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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sumber daya sungai merupakan komponen ekologis penting bagi 

kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Selain sebagai sumberdaya untuk 

memenuhi kebutuhan air bagi kebutuhan sehari-hari manusia, sungai juga 

merupakan habitat bagi beragam jenis biota akuatik dan flora-fauna teresterial 

yang berasosiasi dengan sungai. Namun demikian, seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk yang diiringi dengan upaya pemenuhan kebutuhan manusia 

memberikan pengaruh terhadap kondisi sungai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Pengaruh aktivitas manusia terhadap sungai dapat memberikan dampak 

mulai dari bagian hulu sungai hingga bagian hilir. Aktivitas yang umum dijumpai 

pada bagian hulu yang dapat memberikan pengaruh terhadap sungai umumnya 

berupa kegiatan rumah tangga/domestik, pertanian, perkebunan, perikanan 

budidaya dan kehutanan. Sementara untuk bagian tengah dan hilir pengaruh 

terhadap sungai pada umumnya selain oleh aktivitas domestik juga disumbang 

oleh kegiatan industri skala ringan hingga skala berat.  

Sungai Ciujung secara administratif berada pada wilayah Provinsi Banten. 

Sungai Ciujung memiliki hulu di Kabupaten Lebak, sedangkan hilir sungai berada 

di Kabupaten Serang. Sungai Ciujung merupakan sungai utama di Provinsi 

Banten dan saat ini telah menjadi isu nasional terkait pencemaran yang terjadi. 

Permasalahan yang terjadi pada Sungai Ciujung yaitu masalah pencemaran, 

penurunan kualitas air sungai, penurunan debit air terutama pada musim kemarau 

dan pendangkalan sungai. 

Aktivitas manusia dan perubahan kondisi iklim dan hidrologi 

mengkibatkan perubahan karakteristik sungai secara signifikan dari waktu ke 

waktu. Variasi sungai dipengaruhi oleh keadaan morfologi, hidrologi, ekologi 

karakteristik, dimana termasuk di dalamya kemiringan, lebar dan kedalaman 

sungai, aliran tingkat dan kecepatan aliran, suhu air, transportasi sedimen dan 

kontaminasi deposis dan kandungan aliran dan proses eutrofikasi  (Ji, 2008). 
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Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2013 di Kabupaten Serang 

diperoleh bahwa kualitas air Sungai Ciujung pada debit minimum hanya mampu 

memenuhi baku mutu kelas IV sepanjang 13,5 km. Sehingga Sungai Ciujung 

sudah tidak memiliki daya tampung beban pencemaran di bagian hilir sepanjang 

6,75 km (Hindriani, Sapei, Suprihatin, & Machfud, 2013). Apabila tidak ada 

usaha-usaha pengendalian dikhawatirkan pencemaran dan sedimentasi akan terus 

berlangsung yang akan berpengaruh pada kelangsungan fungsi sungai. 

Selama ini penelitian kualitas air pada DAS Ciujung masih terbatas pada 

daerah hilir. Daerah hulu yang dianggap masih cenderung baik menjadi salah satu 

faktor kurangnya penelitian mengenai kualitas air Sungai Ciujung di daerah hulu. 

Kabupaten Lebak yang menjadi daerah hulu DAS Ciujung masih memiliki 

tutupan lahan (luas hutan) yang terbesar di Propinsi Banten (SLHD, 2015). Jenis 

kegiatan dan usaha yang terdapat di Kabupaten Lebak didominasi oleh pertanian, 

peternakan dan industri skala kecil. Beberapa hal tersebut dipandang tidak 

berkontribusi secara signifikan pada penurunan kualitas air Sungai Ciujung.  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di daerah lain menunjukkan hal 

yang berbeda, dimana sumber domestik dan pertanian dapat menjadi faktor yang 

dominan pada pencemaran air sungai. Hal ini dapat dilihat dari beban cemaran 

yang berasal dari industri tidak memiliki pengaruh bagi perubahan daya tampung 

beban cemaran BOD pada sungai. Daya tampung beban cemaran BOD sungai 

lebih dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban cemaran BOD dari sumber 

domestik dan pertanian (Nugraha dan Cahyorini, 2007).  

Kegiatan domestik dan pertanian yang dapat menimbulkan beban 

pencemar yang besar pada sungai, mendorong Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Lebak (2015) untuk mulai melakukan identifikasi serta inventarisasi 

sumber pencemar pada Sungai Ciujung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh BLH Kabupaten Lebak diperoleh bahwa kadar TSS, BOD, COD dan Total 

Coliform pada seluruh sampel air Sungai Ciujung (bagian tengah) telah melebihi 

baku mutu air permukaan kelas II. Adapun parameter logam berupa Kromium, 

Merkuri, dan Timbal tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Hal ini 

menguatkan bahwa sumber pencemar domestik memiliki kontribusi yang 
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signifikan dibandingkan limbah kegiatan industri pada pencemaran Sungai 

Ciujung di bagian tengah Kabupaten Lebak. 

Mengacu pada kondisi tersebut diperlukan upaya pemantauan lebih lanjut 

terhadap kondisi Sungai Ciujung (wilayah tengah) yang berada di wilayah 

administrasi Kabupaten Lebak. Upaya pemantauan dilakukan untuk mengetahui 

beban pencemar akibat limbah domestik pada Sungai Ciujung, sehingga daya 

tampung beban pencemaran yang dimiliki oleh sungai Ciujung juga dapat 

diketahui. Kajian daya tampung beban pencemaran ini dapat menjadi dasar 

penentuan upaya pengelolaan Sungai Ciujung agar berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian ini adalah: 

 Bagaimanakah kualitas air Sungai Ciujung di Kabupaten Lebak? 

 Berapakah beban pencemaran Sungai Ciujung di Kabupaten Lebak? 

 Berapakah daya tampung beban pencemaran Sungai Ciujung di Kabupaten 

Lebak dibandingkan pada kelas air peruntukkannnya? 

 Bagaimanakah pengelolaan kualitas air yang dapat diterapkan pada 

administrasi Kabupaten Lebak untuk menjaga kualitas air Sungai Ciujung 

agar sesuai dengan kelas peruntukannya? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 Mengetahui kualitas air Sungai Ciujung di Kabupaten Lebak. 

 Mengetahui kondisi beban pencemar Sungai Ciujung di Kabupaten Lebak. 

 Mengetahui kondisi daya tampung beban pencemaran Sungai Ciujung di 

Kabupaten Lebak sesuai kelas peruntukkannya. 

 Merumuskan strategi pengelolaan kualitas air yang dapat diterapkan pada 

administrasi Kabupaten Lebak untuk menjaga kualitas air Sungai Ciujung 

agar sesuai dengan kelas peruntukannya. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

 Bagi ilmu pengetahuan, sebagai karya ilmiah yang dapat berguna bagi 

pengembangan kajian dan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan 

 Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi berupa kualitas air dan daya 

tampung Beban Pencemaran pada Sungai Ciujung. 

 Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan strategi 

pengelolaan Sungai Ciujung.  

 

1.5.  Orisinalitas Penelitian 

Penelitian mengenai daya tampung beban pencemar Sungai Ciujung belum 

pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Lebak, akan tetapi pemantauan 

kualitas air sungai telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lebak pada Tahun 2015. Beberapa hasil penelitian di daerah lain yang dijadikan 

bahan refensi penelian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ardhani, 

Purwanto, 

dan 

Sudarno 

(2015) 

 

Daya Tampung 

Beban Pencemaran 

Sungai Batanghari 

menggunakan 

Program 

QUAL2Kw. 

Jurnal Ekosains, 

Vol. VII (2), hlm. 

16–26 

 

 

 Beban Pencemar Sungai Batanghari 

parameter TSS 27.2 ton/jam; parameter 

BOD 4.49 ton/jam; dan parameter COD 

50.33 ton/jam. 

 Daya tampung beban pencemaran Sungai 

Batanghari pada cluster Kabupaten 

Dharmasraya jika menggunakan baku 

mutu air kelas II PP 82 Tahun 2001 

untuk parameter TSS sebesar 8,80 

ton/jam, parameter BOD sebesar 13,91 

ton/jam dan parameter COD sebesar 

29,63 ton/jam.  
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Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

   

 Sungai Batanghari telah kelebihan beban 

pencemar untuk parameter TSS sebesar 

18,22 ton/jam dan parameter COD sebesar 

20,70 ton/jam sedangkan untuk parameter 

BOD masih mempunyai kemampuan untuk 

menampung beban pencemar 9,41 ton/jam 

lagi. 

 Identifikasi sumber pencemar pada 

pencemar COD berasal dari runoff organik 

dari tumbuhan mati akibat pembukaan dan 

pembakaran hutan dan ladang sedangkan 

pencemar TSS berasal dari aktifitas galian 

C dan penambangan emas tanpa izin. 

2. Dani, 

Suripin, 

dan 

Sudarno 

(2015) 

Analisis Daya 

Tampung Beban 

Cemar di DAS 

Bengawan Solo 

Segmen Kota 

Surakarta dan 

Kabupaten 

Karanganyar 

dengan Model 

QUAL2Kw.  

 

Jurnal Ilmu 

Lingkungan, Vol. 

13 (2), hlm. 92–

102 

 Pada semua segmen, daya tampung beban 

cemar BOD dan COD di sungai untuk baku 

mutu kelas II, sudah terlampaui. Agar 

sungai Bengawan Solo dapat memenuhi 

baku mutu kelas II, harus dilakukan 

penurunan beban cemar BOD dan COD 

 Untuk Parameter BOD, pada segmen 1 

perlu dilakukan penurunan beban cemar 

sebesar 15.559,69 Kg/hari. Pada segmen 2 

diturunkan sebesar 16.186,48 Kg/hari. Pada 

segmen 3 diturunkan sebesar 24.075,23 

Kg/hari. Dan pada segmen 4 diturunkan 

sebesar 81.871,91 Kg/hari. 

 Untuk parameter COD, pada segmen 1,3 

dan 4 telah melampaui daya tampung 

beban cemar baku mutu kelas II. 

Sementara, pada segmen 2 masih 

mempunyai daya tampung beban cemar 

sebesar 486,56 Kg/hari, Pada segmen 1, 

perlu diturunkan sebesar 30,207,81 Kg/hr. 

Pada segmen 3, diturunkan sebesar 

8.305,21 Kg/hari. Pada segmen 4, 

diturunkan sebesar 31.338,07 Kg/hr. 

 Hasil skenario simulasi penurunan beban 

cemar BOD dan COD, maka strategi I dan 

III dinilai signifikan untuk memperbaiki 

kualitas air sungai bengawan Solo sehingga 

memenuhi baku mutu kelas II, pada kondisi 

debit minimum atau musim kemarau. 



6 

 

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3. Ardhani 

(2014) 

 

 

Pengelolaan Sungai 

Batanghari 

Kabupaten 

Dharmasraya 

Berdasarkan Daya 

Tampung Beban 

Pencemaran dengan 

Metode 

QUAL2Kw. 

Tesis Magister 

Ilmu Lingkungan 

Universitas 

Diponegoro, 

Semarang 

 Dengan menggunakan baku mutu air 

kelas II, status mutu air Sungai 

Batanghari mempunyai status cemar 

ringan. 

 Strategi pengelolaan Sungai Batanghari 

berdasarkan metode A’WOT yaitu: 

inventarisasi dan identifikas sumber 

pencemaran air, pelibatan masyarakat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan pengendalian pencemaran air, 

dan pembinaan dan pelatihan pengelolaan 

limbah padat dan cair kepada masyarakat. 

4. Irsanda, 

Karnanin

groem, 

dan 

Bambang, 

(2014) 

Analisis Daya 

Tampung Beban 

Pencemaran Kali 

Pelayaran 

Kabupaten Sidoarjo 

dengan Metode 

QUAL2Kw 

Jurnal Teknik 

POMITS, Vol. 3 

(1), hlm. 47–52 

 Hasil dari simulasi kondisi kualitas air 

Kali Pelayaran dengan 4 (empat) simulasi 

skenario dengan metode QUAL2Kw 

diperoleh, yaitu: kondisi kualitas air yang 

sebenarnya tidak memenuhi baku mutu 

badan air kelas satu; kondisi kualitas air 

dengan estimasi hingga 5 tahun tidak 

memenuhi baku mutu badan air kelas 

satu; kondisi kualitas air tanpa sumber 

pencemar memenuhi baku mutu badan air 

kelas satu; kondisi kualitas air dengan 

disesuaikan dengan Baku Mutu Air kelas 

I memenuhi baku mutu badan air kelas I. 

 Daya tampung beban pencemaran di Kali 

buduran untuk tiap parameter terbagi 

menjadi daya tampung maksimum dan 

minimum sebagai berikut: TSS maks = 

38.879,57 kg/hari dan minimum = 151,2 

kg/hari; BOD maksimum = 1.555,63 

kg/hari dan minimum = 6,048 kg/hari; 

Ammonium maksimum = 388,64 kg/hari 

dan minimum = 1,512 kg/hari; Nitrat 

maksimum = 1.460,16 kg/hari dan 

minimum = 10,8 kg/hari; Fosfat 

maksimum = 235,87 kg/hari dan 

minimum = 1,512kg/hari; COD 

maksimum = 7.778,16 kg/hari dan 

minimum = 30,24 kg/hari. 
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Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5. Pavita, 

Widiatmono, 

dan Dewi 

(2014) 

Studi Penentuan Daya 

Tampung beban 

Pencemaran Sungai Akibat 

Buangan Limbah Domestik 

(Studi Kasus Surabaya–

Kecamatan Wonokromo) 

Jurnal Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan, 

Vol. 1 (3), hlm. 21–27 

Hasil penelitian menunjukkan 

limbah domestik mengakibatkan 

peningkatan yang signifikan pada 

parameter TSS, BOD, COD, pH, 

dan nitrat. Untuk nilai DO, suhu dan 

fosfat pada T3 terdapat perbedaan 

terhadap T1 tetapi tidak signifikan. 

T3 sudah tidak memiliki daya 

tampung lagi untuk parameter TSS, 

BOD, dan fosfat, sedangkan 

parameter COD, DO, dan nitrat 

masih memilki daya tampung 

masing-masing sebesar 46%, 33%, 

86% 

6. Sugiharto, 

Setyabudi, 

dan Astuti 

(2014) 

Kajian Total Daya Tampung 

Beban Pencemaran Harian 

Menggunakan Pemodelan 

Qual2K untuk Pencemar 

BOD, TSS, Amonia, Fosfat 

dan Nitrat di Sungai 

Kampung Bugis, Tarakan. 

Jurnal Manusia dan 

Lingkungan, Vol. 21 (1), 

hlm. 21–29 

Prediksi persebaran sumber beban 

pencemar serta penentuan total 

beban harian pencemar di Sungai 

Kampung Bugis yang menjadi 

prioritas BPLH Kota Tarakan dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

QUAL2K. Secara garis besar, hasil 

simulai menyatakan bahwa 

keberadaan pencemar di Sungai 

Kampung Bugis bervariasi dari 

bagian hulu menuju hilir.  

7. Hindriani, 

Sapei, 

Suprihatin, 

dan 

Machfud 

(2013) 

Identifikasi Daya Tampung 

Beban Pencemaran Sungai 

Ciujung dengan Model 

WASP dan Strategi 

Pengendaliannya 

Jurnal Bumi Lestari, Vol. 

13 (2), hlm. 275–287 

 Hasil simulasi yang dilakukan 

tanpa mereduksi beban 

pencemaran menunjukkan bahwa 

kualitas air Sungai Ciujung sudah 

tidak memiliki daya tampung 

beban pencemaran adalah di 

bagian hilir Sungai Ciujung 

sepanjang 6.75 km. 

 Hasil simulasi yang dilakukan 

dengan mereduksi beban 

pencemaran dari point source 

menunjukkan bahwa kualitas air 

Sungai Ciujung sudah tidak 

memiliki daya tampung beban 

pencemaran adalah di bagian hilir 

sepanjang 4.5 km. 
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Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

   

 Alternatif prioritas yang perlu dilakukan 

untuk pengendalian pencemaran di 

Sungai Ciujung adalah pengetatan 

perijinan pembuangan limbah dan kuota 

limbah ke sungai (eigen value 0.260). 

8. Agustiningsih, 

Sasongko, dan 

Sudarno, 

(2012) 

Analisis Kualitas 

Air dan Beban 

Pencemaran 

Berdasarkan 

Penggunaan 

Lahan di Sungai 

Blukar 

Kabupaten 

Kendal 

Prosiding 

Seminar 

Nasional 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan, 

hlm. 30–37 

 Kondisi kualitas air sungai Blukar dari 

hulu ke hilir telah mengalami penurunan 

kualitas air terutama disebabkan oleh 

kandungan bahan organik, dengan status 

mutu air cemar ringan. 

 Penggunaan lahan yang ditandai dengan 

aktivitas masyarakat yaitu permukiman, 

pertanian dan industri telah memberikan 

sumbangan bahan organik sehingga 

mempengaruhi kualitas Air Sungai 

Blukar. 

 Morfologi sungai yang meliputi 

kekasaran dasar sungai, panjang sungai, 

kecepatan aliran, dan kedalaman sungai 

mempengaruhi proses pemurnian diri 

sungai. 

 Aktivitas permukiman dan pertanian 

yang merupakan sumber pencemar non 

point source menyumbang bahan 

pencemar organik paling besar. 

9.  Fatmawati, 

Masrevaniah, 

dan Solichin, 

(2012) 

Kajian 

Identifikasi Daya 

Tampung Beban 

Pencemaran Kali 

Ngrowodengan 

menggunakan 

Paket Program 

QUAL2Kw 

Jurnal Teknik 

Pengairan, Vol. 

3 (2), hlm. 122–

131. 

 Berdasarkan hasil simulasi didapatkan 

bahwa di semua bagian Kali Ngrowo 

beban pencemaran (parameter BOD) 

sudah melebihi baku mutu air kelas II 

dan kelas III.  

 Kali Ngrowo masih memiliki daya 

tampung terhadap BOD dan NO3 pada 

bulan basah pada kualitas baku mutu air 

kelas III.  

 Kali Ngrowo Bagian Utara daya 

tampung terhadap BOD adalah sebesar 

6.634,59 Kg/hari dan NO3 sebesar 

30.015,23 Kg/hari. Sedangkan Kali 

Ngrowo Bagian Selatan daya tampung 

terhadap BOD adalah sebesar 3.007,25 

Kg/hari dan NO3 sebesar 21.098,90 

Kg/hari 
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Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

10. Yuliastuti 

(2011) 

Kajian Kualitas Air 

Sungai Ngeringo 

Karang Anyar 

dalam Upaya 

Pengendalian 

Pencemaran Air. 

Tesis Magister 

Ilmu Lingkungan, 

Universitas 

Diponegoro, 

Semarang 

 

 Kualitas Air Sungai Ngringo 

mengalami penurunan kualitas yang 

ditunjukan adanya parameter (TSS, 

DO, BOD, COD, N, P dan Fe) yang 

melebihi baku mutu pada beberapa 

titik sampel dan status mutu air pada 

bagian hilir yang telah tercemar 

ringan. 

 Beban pencemaran sungai Ngringo 

meningkat dari arah hulu ke hilir. 

 Strategi pengendalian pencemaran air  

yang dapat dilakukan di Sungai 

Ngringo yaitu: meningkatkan 

inventarisasi dan identifikasi sumber 

pencemar air, meningkatkan 

pengelolaan limbah, menetapkan daya 

tampung beban pencemaran, 

meningkatkan pengetahuan dan 

partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan limbah, meningkatkan 

pengawasan  terhadap pembuangan air 

limbah dan menintkatkan pemantauan 

kualitas air sungai. 

11. Kannel,  

Lee, Lee,  

Kanel, 

Pelletier, dan 

Kim (2007) 

Penerapan 

QUAL2Kw untuk 

Permodelan 

Kualitas Air 

dan Manajemen di 

Sungai Bagmati, 

Nepal. 

Ecological 

Modelling 

Journal, Vol. 

202(3–4), hlm. 

503–517 

 

Model QUAL2Kw dikalibrasi dan 

dikonfirmasi menggunakan data tahun 

2000 pada Sungai Bagmati. Analisis 

sensitivitas menunjukkan model itu sangat 

sensitif untuk kedalaman air dan moderat 

untuk menunjukkan aliran sumber 

pencemar, Nitrogen Total, BOD dan 

tingkat nitrifikasi. Model ini diterapkan 

untuk mensimulasikan berbagai strategi 

pengelolaan kualitas air selama periode 

kritis untuk mempertahankan kriteria 

kualitas air yang ditargetkan (minimum 

DO pada atau di atas 4 mg / L; BOD 

maksimal, Total N, Total P dan suhu pada 

atau di bawah 3, 2.5 dan 0,1 mg / L dan 

20oC, masing-masing, dan pH berkisar 

6,5-8,5). 
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Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

12.  Baycheva-

merger dan 

Wolfslehner 

(2016) 

Mengevaluasi 

Pelaksanaan 

Kriteria dan 

Indikator Pan-

Eropa untuk 

Pengelolaan 

Kelestarian Hutan - 

Analisis SWOT. 

Ecological 

Indicator 

Journal, Vol. 60, 

hlm. 1192–1199 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kriteria dan indikator pan-Eropa sebagai 

alat yang ampuh untuk mempromosikan 

pengelolaan kelestarian hutan. Sejumlah 

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, 

yaitu: ketersediaan data yang 

berkualitas, komunikasi lintas sektoral, 

validitas konseptual, tujuan yang jelas, 

serta pembangunan kapasitas. Oleh 

karena itu, diperlukan penelitian lebih 

lanjut dan tindakan oleh para pembuat 

kebijakan dan pemangku kepentingan 

terkait. 

 

Luaran Penelitian : 

a. Artikel pada Jurnal Nasional 

b. Artikel Terindeks Scopus (Elsevier)/ ISI Web of Science (Thomson) 

 

1.6 Kerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beban pencemaran sebagai akibat dari 

aktivitas pertanian dan rumah tangga dan industri pada Sungai Ciujung. 

Kemudian dilakukan perhitungan daya tampung beban pencemaran yang dimiliki 

Sungai Ciujung. Kajian daya tampung beban pencemaran ini yang akan dijadikan 

acuan upaya pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan DAS Ciujung. 

Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian 

Strategi Pengelolaan 

Kualitas Air Sungai 

Ciujung 

Observasi dan 

Wawancara 

Kesimpulan  

dan  

Saran 

Latar belakang : 
1. Hulu Sungai Ciujung di Kabupaten Lebak 

2. Data Penelitian Tahun 2013, Telah Tercemar di 

Bagian Hilir 

3. Data Pemantauan Tahun 2015, Kualitas Sungai (BOD, 

COD, TSS) telah melebihi baku mutu air kelas II 

 

Permasalahan : 

1. Bagaimana kualitas air? 

2. Berapakah beban pencemaran? 

3. Berapakah daya tampung beban pencemaran? 

4. Bagaimanakah pengelolaan kualitas air yang dapat diterapkan? 
 

Indeks 

Pencemaran 

Sungai 

Daya Tampung 

Beban Pencemaran 

Sungai Ciujung 

Tujuan Penelitian : 
1. Mengetahui kualitas air 

2. Mengetahui beban pencemaran. 

3. Mengetahui daya tampung beban pencemaran. 

4. Merumuskan strategi pengelolaan kualitas air. 
 


