawa halogen

hasil pembacaan peak lebih baik, tidak

secara simultan adanya water dip akan

diperlukan penukaran ion dengan penyaringan

-

menggunakan resin dan tidak diperlukan

dengan konsentrasi rendah, karena F memiliki

proses aerasi guna menghilangkan pengganggu

berpengaruh pada pembacaan peak anion F
-

-

waktu retensi (Rt) lebih kecil Cl .
Hal ini dapatdiatasi dengan penggunaan EGC
dan carbonate removal. Fungsi EGC adalah
membuat eluen secara otomatis untuk
mengurangi kesalahan operator. Carbonate
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-

karbonat, karena aerasi akan mengurangi
konsentrasi NO3- di dalamnya (1).
Penentuan LoD dan LoQ pengujian gas Hcl
dari emisi sumber tidak bergerak menggunakan
metode kromatografi ion dilakukan melalui
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penentuan kurva kalibrasi dengan mengukur area kromatogram pada deret kurva standar skala
penuh tanpa blanko. Hasil pengukuran dihitung untuk mencari persamaan garis dan linearitas
seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1: Pembuatan kurva kalibrasi
Larutan

Konsentrasi

Standar

(mg/L)

Std-1

0,020

0,0103

Std-2

0,100

0,0321

Std-3
Std-4

0,400
0,800

0,1369
0,2481

Std-5

1,400

0,4523

Std-6

2,000

0,6374

Std-7

3,000

0,9615

Std-8

5,000

1,5812

Std-9

10,000

3,1952

Std-10

15,000

4,7447

Std-11

20,000

6,3494

Std-12

25,000

7,9635

Area

Gambar 2: Kurva Kalibrasi penentuan LoD LoQ

Berdasarkan kurva kalibrasi, diperoleh persamaan regresi linear y = 0,378x + 0,002 dengan
koefisien determinasi (R2) = 1 dan standar deviasi residual (sdxy) = 0,0121. Sebelum persamaan
regresi linear tersebut digunakan lebih lanjut untuk menentuan LoD dan LoQ, maka perlu
dilakukan evaluasi dengan membandingkan batas keberterimaan sebagai berikut:

Keterangan
Method slope (b)
Intersep (a)

Nilai
0,3178
0,0020

Batas keberterimaan
----------(a/b) ≤ 0,4 x kadar terendah
(0,0020/0,3178) ≤ 0,4 x 0,02
0,006 ≤ 0,008
2
Koefisien determinasi (R )
1,0000
R2≥ 0,990
Koefisien korelasi (r)
1,0000
r ≥ 0,995
Standar deviasi residual (sdxy) 0,0121
---------Kesimpulan linearitas kurva kalibrasi adalah diterima

Kesimpulan

Diterima
Diterima
Diterima

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dengan menggunakan persamaan LoD diperoleh:
LoD(L ) =

3sd xy
b

=

3(0,0121)
= 0,114 mg/L
0,3178
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pengujian dilaporkan tanpa menyertakan
estimasi ketidakpastian. Ketika hasil pengujian
lebih dari nilai LoQ(G) hasil verifikasi, maka

Sedangkan dengan menggunakan persamaan
LoQ, diperoleh :
LoQ(L ) =

3sd xy
b

=

10(0,0121)
= 0,381 mg/L
0,3178

Jika data pengukuran lapangan, diperoleh data
sebagai berikut :
- Volume larutan
- Volume udara yang
dihisap (V)
- Suhu udara (t)
- Tekanan atmosfer (Pa)
- Tekanan gauge dibaca
pada gas meter (Pm)

tertentu. Rentang kadar antara LoQ dan LoL
dalam kurva kalibrasi disebut rentang kerja

0

= 30 C
= 760 mmHg
= 0,294 mmHg

(working range) metode pengujian.

lurus (linear) yang memenuhi batas
keberterimaan statistika.

LoD(L )
Vs

(VHCl )=

Rentang

kerja metode tersebut harus merupakan garis
Penetapan LoL

dilakukan sesuai tahapan pengerjaanya itu

0,114
(0,1)36,5 = 0,6 mg/Nm3
0,0197
35,5

membuat minimum 7 deret kadar larutan kerja

dan :
LoQ(G ) =

Limit of linearity merupakan batas kadar
tertinggi analit dari suatu metode pengujian

= 0,2 mL
= 20 liter

maka :
LoD(G ) =

harus dilaporkan hasil dengan estimasi ketidak
pastiannya (14).

tanpa blanko dengan mempertimbangkan
LoQ(L )
Vs

(VHCl )=

0,381
(0,1)36,5 = 2 mg/Nm3
0,0197
35,5

rentang pengujian metode yang sedang
diverifikasi, kemudian melakukan 10 kali

Dalam implementasinya, ketika hasil pengujian
HCl dalam emisi gas buang sumber tidak

pengulangan pengukuran untuk kadar rendah
dan kadar tinggi pada larutan kerja tersebut dan

3

bergerak kurang dari 0,6 mg/Nm , maka
laboratorium P3KLL harus melaporkan kurang
dari LoD(G). Namun, jika hasil pengujian

evaluasi batas keberterimaan secara statistika (13).
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka
diperoleh data sebagai berikut:

diantara LoD(G) dan LoQ(G), maka hasil
Tabel 3: Penentuan limit of linearity (LoL)
Standar

Kadar
(mg/L)

Std - 1
Std - 2
Std - 3
Std - 4
Std - 5
Std - 6
Std - 7
Std - 8
Std - 9
Std - 10
Std - 11
Std 0 12

0.02
0.10
0.40
0.80
1.40
2.00
3.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
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Area-1

Area-2

Area-3

Area-4

Area-5

Area-6

Area-7

Area-8

Area-9

Area-10

SD

0.042

0.010

0.026

0.022

0.014

0.040

0.038

0.041

0.015

0.017

0.013

7.937

7.930

7.919

7.904

7.922

7.978

7.983

7.937

7.910

7.933

0.026
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Pembuktian linearitas kurva kalibrasi

SUMMARY OUTPUT

sebagaimana Tabel 3 dapat dilakukan

Regression Statistics

dengan analysis of varian (anova). Anova
dapat dihitung dengan menggunakan
program excel sebagaimana ditampilkan,
di bawah ini:

Multiple R
R Square

0,999991171
0,999982342

Adjusted R Square
Standard Error

0,999980577
0,012096946

Observations

12

ANOVA
df

SS

MS

F

Significance F

Regression
Residual

1
10

82,87311528
0,001463361

82,87311528
0,000146336

566320,3953

Total

11

82,87457864

4,2243E-25

Coefficients

Standard Error

t Stat

P-value

Intercept

0,002018404

0,004546312

0,443965039

0,666520446

X Variable 1

0,317799555

0,000422301

752,5426203

4,2243E-25

Jika hasil perhitungan Anova memberikan
nilai koefisien regresi linear yang
diungkapkan sebagai Multiple R ≥ 0,995 dan
nilai p-value yang dinyatakan sebagai
Significance F ≤ 0,05 maka garis yang
terbentuk merupakan garis regresi
Sehubungan dengan kadar deret
kerja HCl dengan area sebagai
instrumen IC menghasilkan
Multiple R = 0,99999 dan

linear.
larutan
respon
nilai
nilai

Significance F = 4,2243.10-25, maka dapat
disimpulkan bahwa garis yang terbentuk
merupakan garis regresi linear.
Berdasarkan data dalam Tabel 3 tersebut
diatas, uji-F digunakan untuk membanding
kan dua simpangan baku sesuai persamaan.
Dengan membandingkan kedua simpangan
baku data hasil pengulangan pengujian,
maka presisi dapat diketahui hampir sama
atau beda nyata.

Fhitung = hasil uji F berdasarkan
perhitungan
sd1 = simpangan baku yang memiliki
nilai lebih besar
sd2 = simpangan baku yang memiliki
nilai lebih kecil
Hasil perhitungan Fhitung dibandingkan
dengan nilai kritis dari tabel F (Ftabel). Untuk
mendapat nilai kritis dari tabel F maka
derajat kebebasan untuk kedua simpangan
baku sd1 dan sd2 didasarkan kepada:

df1 = n1 - 1 dan df 2 = n2 - 1
dimana
df1 = derajat kebebasan pengujian
pertama
df2 = derajat kebebasan pengujian
kedua
n1 = jumlah pengulangan pengujian
pertama
n2 = jumlah pengulangan pengujian
kedua
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Jika F h i t u n g ≤

F t a b e l dengan tingkat

Sehubungan dengan derajat kebebasan
df1=df2= n - 1 & tingkat kepercayaan 99%
maka diperoleh Ftabel = F(0,01; 9; 9) = 5,351

kepercayaan 99% (α = 0,01), maka dapat
disimpulkan bahwa kedua data hasil
pengujian memiliki presisi yang tidak
beda nyata. Nilai F tabel diperoleh dari

(Tabel 4). Dari data perhitungan tersebut,
maka diketahui bahwa F h i t u n g < F t a b e l .

tabel F untuk F (α; df1; df2) atau F (0,01; n1-1; n2-1).
Fhitung =

df2/df1

sd12 (0,026) 2
=
= 4,359
sd 22 (0,013) 2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

30

INF

3

29,457 28,710 28,237 27,911 27,672 27,489 27,345 27,229 26,872 26,690 26,505 26,125

4

16,694 15,977 15,522 15,207 14,976 14,799 14,659 14,546 14,198 14,020 13,838 13,463

5

12,060 11,392 10,967 10,672 10,456 10,289 10,158 10,051 9,722 9,553 9,379 9,020

6

9,780 9,148 8,746 8,466 8,260 8,102 7,976 7,874 7,559 7,396 7,229 6,880

7

8,451 7,847 7,460 7,191 6,993 6,840 6,719 6,620 6,314 6,155 5,992 5,650

8

7,591 7,006 6,632 6,371 6,178 6,029 5,911 5,814 5,515 5,359 5,198 4,859

9

6,992 6,422 6,057 5,802 5,613 5,467 5,351 5,257 4,962 4,808 4,649 4,311

10

6,552 5,994 5,636 5,386 5,200 5,057 4,942 4,849 4,558 4,405 4,247 3,909

11

6,217 5,668 5,316 5,069 4,886 4,744 4,632 4,539 4,251 4,099 3,941 3,602

15

5,417 4,893 4,556 4,318 4,142 4,004 3,895 3,805 3,522 3,372 3,214 2,868

20

4.938 4.431 4.103 3.871 3.699 3.564 3.457 3.368 3.088 2.938 2.778 2.421

30

4.510 4.018 3.699 3.473 3.304 3.173 3.067 2.979 2.700 2.549 2.386 2.006

F

3.782 3.319 3.017 2.802 2.639 2.511 2.407 2.321 2.039 1.878 1.696 1.000

Hasil penentuan LoL pada Tabel 3.
menunjukkan bahwa 25 mg/L
3
(129mg/Nm ) adalah batas linearitas
pengujian Hcl dengan kromatografi ion.
SIMPULAN
Berdasarkan verifikasi metode pengujian
HCl dalam emisi gas buang sumber tidak
bergerak menggunakan kromatografi ion,
didapatkan hasil LoD (G) dan LoQ (G)adalah
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Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa dengan tingkat kepercayaan 99%
maka 0,02 – 25mg HCl/L merupakan
regresi linear dan 25mg HCl/L merupakan
LoL.

3

3

0,6 mg/Nm dan 2,0 mg/Nm , sedangkan
LoL = 129 mg/Nm3. Jika hasil verifikasi
metode pengujian tersebut dibandingkan
dengan metode acuannya yaitu
JIS K 0107-1995 “Methods for Determination
of Hydrogen Chloride in Flue Gas” yang
3

memiliki rentang kerja 0,6 – 130 mg/Nm ,
maka dapat disimpulkan bahwa metode
terverifikasi sesuai tujuan dan laboratorium
P3KLL mampu menunjukkan kompetensinya

Retno-Resi-Anwar : Penentuan Limit Deteksi Pengujian Gas Hidrogen ..........................

ion chromatographic method.:
International Organization for
Standards; 1996.

dalam menerapkan metode pengujian HCl
tersebut.
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8.
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KAJIAN KUALITAS AIR
DANAU MANINJAU DAN DANAU RAWAPENING
MELALUI PENDEKATAN INDEKS KUALITAS AIR
WATER QUALITY STUDY OF
MANINJAU AND RAWAPENING LAKES THROUGH
THE WATER QUALITY INDEX APPROACH
Ernawita Nazir, Anwar Hadi, Arum Prajanti, Eva Lindasari Nasution 1)
(Diterima tanggal 2 Maret 2017Disetujui tanggal 4 Mei 2017)

ABSTRAK
Dalam rangka menjaga dan melestarikan kualitas air danau, maka perlu dilakukan pemantauan secara
terencana dan terus - menerus. Namun, pemantauan berbagai parameter kualitas air danau yang
dilakukan belum menggambarkan status kualitas air danau yang dapat dipahami secara sederhana. Oleh
sebab itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat mengambarkan kualitas air danau secara keseluruhan
pada suatu waktu dan lokasi, berdasarkan pada beberapa parameter kualitas air. Tujuannya untuk
merubah data pengujian menjadi informasi, yang diungkapkan dalam satu nilai tunggal. Kajian kualitas
air danau melalui pendekatan indeks kualitas air dilakukan di danau Maninjau dan danau Rawapening
dengan batasan ruang lingkup kajian meliputi: pH, DO, TSS, COD, TP, TN, Sulfida dan klorophil-a.
Metode yang digunakan adalah metode yang dikembangkan oleh National Sanitation Foundation's Water
Quality Indeks. Hasil uji coba perhitungan indeks kualitas air danau Maninjau dan Danau Rawapening
terhadap nilai Kelas II dalam PP 82 terhadap 8 parameter tersebut, diperoleh indeks 89,34 dan dan 79,72
dengan kategori baik.
Kata kunci: indeks kualitas air danau, pemantauan

ABSTRACT
In order to maintain and conserve the lake water quality, it is necessary to conduct a planned and
continuously monitoring. However, the monitoring of various parameters of lake water quality, do not
describe the status of the water quality of the lake which can be understood simply. Results of water
quality monitoring would be more meaningful if it is able to illustrate the status of water quality as an
index which is expressed in a single value. Water quality index approach were applied in the study of
the lake waterquality on the Maninjau and Rawapening lakes with the limitation scope of parameters,
as follows: pH, DO, TSS, COD, TP, TN, Sulfide and chlorophil-a. The method used is a method
developed by the National Sanitation Foundation's Water Quality Index. Based on the water quality
index calculation for 8 parameters, resulted 89.34 the index value for the Maninjau lake was and
79.72 index value for the Rawapening lake. If compared with the index value obtained from the
calculation using the value of water quality criteria class II according the Indonesian Government
Regulation No. 82 Year 2001, the both results showed the same category of lake water quality that
was good.
Keywords: lake , water quality index, monitoring
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PENDAHULUAN
Danau merupakan wadah air dan ekosistem
yang terbentuk secara alamiah dan berfungsi
sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup
flora dan fauna serta sumber air yang dapat
digunakan langsung oleh masyarakat
sekitarnya. Dalam rangka menjaga dan
melestarikan keberadaan air danau, maka
perlu dilakukan pemantauan kualitas air
danau secara terencana dan terus - menerus.
Pemantauan secara kontinyu terhadap
paramater parameter kualitas air tersebut,
berakibat pada akumulasi informasi/data
yang umumnya tidak dapat memberikan
keputusan langsung terhadap kualitas air,
karena bisa saja salah satu parameter
memenuhi kriteria mutu air tetapi parameter
(24)
yang lain tidak . Sehubungan dengan hal
tersebut, berbagai metode pengolahan data
telah digunakan, agar data dapat ditampilkan
menjadi informasi yang lebih komunikatif
dan mudah digunakan.
Para ilmuwan telah mengembangkan
beberapa metode transformasi data dari
hasil analisis parameter kualitas air menjadi
suatu nilai tunggal, yang dikenal dengan
nama indeks kualitas air (Water Quality
[1]
Index, WQI) , yaitu suatu metode yang
menyatakan kualitas air dengan cara yamg
sederhana yang dapat merespon perubahan
karakteristik dasar dari air dan merubah data
parameter kualitas air yang kompleks
menjadi informasi yang mudah dipahami
(Brown et al tahun 1970 dalam Vivi , 2011).
Kajian kualitas air danau melalui pendekatan
indeks kualitas air dilakukan di danau
Maninjau Sumatera Barat dan danau
Rawapening Jawa Tengah.

Parameter kualitas air danau yang digunakan
sebagai batasan ruang lingkup kajian meliputi:
pH, DO, TSS, COD, TP, TN, Sulfida dan
klorofil-a. Adapun tujuan dari kajian ini adalah
untuk memperoleh rumusan indeks kualitas air
danau yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kualitas air danau secara
[3-5]
umum . Indeks kualiats air danau yang
ditetapkan dapat digunakan bagi para
pengambil keputusan baik di tingkat pusat
maupun di daerah untuk melakukan
pengelolaan air danau dengan baik dan
[6-10]
benar .
METODOLOGI
Metode yang digunakan untuk membuat
rumusan perhitungan indeks kualitas air danau
(WQI) adalah metode yang dikembangkan
oleh National Sanitation Foundation Water
Quality Index. Tujuan utama penggunaan WQI
adalah untuk merubah data parameter kualitas
air yang kompleks menjadi informasi yang
mudah dipahami dan digunakan. Metode ini
dipilih, karena merupakan salah satu metode
yang paling efektif untuk mengukur kualitas
air, telah banyak digunakan diberbagai negara
(11)
maju
dan penentuannya lebih mudah
dilakukan, yaitu cukup dengan menjumlahkan
perkalian sub indeks masing masing
parameter dengan bobot tiap parameter.
Parameter yang diukur mewakili
(25)
parameter fisik, kimia dan biologi .
Rumusan Indeks Kualitas Air (WQI) yang
ditetapkan diverifikasi dengan data primer
hasil pengujian kualitas air dari Danau
Maninjau dan Danau Rawapening. Pengujian
sampel

dilakukan di laboratorium, kecuali

beberapa parameter seperti pH dan DO yang
dilakukan langsung di lapangan. Metode yang
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digunakan untuk pengujian disajikan pada
Tabel 1 berikut;
Tabel 1: Metode dan peralatan yang digunakan
untuk pengujian air danau
Peralatan

Metode Up

persamaan matematikanya untuk
masing-masing parameter kualitas air
prioritas[18-20]. Penentuan indeks kualitas air
danau keseluruhan dilakukan setelah
melakukan penggabungan nilai sub-indeks
tiap parameter dan mengalikannya dengan
bobot dari masing-masing parameter.

No

Parameter

Satuan

1

TSS

mg/L

Timbangan analitik SNI 06-6989.3-2004

2

pH

mg/L

pH meter

SNI 06- 6989.11-2004

3

DO

mg/L

alat titrasi

JIS K 0102 -32.1-2008

4

Total Nitrogen

mg/L

spektrofotometer

JIS K 0102-45.2-2008

5

Total Phospor

mg/L

spektrofotometer

JIS K 0102-46.3.1-2008

Lokasi Sampling

6

COD

mg/L

spektrofotometer

SNI 06-6989.2-2009

7

Sulfida

mg/L

spektrofotometer

SNI 06-6989.70-2009

8

Klorofil a

mg/m3

spektrofotometer

APHA 10200H-2012

Pengambilan contoh uji air Danau
Rawapening dilakukan pada bulan Maret
2016 di lima lokasi pengambilan contoh uji.
Danau Rawapening terdapat di Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah dengan luas
mencapai luas 2.670 Ha. Secara fisik hampir
70% permukaan air danau Rawapening
ditutupi oleh tumbuhan air, enceng gondok
sebagaimana Gambar 1.

Para ilmuwan, pemerhati, praktisi dan pakar
dibidang kualitas air danau diminta
menentukan parameter prioritas yang dapat
dipertimbangkan dalam indeks kualitas air
danau. Sehubungan dengan hal tersebut,
kuesioner disusun sedemikian rupa sehingga
dapat digunakan untuk mengetahui prioritas
parameter kualitas air danau. Parameter yang
telah dipilih diberi nilai pembobotan dengan
skala 1 - 5, yang bermakna bahwa keberadaan
parameter kualitas air danau, adalah:
skala 1 : sangat penting sekali;
skala 2 : sangat penting;
skala 3 : penting;
skala 4 : kurang penting; dan
skala 5 : tidak penting
Setelah itu, para ilmuwan, pemerhati,
praktisi dan pakar diminta memberikan
persepsinya terhadap kadar suatu parameter
air danau yang diungkapkan dalam suatu
indek kualiatas air dengan skala 0 - 100.
Skala 0 merupakan indeks terburuk dan
indeks terbaik memiliki skala 100.
Hubungan antara sub-indeks dan kadar dari
suatu parameter kualitas air danau diplotkan
menjadi kurva serta ditentukan model
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Gambar 1: Eceng gondok di Danau Rawapening

Danau Rawapening merupakan reservoir
alami dan landmark Jawa Tengah (Bappeda
Prov Jateng, 2005), merupakan danau paling
kecil diantara 15 danau prioritas nasional
2010 – 2014 dengan luas 2.670 Ha
(KLH, 2010), namun memiliki fungsi sangat
penting untuk PLTA, pengendali banjir,
sumber air baku air minum, irigasi, perikanan
(2)
dan pariwisata . Lokasi pengambilan contoh
uji di Danau Rawapening yakni outlet,

Wita-Resi-Arum-Eva : “ Kajian Kualitas Air Danau Maninjau dan Danau ................. “

pertemuan Sungai Toroh dan Sungai Goleh,
tengah danau (Tempuran, antara KTA dan
pengerukan) serta sumber mata air, sebagai
berikut:
1. Pertemuan S. Toroh dan S. Galeh
S: 07o 16' 77,3” E: 110o 25' 79.5”;
2. Tengah Danau,
S: 00o 16' 55,2” , E: 100o 13' 07.0”;
3. Keramba Jaring Apung (KJA),
S: 07o 18' 35,8” , E: 110o 25' 49.2”;
4. Mata Air,
S: 07o 17' 40,3” , E: 110o 25' 49.2”;
5. Outlet Jembatan Tuntang,
S: 07o 16' 11,0” , E: 110o 26' 20.9”.

Danau Maninjau terletak 38 km sebelah barat
dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
Danau ini merupakan bekas kawah sehingga
dikategorikan sebagai danau bekas kawah.
Bagian luar dinding bekas kawah saat ini
merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan
antara 15% sampai 100%.
Luas danau
diperkirakan + 9.950 Ha dengan luas daerah
tangkapan danau mencapai 24.800 Ha (2).
Lokasi pengambilan contoh uji air danau
Maninjau (Gambar 3), sebagai berikut:

Gambar 2: Lokasi sampling air Danau Rawapening

Gambar 2: Lokasi sampling air Danau Rawapening

Gambar 3 : Lokasi sampling air Danau Maninjau
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HASIL PEMBAHASAN
Delapan parameter yang dipilih untuk
perhitungan indeks kualitas air danau yaitu
pH, DO, TSS, COD, TP, TN, Sulfida dan
klorofil a, karena merupakan parameter dalam
kriteria mutu air sesuai Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001
(PP No. 82/2001) tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air. Parameter tersebut dapat mewakili
pencemar dari berbagai kegiatan di sekitar
danau. Selain itu, metode pengujian
parameter tersebut relatif mudah sehingga
dapat dilakukan oleh laboratorium daerah.
Pertimbangan pemilihan 8 parameter tersebut
dan skala pembobotan dijelaskan sebagaimana
Tabel 2.
Tabel 2: Hasil Pembobotan parameter kualitas air danau

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Parameter
pH
TSS
DO
COD
T-Pospat
T-Nitrogen
Sulfida
Klorofil a

Bobot
0.14
0.11
0.14
0.11
0.13
0.13
0.13
0.11

Indeks kualitas air danau dapat dihitung bila
kadar parameter kualitas air danau
dimasukkan ke dalam persamaan
matematika dan dikalikan dengan faktor
pembobot untuk masing-masing parameter
terkait. Total indeks kualitas air danau yang
diperoleh diklasifikasikan berdasarkan
rentang sesuai National Sanitation Foundation
– Water Quality Index (NSF - WQI),
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sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

00
26
51
71
91

– 25
– 50
– 70
– 90
– 100

=
=
=
=
=

sangat jelek
jelek
sedang
baik
sangat baik

Untuk menghitung NSF - WQI digunakan
persamaan berikut:
n

WQI = å Wi xqi
i =0

keterangan:
qi : nilai q awal yang diberikan untuk
masing-masing parameter.
Nilai q ditentukan dengan grafik
sub-indeks masing - masing
parameter.
Wi : bobot masing - masing parameter
dengan nilai yaitu:
Wi-DO
=
Wi-pH
=
Wi-TSS
=
Wi-COD
=
Wi-TP
=
Wi-TN
=
Wi-sulfida
=
Wi-Klorophil-a =

0,14;
0,14;
0,11;
0,11;
0,13;
0,13;
0,13; dan
0,11.

Berdasarkan hasil kuesioner para pakar
diperoleh kurva hubungan antara kadar
masing-masing parameter dengan nilai
sub-indek kualitas air danau seperti Gambar 4.
Kurva nilai sub-indek kualitas masingmasing parameter yang terbentuk dapat
digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan
nilai sub-indek kualitas air berdasarkan hasil
pengujian di laboratorium[21-23].
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Gambar 4: Kurva Sub-indeks kualitas air danau

Kurva sub-indek kualitas air danau masing - masing parameter diungkapkan dalam persamaan
matematika, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3. Kriteria batas keberterimaan persamaan
matematika yang diperoleh adalah koefisien determinasi kurang dari sama dengan 0,990. Jika
koefisien determinasi yang diperoleh kurang dari 0,990, maka gunakan persamaan matematika
lainnya hingga diperoleh koefisien determinasi lebih dari 0,990. Kemudian rumusan
matematika yang diperoleh, diuji coba menggunakan data hasil pengujian air danau Maninjau
dan Rawapening.
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Tabel 3: Persamaan matematika kurva nilai sub-indek kualitas air danau
No
1
2
3
4

5

6

7

8

Persamaan matematika kurva nilai sub-indek kualitas air
Koef.
Persamaan matematika
determinasi
Y 1 = 0.3274x2 + 13.22x –6.3571
R² = 0.996
pH
Y 2 = -1.2964x2 + 8.3236x + 107.31
R2 = 0.992
3
2
Y 1 = -0.430x + 3.613x + 6.281x + 1.238
R² = 0.999
DO
Y 2 = -6.214x2 + 87.4x – 212.9
R2 = 0.998
2
Y 1 = -6E-05x – 0.147x + 99.6
R² = 0.997
TSS
Y 2 = 0.002x2 – 2.73x + 674
R2 = 1
3
2
Y 1 = -0.0008x + 0.058x – 2.130x + 98.56
R² = 0.996
COD
Y 2 = -0.482x + 86.7
R2 = 0.997
Y 1 = 0.974x + 0.02
R² = 1
Y 2 = 2583x2 – 311.6x + 99
R² = 1
Y 3 = 0.930x + 0.044
R² = 1
Total phospor Y 4 = 0.0932x + 0.106
R² = 1
Y 5 = -9.875x + 79.875
R² = 1
Y 6 = -5.64x + 75.56
R² = 1
Y 7 = -12.3x + 136.7
R² = 1
Y 1 = -29x + 100
R² = 1
Y 2 = -23x + 99.4
R² = 1
Total
Y 3 = -18.5x + 98.05
R² = 1
Nitrogen
Y 4 = -21.5x + 104.1
R² = 1
Y 5 = -28x + 104.1
R² = 1
Y 6 = -2.4573x + 79.382
R² = 1
Y 1 = -4000x + 100
R² = 1
Y 2 = -1333.3x + 97.333
R² = 1
Y 3 = -210x + 86.1
R² = 1
Sulfida
Y 4 = -825x + 123
R² = 1
Y 5 = -500x + 97
R² = 1
Y 6 = -18.913x2 + 0..0671x + 47.284
R² = 0.998
Y 1 = 0.0418x2 – 3.517x + 100
R² = 0.994
Klorophil - a Y 2 = -0.955x + 64.8
R² = 1
Y 3 = -0.3014x + 30.698
R² = 1
Parameter

Tabel 4 adalah contoh perhitungan indeks kualitas air danau Maninjau di lokasi inlet berdasar
kan data hasil pengujian, mengacu kriteria mutu air (KMA) kelas II PP No.82/2001 mengguna
kan WQI calculator. Berdasarkan simulasi, diperoleh nilai indeks kualitas air Danau Maninjau
seperti berikut:
Tabel 4: Perhitungan indeks kualitas air danau Maninjau di lokasi inlet
Parameter
pH
TSS
DO
COD
TP
TN
Sulfida
Klorophyl a

48

Hasil
Pengujian

Satuan

8.4
2.4
7.6
9.5
0.03
0.2
0.013
5.2

--mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Nilai
Sub-indek

Faktor
Pembobot

85.75
0.14
99.64
0.11
92.33
0.14
82.60
0.11
92.75
0.13
94.80
0.13
83.37
0.13
82.84
0.11
TOTAL :
1.00
Indek kualitas air danau =
Status kualitas air danau =

Sub
Total
11.99
11.07
13.24
9.18
11.97
12.23
10.46
9.2
89.34
89.34
Baik
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Berdasarkan Tabel 4, diperoleh status indeks kualitas air Danau Maninjau sebesar 89,34 dengan
kriteria baik. WQI yang diujicobakan pada data kualitas air danau Rawapening di lokasi inlet,
ditunjukkan pada Tabel 5. Nilai indeks kualitas air Danau Rawapening di lokasi inlet adalah s
ebesar 79,72.
Tabel 5: Perhitungan indeks kualitas air Danau Rawapening di lokasi inlet
Hasil
Nilai
Faktor
Parameter
Satuan
Sub Total
Pengujian
Sub-indek
Pembobot
pH
7.0
--102.23
0.14
14.29
TSS

9

mg/L

98.65

0.11

10.96

DO

4.9

mg/L

68.17

0.14

9.77

COD

23

mg/L

73.46

0.11

8.16

TP

0.01

mg/L

96.90

0.13

12.5

TN

0.92

mg/L

78.34

0.13

10.11

Sulfida

0.014

mg/L

83.16

0.13

10.43

Klorophyl a

35

mg/L

31.38

0.11

3.49

TOTAL :
1.00
Indek kualitas air danau =
Status kualitas air danau =

79.72
79.72
Baik

Selanjutya rumusan Indeks Kualiats Air danau dengan WQI calculator ini diujicobakan pula
menggunakan data persyaratan kualitas air sesuai PP 82 klas II tahun 2001 (Tabel 6).
Tabel 6: Perhitungan indeks kualitas air sesuai KMA PP 82 tahun 2001 kelas II

pH

Kadar
yang di
persyaratkan
pada PP 82 /
2001
7.0

TSS

50

mg/L

92.37

0.11

10.26

DO

4

mg/L

56.65

0.14

8.12

COD

25

mg/L

73.05

0.11

8.12

TP

0.2

mg/L

77.90

0.13

10.05

94.67

0.13

11.88

Parameter

Satuan

Nilai
Sub-indek

Faktor
Pembobot

Sub Total

---

102.23

0.14

14.29

tidak di
TN
Sulfida
Klorophyl a

persyaratkan
0.002
tidak di
persyaratkan

TOTAL :
1.00
Indek kualitas air danau =
Status kualitas air danau =

mg/L
mg/L
mg/L

62,70
82,51
Baik
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Berdasarkan perbandingan indek kualitas
air Danau Maninjau dan Danau Rawapening
dengan nilai indeks yang diperoleh dari
perhitungan menggunakan nilai KMA kelas
II PP No. 82/2001, maka dapat dilihat bahwa
kedua status kualitas air danau memiliki nilai
kategori yang sama yaitu baik.

KESIMPULAN
Para ilmuwan, pemerhati, praktisi dan pakar
yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner
indeks kualitas air danau mempertimbangkan
delapan parameter yang meliputi pH, DO,
TSS, COD, TP, TN, Sulfida dan klorofil-a
sebagai prioritas
parameter yang harus
dipantau. Dalam rangka transformasi delapan
parameter kualitas air danau tersebut menjadi
nilai tunggal, maka perlu dilakukan perhitungan
indeks kualitas air danau Water Quality Index
(WQI).
WQI digunakan dengan cara, memasukkan

klasifikasi berdasarkan rentang National
Sanitation Foundation – Water Quality Index
(NSF - WQI), pada kategori baik yaitu 51 – 70.
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