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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kualitas Air Mataair di Desa 

Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang untuk Keperluan 

Rumah Tangga”. Bertujuan untuk; a) mengevaluasi kualitas air mataair di Desa 

Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang untuk keperluan Rumah 

Tangga. b) menganalisis pengaruh variasi perilaku masyarakat terhadap 

pengelolaan mataair di Desa Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten 

Subang untuk keperluan Rumah Tangga. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposif sampel. 

Adapun dasar pengambilannya adalah 1) karakteristik penggunaan lahan disekitar 

mataair, 2) perilaku manusia terhadap mataair, dan 3) limbah rumah tangga yang 

ada/ terjadi disekitar mataair. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif komparatif. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kualitas air mataair di Desa 

Cipancar Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang untuk keperluan rumah 

tangga 1) ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas yang telah 

ditentukan untuk keperluan rumah tangga antara lain : a) konsentrasi fenol sebesar 

<0,003 mg/l, pada semua lokasi mataair b) konsentrasi DO yang kurang dari 

standar yaitu 5,5 mg/l pada lokasi lokasi nomor 3 yang seharusnya minimal 6 

mg/l. c) konsentrasi bakteri fecal coloform 380 jml/100 ml dengan standar 100 

jml/100 ml. d) konsentrasi  total coliform sebesar 1200 jml/100 ml pada lokasi 

sampel di Kampung Cireundeu, dengan standar 1000 jml/100 ml. 2) perilaku atau 

pengelolaan manusia terhadap air mataair di daerah penelitian memberikan 

pengaruh yang cukup besar. Terbukti dengan konsentrasi ciliform total dan  fecal 

coliform yang melebihi ambang batas maksimal yang telah ditentukan disertai 

dengan rendahnya konsentrasi oksigen terlarut. 

 

Kata kunci : Baku mutu, kualitas mataair, coliform, fenol, oksigen terlarut  
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THE EVALUATION OF WATER SPRINGS QUALITY IN CIPANCAR 

VILLAGE SERANGPANJANG SUB-DISTRIC SUBANG REGENCY 

FOR THE NEED OF HOUSEHOLD 

Writer : M Muhlishin 

Thesis supevisor : Yuli Priyana and Alif Noor Anna 

 

ABSTRACT 

This research titled “ The Evaluation of Water Springs Quality In Cipancar 

Village Serangpanjang Sub-Distric Subang Regency For The Need of Household” 

Which Purposed for; a) To evaluate the water springs Quality In Cipancar Village 

Serangpanjang Sub-Distric Subang Regency For The Needs of Household.b ) To 

know the influence of society behavior variation for management of water springs 

quality In Cipancar Village Serangpanjang Sub-Distric Subang Regency For The 

Needs of Household.  

The Method of sampling uses purposeful method sampling. which base on 

take the sampling is 1) The Characteristic of using the land around water springs 

2) The human attitude of fountain water, and 3) Household waste which there or 

happens around water springs. The Analysis which used in this research is 

comparatively descriptive. 

 Based on the research which has been done, the quality of water springs 

In Cipancar Village Serangpanjang Sub-Distric Subang Regency For The Needs 

of Household. First, there are several parameters exceed the threshold which has 

been determined for the needs of the household, such as a) the concentration of 

fenol as big as <0,003 mg/l at all sample location. b) The concentration of DO 

which less then standard is 5,5 mg/l, at sample location number 3 in Cireundeu 

with the minimum standart is 6 mg/l. c) The consentration of fecal cOliform 

bacteria 380 jml/100 ml. d) The total concentration of caliform is 1200 jml/100 ml 

at the sample land of number 3. 2) the attitude or the human management of the 

water springs in the region of research gave a big enough influence. This thing 

proved with the concentration of total caliform and fecal caliform which exceed 

the maximum threshold that determined, also the low concentration of oxygen 

dissolved. 

 

Key word : Standard  quality,  Springs quality,  coliform, fenol,  dissolved 
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PENDAHULUAN 

Air merupakan salahsatu sumberdaya 

alam yang menjadi sumber kehidupan 

bagi seluruh mahluk hidup yang ada di 

bumi ini, tak ada yang bisa menyangkal, 

bahwa air merupakan elemen penting 

dalam kehidupan manusia, tidak saja 

untuk dikonsumsi, kebutuhan akan air 

juga menopang banyak aktivitas 

manusia.  Menurut Kodoatie, (2005) “Air 

merupakan material yang membuat 

kehidupan terjadi di Bumi”. 

Dari sudut pandang geografi air adalah 

salah satu objek geografi  (geosfer), 

dimana studi tentang air dikaji 

menggunakan pendekatan 

kelingkungan/ekologi maupun 

pendekatan keruangan. Studi tentang air 

(hidrosfer) mengkaji segala wujud air 

sebagai objek  yang ada di darat  maupun 

di laut. Adapun salahsatu air yang ada 

didarat yaitu air tanah (groundwater). 

Di Indonesia, secara umum “hampir 50 

persen kebutuhan air rumah tangga 

berasal dari air tanah (sumber, AMPL, 

2010:4)”.  Air tanah merupakan salah 

satu kebutuhan vital dalam aspek 

kehidupan masyarakat. Sumber air tanah 

digunakan dalam pemenuhan kebutuhan 

perkotaan maupun perdesaan. Untuk 

daerah perdesaan pemenuhan kebutuhan 

air umumnya berasal dari mataair, 

ataupun sumur air tanah. Menurut Todd 

(2005) Mataair adalah keluarnya 

terkonsentrasi air tanah muncul di 

permukaan tanah sebagai arus air yang 

mengalir. Seperti halnya di Provinsi Jawa 

Barat Kabupaten Subang Kecamatan 

Serangpanjang lebih tepatnya di Desa 

Cipancar, air mataair dijadikan salahsatu 

andalan untuk melanjutkan kelangsungan 

hidup, dari mulai pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari seperti memasak, minum,  

mandi, mencuci, sampai untuk mengairi 

tanaman pertanian. 

Desa Cipancar yang terletak di kaki 

Gunung Wayang ini, memiliki banyak 

sekali mataair dengan karakteristik yang 

hampir serupa, yaitu mataair grafitasi 

(gravity springs) yang muncul 

diakibatkan oleh gaya gravitasi dan 

keluar akibat terpotong oleh topografi. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Bryan (1919) dalam Todd (2005), 

berdasarkan sebab terjadinya mataair 

diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: mataair 

yang dihasilkan oleh tenaga non gravitasi 

(non gravitational spring) dan mataair 

yang dihasilkan oleh tenaga gravitasi 

(gravitational spring).  

, sehingga dimanfaatkan dengan 

seenaknya tanpa mempedulikan kualitas 

dari air mataair tersebut. Hampir seluruh 

warga yang ada di Desa Cipancar ini, 
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tidak mengetahui sejauhmana tingkat 

kelayakan air yang mereka gunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Mungkin mereka beranggapan bahwa 

seluruh mataair yang ada di Desa 

Cipancar memiliki kualitas yang sama 

antara air mataair yang satu dengan 

mataair yang lainnya. Kemungkinan 

untuk menjadikan kualitas air mataair 

yang berbeda ada banyak faktor yang 

mempengaruhi baik dari segi alamiah 

seperti, kemiringan lereng, strata geologi, 

dan curah hujan, maupun dari segi 

kegiatan manusia yang dapat mencemari 

kualitas air mataair secara tidak 

langsung, seperti limbah rumah tangga 

yang mengandung bahan kimia, kontak 

langsung dengan badan air pada saat 

pengambilan, tempat pembuangan tinja 

yang terlalu dekat dengan mataair atau 

membuang pada aliran sungai, dll. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengevaluasi kualitas air mataair di 

Desa Cipancar Kecamatan 

Serangpanjang Kabupaten Subang 

untuk keperluan rumah tangga 

2. Mengevaluasi pengaruh variasi 

perilaku masyarakat terhadap 

pengelolaan mataair di Desa 

Cipancar Kecamatan Serangpanjang 

Kabupaten Subang untuk keperluan 

Rumah Tangga. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengambilan sampel 

menggunakan metode purposif sampel 

yang dilakukan secara langsung terhadap 

air mataair yang didasarkan pada 1) 

karakteristik penggunaan lahan disekitar 

mataair, 2) perilaku manusia terhadap 

mataair, dan 3) limbah rumah tangga 

yang ada/ terjadi di sekitar mataair. 

Teknik pengambilan  sampel terhadap air 

mataair  dengan  cara  observasi 

langsung. 

Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif 

komparatif, yang terdiri dari  analisis 

fisik, analisis kimia, dan analisis biologi, 

kemudian dibandingkan dengan baku 

mutu yang sesuai peraturan pemerintah 

no 82 tahun  2001.Teknik yang dilakukan 

yaitu dengan membandingkan data hasil 

sampel yang telah diuji laboratorium 

dengan baku mutu air kelas 1 PP no 82 

tahun 2001 , sehingga akan didapat 

kondisi kualitas air mataair saat ini. 

Setelah itu, data dianalisis pengaruh dari 

variasi perilaku/ pengelolaan terhadap 

mataair dari segi penggunaan lahan, 

perilaku warga terhadap air mataair, dan 

limbah rumah tangga. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas Air di Desa Cipancar 

Kualitas air merupakan sifat dan 

konsentrasi yang terdapat di dalamnya, 

yang dinyatakan oleh beberapa parameter 

seperti parameter fisika, kimia, dan 

biologi, yang semuanya memiliki standar 

kualitas untuk keperluan tertentu. 

Kualitas air di setiap daerah dapat 

berbeda-beda tergantung pada dua faktor 

yaitu faktor alamiah adalah yang terjadi 

secara alami tanpa campur tangan 

manusia, dan faktor non alamiah adalah 

faktor yang terjadi oleh aktifitas manusia 

atau campur tangan manusia. 

Secara kasat mata, air mataair di daerah 

penelitian terlihat bersih dan baik untuk 

digunakan keperluan rumah tangga 

maupun pertanian. Akan tetapi jika 

hanya ditentukan dengan kasat mata saja 

tidak cukup untuk menentukan kualitas 

air mataair yang ada di daerah penelitian. 

Untuk itu peneliti mengambil tiga sampel 

dari enam mataair yang masih aktif 

digunakan untuk keperluan rumah 

tangga, kemudian mengujinya di 

laboratorium dan di lapangan langsung 

dengan tiga sifat yang meliputi, sifat 

fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. 

Setelah didapat hasil laboratorium 

kemudian dibandingkan dengan baku 

mutu air kelas satu Peraturan Pemerintah 

nomor 82 tahun 2001. 

 

Sifat Fisik 

1. Rasa dan bau 

Berdasarkan pengamatan langsung di 

lapangan mataair di daerah penelitian 

tidak berbau dan tidak berasa. 

2. Warna 

Biasanya warna pada perairan 

dikelompokan menjadi dua, yaitu warna 

sesungguhnya dan warna tampak. 

(Effendi, 2003).Dari dua katagori 

pengelompokan warna pada air, daerah 

penelitian memiliki warna yang cukup 

baik (jernih). Dalam artian warna 

sesungguhnya memiliki konsentrasi-

konsentrasi kimiawi yang tidak berlebih. 

Dari segi warna tampak juga bahan-

bahan yang mudah tersuspensi sedikit 

sehingga mataair daerah penelitian 

terlihat jernih.  

3. Temperatur 

Temperatur di daerah penelitian pada 

saat pengambilan sampel  memiliki 

temperatur yang cukup dingin, pada 

sampel 1 dan 2  21.9 
O
C dan  sampel 3, 

sebesar 20
 O

C. Hal ini disebabkan daerah 

penelitian berada di kaki gunung yang 

memliki ketinggian dari permukaan laut 

sekitar 800 mdpl dan juga pada saat 
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pengambilan sampel cuaca sedang 

mendung. 

Sifat Kimia 

1. Residu terlarut dan residu tersuspensi 

Padatan total (residu) adalah bahan yang 

tersisa setelah sampel air mengalami 

evaporasi dan pengeringan pada suhu 

tertentu (APHA, 1976 dalam Effendi, 

2003). 

Daerah penelitian memiliki residu 

terlarut yang relatif sedikit, berkisar 

antara 24 - 47 mg/l dan residu tersuspensi 

1,0-4,0 mg/l. Hal ini menunjukan bahwa 

daerah penelitian memiliki konsentrasi 

residu terlarut dan residu tersuspensi 

yang cukup rendah.  

2. pH (derajat keasaman)  

Dalam penelitian ini pengukuran pH 

dilakukan di laboratorium. Dari hasil 

laboratorium menunjukan konsentrasi pH 

terendah pada sampel 1 di Kampung 

Cipancar yaitu 6,2 dan yang tertinggi 

pada sampel 2 di Kampung Bobojong  

yaitu 7,1. Konsentrasi ini bisa tergolong 

pada pH netral yang tentunya 

memudahkan bakteri untuk tumbuh 

dengan baik, akan tetapi konsentrasi ini 

masih dapat ditoleran untuk air 

kebutuhan rumah tangga, sesuai 

peraturan pemerintah no 82 tahun  2001 

baku mutu air golongan I adalah 6 – 9. 

3. BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) 

Dalam penelitian ini pengukuran BOD 

(biochemical oxygen demand) dilakukan 

di laboratorium. Daerah penelitian 

memiliki BOD yang cukup rendah 

dengan kisaran 0,1 – 1,0 mg/l dari 

sampel yang diambil. Konsentrasi ini 

tergolong baik pada air yang digunakan 

untuk keperluan rumah tangga sesuai 

dengan baku mutu golongan I peraturan 

pemerintah nomor 82 tahun  2001 yaitu 

batas maksimal BOD 2 mg/l 

4. COD 

COD menggambarkan jumlah total 

oksigen yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi bahan organik secara 

kimiawi, baik yang dapat didegradasi 

secara biologis (biodegradable) maupun 

yang sukar didegradasi secara biologis 

(non biodegradable) menjadi CO2 dan 

H2O (Effendi, 2003).  

Pada penelitian ini konsentrasi COD 

dianalisa di laboratorium dengan kisaran 

paling rendah ditunjukan pada sampel 

nomor 1 Kampung Cipancar 1, yaitu 2,7 

mg/L dan yang tertiggi pada sampel 2 di 

kampung Bobojong 3,5 mg/l. 

Konsentrasi COD di tiga sampel mataair 

masih  tergolong baik digunakan untuk 

keperluan rumah tangga, sesuai dengan 

baku mutu golongan I peraturan 
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pemerintah nomor 82 tahun  2001 yaitu 

batas maksimal COD 10 mg/l.  

5. DO 

Hasil uji laboratorium konsentrasi 

oksigen terlarut pada sampel 1 di 

kampung Cipancar 1 6.4  mg/l, sampel 2 

di Kampung Bobojong 6.3 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 5.5 

mg/l. Berdasarkan hasil uji laboratorium 

konsentrasi oksigen terlarut di daerah 

penelitian berkisar antara 5.5 mg/l 

sampai 6.4 mg/l, nilai terendah  pada 

sampel nomor 3 dengan nilai 5.5 mg/l. 

Berdasarkan peraturan pemerintah no 82 

tahun 2001 kelas I konsentrasi minimum 

DO untuk air minum adalah 6 mg/l. 

Faktor penyebab rendahnya konsentrasi 

DO pada sampel nomor 3 di Kampung 

Cireundeu adalah kurangnya suplay 

oksigen dari atmosfer. Hal ini disebabkan 

perairan tertutup oleh dedaunan sehingga 

menghambat difusi oksigen ke dalam air 

dan konsentrasi pencemar atau bahan 

organik yang terlalu tinggi, sehingga 

terjadi proses dekomposisi oleh bakteri.  

6. Total Fosfat 

Hasil uji laboratorium konsentrasi total 

fosfat pada sampel 1 di kampung 

Cipancar 1 0.28 mg/l, sampel 2 di 

Kampung Bobojong 0.30 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 0.64 

mg/l. Hasil terendah  pada sampel 1 di 

Kampung  Cipancar 0,028 mg/l dan 

tertinggi pada sampel nomor 3 di 

Kampung Bobojong 0,064 mg/l. 

Konsentrasi total fosfat di daerah 

penelitian jika dibandingkan dengan 

baku mutu air kelas I  peraturan 

pemerintah no 82 tahun 2001 masih 

tergolong sangat baik dan layak 

digunakan untuk keperluan rumah 

tangga. 

7. Nitrat dan Nitrit 

Analisa konsentrasi nitrit dan nitrat pada 

penelitian ini dilakukan di laboratorium 

dengan hasil pada sampel 1 konsentrasi 

nitrat 0.38 mg/l, sampel 2 0.41 mg/l, dan 

sampel 3 0.28 mg/l. Konsentrasi nitrit 

<0.003 mg/l pada semua sampel. Hasil 

laboratorium menunjukan konsentrasi 

nitrat berkisar antara 0.28 mg/l sampai 

0.41 mg/l dan konsentrasi nitrit <0.003 

mg/l pada semua sampel. Dari hasil 

laboratorium dapat diketahui bahwa 

konsentrasi nitrit dan nitrat di daerah 

penelitian masih sangat rendah. Hal ini 

menyatakan bahwa air mataair di daerah 

penelitian jika dilihat dari konsentrasi 

nitrit dan nitratnya sangat bagus, baik 

digunakan untuk kebutuhan rumah 

tangga maupun untuk keprluan lainya.  

8. Amonia total 

Hasil uji laboratorium konsentrasi 

amonia total pada sampel 1 di Kampung 
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Cipancar 1 0.240 mg/l, sampel 2 di 

Kampung Bobojong 0.411 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 0.276 

mg/l. Berdasarkan hasil laboratorium 

yang dibandingkan dengan baku mutu 

kelas I peraturan pemerintah nomor 82 

tahun 2001,  dengan konsentrasi 

maksimal amonia total yang layak untuk 

dikonsumsi/ keperluan rumah tangga 

adalah 0,5 mg/l, daerah penelitian 

sementara ini masih dibawah konsentrasi 

maksimal yang ditentukan dengan 

konsentrasi terendah 0.240 dan yang 

tertinggi 0.411 mg/l. 

9. Boron 

Dalam penelitian ini analisa konsentrasi 

boron dilakukan di laboratorium dengan 

hasil pada sampel 1 <0.06 mg/l, sampel 2 

0.139 mg/l, sampel 30.081 mg/l. Hasil ini 

menunjukan bahwa konsentrasi boron 

masih di bawah batas maksimal yang 

ditentukan oleh baku mutu kelas I 

peraturan pemerintah nomor 82 tahun 

2001 yaitu 1 mg/l, dengan sampel 

tertinggi pada nomor 2 yaitu 0,139 mg/l 

dan terendah pada sampel 1 <0.06 mg/l. 

Hal ini menunjukan bahwa konsentrasi 

boron masih baik untuk kebutuhan rumah 

tangga daerah penelitian. 

10. Kadmium 

Analisa konsentrasi kadmium pada 

penelitian ini dilakukan di laboratorium. 

berdasarkan hasil analisa di laboratorium 

konsentrasi kadmium air mataair daerah 

penelitian masih sangat rendah, dengan 

konsentrasi dari tiap mataair 0,001 mg/l. 

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 

82 tahun 2001 batas maksima konsentrasi 

kadmium untuk baku mutu air kelas I 

yaitu 0,01. Air mataair daerah penelitian 

tergolong masih sangat layak untuk 

keperluan rumah tangga. 

11. Kromium VI 

Kromium bersifat racun yang dapat 

mengganggu fungsi hati, ginjal, 

pernafasan, dan mengakibatkan 

terjadinya kerusakan kulit. Konsentrasi 

kromium yang diperbolehkan untuk 

dikonsumsi menurut peraturan 

pemerintah nomor 82 tahun 2001 baku 

mutu air kelasI adalah 0,05 mg/l.Hasil uji 

laboratorium konsentrasi kromium pada 

sampel 1 di kampung Cipancar 1 0.004 

mg/l, sampel 2 di Kampung Bobojong 

0.004 mg/l, dan sampel 3 di Kampung 

Cireundeun 0.004 mg/l. hasil 

laboratorium menunjukan konsentrasi 

kromium di daerah penelitian masih 

tergolong rendah dan air mataair sangat 

layak digunakan untuk kebutuhan rumah 

tangga. 

12. Tembaga 

Hasil uji laboratoriumkonsentrasi 

tembaga adalah sampel 1 di Kampung 
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Cipancar 1 dan sampel 2 diKampung 

Cireundeu sebesar 0.004 mg/l dan 

sampel 3 di Kampung Bobojong Sebesar 

0.007 mg/l. Dari semua sampel yang 

diambil konsentrasi tembaga pada air 

mataair di dearah penelitian tidak 

melebihi ambang batas yang telah 

ditentukan. Hasil uji 

laboratoriumkonsentrasi tembaga 

terbesar pada sampel nomor 2 Kampung 

bobojong, hanya 0,007 mg/l. berdasarkan 

Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 

2001 baku mutu air kelas I 

konsentrasimaksimal tembaga adalah 

0,02 mg/l. Hasil laboratorium 

menunjukan bahwa air mataair daerah 

penelitian baik digunakan untuk 

keperluan rumah tangga. 

13.  Besi 

Hasil uji laboratorium konsentrasi besi 

adalah, sampel 1 di kampung Cipancar 1 

0.026 mg/l, sampel 2 di Kampung 

Bobojong 0.028 mg/l, dan sampel 3 di 

Kampung Cireundeun 0.020 

mg/l.Berdasarkan hasil uji laboratorium 

tersebutkonsentrasi besi pada penelitian 

ini  konsentrasi besi mataair daerah 

penelitian masih rendah, dan sangat 

layak untuk keperluan rumah tangga. 

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 82 

tahun 2001 baku mutu air kelas I 

konsentrasi maksimal besi 0.3 mg/l. 

14.  Timbal 

Timbal masuk kebadan air malalui proses 

alami dan non alami, biasanya menyatu 

dengan batu-batuan, pasir, tanah, dan 

tumbuh-tumbuhan, termasuk dengan 

udara yang dihasilkan oleh industri, gas 

buang kendaraan bermotor dan lain-lain. 

Konsentrasi timbal pada daerah 

penelitian masih rendah terbukti dengan 

hasil uji laboratorium konsentrasi timbal 

pada sampel 1 di kampung Cipancar 1 

0.006 mg/l, sampel 2 di Kampung 

Bobojong 0.001 mg/l, dan sampel 3 di 

Kampung Cireundeun 0.006 mg/l. 

15.  Mangan 

Berdasarka hasil laboratorium 

menunjukan bahwa konsentrasi mangan 

pada air mataair daerah penelitian cukup 

rendah. Terbukti dengan hasil uji 

laboratorium konsentrasi manganpada 

sampel 1 di Kampung Cipancar 1 0.016 

mg/l, sampel 2 di Kampung Bobojong 

0.014 mg/l, dan sampel 3 di Kampung 

Cireundeun 0.015 mg/l.Bila 

dibandingkan dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 82tahun 2001 standar 

baku mutu air kelas I, konsentrasi 

mangan daerah penelitian masih layak 

digunakan untuk keperluan rumah 

tangga. 

16. Seng 
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Berdasarkan hasil uji laboratorium, 

konsentrasi seng di daerah penelitian 

masih di bawah ambang batas maksimal 

yang telah ditentuan oleh Pemerintah dan 

layak untuk kebutuhan rumah tangga 

yaitu 0.05 mg/l.Hasil uji laboratorium 

konsentrasi seng pada, sampel 1 di 

kampung Cipancar 1 0.012 mg/l, sampel 

2 di Kampung Bobojong 0.021 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 0.013 

mg/l.  

17. Klorida 

Hasil uji laboratorium konsentrasi 

kloridapada sampel 1 di kampung 

Cipancar 1 2.0mg/l, sampel 2 di 

Kampung Bobojong 1.0 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun <0.25 

mg/l.Berdasarkan haasil uji laboratorium 

diketahui bahwa konsentrasi klorida 

berkisar antara <0,25-2,0 mg/l. 

Konsentrasi klorida tertinggi pada 

sampel nomor 1 di desa Cipancar 2,0 

mg/l. Hal ini menunjukan bahwa 

konsentrasi seng di daerah penelitian 

masih baik untuk keperluan rumah 

tangga. 

18.  Sianida 

Berdasarkan hasil uji laboratorium 

menunjukan besarnya konsentrasi sianida 

di daerah penelitian, berdasarkan sampel 

yang diambil hampir seluruhnya sama 

dengan konsentrasi <0,003 mg/l. Hal ini 

sangat wajar jika dilihat dari faktor non 

alamiah daerah penelitian dengan variasi 

penggunaan lahan hanya sawah, kebun, 

dan pemukiman. 

19. Fluorida 

Berdasarkan hasil uji laboratorium 

konsentrasi fluorida di daerah penelitian 

yaitu pada sampel 1 dan 2  sebesar <0,06 

mg/l, sedangkan pada sampel nomor 3 

sebesar 0,491 mg/l. Terlihat perbedaan 

yang signifikan konsentrasi fluorida pada 

sampel 3. Faktor penyebabnya adalah 

perilaku/ pengelolaan masyarkat yang 

kuarang baik terhadap mataair dan 

penggunaan pestisida yang secara tidak 

langsung memasuki badan air, karena 

sampel 3 ini berada di perkebunan. Dari 

segi standar baku mutu Peraturan 

Pemerintah, semua sampel masih di 

bawah ambang batas yang tealh 

ditentukan. 

20.  Sulfat 

Besarnya konsentrasi sulfat di daerah 

penelitian dengan sampel nomor 1 dan 2 

sebesar  3,4-mg/l dan sampel nomor 3 

sebesar 12,6 mg/l. Dapat disimpulkan 

bahwa konsentrasi konsentrasi sulfat di 

daerah penelitian sangat rendah, sehingga 

kualita air mataair di daerah penelitian 

masih masuk dalam standar air layak 

konsumsi/ untuk keperluan rumah 

tangga. 
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21. Klorin bebas 

Hasil uji laboratorium konsentrasi klorin 

bebas pada sampel 1 di kampung 

Cipancar 1 0.02 mg/l, sampel 2 di 

Kampung Bobojong 0.02 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 0.02 

mg/l.Hasil laboratorium menunjukan 

konsentrasi klorin yang ada di daerah 

penelitian masih dibawah batas 

maksimal, sehingga air mataair masih 

layak untuk kebutuhan rumah tangga. 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 

no 82 tahun 2001 batas maksimal 

konsentrasi klorin pada air kelas I adalah 

0,03 mg/l. 

22. Hidrogen Sulfida 

Hasil uji laboratorium konsentrasi 

hidrogen sulfida pada sampel 1 di 

kampung Cipancar 1 0.04 mg/l, sampel 2 

di Kampung Bobojong 0.04 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 0.04 

mg/l. Hasil ujinlaboratorium menunjukan 

bahwa  konsentrasi hidrogen sulfida dari 

semua sampel hampir memiliki 

konsentrasi yang sama, yaitu <0,04 mg/l. 

Konsentrasi tersebut tergolong cukup 

tinggi, karena ambang batas yang telah 

ditentukan Pemerintah adalah 0,02 mg/l. 

Faktor penyebabnya adalah konsentasi 

oksigen terlarut yang rendah, sehingga 

ketika proses penguraian bahan organik 

oleh bakteri, tidak ada oksigen terlarut 

yang cukup dan menjadi hidrogen 

sulfida. 

23.  Minyak dan Lemak 

Hasil uji laboratorium konsentrasi 

minyak dan lemak pada sampel 1 di 

kampung Cipancar 1 <0.01 mg/l, sampel 

2 di Kampung Bobojong <0.01 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun <0.1 

mg/l.Berdasakkan hasil uji 

laboratoriummenunjukan bahwa 

konsentrasi minyak dan lemak <0,1 mg/l. 

Konsentrasi tersebut tergolong masih 

rendah jika di bandingkan dengan standar 

ambang batas maksimal yang telah 

ditentukan oleh pemerintah yaitu 1 mg/l. 

dengan konsentrasi minyak dan lemak 

yang didapat dapat disimpulkan bahwa 

limbah yang masuk di sekitar mataair 

masih baik dan masuk pada toleransi 

batas maksimal, Sehingga air mataair 

masih tetap layak untuk kebutuhan 

rumah tangga.  

24.  Detergen 

Hasil uji laboratorium konsentrasi 

detergen pada sampel 1 di kampung 

Cipancar 1 0.063 mg/l, sampel 2 di 

Kampung Bobojong 0.069 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 0.079 

mg/l. Hasil uji laboratorium di daerah 

penelitian konsentrasi detergen pada 

badan air mataair tergolong masing di 

bawah ambang batas maksimal yang 
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telah ditentukan sebesar 0.2 mg/l, 

sehingga tidak terlalu berpengaruh pada 

kualitas air yang digunakan untuk 

keperluan rumah tangga.  

25. Fenol 

Senyawa fenol di hasilkan dari proses 

pemurnian minyak, industri kimia tekstil, 

plastik, dan proses alamiah seperti 

pelapukan kayu (Efeendi, 2003). Pada  

penelitian ini fenol dianalisa di 

laboratorium dengan Hasil uji 

laboratorium konsentrasi fenol pada 

sampel 1 di kampung Cipancar 1 0.003 

mg/l, sampel 2 di Kampung Bobojong 

0.003 mg/l, dan sampel 3 di Kampung 

Cireundeun 0.003 mg/l. Hasil uji 

laboratorium menunjukan dari semua 

sampel yang diambil memiliki 

konsentrasi fonol yang sama. Konsentrasi 

ini melebihi ambang batas maksimal 

yang telah di tentukan yaitu 0.001 mg/l. 

Faktor penyebab tingginya konsentrasi 

fenol di daerah penelitian adalah 

pelapukan kayu atau dedaunan di badan 

air yang lambat laun membusuk. 

 

Sifat  Bakteriologis 

1. Fecal colliform 

Pada penelitian ini analisa konsentrasi 

fecal coliform dilakukan di laboratorium. 

Hasil uji laboratorium konsentrasi fecal 

coliform pada sampel 1 di kampung 

Cipancar 1 sebesar 30 jml/100 ml, 

sampel 2 di Kampung Bobojong  sebesar 

12 jml/100 ml, dan sampel 3 di Kampung 

Cireundeun 380mg/l.Hasil uji 

laboratorium menunjukan besarnya 

konsentrasi bakteri fecal coliform 

terbesar pada sampel nomor 3 di 

Kampung Cireundeu, sangat  jauh sekali 

dengan dua sampel lainya. Faktor 

penyebab tingginya konsentrasi fecal 

coliform pada sampel 3 diakibatkan oleh 

pengelolaan yang kurang baik, di 

samping itu lokasi sampel 3 di Kampung 

Cireundeu berada di kebun yang 

memungkinkan banyaknya kotoran 

binatang yang secara tidak sengaja 

memasuki atau meresap melaliu tanah ke 

badan air. 

2. Total colliform 

Analisa coliform total dilakukan di 

laboratorium. Hasil uji laboratorium 

konsentrasi coliform total pada sampel 1 

di kampung Cipancar 1 75 mg/l, sampel 

2 di Kampung Bobojong 30 mg/l, dan 

sampel 3 di Kampung Cireundeun 1200 

mg/l.Hasil uji laboratorium menunjukan 

konsentrasi coliform total terbesar berada 

pada sampel nomor tiga dengan 

konsentrasi 1200 jml/100 ml. 

Konsentrasi ini tergolong tinggi yang jika 

dibandingkan denga standar ambang 

batas maksimal yaitu 1000 jml/100 ml, 
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tentunya ini tidak layak karena melibihi 

ambang batas maksimal yang telah 

ditentukan. Faktor penyebab tingginya 

konsentrasi coliform total pada sampel 3 

diakibatkan oleh pengelolaan yang 

kurang baik, di samping itu lokasi sampel 

3 berada di kebun yang memungkinkan 

banyaknya kotoran binatang yang secara 

tidak sengaja memasuki atau meresap 

melaliu tanah ke badan air. 

 

Untuk mengetahui hasil uji laboratorium 

keseluruhan dapat dilihat padaTabel 1. 

Perbandingan Hasil Uji laboratorium 

Dengan Baku Mutu. Untuk mengetahui 

lokasi titik mataair dapat dilihat secara 

visual pada Gambar 1 peta titik mataair. 
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Tabel 1. Perbandingan Hasil Uji Laboratorium 

Dengan Baku Mutu 

Gambar 1. Peta Titik Mataair 

Sumber : Hasil uji laboratorium dan baku mutu  

1. Cipancar 1 2. Bobojong 3. Selaawi

Temperatur ̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊
̊̊̊̊̊̊̊̊̊̊
⁰C 21.9 20.3 21.9  -

Residu Terlarut mg/L 37 24 47 1000

Residu Tersuspensi mg/L 1.0 1.0 4.0 50

pH  - 6.2 7.1 6.6 6-9

BOD mg/L 0.1 0.3 1.0 2

COD mg/L 2.7 3.5 3.2 10

DO mg/L 6.4 6.3 5.5 6

Total fosfat mg/L 0.028 0.030 0.064 0,2

Nitrat mg/L 0.38 0.41 0.28 10

Amonia total mg/L 0.411 0.240 0.276 0,5

Boron mg/L < 0.06 0.139 0.081 1

Kadmium mg/L <0.001 < 0.001 < 0.001 0,01

Kromium IV mg/L <0.004 < 0.004 < 0.004 0,05

Tembaga mg/L 0.004 0.007 0.004 0,02

Besi mg/L 0.026 0.028 0.020 0,3

Timbal mg/L <0.006 < 0.001 < 0.006 0,03

Mangan mg/L 0.016 0.014 0.015 0,1

Seng mg/L 0.012 0.021 0.013 0,05

Klorida mg/L 2.0 1.0 < 0.25 600

Sianida mg/L <0.003 < 0.003 < 0.003 0,02

Fluorida mg/L <0.06 <0.06 0.491 0,5

Nitrit mg/L <0.003 < 0.003 < 0.003 0,06

Sulfat mg/L 3.4 12.6 3.4 400

Klorin bebas mg/L <0.02 < 0.02 < 0.02 0,03

Sulfida mg/L <0.04 < 0.04 < 0.04 0,002

fecal colliform Jml/100 mL 30 12 380 100

Total colliform Jml/100 mL 75 30 1200 1000

Minyak dan Lemak mg/L <0.01 < 0.01 < 0.1 1

Detergen mg/L 0.063 0.069 0.079 0,2

Fenol mg/L <0.003 < 0.003 < 0.003 0,001

Lokasi & no sampel
SatuanParameter

Baku mutu kelas I 

untuk bahan baku 

air minum
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Variasi perilaku masyarakat terhadap 

pengelolaan mataair. 

1. Penggunaan lahan 

Faktor yang cenderung memiliki 

pengaruh yang besar di daerah penelitian 

adalah kebun. Penggunaan lahan di 

perkebunan memungkinkan banyaknya 

bahan-bahan kimia dari pupuk atau 

pestisida yang sengaja digunakan oleh 

petani guna kesuburan tanaman. Secara 

tidak sengaja bahan-bahan kimia tersebut 

masuk ke badan air melalui air hujan. 

Selain bahan-bahan kimia juga di kebun 

cukup banyak binatang-binatang 

berdarah panas yang secara tidak sengaja 

sisa-sisa metabolismenya masuk ke 

badan air kemudian mempengaruhi 

kualitas air. 

2.  Perilaku Manusia 

Perilaku manusia yang dimaksud di sini 

adalah cara/pengelolaan masyarakat 

memperlakukan mataair yang mereka 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Pengelolaan mataair 

cukup berperan untuk merubah kualitas 

mataair. Pengelolaan mataair di daerah 

penelitian bisa dibilang masih tradisional, 

seperti membendung dengan batu-batu, 

atau membendung dengan tembok, ada 

juga yang menggunakan langsung di 

mataair tanpa menggunakan perantara. 

Hal ini tentunya akan mempengaruhi 

kualitas air mataair yang mereka 

gunakan. 

Perilaku manusia terhadap air mataair di 

daerah penelitian memberikan pengaruh 

yang cukup besar. Terbukti pada lokasi 

nomor 3 di Kampung Cirendeu 

konsentrasi ciliform total dan  fecal 

coliform yang melebihi ambang batas 

maksimal yang telah ditentukan disertai 

dengan rendahnya konsentrasi oksigen 

terlarut. 

3. Limbah Rumah Tangga 

Limbah rumah tangga yang sering tidak 

diperhatikan seperti pembuangan tinja 

yang terlalu dekat dengan mataair, 

penggunaan detergen, sabun, shampo dll. 

Limbah rumah tangga tersebut nantinya 

akan mengganggu biota-biota yang ada, 

bahkan bisa menyebabkan kematian 

karena detergen mengandung zat 

surfaktan atau surface active agent atau 

wetting agent.  Effendi (2003) 

menjelaskan bahwa, zat ini dapat 

menurunkan tegangan permukaan, 

sehinga memungkinkan partikel-partikel 

yang menempel pada bahan yang dicuci 

terlepas dan mengapung atau terlarut 

dalam air. 

Dari hasil analisa di atas limbah 

rumah tangga di daerah penelitian masih 

tergolong wajar dan tidak memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kualitas air 



 

 

M MUHLISHIN Page 14 

di daerah penelitian. Hal ini disebabkan 

mataair daerah penelitian memiliki 

suplay air yang banyak dan drainase 

yang baik.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan dapat disimpulkan, bahwa 

kualitas air mataair di Desa Cipancar 

Kecamatan Serangpanjang Kabupaten 

Subang untuk keperluan rumah tangga. 

1. Secara umum  kualitas air mataair 

di daerah penelitian masih sesuai untuk 

keperluan rumah tangga, hanya saja ada 

beberapa parameter yang melebihi 

ambang batas yang telah ditentukan 

untuk keperluan rumah tangga. 

Parameter itu antara lain : a) Konsentrasi 

fenol sebesar <0,003 mg/l, pada semua 

lokasi sampel, b) Konsentrasi DO yang 

kurang dari standar yaitu 5,5 mg/l pada 

lokasi nomor 3 dengan standar minimal 6 

mg/l. c) Konsentrasi bakteri fecal 

coliform 380 mg/l. d) Konsentrasi  total 

coliform sebesar 1200 mg/l pada lokasi 

sampel nomor 3. e) Konsentrasi hidrogen 

sulfida 0,04 mg/l pada semua sampel. 

2. Perilaku/ pengelolaan manusia 

terhadap air mataair di daerah penelitian 

memberikan pengaruh yang cukup besar. 

Buruknya pengelolaan terhadap mataair 

di daerah penelitian yaitu seperti 

membiarkan mataair tertutup dedaunan 

dan tidak membersihkannya secara rutin 

menjadikan terhambatnya proses aerasi, 

tidak menutup atau memagari mataair 

sehingga mudah tercemari oleh binatang. 

Terbukti pada lokasi nomor 3 di 

Kampung Cirendeu konsentrasi ciliform 

total dan  fecal coliform yang melebihi 

ambang batas maksimal yang telah 

ditentukan disertai dengan rendahnya 

konsentrasi oksigen terlarut. 

Saran 

1. Agar kualitas air mataair di Desa 

Cipancar Kecamatan Serangpanjang 

Kabupaten Subang tetap terjaga dengan 

baik dan menurunkan konsentrasi-

konsentrasi mineral atau zat-zat yang 

melibihi ambang batas yang telah 

ditentukan. Perlu adanya perhatian yang 

lebih terhadap mataair baik dari 

masyarakan dan pemerintah setempat. 

2. Pemerintah setempat perlu 

mengadakan sosialisasi atau 

penyuluhan dan memberikan fasilitas 

dari segi infrastruktur dan peralatan 

yang memadai. Masyarakat dituntut 

untuk sama-sama menjaga dan merawat 

mataair dengn fasilitas yang telah 

diberikan oleh pemerintah Desa 

Cipancar.
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