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ABSTRAK
Air sungai merupakan salah satu air permukaan yang dapat digunakan sebagai sumber air baku
yang umum digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Salah satu sungai yang
direncanakan menjadi altenatif sumber air baku di Kota Parepare adalah Sungai Karajae di mana terjadi
interaksi antara air tawar dan air laut. Intrusi air laut pada sungai dapat menyebabkan sungai memiliki
kadar salinitas yang tinggi sehingga air terasa asin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas air
di muara Sungai Karajae ditinjau dari parameter salinitas dan pH. Pengambilan sampel air Sungai Karajae
mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI 6989.57:2008) pada subbab 7 dan 8. Penelitian di daerah
muara sungai dilaksanakan selama 12 bulan (Oktober 2017 sampai September 2018) pukul 06:00 – 08:10
pada saat pasang dan pukul 16.00 – 18:05 pada saat surut . Berdasarkan hasil penelitian maka dapat
disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kualitas air untuk salinitas dan pH di Sungai Karajae selama 12
bulan masih memenuhi standar kualitas air baku menurut PP Nomor 82 Tahun 2001. Nilai salinitas pada
saat kondisi pasang adalah 0,02 o/oo - 16,82 o/oo. Tingkat salinitas yang paling maksimum berada pada
bulan September di titik 6 sebesar 16,82 o/oo. Tingkat salinitas paling minimum berada pada bulan Januari
di titik 1,2,3,4, dan 5 sebesar 0,02 o/oo. Sedangkan nilai salinitas pada saat surut berkisar 0,00 o/oo –
16,090 o/oo, pada saat surut tingkat salinitas yang paling maksimum adalah 16,090 o/oo yang terletak di titik
3 bulan September 2018 dan salinitas paling minimum sebesar 0,00 o/oo yang terletak pada titik 5 sampai
titik 10 di bulan Oktober 2017.
Kata Kunci: Sungai Karajae, kualitas air, salinitas, pH, pasang surut.

1. PENDAHULUAN
Air sungai dapat digunakan sebagai sumber air baku yang umum digunakan oleh
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia. Salah satu sungai yang
direncanakan menjadi altenatif sumber air baku Kota Parepare adalah Sungai Karajae,
yang berjarak 155 km sebelah utara Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai
ini bermuara di laut di mana terjadi interaksi antara air tawar dan air laut. Interaksi ini
akan berpengaruh pada penyebaran salinitas[1]. Faktor pendorong seperti pasang surut
yang mempengaruhi, terjadinya intrusi air laut. Berdasarkan uraian di atas, perlu
dilakukan penelitian tentang kadar salinitas dan tingkat penyebaran salinitas di Sungai
Karajae agar dapat digunakan sebagai sumber air baku. Salinitas biasanya terjadi pada
sungai yang secara umum berhubungan langsung dengan laut melalui muara. Sirkulasi
air di daerah muara sangat dipengaruhi oleh aliran air tawar yang bersumber dari badan
sungai dan air asin yang berasal dari laut. Semakin besar tinggi pasang surut maka
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semakin jauh intrusi air laut atau sebaliknya. Pada saat pasang tinggi maka air laut akan
masuk ke sungai dengan jarak yang cukup jauh. Intrusi air laut pada sungai dapat
menyebabkan sungai memiliki kadar salinitas yang tinggi sehingga air terasa asin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas air di muara Sungai Karajae ditinjau dari
parameter salinitas dan pH.

2. METODE PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian di daerah muara sungai dilaksanakan selama 12 bulan (Oktober 2017
sampai September 2018) pukul 06:00 – 08:10 pada saat pasang dan pukul 16.00 – 18:05
pada saat surut . Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari pH dan Salinitas.
Lokasi penelitian di Sungai Karajae Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota
Parepare (gambar 1).
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Gambar 1. Menuju jarak lokasi penelitian dari muara
Metode Analisis Sampel
Pengambilan sampel air dilakukan dengan menggunakan perahu, gayung dan botol aqua
yang berkapasitas 1500 ml yang telah diberi label nama di setiap titik pengamatan
sehingga memudahkan analisis. Sampel langsung dibawa ke laboratorium produktivitas
dan kualitas perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
dan segera dilakukan pengujian dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Pengambilan
sampel dilakukan masing-masing 1 kali dalam kondisi pasang dan 1 kali kondisi surut
setiap bulan.
Pengambilan sampel air Sungai Karajae mengacu pada Standar Nasional
Indonesia (SNI 6989.57:2008) pada subbab 7 dan 8 [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi kualitas kimia muara Sungai Karajae
Gambar 1 sampai gambar 4 menunjukkan kualitas kimia Sungai Karajae yang diukur
dalam penelitian ini yang terdiri dari salinitas dan pH.
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Gambar 2. Grafik salinitas pada saat pasang
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Gambar 2 menunjukkan nilai salinitas pada saat kondisi pasang adalah 0,02 o/oo - 16,82
o
/oo. Tingkat salinitas yang paling maksimum berada pada bulan September di titik 6
sebesar 16,82 o/oo. Tingkat salinitas paling minimum berada pada bulan Januari di titik
1,2,3,4, dan 5 sebesar 0,02 o/oo. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa pada musim
kemarau tingkat salinitas tinggi. Tingginya nilai salinitas pada saat pasang disebabkan
karena banyaknya massa air laut yang masuk pada sungai Karajae yang mengakibatkan
air sungai bercampur dengan air laut.
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Gambar 3 . Grafik salinitas pada saat surut
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Gambar 3 menunjukkan nilai salinitas berkisar 0,00 o/oo – 16,090 o/oo, pada saat surut
salinitas tertinggi adalah 16,090 o/oo yang terletak di titik 3 bulan September 2018 dan
salinitas terendah sebesar 0,00 o/oo yang terletak pada titik 5 sampai titik 10 di bulan
Oktober 2017.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa jarak jangkauan salinitas
berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai salinitasnya. Rendahnya nilai salinitas pada
saat surut disebabkan oleh massa air laut pada saat surut keluar sehingga terbentuk pola
sebaran salinitas nilainya rendah pada daerah menuju middle stream dan ini terjadi
karena tidak ada air laut yang masuk melalui peristiwa pasang surut sehingga salinitas
sekitar muara lebih dipengaruhi oleh air tawar pada saat surut dibandingkan saat pasang.
pH

pH (mg/l)

Hasil Pengukuran pH untuk masing-masing titik pengamatan pada saat pasang dan pada
saat surut sebesar 6.14 - 7.86 mg/l. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada
masing-masing titik pengamatan (Gambar 4 dan Gambar 5). Hal ini menunjukkan
bahwa pH di 10 titik di Sungai Karajae masih memenuhi standar mutu kualitas air
bersih berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 selama 12 Bulan. Untuk
parameter pH nilai antara 6 – 9 adalah kriteria air kelas satu, yang dapat dimanfaatkan
untuk berbagai keperluan seperti wisata air, perikanan, peternakan dan lain-lain.
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Gambar 4. Grafik pH dalam kondisi pasang
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Gambar 5. Grafik pH dalam Kondisi surut

Pola Penyebaran Salinitas
(1). Pada Kondisi Pasang
Kisaran nilai salinitas pada kondisi pasang adalah 0,00 o/oo – 16,82 o/oo.
Dimana nilai salinitas yang paling tertinggi di Sungai Karajae pada saat pasang
(musim kemarau) berada pada bulan September 2018 rata-rata 11,827 o/oo . Untuk
melihat pola sebaran salinitas pada saat pasang dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Pola Penyebaran Salinitas pada kondisi pasang
Pada gambar di atas dapat dilihat pola penyebaran salinitas daerah down stream
(muara) pada jarak 3,6 km dari mulut muara. Berdasarkan hasil interpolasi, salinitas
tertinggi terdapat pada bulan September 2018 dengan nilai rata-rata salinitas 11,827 o/oo
5

(musim kemarau). Dan salinitas terendah terdapat pada bulan Januari 2018 dan bulan
Juni 2018 dengan nilai rata-rata salinitas 0,03 o/oo (musim hujan). Dari gambar dapat
disimpulkan bahwa pada musim kemarau tingkat salinitas tinggi. Tingginya nilai
salinitas pada saat pasang disebabkan karena banyaknya massa air laut yang masuk
pada Sungai Karajae yang mengakibatkan air sungai bercampur dengan air laut.
Kandungan garam yang paling utama yang terkandung dalam salinitas adalah
klorida (Cl) yang menyebabkan rasa asin apabila melebihi ambang batas. Sumber
klorida pada aktivitas manusia berasal dari kotoran manusia, khususnya urine. Klorida
juga bisa sebagai indikator adanya kebocoran septic tank (Budiyono dan Sumardiono,
2013).
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pada daerah muara nilai salinitas pada
saat pasang lebih tinggi dibandingkan pada saat surut. Perbandingan nilai salinitas pada
saat pasang dan surut terkecil dapat dilihat pada titik 1 sampai titik 10 selama 12 bulan.
Menurut Hutabarat dan Evans (2001), pada saat pasang nilai salinitas di daerah muara
naik akibat air di muara sungai bercampur dengan air laut, sedangkan pada saat surut
nilai salinitas muara sungai rendah akibat air di muara sungai didominasi air tawar.
(2). Pada Kondisi Surut
Pada saat surut nilai salinitas berkisar 0,00 o/oo – 16,090 o/oo dimana nilai
rata-rata salinitas 0,03 o/oo – 9,834 o/oo. Untuk melihat pola sebaran salinitas pada saat
surut, dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7. Pola Penyebaran Salinitas pada kondisi surut
Dari Gambar 6 dan Gambar 7 dapat dibandingkan pola penyebaran salinitas
pada kondisi pasang dan surut. Salinitas tinggi pada kondisi pasang dan surut tersebar
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pada saat musim kemarau, sedangkan pada saat musim hujan sebaran salinitas sangat
rendah baik pasang maupun surut .
Berdasarkan hasil interpolasi, pada saat surut salinitas tertinggi adalah 16,090
/oo yang terletak di titik 3 bulan September 2018 dan salinitas terendah adalah 0,00 o/oo
yang terletak pada titik 5 sampai titik 10 di bulan Oktober 2017. Berdasarkan hasil
analisis dapat disimpulkan bahwa jarak jangkauan salinitas berpengaruh nyata terhadap
perubahan nilai salinitasnya. Rendahnya nilai salinitas pada saat surut disebabkan oleh
massa air laut pada saat surut keluar sehingga terbentuk pola sebaran salinitas nilainya
rendah pada daerah menuju middle stream dan ini terjadi karena tidak ada air laut yang
masuk melalui peristiwa pasang surut sehingga salinitas sekitar muara lebih dipengaruhi
oleh air tawar pada saat surut dibandingkan saat pasang.
o

Berdasarkan parameter salinitas, maka dapat disimpulkan bahwa air pada
daerah middle stream dapat dijadikan sebagai air baku untuk air minum. Menurut
Jamali dkk. (2007), standar salinitas air minum adalah 0,5 o/oo.
pH
Pada Kondisi Pasang dan Kondisi Surut
Hasil Pengukuran pH untuk masing-masing titik pengamatan pada saat pasang
dan surut sebesar 6.14 - 7.86 mg/L. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada
masing-masing titik pengamatan (Gambar 8 dan Gambar 9). Hal ini menunjukkan
bahwa pH di 10 titik di Sungai Karajae masih memenuhi standar mutu kualitas air
bersih berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 selama 12 Bulan. Untuk
parameter pH nilai antara 6 – 9 adalah kriteria air kelas satu, yang dapat dimanfaatkan
untuk berbagai keperluan seperti wisata air, perikanan, peternakan dan lain-lain. Untuk
melihat pola sebaran pH pada saat surut, dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9
di bawah ini.

Gambar 8. Pola penyebaran pH pada kondisi pasang
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Gambar 9. Pola penyebaran pH pada kondisi surut

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kualitas
air untuk salinitas dan pH di Sungai Karajae selama 12 bulan masih memenuhi standar
kualitas air baku menurut PP Nomor 82 Tahun 2001. Nilai salinitas pada saat kondisi
pasang adalah 0,02 o/oo - 16,82 o/oo. Tingkat salinitas yang paling maksimum berada
pada bulan September di titik 6 sebesar 16,82 o/oo. Tingkat salinitas paling minimum
berada pada bulan Januari di titik 1,2,3,4, dan 5 sebesar 0,02 o/oo. Sedangkan nilai
salinitas pada saat surut berkisar 0,00 o/oo – 16,090 o/oo, pada saat surut tingkat salinitas
yang paling maksimum adalah 16,090 o/oo yang terletak di titik 3 bulan September 2018
dan salinitas paling minimum sebesar 0,00 o/oo yang terletak pada titik 5 sampai titik 10
di bulan Oktober 2017.
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