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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu kebutuhan utama dalam proses 

kehidupan makhluk hidup. Air termasuk sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui oleh alam, namun kenyataannya bahwa ketersediaan air tawar 

tidak pernah bertambah  (Kantor Menteri Negara KLH, 1992) dalam 

(Fadlililah, 2010). 

Air baku memegang peranan yang sangat penting dalam industri 

air minum dan kehidupan masyarakat. Air baku adalah air yang berkualitas 

baik dan bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum, air 

rumah tangga, dan kebutuhan industri. Air baku merupakan awal dari suatu 

proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih. Berdasar SNI 

6773:2008 tentang Spesifikasi unit paket instalasi pengolahan air dan SNI 

6774:2008 tentang tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air 

pada bagian Istilah dan definisi yang disebut dengan air baku adalah: “Air 

yang berasal dari sumber air pemukaan, cekungan air tanah dan atau air 

hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk 

air minum” 

Penyediaan air baku kuantitas dan kualitasnya harus sesuai standar 

yang berlaku di Indonesia karena berhubungan dengan kebutuhan 

masyarakat. Salah satu sumber daya air baku utama untuk penduduk 

Jakarta dan Jawa Barat adalah Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur terletak di 

Kabupaten Purwakarta provinsi Jawa barat yang mempunyai luas 8.300 Ha. 

Waduk ini mempunyai lokasi yang strategis yaitu terletak di hilir dari 3 

kaskade waduk di Sungai Citarum, yaitu 
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Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Selain itu, (Tantowi, 2004) menambahkan kualitas 

airnya lebih baik dibanding yang lain. Lokasi strategis tidak menjamin 

sepenuhnya kualitas air baku tersebut, karena di sekitar waduk tersebut terdapat 

aktivitas produktif yang memiliki dampak terhadap kualitas air baku Waduk 

Jatiluhur, Aktivitas produktif menurut (Ambarwati, 2014) diantaranya adalah 

pengelolaan air PDAM, industri PLTA, usaha peternakan budidaya ikan Keramba 

Jaring Apung (KJA), serta wisata Waduk Jatiluhur. Hasil dari aktivitas 

produktivitas di Waduk Jatiluhur mampu menghasilkan sisa usaha yang disebut 

limbah karena proses pengelolaan kurang baik sehingga mampu mempengaruhi 

kualitas air baku di Waduk Jatiluhur. Pencemaran terhadap air baku 

mengakibatkan air baku menjadi keruh akibat penumpukan limbah pada sumber 

daya air baku. Pengelolaan air yang salah, menjadi faktor kualitas air menurun 

(Hartono, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah 

adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang jika tidak diolah dengan baik, dapat 

mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Limbah yang masuk ke dalam 

Waduk Jatiluhur tanpa pengolahan yang baik dan benar dapat mempengaruhi 

kualitas air baku Waduk Jatiluhur  . Limbah masyarakat di sekitar Waduk 

Jatiluhur terdiri dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah peternakan, 

dan limbah pertanian. Limbah rumah tangga berasal dari dapur, kamar mandi, dan 

juga kotoran manusia.  Selain limbah rumah tangga, limbah industri yang 

menghasilkan bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dapat 

merusak ekosistem sekitar bila tidak ditangani dengan baik. Limbah peternakan 

dan limbah pertanian juga dapat mencemari lingkungan sehingga, diperlukan 

pengelolaan yang baik dan benar mengenai limbah masyarakat agar tidak 

berdampak buruk terhadap kualitas air baku Waduk Jatiluhur.. Maka dari itu, 

diperlukan analisis kualitas air baku di Waduk Jatiluhur akibat limbah masyarakat 

sehingga selain mengetahui kualitas air baku, masyarakat dan pengelola 
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mengetahui pengelolaan limbah masyarakat akibat aktivitas produktif agar tidak 

berdampak buruk terhadap kualitas air baku di kemudian hari. 

Analisis kualitas air baku ini dilakukan selain untuk mengetahui 

perkembangan kualitas air baku Waduk Jatiluhur juga untuk menentukan 

solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang mempengaruhi 

kualitas air baku di Waduk Jatiluhur. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian 

dengan topik bahasan “ANALISIS KUALITAS AIR BAKU AKIBAT 

LIMBAH KERAMBA JARING APUNG (STUDI KASUS: WADUK 

JATILUHUR)”. 

Penelitian ini menjadi satu kesatuan bagian dari penelitian payung 

yang berjudul “Pengelolaan Perairan Bendungan Jatiluhur: Pemantauan 

Berkelanjutan Dalam Mencegah Kematian Massal Ikan” (Suwarno dan 

Retnaningsih, 2017) dengan Nomor Ristek Dikti: 

001/K6/KM/SP2H/PENELITIAN/2017. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi eksisting kualitas air baku di Waduk Jatiluhur? 

2. Bagaimana pengaruh limbah budidaya ikan keramba jaring apung 

terhadap kualitas air baku di Waduk Jatiluhur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kondisi eksisting kualitas air baku di Waduk Jatiluhur. 

2. Mengetahui pengaruh limbah budidaya ikan keramba jaring apung  

terhadap kualitas air baku di Waduk Jatiluhur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menerapkan ilmu Rekayasa Lingkungan Teknik Sipil yang telah 

didapat selama proses perkuliahan. 
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2. Mengetahui kualitas air baku di Waduk Jatiluhur dan pengaruh limbah 

budidaya ikan keramba jaring apung terhadap kualitas air di Waduk 

Jatiluhur. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian jauh lebih terarah pada permasalahan, ada beberapa 

batasan masalah, yaitu: 

1. Penelitian menggunakan data kualitas air baku di Waduk Jatiluhur 

bulan Januari – November 2016 

2. Penelitian mengambil sampel air baku  di 6 zona keramba jaring apung 

3. Lingkup limbah aktivitas produktif masyarakat hanya limbah keramba 

jaring apung 

4. Water Treatment Plant (perawatan air)  tidak masuk dalam 

pembahasan 

5. Tidak memperhitungkan sedimentasi 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

Bab  I  : Pendahuluan 

Berisi tentang latar, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang teori-teori pendukung dalam penelitian dan pembuatan 

Tugas Akhir 

Bab III : Metode Penelitian 
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Berisi tentang lokasi penelitian, tahap penelitian, jadwal penelitian dan 

bagan alir penelitian 

Bab IV : Data, Analisis dan Pembahasan 

Berisi tentang kajian atau analisis – analisis yang dilakukan untuk 

mencapai maksud dan tujuan penelitian ini 

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman hasil-hasil 

penelitian yang berdasarkan pembahasan secara detail dan disertai 

saran-saran atau rekomendasi. 

 

 

 

 

  

 




