library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Daerah Penelitian
1. Letak batas dan luas daerah penelitian
Daerah penelitian terletak di dataran tinggi Bedugul, tepatnya di Desa Candi
Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Garis bujur dan
lintang yang membatasi daerah penelitian berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000
tahun 2000 dengan nomor sheet 62/XLIII-C dan 61/XLIII-D adalah terletak pada
08014’4” – 08017’28” Lintang Selatan dan 11508’18” – 115011’12” Bujur Timur.
Berdasarkan administratif Pemerintahan, batas-batas daerah penelitian adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panca Sari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Catur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baturiti
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Munduk
Kawasan danau Beratan yang terletak di dalam kaldera dataran tinggi Bedugul
merupakan salah satu obyek wisata yang ada di pulau Bali, terletak kurang lebih 50
kilometer ke arah Utara dari kota Denpasar dan kurang lebih 43 kilometer ke arah Timur
Laut kota Tabanan.
Luas daerah penelitian berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 tahun 2000
dihitung dengan menggunakan sistem grid meliputi daerah seluas 17,25 kilometer
persegi, yang terdiri dari daerah tangkapan hujan 14,26 kilometer persegi dan luas
permukaan danau 3,764 kilometer persegi. Peta Lokasi penelitian disajikan pada
Gambar 3.1.
2. Geomorfologi
Menurut Sandy (1969), fisiografi pulau Bali dibagi menjadi lima bagian, yaitu:
daerah batugamping barat, daerah dataran aluvial selatan, perbukitan batugamping
selatan, Perbukitan gunung api jembrana (perbukitan yang didominasi oleh igir yang
membentang arah timur-barat menghubungkan deretan puncak volkanik aktif), dan
daerah aluvial pantai utara.
Daerah penelitian dalam pembagian fisiografinya termasuk perbukitan gunung
api jembrana, dimana sekitar daerah tersebut terdapat dua buah gunung, yaitu gunung
commit
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Selain itu daerah penelitian juga dikelilingi oleh bukit-bukit diantaranya: bukit
Pengilingan terletak di Timur Laut, bukit Pohen dan bukit Tapak terletak di Selatan,
bukit Puncakmanik terletak di Utara daerah penelitian.
Atas dasar penafsiran peta Topografi Skala 1 : 50.000 tahun 2000 daerah
penelitian berada pada ketinggian 1217 meter sampai 2028 meter di atas permukaan air
laut. Sebagian besar daerah penelitian berada pada ketinggian 1217 meter sampai 1300
meter di atas permukaan air laut dan sekaligus merupakan daerah relatif datar,
selebihnya merupakan daerah berlereng curam. Lereng yang curam terletak di bagian
Timur Laut danau Beratan. Sedangkan di bagian Selatan, Barat dan Utara
kelerengannya tidak begitu curam, namun demikian proses erosi daerah penelitian
cukup kuat. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4. berikut ini.
Secara umum kondisi fisik sempadan danau telah banyak mengalami perubahan.
Perubahan dimaksud adalah karena maraknya infrastruktur penunjang pariwisata juga
permukiman penduduk dan lahan-lahan pertanian. Bagian Timur danau masih
dipertahankan secara alami dengan pengalokasian sebagai kawasan lindung yang
berupa hutan lindung. Bentuk fisik atau relief danau Beratan hampir berbentuk bujur
sangkar. Untuk mengetahui keadaan fisik dari danau Beratan dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8 Data Fisik Danau Beratan
Nama
Luas
Luas
TMA saat Volume
danau
tadah
permukaan 0
alat danau
2
(km )
danau
duga
(106) m3
2
(km )
(m)
Beratan
14,26
3,764
20
49,22
Sumber: data sekunder, Proyek Hidrologi Bali, tahun 2014

Panjang
danau
(km)

Lebar
danau
(km)

2,8

2,0

Profil penampang melintang daerah penelitian disajikan pada Gambar 5.
3. Geologi
Pulau Bali merupakan pulau yang terbentuk dari endapan volkanik Kuarter dan
batuan Tersier (Bemmelen, 1949). Pada bagian tengah dan timur terdapat batuan volkanik
yang berumur Kuarter atas sampai Resen. Ada sebagian gunung api yang masih aktif
dengan hasil erupsi dapat menutupi formasi batuan yang lebih tua. Selanjutnya bagian
barat terdapat batuan volkanik berumur Kuarter bawah dan Tersier. Formasi batuan
volkanik ini menimbulkan kenampakan topografi tidak teratur dan disebut sebagai formasi
Ulakan. Kemudian bagian tenggara dijumpai formasi Palasari merupakan batuan sedimen
sebagai hasil erosi batuan volkanik yang lebih tua. Bukit Paninsula, Nusa Penida dan Nusa
commit to user
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Gambar 5. Profil Penampang Melinang Daerah Penelitian
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batuan tersebut terpisah dengan batuan volkanik oleh suatu sesar. Endapan Aluvial
terdapat pada daerah-daerah rendah sepanjang pantai utara dan selatan pulau Bali.
Untuk lebih jelasnya tentang formasi geologi dan litologi pulau Bali secara umum dapat
dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Formasi Geologi dan Litologi Daerah Bali
Formasi Geologi
Litologi
Alluvial Resen

Lempung, lanau, pasir, krakal dengan
endapan laut dangkal, batugamping dan
gampingan.

Kuarter Atas dan Volkanik Resen

Tufa, breksi lahar, berangsur menjadi pasir
krakal

dari

konglomerat,

lava

dan

aglomerat.
Kuarter Bawah formasi Palasari

Endapan

delta

dan

laut

dangkal,

konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu
lempung serpih, gampingan terdapat batu
gamping.
Kuarter Bawah volkanik Jembrana

Lava, breksi dan tufa.

Tersier formasi Ulakan

Lava, breksi dan tufa.

Tersier

Batu gamping

Sumber: Bemmelen (1949)
Menurut Bemmelen (1949), struktur geologi Bali dimulai dengan kegiatan
gunung api di lautan selama kala Miosen Bawah, proses ini menghasilkan lava dan
breksi kemudian diakhiri oleh batuan karbonat berupa napal dan batu gamping (formasi
Ulakan dan formasi Selatan). Pada akhir kala Pliosen seluruh daerah pengendapan
muncul di atas permukaan laut berupa pengangkatan yang disertai oleh sesar,
bersamaan dengan itu di laut utara terjadi pengendapan berupa bahan yang berasal dari
bahan volkanik (formasi Asah), semakin ke arah barat pengendapan batuan karbonat
lebih dominan. Pada akhir Pliosen seluruh jalur terangkat dan tersesarkan, selanjutnya
terjadi kegiatan gunung api di daratan yang memanjang dari barat ke timur (kaldera
Beratan dan kaldera Batur).
Dataran tinggi Bedugul sebagai daerah penelitian terletak pada komplek gunung
api kelanjutan dari komplek gunung api muda zone Solo (Bemmelen, 1949).
Berdasarkan peta Geologi pulau Bali
skalato 1user
: 250.000 tahun 1971, dataran tinggi
commit
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Bedugul seluruhnya ditutupi oleh material gunung api tufa, endapan lahar Buyan,
Beratan dan Batur.
Batuan paling tua yang tersingkap di daerah penelitian adalah batuan gunung api
Buyan Beratan Purba, merupakan batas utara dari danau Beratan. Batuan gunung api ini
terdiri dari lava flow, andesit dan breksi. Batuan ini juga membatasi danau Beratan di
bagian tenggara, bagian selatan dari komplek kaldera danau Beratan ditutupi oleh
batuan gunung api lebih muda berasal dari kerucut-kerucut sub-resen gunung Pohen,
gunung Sangyang dan gunung Lesong. Bagian tepi danau dengan topografi landai
ditutupi oleh endapan aluvial muda dan mengandung pasir. Untuk lebih jelasnya
tentang geologi daerah penelitian dapat dilihat pada Peta Geologi Gambar 6.
4. Tanah
Berdasarkan peta Tanah Tinjau pulau Bali, skala 1 : 125.000 tahun 1971, tanah
yang dijumpai di daerah penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:
1). Regosol Kelabu, merupakan tanah mineral tanpa atau sedikit mengalami
perkembangan profil, dalam, berwarna kelabu, coklat dan kuning, berstektur
pasir, gembur sampai berbutir tunggal, kadang-kadang berlapis, berkerikil
atau berpadas dan sangat permeabel. Tanah tersebut dijumpai di daerah
beriklim basah panas sampai kering dingin. Berdasarkan bahan induknya
jenis Regosol di daerah penelitian termasuk Regosol Abu Vulkanik. Abu
vulkanik yang dimaksud di sini semua batuan vulkanik hasil erupsi yang
dikeluarkan gunung berapi yang berupa debu, kerikil, bom dan lapili
(Soepraptohardjo, 1979; Isa, 1997).
2). Andosol Coklat Kelabu, merupakan tanah mineral yang telah mempunyai
perkembangan profil, agak tebal, berwarna hitam, berbahan organik tinggi,
berstektur lempung hingga debu, remah dan gembur, kadang-kadang ber
padas lunak, agak asam, kejenuhan basa tinggi, daya absorpsi sedang,
permeabilitas sedang dan peka terhadap erosi. Bahan induk jenis Andosol di
daerah penelitian terdiri dari abu dan tufa volkan (Soepraptohardjo, 1979;
Isa, 1997).
3). Tanah Latosol memiliki ciri-ciri yaitu, merupakan jenis tanah yang telah
berkembang atau terjadi deferensiasi horison, solum dalam, tekstur lempung,
warna coklat, merah hingga kuning, tersebar di daerah beriklim basah, curah
commit to user
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hujan lebih dari 3000 mm/tahun, ketinggian tempat berkisar antara 300-1000
meter di atas permukaan laut, mudah menyerap air, kandungan bahan organik

Gambar 6. Peta Geologi Daerah Penelitian
commit to user
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sedang, memiliki pH 6 – 7 (netral) hingga asam, memiliki zat fosfat yang
mudah bersenyawa dengan unsur besi dan aluminium (Isa, 1997).
Uraian mengenai jenis tanah di daerah penelitian ditekankan terutama pada
teksturnya, karena tekstur tanah tersebut dapat digunakan untuk menentukan besarnya
nilai Water Holding Capacity (WHC) di daerah penelitian, sedangkan perhitungannya
dilakukan bersamaan dengan sistem perakaran dari bentuk penggunaan lahan yang ada.
Untuk mengetahui besarnya kandungan prosentase tekstur tanah di daerah penelitian
dapat dilihat pada Lampiran 4.

. Penyebaran jenis tanah daerah penelitian dapat

dilihat pada Peta Tanah Gambar 7 berikut ini
5. Penggunaan Lahan
Sandy (1969), penggunaan lahan diartikan sebagai suatu bentuk intervensi
(campur tangan manusia) terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya
baik material maupun spiritual. Pengertian bentuk penggunaan di suatu tempat tidak
hanya dipengaruhi oleh unsur fisik saja, tetapi unsur sosial ekonomi turut menentukan
jenis penggunaan lahan di daerah bersangkutan.
Penggunaan lahan merupakan salah satu faktor penting untuk dibahas dalam
mempelajari air danau. Bentuk penggunaan lahan dapat mempengaruhi keadaan air
danau baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Fakhrudin, et al. 2009). Data mengenai
bentuk penggunaan lahan beserta luasnya dapat digunakan untuk menentukan besarnya
harga “Water Holding Capacity” (WHC) tanah lokasi penelitian, terutama tentang zone
perakarannya.

Bentuk

penggunaan

lahan

di

daerah

penelitian

terdiri

dari:

kebun/tegalan, hutan dan permukiman/hotel. Untuk lebih jelasnya perubahan
penggunaan lahan di daerah penelitian tahun 2005 dan tahun 2015 dapat dilihat pada
Tabel 10 berikut ini.
Tabel 10 Perubahan Penggunaan Lahan Daerah Penelitian
No Penggunaan Lahan
Luas (Ha) Persentase
Luas (Ha) Persentase
Tahun 2005 (%)
Tahun 2015 (%)
1 Hutan
706
40,9
710
41,2
2 Tegalan/kebun
402
23,3
397
23,0
3 Pemukiman/hotel
234
13,6
242
14,0
4 Danau
383
22,2
376
21,8
Jumlah
1725
100,0
1725
100.0
Sumber: Hasil analisis citra satelit Quickbird tahun 2005 dan tahun 2015
Hutan di daerah penelitian keseluruhannya merupakan hutan lindung dan terdapat
pada bentuklahan miring hingga sangat curam (˃ 45%). Jenis-jenis tanaman yang
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Gambar 7. Peta Jenis Tanah Daerah Penelitian
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terdapat di hutan terdiri dari: semak belukar, rasamala, damar, pinus, dapdap dan
widdring tonia. Kurun waktu 8 tahun terjadi penambahan luas hutan sebesar 4 hektar
(0,3%), hutan yang bertambah adalah semak belukar pada tepian sebelah utara dan
barat danau.
Tegalan/kebun

di

daerah

penelitian

sebagian

besar

menyatu

dengan

pemukiman/hotel dan sebagian berimpitan dengan hutan lindung. Pemilikan terhadap
lahan perkebunan maupun tegalan pada daerah penelitian relatif sempit. Tegalan dan
kebun sebagian besar berada pada bentuklahan datar dan sepertiganya berada pada
bentuklahan miring (9% - 15%). Jenis-jenis tanaman yang terdapat pada kebun maupun
tegalan adalah sayur-mayur, jagung, kacang tanah, ketela rambat, ketela pohon, kacang
ijo, kentang, wortel buncis, strawberry, jeruk dan kopi. Kurun waktu 8 tahun terjadi
penyusutan luas lahan sebesar 5 hektar (0,3%). Penyusutan luas lahan tegalan maupun
kebun disebabkan oleh penambahan permukiman dan perluasan lapangan parkir serana
pendukung aktivitas pariwisata.
Pemukiman dan pasilitas pariwisata sebagian besar terdapat pada bentuklahan
datar dan dekat dengan danau Beratan. Lokasi pemukiman dan pasilitas pariwisata
berada sebelah utara, barat dan selatan tepian danau, sedangkan sebelah timurnya
dengan kelerengan sangat curam dikhususkan untuk hutan lindung. Terjadi
penambahan luas lahan permukiman dan pasilitas pariwisata sebesar 8 hektar (0,4%).
Pertambahan luas pemukiman disebabkan dibangunnya beberapa hotel, vila, wisma
PLN serta perluasan parkir kendaraan pariwisata. Kelas hotel yang terdapat di daerah
penelitian tergolong hotel melati, dengan jumlah hotel 20 buah dan jumlah seluruh
kamarnya 301. Untuk lebih jelasnya nama hotel/vila serta jumlah kamar yang terdapat
di daerah penelitian bisa dilihat pada Tabel 11 berikut ini.
Tabel 11. Nama Hotel/Vila Jumlah Kamar dan Kelasnya
No
Nama Hotel/Vila
Jumlah Kamar
1 Puncak Indah Bedugul
90
2 Bedugul
30
3 Enjung Beji
28
4 Bukit Permai
13
5 Asram Candi Kuning
27
6 Mawar Indah
19
7 Lila Graha
15
8 Ayu Bagus
12
9 Geria Taman Mina
5
10 Rossella
9
commit to user
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12 Wisma Anggrek
5
13 Citra Ayu
5
14 Sari Arta INN
5
15 Puri Mekar Sari
5
16 Permata Firdaus
5
17 Pondok Wisata Cempaka
5
18 Pondok Wisata Rina
5
19 Bukit Padi
5
20 Dahlia Indah
5
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, tahun 2015

Melati
Melati
Melati
Melati
Melati
Melati
Melati
Melati
Melati

Pada lahan tegalan maupun kebun yang ditanami palawija dan sayur mayur,
teknik konservasi tanah yang diterapkan adalah teras bangku. Pada lereng bawah
dengan kemiringan kurang dari 15%, kualitas teras bangku tergolong sedang,
sedangkan pada lereng atas kualitas terasering tergolong buruk. Pada lahan perkebunan
kopi, konservasi tanahnya berupa teras tradisional dan teras bangku konstruksi buruk.
Lahan semak belukar tidak ada penerapan teknik konservasi tanah, tetapi tanaman
bawahnya berupa rerumputan, sedangkan lahan hutan tidak ada penerapan teknik
konservasi tanah dan air. Gambar 8. menyajikan Peta Penggunaan Lahan daerah
penelitian.
6. Iklim
Mock (1973), mengemukakan iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu
tempat dihitung dalam jangka waktu yang panjang. Iklim sebagai bagian yang tidak
dapat dipisahkan dalam mempelajari air danau. Kontribusi iklim terhadap potensi air
danau hanya terletak pada temperatur dan curah hujan.
Stasiun meteorologi yang dipakai adalah stasiun Kembang Mertha, Baturiti dan
Catur selama 20 tahun yaitu 1996 sampai 2015. Kondisi iklim yang diuraikan dalam
penelitian ini adalah temperatur udara dan curah hujan bulanan.
1). Temperatur Udara
Temperatur udara merupakan salah satu parameter dari iklim di suatu tempat dan
dapat mempengaruhi potensi air danau terutama pada proses penguapan air. Data
temperatur udara yang terdapat di daerah penelitian hanya pada stasiun meteorologi
Kembang Mertha dan terletak dalam daerah penelitian, sehingga dapat mewakili
kondisi temperatur udara daerah penelitian. Berdasarkan data suhu yang diperoleh dari
stasiun Meteorologi Kembang Mertha suhu rata-rata tahunan sebesar 18,40C dengan
suhu bulanan rata-rata terendah adalah sebesar 17,10C atau 16,80C terjadi pada bulan
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Untuk lebih jelasnya tentang data temperatur udara daerah penelitian bisa dilihat pada
Tabel 12 berikut ini.
Tabel 12. Temperatur Rata-Rata Daerah Penelitian Dalam (0C) Dari Tahun 1996-2015
Tahun
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015`
Jumla
h
Rerata

Jan
19,0
19,7
18,4
18,2
18,7
18,9
18,8
18,7
19,8
19,4
18,5
18,9
19,6
19,6
20,3
19,0
20,3
19,2
19,2
19,0
383,
2
19,2

Peb
19,1
18,8
18,7
18,3
19,0
18,7
18,9
18,7
19,8
19,3
19,1
18,9
19,9
19,3
19,7
19,6
19,0
20,4
20,4
20,0
385,
6
19,3

Mar
19,0
20,0
18,4
18,7
18,6
18,9
19,0
18,1
19,6
19,0
18,9
18,9
19,7
19,9
19,7
19,9
20,4
19,3
19,3
20,1
384,
2
19,2

Apr
18,8
19,4
18,7
19,2
18,4
18,6
18,5
18,9
20,2
18,7
18,7
18,9
17,8
22,9
20,9
20,2
20,7
19,5
19,5
20,2
388,
7
19,4

Mei
19,0
18,6
18,4
18,9
17,6
18,5
17,7
18,3
19,7
17,4
18,5
18,4
20,3
18,6
20,0
19,6
18,7
19,1
19,1
20,0
376,
4
18,8

Jun
17,2
18,7
17,7
18,5
18,6
18,3
17,8
18,8
19,2
18,1
18,5
18,9
20,5
17,6
19,0
18,6
19,9
19,5
19,1
19,7
374,
2
18,7

Jul
17,3
17,2
17,3
18,8
18,9
17,4
17,2
18,7
18,7
18,8
17,1
18,1
19,9
17,3
17,8
16,8
17,7
18,4
18,4
19,9
361,
7
18,1

Agt
17,9
18,5
17,8
17,8
18,9
18,0
18,4
17,9
18,4
18,9
18,7
18,3
19,5
17,8
18,4
18,5
18,8
18,3
18,3
19,0
368,
1
18,4

Sep
18,6
18,3
17,7
17,4
17,6
18,6
17,4
18,6
18,8
17,9
18,8
18,2
19,5
18,7
19,5
19,1
18,6
19,6
19,6
19,2
371,
7
18,6

Okt
19,2
18,0
18,8
18,3
18,9
18,7
19,0
19,5
19,7
18,9
18,9
18,9
20,9
19,7
22,3
20,1
19,2
20,0
19,5
19,6
388,
1
19,4

Nop
19,4
18,3
18,6
19,4
19,4
19,0
19,2
19,4
19,3
18,9
19,0
19,1
20,3
21,2
20,1
20,5
20,0
20,0
19,6
19,8
390,
5
19,5

Des
19,4
18,4
18,5
19,0
19,4
18,3
19,3
17,9
19,0
19,2
19,3
18,7
19,9
20,0
20,3
19,8
19,6
20,6
20,0
19,4
386,
0
19,3

Sumber: Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah VIII Denpasar, Tahun 2015
2). Curah Hujan
Curah hujan juga merupakan salah satu parameter iklim yang sangat
mempengaruhi potensi air danau di daerah penelitian, karena curah hujan sebagai
sumber airnya. Data curah hujan yang mempengaruhi iklim daerah penelitian berasal
dari stasiun meteorologi Kembang Mertha, Catur dan Baturiti. Adapun data curah hujan
dari masing-masing stasiun bisa dilihat pada Lampiran 6a – 6c.
3). Tipe Iklim
a). Tipe iklim menurut Koppen
Berdasarkan data curah hujan dan temperatur yang tersedia, maka daerah
penelitian dapat ditentukan tipe iklimnya. Menurut model Koppen, iklim dibagi
menjadi lima kelompok utama yaitu: tipe iklim A atau iklim hujan tropik, iklim B atau
iklim kering, tipe iklim C atau hujan musim panas, tipe iklim D atau iklim hutan salju
dingin dan tipe iklim E atau iklim salju kutub (polar climates).
Berdasarkan penggolongan tipe iklim model Koppen, daerah penelitian termasuk
tipe iklim A dengan kriteria sebagai berikut:
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Temperatur pada bulan terdingin ˂ 180C;



Total hujan harian (r) ˃ 20 t (temperatur tahunan), apabila hujan harian
kebanyakan jatuh pada musim dingin;



Bila hujan jatuh merata sepanjang tahun, maka (r) ˃ 20(t + 7);



Bila hujan kebanyakan jatuh pada musim panas, maka (r) 20 ˃ (t + 14).

Lebih lanjut Koppen membagi tipe iklim A berdasarkan jumlah curah hujan terkering
dan jumlah curah hujan tahunan yaitu dengan memasukkan data curah hujan bulanan
terkering dan jumlah curah hujan tahunan ke dalam diagram pembagian tipe iklim
seperti pada Gambar 9.
Selanjutnya tipe iklim A model Koppen dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu: Am
adalah daerah iklim hutan hujan tropik dengan rata-rata curah hujan kurang dari 60 mm
selama satu bulan atau beberapa bulan, jumlah hujan pada musim basah dapat
mengimbangi pada periode bulan kering; Aw adalah tipe iklim savana tropik yang
mempunyai bulan kering dan curah hujan pada periode basah tidak dapat mengimbangi
hujan pada periode kering; Af adalah tipe iklim tropika lembab yakni tidak mempunyai
bulan kering, hujan bulan terkering lebih besar dari 60 mm.
b). Tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson
Af

Curah hujan terkering (mm)

60

40

Aw

Am

20

0

1000

1500

2000

Curah hujan tahunan (mm)
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penggolongan tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson yang berdasarkan nilai
quotien yaitu perbandingan antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah.
Penentuan jumlah bulan basah dan bulan kering dipergunakan metode Mohr yaitu:
* bulan kering adalah bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm;
* bulan lembab adalah bulan dengan curah hujan antara 60 – 100 mm;
* bulan basah adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm.
Persamaan yang digunakan menurut Schmidt dan Ferguson adalah
Jumlah rata-rata bulan kering
Q = -------------------------------------------- x 100%
Jumlah rata-rata bulan basah
Berdasarkan nilai Q, maka Schmidt dan Ferguson menentukan tipe iklim di Indonesia
menjadi 8, yaitu:
A

0,000 ≤ Q ˂ 0,143

sangat basah

B

0,143 ≤ Q ˂ 0,333

basah

C

0,333 ≤ Q ˂ 0,600

agak basah

D

0,600 ≤ Q ˂ 1,000

sedang

E

1,000 ≤ Q ˂ 1,670 agak kering

F

1,670 ≤ Q ˂ 3,000 kering

G

3,000 ≤ Q ˂ 7,000 sangat kering

H

7,000 ≤ Q

luar biasa kering

Jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah diperoleh dari besarnya
curah hujan bulanan rata-rata dan curah hujan tahunan rata-rata masing-masing stasiun
hujan. Lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel 13.
Tabel 13. Curah Hujan Bulanan Rata-Rata di Stasiun Daerah Penelitian dari Tahun
1996- 2015 (mm)
Bulan
Kembang Mertha
Baturiti
Catur
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September

435,3
440,2
380,0
226,2
62,7
46,4
22,0
23,5
23,1 commit to user
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437,5
441,6
416,4
363,1
171,6
57,7
67,3
63,9
64,7

518,7
558,7
423,9
227,1
104,5
21,2
11,7
9,0
22,1
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Oktober
Nopember
Desember
Jumlah
Sumber: Hasil perhitungan

97,8
222,0
369,7
2.348,9

195,9
361,2
428,9
3.069,8

87,6
187,8
360,4
2.532,7

Selanjutnya dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah
rata-rata bulan basah masing-masing stasiun, hasilnya bisa dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Jumlah Rata-Rata Bulan Basah dan Jumlah Rata-Rata Bulan Kering di
Daerah Penelitian
Stasiun Meteorologi
Bulan Kering
Bulan Basah
Kembang Mertha
4
Baturiti
1
Catur
4
Jumlah
9
Rata-Rata
3
Sumber : Tabel 12.
Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 13. diperoleh hasil jumlah

6
8
7
21
7
rata-rata bulan

kering adalah 3 dan jumlah rata-rata bulan basah adalah 7, sehingga nilai Q diperoleh
sebesar 0,42857 atau 42,857%
Nilai Q selanjutnya dimasukkan pada Gambar 10. dengan demikian diperoleh tipe iklim
di daerah penelitian menurut model tersebut di atas adalah termasuk tipe iklim C
dengan 0,333 ≤ Q ˂ 0,600

agak basah.

700 %

H
12
11

G

Jumlah rata-rata bulan kering

10
9

300 %
F

167 %

8

E

7
6

100 %
D

60 %

5

C

4

51,35 %

42,857%

3

33,3 %

B

2

A

1

1

2

3

4
5
6
7
8
9
Jumla h ra ta-r ata bula n basah

10

11

14,3 %
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Gambar 10 Tipe Curah Hujan Daerahcommit
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7. Penduduk
Jumlah penduduk merupakan parameter untuk memperhitungkan berbagai
kebutuhan fasilitas pelayanan terutama kebutuhan air minum. Tabel 15

menunjukkan

perkembangan jumlah penduduk di Dusun Candikuning I, Candikuning II dan
Kembang Mertha dari tahun 2005 sampai 2015.
Tabel 15. Jumlah Penduduk Dusun Candikuning I, Candikuning II dan Kembang
Mertha dari Tahun 2005 - 2015
No
Tahun
Jumlah Penduduk (orang)
1
2005
4.328
2
2006
4.338
3
2007
4.340
4
2008
4.346
5
2009
4.349
6
2010
4.351
7
2011
4.354
8
2012
4.355
9
2013
4.377
10
2014
4.380
11
2015
4.384
Sumber: Statistik Kecamatan Baturiti tahun 2015
Pertumbuhan penduduk di Desa Candikuning sebesar 0,49% pertahun, merupakan
angka pertumbuhan sedang disebabkan kawasan dataran tinggi Bedugul sebagai salah
satu tujuan wisata, sehingga banyak lapangan pekerjaan, dengan demikian mendorong
migrasi bagi penduduk usia produktif.
Untuk memperkirakan besarnya kebutuhan air minum di daerah penelitian, maka
perlu mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan
proyeksi penduduk Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan untuk tahun 2020 jumlah
penduduk untuk Desa Candikuning (daerah penelitian) diperkirakan menjadi 4921
orang.

B. Hasil Penelitian
1. Kualitas dan Kuantitas Air Danau
Kualitas air merupakan salah satu aspek yang sangat penting disamping
kuantitasnya, karena kualitas air danau tidak saja penting untuk domestik seperti untuk
air minum, akan tetapi juga untuk keperluan lain seperti industri ( hotel, restoran, dan
kegiatan wisata tirta). Sebagai air minum penduduk kualitasnya harus memenuhi
beberapa persyaratan yang pada prinsipnya tidak membahayakan kesehatan tubuh,
commit to user
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demikian pula penggunaan air untuk keperluan kegiatan lain harus memenuhi
persyaratan tertentu sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi
penduduk. Data kualitas air danau Beratan disajikan pada Lampiran 5. dan lokasi titik
pengambilan sampel dari masing-masing parameter kualitas air dapat dilihat pada
Gambar 11
Penelitian kualitas air danau di daerah penelitian mengambil 10 sampel air dengan
perincian 6 sampel diambil pada permukaan danau, 3 sampel diambil pada ke dalaman
10 meter, dan 1 sampel diambil pada ke dalaman 20 meter (dasar danau). Analisa
sampel air danau dilakukan di laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta dan pengukuran langsung sifat fisik di
lapangan. Kualitas air danau yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: sifat fisik, sifat
kimia, dan sifat bakteri coli air danau.
a. Sifat Fisik Air Danau
Sifat fisik air danau yang diamati di daerah penelitian meliputi: temperatur, warna
rasa, bau dan kekeruhan.
1). Temperatur
Jorgensen (1980), mengemukakan temperatur pada air danau mengalami
perubahan, hal ini disebabkan oleh dua proses, yaitu proses penambahan dan
pengurangan panas. Pada proses penambahan panas diakibatkan oleh: panas matahari,
konveksi dari atmosfer, pengembunan uap air, konveksi dari cekungan danau, panas
dari perubahan kimiawi, dan panas dari gesekan. Sedangkan proses pengurangan panas
diakibatkan oleh: evaporasi, konveksi ke atmosfer, konveksi ke cekungan danau, dan
adanya radiasi kembali dari permukaan air danau ke atmosfer.
Pengukuran temperatur air danau dilakukan 3 kali dan pada 3 titik pengamatan,
yaitu: pada permukaan danau, bagian tengah danau dan pada dasar danau. Pada titik A
merupakan titik terdalam dari danau Beratan, maka pada titik ini dilakukan pengukuran
secara detail dengan maksud untuk mengetahui stratifikasi temperatur secara vertikal.
Terpilihnya titik A ini diukur secara detail mengingat waktu pengukuran dilakukan
pada saat yang hampir bersamaan dengan selang waktu pengukuran yang pendek
sehingga meminimalkan variasi panas matahari dan temperatur udara yang
mempengaruhi danau secara langsung. Tabel 16

menyajikan hasil pengukuran

temperatur secara vertikal, dan Gambar 12 Diagram Batang Konsentrasi Temperatur air
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Tabel 16 Temperatur Air Danau Secara Vertikal (oC)
No
Kedalaman air danau (m)
Temperatur (0C)
1
0
26,4
2
1
26,4
3
2
26,2
4
3
26,0
5
4
25,8
6
5
25,6
7
10
25,4
8
15
24,9
9
20
24,2
Sumber: Data primer tahun 2015

Gambar 12 Konsentrasi Temperatur Air Danau Beratan Secara Vertikal
Berdasarkan Tabel 16 atau diagram batang di atas jelas terlihat adanya strata
temperatur air yang bervariasi. Pada kedalaman 0 sampai 1 meter temperatur air danau
sama yaitu 26,40C. Selanjutnya pada kedalaman di bawah 5 sampai 20 meter
temperatur air danau mengalami penurunan dengan gradien yang lebih besar.
Sebaran temperatur air danau secara horisontal sangat bervariasi, terutama pada
titik-titik pengukuran tepian danau zone utara dam barat, temperatur rata-rata
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bagian tepian zone timur. Sedangkan pada
zone tengah temperatur udara cenderung turun. Temperatur pada zone barat lebih
tinggi dari yang lainnya disebabkan oleh lebih lama kena sinar matahari, lantai tepian
danau lebih landai sehingga panas yang diterima oleh air tidak bisa diteruskan ke
bawah, sedangkan pada zone tengah temperaturnya paling rendah karena panas yang
mengenai permukaan air akan disebarkan ke segala arah sehingga panasnya cepat
berkurang. Keadaan temperatur itu mencerminkan bahwa bagian permukaan tengah dan
dasar danau masih memenuhi syarat
untuk
konsumsi air minum dan peruntukan
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lainnya. Parameter temperatur pada air akan dapat mempengaruhi proses-proses alami
dalam air seperti proses oksidasi dan reaksi kimia lainnya.
2). Warna dan rasa
Walton (1970) mengemukakan bahwa warna air dinyatakan dalam skala Pt-Co,
merupakan suatu skala standar yang dibuat dari satu garam cobalt chlorida dan 1,245
potasium chloroplatina dicampur dengan 100 ml HCl dan diencerkan dengan aquades
sehingga volumenya menjadi 1:1.
Warna dan rasa air dipengaruhi oleh adanya proses pencucian dari bahan-bahan
organik yang terlarut dalam air danau, selain itu juga dapat disebabkan oleh adanya
aktivitas manusia di areal danau (Pandey et al., 2012). Proses-proses tersebut akan
memberikan warna dan rasa pada air danau secara alami. Pengamatan terhadap warna
dan rasa air dilakukan secara langsung di lapangan pada setiap titik pengambilan
sampel air.
Berdasarkan data tersebut secara keseluruhan dari sampel yang diambil kondisi
warna dan rasa air danau Beratan adalah baik dan memenuhi syarat untuk berbagai
peruntukan seperti: untuk air minum, pertanian, industri, dan perikanan.
3). Bau
Menurut Todd (1983) dan Ruttner (1974) bau yang terjadi pada air permukaan
(danau, sungai, rawa-rawa, dan waduk) disebabkan oleh: bakteri, gas-gas yang terlarut,
mineral-mineral dan fenol. Ukuran secara kuantitatif dari bau yang digunakan secara
konvensional belum ada, begitu pula cara pengukurannya.
Pengamatan terhadap bau air danau di daerah penelitian dinyatakan secara
langsung. Pengukuran kadar bau dinyatakan secara langsung seperti: bau amis, bau
busuk, bau tanah, dan tak berbau. Data hasil pengamatan bau ternyata hasilnya semua
sampel yang diambil tidak berbau dan memenuhi syarat untuk peruntukan seperti: air
minum, perikanan, pertanian dan industri.
4). Kekeruhan
Danau merupakan salah satu sumber air permukaan yang sudah banyak
dimanfaatkan seperti: untuk air minum, irigasi, perikanan, industri dan kegiatan
pariwisata. Sebagai air minum salah satu langkah penting dalam pengelolaan untuk
mendapatkan air bersih adalah menghilangkan kekeruhan air tersebut. Kekeruhan air
disebabkan oleh adanya partikel-partikel kecil dan koloid yang berukuran 10-9 m
commit
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organik, anorganik, plankton dan mikroorganisme lain (Engelen, 1972; Riddhi et al.,
2008).
Kekeruhan dapat disebabkan oleh zat-zat yang tidak larut yaitu oleh adanya zat
seperti lumpur halus dan sebagainya yang melayang sebagai koloid atau suspensi dalam
air (Karmono et al., 1978; Walter et al., 2014). Satuan yang dipakai adalah FTU
(Formasin Turbidity Unit) yaitu satuan yang ditentukan berdasarkan skala silikat (SiO2)
dan batas tertinggi untuk air minum yang diperbolehkan sebesar 25 FTU. Gambar 13
merupakan diagram batang konsentrasi kekeruhan air danau Beratan.
Berdasarkan Gambar 13 hasil analisa laboratorium diperoleh hasil berkisar 94
FTU sampai 2. FTU pada sampel permukaan danau, sampel pada kedalaman 10 m
hasilnya berkisar 2 FTU. Sedangkan pada kedalaman 20 m hasilnya 2 FTU. Sebaran
100
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Gambar 13 Konsentrasi Kekeruhan Air Danau Beratan
kekeruhan secara spasial menunjukkan bahwa zone barat kandungannya lebih besar
dibandingkan dengan zone timur maupun tengah. Tingginya kadar kekeruhan pada
zone barat disebabkan oleh batuan yang terdapat pada zone tersebut yaitu berupa
endapan sedimen, selain itu juga banyak terdapat aktivitas manusia pada tubuh air
danau bagian barat dan juga banyak terdapat limbah buangan pada tepi danau. Sebaran
kekeruhan secara vertikal untuk semua titik sampel menunjukkan nilai semakin
menurun seiring dengan dalamnya air, dengan demikian parameter kekeruhan
mempunyai sifat melayang-layang dalam air. Berdasarkan standar yang telah
dikemukakan di atas, maka tingkat kekeruhan pada danau Beratan masih di bawah
ambang batas dan layak untuk peruntukan air minum, perikanan, pertanian, industri dan
aktivitas pariwisata. Gambar 14. Petacommit
persebaran
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b. Sifat Kimia Air
Upaya untuk mengetahui zat-zat yang diperkirakan mencemari danau Beratan,
maka dilakukan penelitian kualitas kimia air. Sifat kimia air danau yang diteliti
meliputi keasaman, kebasaan, kesadahan dan unsur-unsur kimia yang terlarut dalam air.
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Satuan yang dipakai adalah ppm (part permilion) dan ppm ini dapat disetarakan dengan
mg/liter selama konsentrasinya belum mencapai 7000 ppm.
1). Keasaman dan kebasaan (pH)
Hem (1959) mengemukakan bahwa keasaman air pada umumnya disebabkan
karena ada gas karbondioksida (CO2) yang larut dalam air menjadi asam karbonat
(H2CO3). Untuk menyatakan keasaman dan kebasaan air yaitu dengan mengukur pH
air. Menurut Jorgensen (1980) menyatakan bahwa dalam air murni jumlah ion-ion
hidrogen sama dengan ion-ion hidroksil, apabila terdapat kelebihan ion hidrogen, maka
air itu menjadi asam dan apabila air itu kekurangan ion-ion hidrogen menyebabkan air
mengandung alkali dan bersifat basa. Air tersebut bersifat asam apabila pH-nya kurang
dari 7 dan air tersebut bersifat basa apabila pH-nya lebih dari 7.
Syarat pH untuk air bersih adalah 6 sampai 9, berdasarkan hasil pengukuran pH air
danau di daerah penelitian berkisar 4,13 sampai 6,62. Berdasarkan kriteria di atas maka
air danau Beratan bersifat asam, karena pH-nya kurang dari 7. Untuk keperluan air
bersih hanya pada permukaan saja pH-nya memenuhi syarat, sedangkan pada
kedalaman 10 m dan dasar danau (20 m) tidak memenuhi syarat, karena pH-nya kurang
dari 6. Pada titik sampel A4 pH-nya paling tinggi, sedangkan pH terendah berada pada
titik sampel B6 pada kedalaman 10 m. sebaran horisontal pH di danau Beratan dapat
dilihat pada Gambar 15. Sebaran pH secara spasial menunjukkan nilai agak sedikit
bervariasi, dimana pada zone barat rata-rata pH sedikit lebih tinggi dibandingkan
dengan zone timur dan tengah. Sampel A4 merupakan pH paling tinggi dan terletak di
bagian selatan danau dan dekat dengan outlet, tingginya pH pada sampel itu
mencerminkan pada titik sampel tersebut menjadi pusat konsentrasi air seluruh danau
dan juga daerah itu memiliki topografi yang paling rendah sehingga angin sering
bertiup ke arah tersebut, faktor yang lain dekat sampel tersebut terdapat dermaga motor
boat, jetsky, sampan dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebaran pH secara vertikal
menunjukkan nilai menurun seiring dengan kedalaman air danau, bahkan airnya
semakin asam.
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Gambar 15. Diagram Batang Konsentrasi pH Air Danau
2). Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)
Jumlah zat padat terlarut sumber utama berasal dari batuan beku maupun limbah
industri (Jorgensen, 1980; Jamie et al, 1996). Daerah penelitian pada bagian sebelah
timur merupakan tebing yang curam berbatuan beku dan bagian baratnya daerah landai
berbatuan sedimen dan banyak terdapat aktivitas manusia di daerah ini. Berikut adalah

Konsentrasi TDS
(mg/l)

gambar diagram batang konsentrasi TDS masing-masing sampel (Gambar 16)
80

60

28
31

40
20
0

33

29

33

23

22

24

21

24

Konsentrasi TDS (20 m)

Konsentrasi TDS (10 m)
Konsentersi TDS (0 m)

Gambar 16 Konsentrasi TDS Sampel Air Danau Beratan
Hasil analisis terhadap sampel air permukaan danau Beratan mengandung jumlah
zat padat terlarut berkisar antara 21 mg/L sampai 33 mg/L, hasil analisis untuk sampel
pada kedalaman 10 meter mengandung zat padat terlarut berkisar antara 22 mg/L
sampai 31 mg/L dan sampel pada dasar danau atau kedalaman 20 meter konsentrasi zat
padat terlarut sebesar 28 mg/L. Konsentrasi zat padat terlarut tertinggi pada sampel A1
dan A3 dan terendah pada sampel A5. Tingginya konsentrasi zat padat terlarut pada
sampel A1 dan A3, dikarenakan daerah ini banyak aktivitas manusia mengolah lahan
pertanian dan adanya saluran pembuangan dari daerah tangkapan hujan, sedangkan
zone timur konsentrasi zat padat terlarut
agak
rendah disebabkan daerah itu jarang ada
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aktivitas manusia. Batas tertinggi

standar air bersih yang

diperbolehkan untuk

konsentrasi zat padat terlarut sebesar 1000 mg/L. Berdasarkan standar tersebut, air
danau Beratan memenuhi syarat untuk berbagai peruntukan.
3). Daya Hantar Listrik (DHL)
Asam, basa dan garam-garam sebagai solusi di dalam air merupakan konduktorkonduktor listrik, fenomena ini dikenal sebagai elektrolit. Komposisi asam, basa dan
garam sebagai solusi dalam air berbeda-beda, dengan demikian berbeda pula dalam
mengantarkan arus listrik. Asam, basa dan garam sedikit terdapat dalam air maka
menjadikan elektrolit lemah sehingga daya hantar listrik menjadi rendah dan apabila
kandungan zat-zat tersebut banyak terdapat dalam air, maka menjadikan elektrolit kuat,
sehingga menunjukkan daya hantar listriknya tinggi (Welch, 1952; Alaerts et al.,
1984). Konsentrasi ion yang terdapat dalam air memberikan pengaruh langsung pada
daya hantar listrik air. Selain merupakan fungsi dari konsentrasi ion dalam air nilai
daya hantar listrik sangat dipengaruhi oleh temperatur air (jamie et al., 1996).
Menurut Walton (1970), air murni mempunyai DHL sebesar 0,055 micro mhos/cm
pada temperatur 250C, air hujan berkisar 530 micro mhos/cm, air laut berkisar 4500
micro mhos/cm, dan air tanah yang normal berkisar 30 sampai 2000 micro mhos/cm.
Gambar 4... menyajikan peta sebaran konsentrasi DHL secara horisontal. Sebaran DHL
secara spasial menunjukkan nilai yang sangat kontras karena pada zone barat semua
konsentrasi DHL tinggi bila dibandingkan dengan zone timur maupun zone tengah,
tingginya nilai DHL pada zone barat dipengaruhi oleh saluran pembuangan dari daerah
tangkapan hujan dan aktivitas manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa air pada zone
barat mempunyai DHL yang relatif lebih tinggi. Gambar 17 menyajikan hasil analisis
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Gambar 17. Konsentrasi DHL Sampel Air Danau Beratan
Adapun agihan secara vertikal konsentrasi daya hantar listrik air danau Beratan
pada permukaan air danau nilai DHL sekitar 46 micro mhos/cm sampai 67 micro
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sampai 65 micro mhos/cm dan pada dasar danau nilai DHL-nya sekitar 49 micro
mhos/cm. Berdasarkan pengukuran DHL secara keseluruhan baik horisontal maupun
vertikal nilai DHL-nya bervariasi dari 43 micro mhos/cm sampai 67 micro mhos/cm.
Nilai DHL tertinggi terdapat pada sampel A1 dan terendah pada sampel B5 pada
kedalaman 10 meter dari permukaan danau. Untuk parameter DHL semua sampel air
danau Beratan masih dibawah baku mutu air minum dan termasuk golongan 1.
4). Demand Oxygen (DO)
Oksigen terlarut merupakan parameter mutu air yang penting karena konsentrasi
oksigen terlarut dapat menujukkan tingkat pencemaran atau tingkat pengelolaan air
limbah. Konsentrasi oksigen ini menentukan kesesuaian suatu jenis air sebagai sumber
kehidupan biota. Konsentrasi oksigen dalam air menurun menandakan adanya bahaya
atau pencemaran, karena oksigen diperlukan untuk menguraikan bahan organik
(Santiago, 1996; Salmin, 2005; Omondi et al., 2014). Gambar 18 menyajikan hasil
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analisis DO sampel air danau Beratan.
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Gambar 18. Konsentrasi DO Sampel Air Danau Beratan
Berdasarkan hasil analisis laboratorium sampel air permukaan danau konsentrasi
oksigen berkisar antara 3,6 mg/L sampai 5,4 mg/L, sampel pada kedalaman 10 meter
konsentrasi oksigen berkisar 5,2 mg/L sampai 5,5 mg/L dan sampel pada kedalaman 20
meter konsentrasinya 5,4 mg/L. Konsentrasi tertinggi terdapat pada sampel B5 dan
konsentrasi terendah terdapat pada sampel A2. Berdasarkan konsentrasi DO air danau
Beratan, menunjukkan di bawah 6,0 mg/L, berarti air danau daerah penelitian sudah
tercemar dan tidak layak untuk peruntukan seperti air minum, perikanan dan wisata
tirta. Sebaran DO secara spasial sedikit agak bervariasi bahkan hampir sama pada zone
timur, tengah dan barat. Kadar Do pada permukaan danau lebih rendah jika
dibandingkan dengan kedalaman 10 meter dan dasar danau, hal ini disebabkan oleh: (a)
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lebih besar dari lapisan air di bawahnya, mengakibatkan kapasitas air untuk melarutkan
oksigen semakin besar, (b) fotosintesis yang dapat meningkatkan kadar DO dalam air,
paling banyak terdapat pada permukaan air, (c) adanya ombak atau gelombang air
dapat melarutkan oksigen dari udara bebas di atas permukaan danau sehingga mampu
meningkatkan kadar DO dalam air. Sebaran kandungan DO secara vertikal ada
perbedaan, semakin dalam air danau semakin turun kandungan DO-nya.
5). Klorida (Cl2)
Klorida di dalam air sebagian besar terdapat dalam bentuk ion klorida (Cl2), dan
berasal dari beberapa sumber yaitu: instruksi air laut, presipitasi, limbah industri, dan
batuan (Todd, 1959; Ataul et al., 2011). Selanjutnya Todd mengemukakan bahwa ion
klorida sumber utamanya dari batuan sedimen dan jumlahnya yang kecil adalah batuan
beku. Klorida berasal dari batuan terutama bersumber dari batuan sedimen yang belum
mengalami diagenesis, dalam batuan beku klorida dapat bersumber dari batuan granit
dan konsentrasinya kira-kira 0,02 persen klorida, akan tetapi sedikit dari padanya
terlarut dalam air menyebabkan air terasa asin (Sudarmadji, 1991). Gambar 19
menyajikan hasil analisis Cl2 sampel air danau Beratan.
Hasil analisis sampel pada permukaan air danau konsentrasi klorida berkisar
antara 0,05 mg/L sampai 0,20 mg/L, konsentrasi klorida pada kedalaman 10 meter
berkisar 0,00 mg/L sampai 0,05 mg/L, dan konsentrasi klorida pada dasar danau
sebesar 0,05 mg/L. Konsentrasi tertinggi terdapat pada sampel A1 dan konsentrasi
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terendah terdapat pada sampel A5, A6, B4 dan B5. Sebaran ion klorida secara
0,25
0,2
0,15

0,2

Konsentrasi Cl2 (20 m)

0,1

0

Konsentrasi Cl2 (10 m)

0,1

0,05
0,05

0,05

0,05

0,05

0

0

Konsentrasi Cl2 (0 m)

Gambar 19. Konsentrasi Cl2 Air Danau Beratan
horisontal menunjukkan nilai yang bervariasi, tingginya nilai klorida pada titik sampel
A1 disebabkan oleh faktor sedimen dan aktivitas manusia. Sedangkan sebaran klorida
secara vertikal bervariasi artinya mengalami
penurunan pada ke dalaman 10 meter
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tetapi pada ke dalaman 20 meter konsentrasinya naik. Sesuai dengan persyaratan
kualitas air untuk air bersih adalah 250 mg/L, maka semua hasil analisis sampel air
untuk konsentrasi klorida memenuhi syarat untuk semua peruntukan.
6). Amonia (NH3+) dan Nitrit (NO2)
Garam-garam amonia dan nitrit yang terdapat dalam air berasal dari berbagai
sumber, diantaranya dari air pembuangan atau pembusukan zat-zat organik. Air yang
mengandung garam amonia dan nitrit menimbulkan bau yang tidak sedap atau dapat
sebagai petunjuk kemungkinan air tersebut tercemar oleh kuman penyakit (Alaerts et
al., 1984; Dylan et al., 2005). Pada daerah yang sering tergenang memungkinkan
kandungan udara dalam air rendah. Kandungan oksigen yang rendah dapat
memungkinkan terjadinya proses oksidasi dalam air tidak sempurna. Gambar 20
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menyajikan hasil analisis ammonia sampel air danau Beratan
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Gambar 20. Konsentrasi NH3 Air Danau Beratan
Berdasarkan Gambar 20 hasil analisis laboratorium air danau daerah penelitian
menunjukkan konsentrasi amonia berkisar 0,0243 mg/L sampai 0,4320 mg/L pada
permukaan danau, sedangkan pada kedalaman 10 meter berkisar 0,1525 mg/L sampai
0,2033 mg/L dan pada dasar danau konsentrasi amonia sebesar 0,2005 mg/L.
Konsentrasi garam amonia terbesar terdapat pada sampel A2, tingginya konsentrasi
amonia pada sampel tersebut disebabkan oleh aktivitas petani menggunakan pupuk
buatan di sekitar sampel tersebut.
Gambar 21 di atas merupakan garam nitrit yang terdapat pada permukaan danau
konsentrasinya berkisar antara 0,0004 mg/L sampai 0,0010 mg/L. Konsentrasi garam
nitrit pada kedalaman 10 meter berkisar antara 0,0005 mg/L sampai 0,0008 mg/L dan
konsentrasi garam nitrit pada kedalaman 20 meter sebesar 0,0005 mg/L. Batas tertinggi
untuk garam-garam amonia dan nitrit diijinkan untuk keperluan air bersih sebesar 1
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Gambar 21 Konsentrasi NO2 Air Danau Beratan
mg/L, dengan demikian air danau Beratan memenuhi syarat untuk berbagai peruntukan.
Efek terhadap kesehatan manusia yang ditimbulkan oleh kandungan nitrit di atas
ambang batas dalam air adalah menyebabkan terbentuknya metahaemoglobin yang
dapat menghambat perjalanan oksigen dalam tubuh, dapat menyebabkan blue bies pada
bayi dan penyakit kanker (Sudarmadji, 1991).
7). Nitrat (NO3)
Nitrat merupakan bentuk senyawa nitrogen yang stabil dan salah satu unsur
penting untuk sintesa protein tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nitrat pada konsentrasi
tinggi dapat menstimulasi pertumbuhan ganggang yang tidak terbatas, apabila syarat
lain seperti konsentrasi fosfat terpenuhi. Nitrat dapat berasal dari buangan industri
bahan peledak, pirotektik, pupuk dan cat (Jamie et al., 1996; Eloy, 2006). Gambar 22
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menyajikan hasil analisis Nitrat sampel air danau Beratan.
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Gambar 22. Konsentrasi NO3 Air Danau Beratan
Berdasarkan Gambar 22 hasil analisis laboratorium sampel air danau daerah
penelitian menunjukkan konsentrasi nitrat berkisar antara 0,02 mg/L sampai 0,08 mg/L
pada permukaan danau, sedangkan hasil
analisis
commit
to usersampel air pada kedalaman 10 meter
93

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

berkisar antara 0,05 mg/L sampai 0,19 mg/L dan kedalaman 20 meter hasil analisisnya
adalah

0,07 mg/L. Konsentrasi garam nitrat tertinggi pada sampel B4, tingginya

konsentrasi garam nitrat pada sampel tersebut disebabkan oleh aktivitas petani
menggunakan pupuk buatan di sekitar sampel tersebut. Sedangkan batas tertinggi unsur
nitrat untuk persyaratan air bersih adalah 10 mg/L, dengan demikian air danau Beratan
masih memenuhi syarat untuk berbagai peruntukan.
8). Fluorida (F)
Fluorida merupakan halogen gas beracun univalen, berwarna pucat kuning-hijau
dan ini adalah yang paling kimia reaktif dan elektronegatif dari semua elemen. Fluor
mudah membentuk senyawa dengan sebagian besar unsur-unsur lain, bahkan dengan
gas mulia kripton, xenon dan radon (Deborah, 1996). Dalam larutan air, fluorida
biasanya terjadi sebagai ion fluoride. Fluorida adalah senyawa yang menggabungkan
fluoride dengan beberapa rekan bermuatan positif. Fluorida terjadi secara alami dalam
kerak bumi di mana dapat ditemukan dalam batuan, batu bara dan tanah liat. Fluorida
dilepaskan ke udara dalam tanah yang tertiup angin.
Sebagian kecil fluorida secara alami terdapat dalam air, udara, tumbuhan dan
hewan. Akibatnya manusia yang terkena fluor melalui makanan, air minum dan
menghirup udara. Fluorida sangat penting untuk pemeliharaan soliditas tulang, juga
dapat melindungi dari kerusakan gigi. Jika fluor diserap terlalu sering, hal itu dapat
menyebabkan gigi membusuk, osteoporosis dan membahayakan ginjal, tulang, saraf
dan otot (http://kliksma.com/2015/04/pengertian-unsur-fluor-dan-efeknya.html). Gas
ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian pada konsentrasi yang
sangat tinggi. Pada konsentrasi rendah menyebabkan mata dan hidung iritasi. Fluorida
yang terletak di tanah dapat terakumulasi dalam tanaman. Jumlah penyerapan oleh
tanaman tergantung pada jenis tanaman dan jenis tanah dan jumlah dan jenis fluorida
ditemukan di dalam tanah. Gambar 23 menyajikan hasil analisis Flourida (F) sampel air
danau Beratan.
Berdasarkan gambar di atas merupakan hasil analisis sampel air permukaan
danau Beratan menunjukkan konsentrasi fluorida berkisar antara 0,2448 mg/L sampai
0,6592 mg/L, sampel kedalaman 10 meter konsentrasinya fluorida berkisar antara ˂
0,0301 mg/L sampai 0,9500 mg/L, dan sampel pada dasar danau konsentrasinya 0,0666
mg/L. Konsentrasi tertinggi terletak pada sampel B4 dan terendah pada sampel B6
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Gambar 23. Konsentrasi F Air Danau Beratan
Tingginya konsentrasi fluorida pada sampel B4 disebabkan oleh banyaknya limbah
penduduk, industri dan pertanian yang masuk ke danau saat musim hujan. Berdasarkan
konsentrasi fluorida dalam air, air danau Beratan mempunyai konsentrasi fluorida yang
rendah apabila dibandingkan dengan konsentrasi maksimum ion fluorida dalam air
bersih, sehingga air danau Beratan layak digunakan untuk berbagai peruntukan.
9). Sulfida (S)
Sulfida termasuk salah satu unsur yang melimpah di alam dengan kandungan
dalam kerak bumi mencapai 880 mg/kg. Kadar sulfida dalam batuan beku dan batuan
sedimen berkisar antara 270 mg/kg sampai 2400 mg/kg, dalam air laut 905 mg/L,
sementara dalam air tawar mencapai 3,7 mg/L. Senyawa sulfida yang ditemukan di
alam memiliki tingkat oksidasi bervariasi antara -2 sampai +6, dengan tingkat oksidasi
yang stabil yaitu -2, 0 dan +6 (Deborah, 1996). Sulfida memiliki peran penting dalam
sistem biologis yaitu dalam menstabilisasi struktur protein dan dalam proses transfer
hidrogen

secara

enzimatis

dalam

metabolisme

redoks.

Berkaitan

dengan

geomikrobiologi terdapat setidaknya dua peranan sulfida bagi prokaryot, yaitu: (1)
dalam bentuk sulfida tereduksi, berperan sebagai sumber energi dan tenaga pereduksi;
(2) dalam bentuk sulfida teroksidasi dan sulfida elemental, sulfida berperan sebagai
akseptor elektron terminal dalam respirasi anaerobik (Hermayani et al., 2010).
Sulfida dalam bentuk aslinya merupakan sebuah zat padat kristalin kuning. Di
alam sulfida ini dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral
sulfit. Sulfida berada dalam bentuk organik dan anorganik, sulfida organik terutama
terdapat dalam bentuk sulfat, yang merupakan bentuk sulfur utama di perairan dan
tanah. Di perairan sulfur berkaitan dengan ion hidrogen dan oksigen, hasil akhir
oksidasi sulfida berupa sulfat (http://dokumen.tips/documents/makalah-sulfida.html,).
Berdasarkan hasil analisis sampel air permukaan danau Beratan menunjukkan
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konsentrasinya juga tidak terdeteksi atau nol, dan sampel pada dasar danau
konsentrasinya juga tidak terdeteksi. Berdasarkan konsentrasi sulfida dalam air, air
danau Beratan mempunyai konsentrasi sulfida yang tidak terdeteksi, sehingga air danau
Beratan layak digunakan untuk berbagai peruntukan.
10). Sianida (CN)
Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung (C=N), yang terdiri dari 3 buah
atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen. Secara spesifik, sianida adalah
anion CN-. Senyawa ini ada dalam bentuk gas, liquid dan solid, setiap senyawa tersebut
dapat melepaskan anion CN- yang sangat beracun (Rochyatun et al., 2006). Sianida
dapat terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia dan memiliki sifat racun
yang sangat kuat dan bekerja dengan cepat. Contohnya adalah HCN (hidrogen sianida)
dan KCN (kalium sianida). Hidrogen sianida merupakan gas yang tidak berasa dan
memiliki bau pahit yang seperti bau almond. Kebanyakan orang dapat mencium
baunya, tetapi ada beberapa orang yang karena masalah genetiknya tidak dapat
mencium bau HCN. Hidrogen sianida disebut juga formonitrile, sedang dalam bentuk
cairan dikenal sebagai asam prussit dan asam hidrosianik. Dalam bentuk cairan, HCN
tidak berwarna atau dapat juga berwarna biru pucat pada suhu kamar. HCN bersifat
volatile dan mudah terbakar serta dapat berdifusi baik dengan udara dan bahan peledak
juga sangat mudah bercampur dengan air sehingga sering digunakan (Horne et al.,
1994;.

Rochyatun

et

al.,

2006).

Bakteri, jamur, dan algae tertentu dapat menghasilkan sianida. Dapat pula
ditemukan di beberapa makanan dan tumbuhan. Meskipun dalam jumlah yang sedikit,
sianida dapat ditemukan di dalam almond, bayam, kecap, bambu, dan akar cassava.
Sianida tersebut terdapat sebagai bagian dari gula atau senyawa alami lainnya. Sianida
juga ditemukan pada rokok, asap kendaraan bermotor dan pada beberapa produk
sintetik. Banyak sianida di tanah atau air berasal dari proses industri. Sumber
terbesarnya yaitu aliran buangan dari proses pertambangan logam, industri kimia
organik, pabrik besi dan baja, serta fasilitas pengolahan air limbah publik. Sebagian
kecil sianida dapat ditemukan pada runoff hujan yang membawa garam-garam sianida
yang terdapat di jalan. Sianida yang terdapat di landfill dapat mencemari air tanah
(Horne et al., 1994).
Sianida memasuki udara, air, dan tanah baik dengan proses alami maupun karena
user di bawah ambang batas yang dapat
proses industri. Keberadaan sianidacommit
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berbahaya. Sianida di udara berbentuk partikel kecil yang halus. Adanya hujan atau
salju mengurangi jumlah partikel sianida di dalam udara, namun tidak begitu dengan
gas HCN. Waktu paruhnya untuh menghilang dari udara adalah 1-3 tahun. Kebanyakan
sianida di air permukaan akan membentuk HCN dan kemudian akan terevaporasi.
Meskipun demikian, jumlahnya tetap tidak mencukupi untuk memberikan pengaruh
negative terhadap manusia. Beberapa dari sianida di air tersebut akan diuraikan menjadi
bahan yang tidak berbahaya oleh mikroorganisme atau akan membentuk senyawa
kompleks dengan berbagai logam, seperti besi. Seperti halnya di air permukaan, sianida
yang berada di tanah juga dapat mengalami proses evaporasi dan penguraian oleh
mikroorganisme

(http://adoet-stroming.blogspot.co.id/2010/02/apa-itu-sianida-

cn.html,).
Berdasarkan hasil analisis sampel air permukaan danau Beratan menunjukkan
konsentrasi sianida tidak terdeteksi atau nol, sampel kedalaman 10 meter
konsentrasinya juga tidak terdeteksi atau nol, dan sampel pada dasar danau
konsentrasinya juga tidak terdeteksi. Berdasarkan konsentrasi sianida dalam air, air
danau Beratan mempunyai konsentrasi sianida yang tidak terdeteksi, sehingga air danau
Beratan layak digunakan untuk berbagai peruntukan.
11). Timbal (Pb)
Timbal merupakan sebuah elemen beracun, secara prinsip terdispersi di alam dan
lingkungan pertanian melalui aktivitas manusia seperti pembuangan kotoran dan asap
kendaraan bermotor serta melalui emisi atmosfer dari aktivitas industri dan pemukiman
kota seperti limbah baterai (Pandey et al., 2012. Walaupun unsur Timbal tidak
essensial untuk pertumbuhan tanaman, namun dapat diambil oleh kebanyakkan spesies
tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit. Unsur timbal secara intensif digunakan
dalam pelapisan logam (elektroplating), pembuatan baterai. Aktifitas antropogenik
lainnya seperti industri logam, pertambangan, produksi, penggunaan dan pembuangan
baterai, limbah terkontaminasi logam dan pembuangan lumpur, asap kendaraan
bermotor menyebabkan penyebaran yang luas dari unsur timbal ke dalam lingkungan
air dan tanah (Riddhi et al., 2008).
Timbal dapat ditemukan di dalam lapisan kulit bumi dalam bentuk bebas, tetapi
sebagian besar ditemukan dalam bijih dengan logam lain seperti zeng, perak dan
tembaga. Meskipun tidak ada konsentrasi timbal yang cukup tinggi dalam lapisan kulit
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diproduksi digunakan untuk baterai, jenis baterai yang digunakan dalam mobil karena
biaya murah dan berdaya tinggi. Selain itu timbal juga tahan terhadap korosi, memiliki
kepadatan tinggi, dan relatif murah. Terlalu banyak timbal dalam tubuh dapat
menyebabkan keracunan, timbal dapat terakumulasi dalam tulang dan jaringan lunak.
Jika terlalu banyak terakumulasi timbal akan merusak sistem saraf dan menyebabkan
gangguan otak, selain itu juga bisa mengalami gangguan jatung, ginjal, sakit kepala,
kebingungan, kejang dan usus (http://artikelkimia.com/unsur-timbal-pb.html). Gambar
24 menyajikan hasil analisis Timbal sampel air danau Beratan
Berdasarkan hasil analisis sampel air permukaan danau Beratan, sampel
kedalaman 10 meter dan sampel pada dasar danau konsentrasinya ˂ 0,0161 mg/L.
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Gambar 24. Konsentrasi Timbal (Pb) Air Danau Beratan
timbal yang kurang dari 0,0161 mg/L sedangkan standar untuk air bersih adalah 0,05
mg/L, sehingga air danau Beratan layak digunakan untuk berbagai peruntukan.
12). Kromium (Cr)
Kromium merupakan logam yang tahan korosi dan dapat dipoles menjadi
mengkilat, sifat kromium seperti itu sehingga banyak digunakan sebagai pelapis pada
ornamen-ornamen bangunan, komponen kendaraan, maupun sebagai pelapis perhiasan
emas. Emas yang dilapisi kromium ini lebih dikenal dengan sebutan emas putih,
perpaduan kromium dengan besi dan nikal akan menghasilkan baja tahan karat (Jamie
et al, 1996).
Kromium merupakan unsur paling banyak dalam kerak bumi dengan konsentrasi
rata-rata 100 ppm. Senyawa kromium terdapat di dalam lingkungan, karena erosi dari
batuan yang mengandung kromium dan dapat didistribusikan oleh letusan gunung
berapi. Rentang konsentrasi dalam tanah adalah antara 1 sampai 3000 mg/kg, dalam air
laut 5 sampai 800 µg/liter, di sungaicommit
dan danau
26 µg/liter dan 5,2 µg/liter (Bemmelen,
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1949). Hubungan kromium (III) dan kromium (VI) sangat tergantung pada pH dan

Konsentrasi Cr
(mg/l)

oksidatif sifat lokasi. Gambar 25 menyajikan hasil analisis Cr sampel air danau Beratan
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Gambar 25. Konsentrasi Kromium (Cr) Air Danau Beratan
Berdasarkan Gambar 25 di atas merupakan hasil analisis kromium pada sampel
air permukaan danau Beratan, sampel kedalaman 10 meter dan sampel pada dasar
danau konsentrasinya ˂ 0,0213 mg/L. Berdasarkan konsentrasi kromium dalam air, air
danau Beratan mempunyai konsentrasi kromium yang kurang dari 0,0213 mg/L
sedangkan standar untuk air bersih adalah 0,05 mg/L, sehingga air danau Beratan layak
digunakan untuk berbagai peruntukan.
13). Kadmium (Cd)
Kadmium merupakan logam lunak (ductile) berwarna putih perak dan mudah
teroksidasi oleh udara bebas dan gas amonia (NH3). Di perairan kadmium akan
mengendap karena senyawa sulfitnya sukar larut. Kadmiun merupakan racun bagi
tubuh manusia, waktu paruhnya 30 tahun dan terakumulasi pada ginjal, sehingga ginjal
mengalami disfungsi kadmium yang terdapat dalam tubuh manusia sebagian besar
diperoleh melalui makanan dan tembakau, hanya sejumlah kecil berasal dari air minum
dan polusi udara. Unsur kadmium dapat mengurangi jerapan ion-ion hara karena daya
afinitas yang tinggi dari logam berat tersebut pada kompleks pertukaran kation
(Charlena, 2004). Di alam kadmium bersenyawa dengan belerang (S) sebagai
greennocckite (CdS) yang ditemui bersamaan dengan senyawa spalerite (ZnS).
Logam kadmium mempunyai penyebaran sangat luas di alam, hanya ada satu
jenis mineral kadmium di alam yaitu greennockite (CdS) yang selalu ditemukan
bersamaan dengan mineral spalerite (ZnS). Mineral greennockite ini sangat jarang
ditemukan di alam, sehingga dalam eksploitasi logam kadmium biasanya merupakan
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produksi sampingan dari peristiwacommit
peleburan
bijih-bijih seng (Zn). Biasanya pada
99

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

konsentrat bijih Zn didapatkan 0,2 sampai 0,3 % logam kadmium. Di samping itu,
kadmium juga diproduksi dalam peleburan bijih-bijih logam timah hitam dan tembaga

Konsentrasi Cd
(mg/l)

(Darmono, 2003). Gambar 26 hasil analisis sampel air danau Beratan.
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Gambar 26. Konsentrasi Kadmium (Cd) Air Danau Beratan
Berdasarkan Gambar 26 di atas merupakan hasil analisis kadmium pada sampel
air permukaan danau Beratan, sampel kedalaman 10 meter dan sampel pada dasar
danau konsentrasinya ˂ 0,0034 mg/L. Berdasarkan konsentrasi kadmium dalam air, air
danau Beratan mempunyai konsentrasi kadmium yang kurang dari 0,0034 mg/L
sedangkan standar untuk air bersih adalah 0,01 mg/L, sehingga air danau Beratan layak
digunakan untuk berbagai peruntukan.
14). Seng (Zn)
Seng merupakan elemen penting dalam tubuh manusia, dimana seng ditemukan
dalam konsentrasi tinggi pada sel darah merah sebagai bagian penting dari ezim
karbonat anhidrase, yang mempromosikan banyak reaksi yang berkaitan dengan
metabolisme karbot dioksida. Seng yang hadir dalam pankreas dapat membantu dalam
dalam penyimpanan insulin. Seng oksida adalah salah satu senyawa seng yang paling
penting. Hal ini dapat dihasilkan dalam keadaan kemurnian tinggi dan dalam berbagai
bentuk dan ukuran kristal dengan membakar uap seng di udara. Seng terdapat di alam
terutama pada kerak bumi, yaitu rata-rata 65 gram dari setiap ton kerak bumi
(Bemmelen, 1949). Gambar 27 merupakan hasil analisis sampel air danau Beratan.
Berdasarkan gambar diagram batang di atas merupakan hasil analisis sampel air
permukaan danau Beratan menunjukkan konsentrasi seng berkisar antara 0,0237 mg/L
sampai 0,1651 mg/L, sampel kedalaman 10 meter konsentrasinya seng berkisar antara
0,0123 mg/L sampai 0,1749 mg/L, dan sampel pada dasar danau konsentrasinya 0,0559
mg/L. Konsentrasi tertinggi terletak pada sampel B4 dan terendah pada sampel B6.
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Gambar 27. Konsentrasi Zn Air Danau Beratan
Tingginya konsentrasi seng pada sampel B4 disebabkan oleh banyaknya limbah
penduduk, industri dan pertanian yang masuk ke danau saat musim hujan. Berdasarkan
konsentrasi seng dalam air, air danau Beratan mempunyai konsentrasi seng yang rendah
apabila dibandingkan dengan konsentrasi maksimum ion seng dalam air bersih,
sehingga air danau Beratan layak digunakan untuk berbagai peruntukan.
15). Tembaga (Cu)
Tembaga merupakan logam kemerahan dengan struktur kristal kubus,
memantulkan sinar merah dan oranye dan menyerap frekuensi lain dalam spektrum
cahaya terlihat, mudah ditempa, ulet, dan merupakan konduktor panas dan listrik yang
baik. Tembaga lebih lunak dari seng, dapat dipoles, dan memiliki reaktivitas kimia
rendah. Dalam udara lembab, tembaga perlahan-lahan membentuk selaput permukaan
kehijauan yang disebut patina. Lapisan ini melindungi dari serangan korosi lebih lanjut
(Djoko, 2011).
Tembaga merupakan unsur yang banyak terdapat di alam, tembaga memasuki
udara terutama melalui proses pembakaran bahan bakar fosil. Logam ini akan terus
berada di udara hingga kemudian mengendap ke tanah melalui hujan. Manusia juga
turut menyebarkan tembaga ke lingkungan melalui aktivitas pertambangan, produksi
logam, produksi kayu, dan produksi pupuk fosfat. Selain karena aktivitas manusia,
tembaga juga dilepaskan ke lingkungan akibat peristiwa alami, seperti akibat pelapukan
tanaman dan kebakaran hutan (Bemmelen, 1949). Sebagian besar senyawa tembaga
akan menetap dan terikat di tanah atau terserap dalam sumber air yang bisa
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menimbulkan ancaman kesehatan. Berikut disajikan hasil analisis Tembaga sampel air
danau Beratan.
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Gambar 28. Konsentrasi Tembaga (Cu) Air Danau Beratan
Berdasarkan gambar di atas merupakan hasil analisis tembaga pada sampel air
permukaan danau Beratan, sampel kedalaman 10 meter dan sampel pada dasar danau
konsentrasinya ˂ 0,0069 mg/L. Berdasarkan konsentrasi tembaga dalam air, air danau
Beratan mempunyai konsentrasi tembaga yang kurang dari 0,0069 mg/L sedangkan
standar untuk air bersih adalah 0,02 mg/L, sehingga air danau Beratan layak digunakan
untuk berbagai peruntukan.
16). Selenium (Se)
Selenium merupakan mineral yang termasuk dalam kelompok zat gizi mikro,
artinya adalah jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita sangatlah sedikit, tetapi
memiliki peranan besar dalam sistem biologis tubuh kita. Namun meskipun di
konsumsi dalam jumlah kecil, selenium dapat memberikan jutaan manfaat. Bila di
konsumsi dengan vitamin E, selenium dapat menghasilkan efek sinergis sebagai
antioksidan yang fungsinya adalah untuk memperlambat oksidasi asam lemak tak jenuh
sehingga dapat meredam bahaya radikal bebas (terutama yang disebabkan oleh sinar
matahari dan asap rokok). Selenium juga dibutuhkan untuk proses reproduksi, menjaga
kesehatan otak, memelihara kekebalan tubuh dan fungsi kelenjar tiroid serta
memperbaiki mood.
Di alam, terdapat berbagai senyawa yang mengandung selenium, yaitu elemental
selenium, garam inorganik (selenite dan selenate), organik (selemomethionine,
selenocystein dan selenocystine), gas (hydrogen selenide) dan cair (selenium oksiklorid,
selenium dioksid dan asam selenius). Selenium diperoleh sebagian besar dari biji-bijian,
meski demikian daging, ikan dan unggas juga merupakan penyumbang penting.
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Selenium ditemukan dalam beberapa mineral yang cukup langka seperti kruksit dan
klausthalit (http://isaythisisaythat.blogspot.co.id/2012/12/selenium.html,).
Berdasarkan hasil analisis sampel air permukaan danau Beratan menunjukkan
konsentrasi selenium tidak terdeteksi atau nol, sampel kedalaman 10 meter
konsentrasinya juga tidak terdeteksi atau nol, dan sampel pada dasar danau
konsentrasinya juga tidak terdeteksi. Berdasarkan konsentrasi selenium dalam air, air
danau Beratan mempunyai konsentrasi selenium yang tidak terdeteksi, sehingga air
danau Beratan layak digunakan untuk berbagai peruntukan.
17). Besi (Fe)
Besi merupakan salah satu elemen kimiawi yang dapat dijumpai pada hampir
setiap tempat di bumi, semua lapisan geologi dan semua badan air. Pada air permukaan
jarang ditemui kadar besi lebih besar dari 1 mg/L, berbeda dengan air tanah konsentrasi
besi dapat jauh lebih tinggi. Konsentrasi besi yang tinggi dapat dirasakan, dapat
menodai pakaian dan perkakas dapur. Menurut Todd (1983) air yang bersifat asam dari
mata air panas, air dari daerah pertambangan dan air dari limbah industri dapat
mengandung lebih dari 6000 mg/L.
Konsentrasi besi di dalam air dengan jumlah beberapa puluh miligram per liter
saja dapat menyebabkan air tersebut tidak dapat digunakan untuk beberapa macam
penggunaan karena melampaui ambang batas baku mutunya (Sudarmadji, 1991). Untuk

Konsentrasi Fe
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air bersih batas tertinggi yang dianjurkan antara 0,1 mg/L sampai 1,0 mg/L.
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Gambar 29. Konsentrasi Besi (Fe) Air Danau Beratan
Gambar 29 merupakan hasil analisis sampel air pada permukaan danau konsentrasi
besi (Fe) berkisar antara 0,0208 mg/L sampai 0,6686 mg/L. Pada kedalaman 10 meter
konsentrasi besi (Fe) sebesar kurang dari 0.0208 mg/L dan pada kedalaman 20 meter
atau pada dasar danau konsentrasi besi (Fe) kurang dari 0,0208 mg/L. Konsentrasi besi
(Fe) tertinggi terdapat pada sampel A1. Penyebaran besi (Fe) secara vertikal bisa dilihat
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danau. Konsentrasi ion besi banyak terdapat pada permukaan danau, sedangkan pada
kedalaman 10 meter dan 20 meter konsentrasinya sama.
18). Sulfat (SO4)
Garam-garam sulfat tersebar luas di bumi dalam bentuk reduksi, baik di dalam
batuan sedimen maupun batuan beku. Ion sulfat (SO4) bersumber dari oksidasi bijih
sulfida, gipsum dan anhidrit (Todd, 1983; Idowu et al, 2012). Garam sulfat dan asam
sulfat sering dipakai dalam industri. Konsentrasi sulfat dalam air dapat mempengaruhi
rasa air dan memudahkan terjadinya korosi pada alat pemanas yang terbuat dari logam.
Batas tertinggi diperbolehkan untuk persyaratan air bersih adalah sebesar 400 mg/L.
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Gambar 30. Konsentrasi SO4 Air Danau Beratan
Berdasarkan gambar di atas yang merupakan hasil analisis SO4 sampel air
permukaan danau Beratan menunjukkan konsentrasi berkisar 1 mg/L sampai 4 mg/L,
sampel kedalaman 10 meter konsentrasinya berkisar 3 mg/L sampai 6 mg/L, dan
sampel pada dasar danau konsentrasinya 3 mg/L. Konsentrasi tertinggi terletak pada
sampel B4 dan terendah pada sampel A1. Tingginya kandungan sulfat pada sampel B4
disebabkan oleh banyaknya sedimen yang masuk ke danau saat musim hujan.
Berdasarkan konsentrasi sulfat dalam air, air danau Beratan mempunyai konsentrasi
sulfat yang rendah apabila dibandingkan dengan konsentrasi maksimum ion sulfat
dalam air bersih, sehingga air danau Beratan layak digunakan untuk berbagai
peruntukan.
19). Biological Oxygen Demand (BOD)
Kebutuhan oksigen biologis penting sekali untuk diketahui, karena dapat
menentukan bahan pencemar akibat air buangan penduduk atau industri, dan untuk
mendisain sistem-sistem pengelolaan biologis bagi air yang tercemar. Suatu badan air
dicemari oleh zat organis, bakteri dapat menghabiskan oksigen terlarut. Selama proses
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seperti itu dapat menjadi anaerobik dan dapat menimbulkan bau busuk pada suatu
perairan (Wetzel, 2003; Salmin, 2005). Gambar 31 merupakan hasil analisis sampel air
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Gambar 31. Konsentrasi BOD Air Danau Beratan
Gambar 31 merupakan hasil pengamatan terhadap kebutuhan oksigen biologis
juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keracunan, dikarenakan beberapa zat
organik maupun inorganik dapat bersifat racun terhadap bakteri (misalnya tembaga dan
sianida) dan harus dikurangi sampai batas yang diinginkan. Hasil analisis sampel air
pada permukaan danau konsentrasi BOD berkisar 2,0 mg/L sampai 6,1 mg/L, sampel
pada kedalaman 10 meter konsentrasi BOD-nya berkisar 1,6 mg/L sampai 2,6 mg/L
dan sampel pada kedalaman 20 meter atau dasar danau konsentrasi BOD sebesar 1,8
mg/L. Konsentrasi BOD tertinggi terdapat pada sampel A2 dan konsentrasi BOD
terendah terdapat pada sampel B5. Sebaran BOD secara spasial menunjukkan nilai
yang bervariasi berbeda dengan sebaran secara vertikal dimana pada kedalaman 10
meter konsentrasinya paling rendah dibandingkan dengan permukaan danau maupun
dasar danau, dengan demikian BOD mempunyai sifat condong mengapung dalam air.
Konsentrasi BOD pada seluruh sampel sudah melebihi ambang batas yang
diperbolehkan, berarti tidak sesuai untuk peruntukan.
20). Chemical Oxygen Demand (COD)
Pemeriksaan kebutuhan oksigen kimia (COD) diperlukan untuk menentukan
bahan pencemar air, sumber utama dari pencemaran COD berasal dari sampah dan
industri (Jamie et al., 1996; Pandey et al., 2012). Pengamatan terhadap unsur COD air
danau sampelnya sama dengan pengamatan BOD. Gambar 32 menyajikan hasil analisis
sampel air danau Beratan.
Selain BOD, analisa COD dapat juga digunakan untuk menganalisis derajat
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dan harus dikurangi sampai batas yang diinginkan. Hasil analisis sampel air pada
permukaan danau konsentrasi COD berkisar antara 12,7 mg/L sampai 37,2 mg/L,
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Gambar 32. Konsentrasi COD Air Danau Beratan
sampel pada kedalaman 10 meter konsentrasinya berkisar antara 8,3 mg/L sampai 13,5
mg/L dan sampel pada dasar danau konsentrasinya 12,4 mg/L. Konsentrasi tertinggi
COD terdapat pada sampel A2 dan konsentrasi terendah terdapat pada sampel B5.
Sebaran COD baik secara horisontal maupun vertikal konsentrasinya sangat bervariasi.
Berdasarkan konsentrasi COD hasil analisis Laboratorium menunjukkan air danau
Beratan sudah tercemar, karena sudah melebihi batas tertinggi yaitu 10 mg/L, sehingga
air danau Beratan tidak layak untuk peruntukan (air minum, perikanan, pertanian dan
industri). Gambar 33. menyajikan persebaran sifat kimia air danau Beratan.

c. Sifat Biologi Air Danau Beratan
Bakteri koliform merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan
sebagai indikator, di mana bakteri ini dapat menjadi sinyal untuk menentukan suatu
sumber air telah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Berdasarkan penelitian,
bakteri koliform ini menghasilkan zat etionin yang dapat menyebabkan kanker. Selain
itu, bakteri pembusuk ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan
skatol yang dapat menimbulkan penyakit bila jumlahnya berlebih di dalam tubuh.
Bakteri koliform dapat digunakan sebagai indikator karena densitasnya berbanding
lurus dengan tingkat pencemaran air. Bakteri ini dapat mendeteksi patogen pada air
seperti virus, protozoa, dan parasit. Selain itu, bakteri ini juga memiliki daya tahan
yang lebih tinggi daripada patogen serta lebih mudah diisolasi dan ditumbuhkan.
(https://lifepatch.org/Investigasi_Pencemaran_Bakteri_Koliform_Sungai_Yogyakarta)
Pencemaran air yang disebabkan oleh kontaminasi limbah toilet (fecal
contamination) merupakan permasalahan yang cukup serius, dikarenakan adanya
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konsentrasi patogen yang berasal dari kontaminasi limbah toilet terdapat dalam jumlah
yang relatif kecil, namun demikian besar kemungkinan adanya patogen lain yang
terikut pada saat terjadi kontaminasi. Hal tersebut menyebabkan pengujian patogen
dalam setiap sampel air yang diambil menjadi tidak praktis dan efisien. Pengamatan
keberadaan patogen secara praktis dapat dilakukan dengan melakukan pengujian
keberadaan organisme indikator pencemaran seperti bakteri Koliform. Bakteri tersebut
berasal dari sumber yang sama dengan organisme patogenik. Bakteri Koliform cukup
mudah diidentifikasi dan pada umumnya terdapat dalam jumlah yang lebih banyak
dibandingkan dengan patogen yang lebih berbahaya. Selain itu, karakteristik cara
penanganan bakteri coliform di lingkungan, instalasi pengolahan limbah serta instalasi
pengolahan air memiliki banyak kesamaan dengan banyak patogen. Oleh karena itu,
pengujian keberadaan bakteri coliform merupakan metode yang rasional sebagai
indikasi keberadaan bakteri patogen lain di lingkungan (PERMENKES RI, 2010).
Persyaratan mikrobiologi yaitu air yang dikonsumsi bebas dari kontaminasi
kuman Escherichia coli dan Coliform, keberadaan bakteri Escherichia coli dan
Coliform merupakan sebagai indikator pencemaran tinja dalam air. Standar kandungan
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Escherichia coli dan Coliform dalam air minum 0/100 ml sampel. Adanya
mikroorganisme dalam air menjadi salah satu parameter mikrobiologi yang dapat
menentukan persyaratan kualitas air (PERMENKES RI, 2010).
Berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap 10 sampel air danau Beratan
baik yang horizontal maupun vertikal semuanya mengandung bakteri Total Coliform
dan Fecal Coliform. Konsentrasi bakteri Total Coliform berkisar antara 23/100 ml
sampai 92.000/100 ml, konsentrasi tertinggi terdapat pada sampel A4 dan konsentrasi
terendah terdapat pada sampel C5 pada kedalaman 20 m. jadi semakin dalam air itu
maka bakteri Total Coliform semakin menurun konsentrasinya. Tingginya konsentrasi
Total Coliform pada sampel A4 disebabkan oleh permukiman yang sangat padat dan
fasilitas pendukung pariwisata seperti toilet/WC lokasinya ada di sempadan danau
sehingga jaraknya dekat dengan tubuh air danau. Sedangkan Fecal Coliform
konsentrasinya berkisar antara 35.000/100 ml sampai 7,8/100 ml, konsentrasi tertinggi
pada sampel A3 dsn A4 serta konsentrasi terendah pada sampel C5. . jadi semakin
dalam air itu maka bakteri Fecal Coliform semakin menurun konsentrasinya.
Tingginya konsentrasi Fecal Coliform pada sampel A3 dan A4 disebabkan oleh
permukiman yang sangat padat dan fasilitas pendukung pariwisata seperti toilet/WC
lokasinya ada di sempadan danau sehingga jaraknya dekat dengan tubuh air danau.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 34 berikut ini
d. Input Air Danau Beratan
Kondisi input danau Beratan menggambarkan proses masuknya air danau. Secara
umum input air danau Beratan hanya dipengaruhi oleh curah hujan dan limpasan yang
masuk danau.
1). Hujan
Hujan merupakan air yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Besarnya curah
hujan yang jatuh di permukaan danau mempengaruhi besarnya penambahan volume air
danau. Perhitungan curah hujan untuk potensi air danau Beratan adalah curah hujan
rata-rata yang sering disebut curah hujan wilayah atau daerah. Untuk mengetahui
besarnya curah hujan di daerah penelitian digunakan data curah hujan selama dua
puluh tahun (1996 – 2015), diambil dari dua buah stasiun penakar curah hujan yang
terletak di luar daerah penelitian dan sebuah stasiun meteorologi yang terletak di dalam
daerah penelitian. Besarnya curah hujan masing-masing stasiun dapat dilihat pada
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Curah hujan yang diperhitungkan di daerah penelitian ini adalah curah hujan ratarata bulanan maupun rata-rata tahunan. Perhitungan curah hujan rata-rata tersebut
digunakan metode Poligon Thiessen. Hasil perhitungan dari metode Poligon Thiessen
ini bisa dilihat pada Tabel 17. sedangkan peta Poligon Thiessen bisa dilihat pada
Gambar 35.
Berdasarkan hasil analisis curah hujan dengan metode Poligon Thiessen, maka
curah hujan rata-rata bulanan tertinggi pada bulan Januari sebesar 419,4 mm, rata-rata
terendah pada bulan September sebesar 20,6 mm dan rata-rata tahunan sebesar 1863
mm.
Tabel 17. hasilnya dapat digunakan untuk menghitung debit air hujan yang
langsung masuk danau Beratan. Perhitungan debit air hujan didasarkan atas perkalian
antara luas genangan danau dengan tebal hujan, selanjutnya hasil dari perkalian tersebut
dibagi dengan waktu (detik) dalam bulan bersangkutan. Lampiran 7 menyajikan
perhitungan debit curah hujan berdasarkan luas genangan dengan tebal hujan,
sedangkan Tabel 18. menyajikan hasil perhitungan debit hujan. Hasil tersebut dapat
dibuat diagram batang (Gambar 36), debit rata-rata bulanan tertinggi pada bulan
Februari sebesar 0,6309 m3/detik, rata-rata bulanan terendah pada bulan September
sebesar 0,0313 m3/detik dan rata-rata tahunan sebesar 2,9685 m3/detik.
2). Water Holding Capacity (WHC)
Perhitungan debit limpasan (runoff) menggunakan metode Thornthwaite-Mather,
metode tersebut membutuhkan data water holding capacity (WHC), besar kecilnya nilai
water holding capacity dipengaruhi oleh tekstur tanah dan bentuk penggunaan lahan
daerah penelitian kususnya pada zone perakaran (Mock, 1973). Tekstur tanah daerah
penelitian ditentukan dengan pengambilan sampel tanah berdasarkan perbedaan
penggunaan lahan. Daerah penelitian tanahnya bertekstur geluh pasiran dan pasir
geluhan.
Atas dasar hasil pengukuran luas bentuk penggunaan lahan pada peta bentuk
penggunaan lahan, tekstur tanah berdasarkan analisa laboratorium dan dengan
menggunakan tabel “provisional water holding capacity eith different combination of
soil and vegetation” (Lampiran 8), dari Thornthwaite-Mather maka didapat nilai water
holding capacity, dapat disajikan pada Tabel 19.
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Gambar 36. Diagram Batang Debit Air Hujan Periode 20 Tahun
Tabel 19. Perhitungan Water Holding Capacity di Daerah Penelitian
Penggunaan
Luas
Tekstur
Air yang Panjang
Lahan
Lahan
Tanah
Tersedia
Zone
(%)
(mm/m)
Perakaran
(m)
Kebun
23,36
Geluh
150
1,67
pasiran
Hutan
40,93
Pasir
150
2,00
geluhan
Pemukiman/Hotel 13,39
Geluh
150
2,00
pasiran
Danau
22,32
Geluh
150
0,00
pasiran
Jumlah
100,00
Sumber: Hasil analisis Tabel 4... dan Lampiran 4....

Water
Holding
Capacity
(mm)
59,52
124,79
42,17
0
226,48

Berdasarkan Tabel 19. diperoleh besarnya nilai water holding capacity sebesar
226,48 mm, nilai itu dibulatkan menjadi 250 mm. Dengan menggunakan WHC 250 mm
hasil dari pembulatan, beserta tabel konversi dari Thornthwaite-Mater, maka dapat
digunakan untuk menghitung Storage (ΔSt) dengan menggunakan tabel “ Soil Moisture
Retention” (Lampiran 9).
3). Limpasan Masuk Danau
Limpasan merupakan sebagian air hujan yang jatuh di permukaan tanah dan
berbentuk aliran atau aliran sungai setelah mengalami peresapan. Karakteristik daerah
yang berpengaruh terhadap besarnya limpasan air permukaan antara lain adalah
topografi, jenis tanah, dan penggunaan lahan atau penutup lahan (Vaze et al., 2011;
Maxwell et al., 2012). Limpasan disini merupakan salah satu komponen inflow dalam
perhitungan keseimbangan air danau Beratan.
Daerah tangkapan hujan danau Beratan tidak terdapat sungai, sehingga danau
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tangkapan hujan. Data mengenai debit yang masuk ke danau tersebut tidak ada, namun
demikian ada salah satu cara untuk menghitung debit limpasan (RO) dengan cara
perhitungan dari Thornthwaite-Mather.
Cara perhitungan dari Thornthwaite-Mather ini memerlukan data curah hujan (P)
bulanan, evapotranspirasi potensial (Ep) bulanan, water holding capacity (WHC) dan
tabel-tabel konversi. Tabel 20. menyajikan debit limpasan yang masuk danau Beratan,
dan tabel tersebut dapat dibuat diagram batang (Gambar 37) berikut ini.
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Gambar 37. Diagram Batang Debit Limpasan Periode 20 Tahun
sedangkan lampiran 13a. dan lampiran 13t. menyajikan perhitungan debit limpasan.
Berdasarkan hasil analisis perhitungan debit limpasan diperoleh rata-rata bulanan
tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 1,2921 m3/detik, rata-rata bulanan terendah
terjadi pada bulan September sebesar 0,0303 m3/detik dan rata-rata tahunan sebesar
5,6663 m3/detik.
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4). Evapotranspirasi Potensial
ILRI (1974) mendefinisikan evapotranspirasi potensial sebagai besarnya
evapotranspirasi yang mungkin terjadi apabila persediaan air cukup untuk pertumbuhan
tanaman secara optimal. Nilai evapotranspirasi potensial dipengaruhi oleh faktor
meteorologi seperti: suhu udara, kelembaban relatif, lama penyinaran matahari,
kecepatan angin, dan curah hujan.
Perhitungan evapotranspirasi potensial suatu daerah dapat dikerjakan dengan
berbagai rumus empiris, rumus empiris tersebut semuanya menggunakan data
meteorologi dan koefisien vegetasi. Menurut Mock (1973), dari beberapa rumus
empiris yang ada, hanya rumus empiris dari Penman yang paling sesuai digunakan di
wilayah Indonesia. Rumus empiris Penman lebih banyak menggunakan parameter
meteorologi, seperti: suhu udara (T), kelembaban udara relatif (RH), lama penyinaran
matahari (n/N), kecepatan angin (U), tekanan uap jenuh (ea), radiasi benda hitam
(σT4K), radiasi gelombang pendek (RA), tekanan uap dalam periode (ed), letak lintang
dan ketinggian lokasi penelitian.
Prosedur perhitungan evapotranspirasi potensial bulanan dari Penman dan data
meteorologi yang diperlukan bisa dilihat pada lampiran 12. selanjutnya hasil
perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung limpasan (RO) dari daerah
tangkapan hujan danau Beratan.
5). Mata Air
Mata air yang muncul ke permukaan tanah kebanyakan karena perubahan
topografi dan dipengaruhi oleh perbedaan lapisan permeable gunung api dengan lapisan
impermeable (lava bongkah) dengan tipe seepage (rembesan). Biasanya wilayah
morfografi kaki gunung api, banyak di temukan sumber mata air yang relative besar
berupa spring (titik-titik mata air) karena secara hidromorfologi wilayah ini merupakan
spring belt (jalur mata air) dari suatu hidromorfologi gunung api. Mata air muncul
karena bertemunya lapisan permeable yang mampu menyimpan dan mengalirkan air
tanah di atasnya dengan lapisan impermeable di bawahnya yang relatif lebih kompak.
Pada beberapa tempat tertentu dapat ditemukan juga beberapa empang atau danau kecil
karena hasil akumulasi mata air atau karena terlalu dangkalnya lapisan akifer. Pada
umumnya ketersediaan mata air dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi seperti kondisi
morfologi, litologi, struktur geologi, dan tataguna lahan setempat (Todd, 1983; Ward et
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Mata air merupakan salah satu faktor penambah volume air danau, wujudnya bisa
berupa rembesan (seepage) maupun mata air (spring). Pengukuran terhadap besarnya
rembesan maupun mata air yang masuk danau Beratan selama ini belum pernah
dilakukan, sehingga data tentang mata air tidak dapat disajikan. Berdasarkan
pengamatan selama penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara mengelilingi
danau, tidak ada mata air ditemukan yang masuk danau.
e. Output Air Danau
Output merupakan proses keluarnya air dari tubuh danau melalui evaporasi air
bebas, pemompaan yang dilakukan oleh pengelola hotel/PDAM, perubahan timbunan
air, dan keluarnya air lewat rekahan.
1). Evaporasi Air Bebas
Selain pengambilan air oleh PDAM yang ke luar danau, berkurangnya volume air
danau juga dipengaruhi oleh besarnya air danau mengalami evaporasi. Evaporasi
merupakan proses fisis dimana air dalam bentuk cair atau padat yang ada di permukaan
tanah, dalam tanah, di permukaan tumbuh-tumbuhan dan permukaan air bebas (danau,
waduk, sungai, rawa dan depresi) berubah menjadi uap air dikembalikan ke atmosfir
(Suyono, 1985). Jumlah air danau yang terevaporasi dipengaruhi oleh dua faktor utama,
yaitu: faktor meteorologis dan faktor geografis. Faktor meteorologis dimaksud adalah
penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin. Faktor
geografis yang mempengaruhi jumlah evaporasi adalah kandungan air tanah, warna air,
karakteristik kapiler, vegetasi yang ada di sekitarnya, luas permukaan danau,
kedalaman air danau, letak dan ketinggian danau.
Jumlah air danau yang terevaporasi dalam penelitian ini menggunakan data
sekunder. Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh proyek
hidrologi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali. Data jumlah air danau Beratan yang
terevaporasi dari tahun 1996 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 21. Kemudian nilai dari
tabel tersebut dirubah ke dalam bentuk volume evaporasi dan selanjutnya dijadikan
debit air yang terevaporasi, proses perhitungannya bisa dilihat pada Lampiran 14a.- 14t.
Hasil perhitungan debit evaporasi air bebas berdasarkan rata-ratanya dapat dilihat pada
Tabel 22. dan dari tabel tersebut dibuatkan diagram batang (Gambar 38) berikut ini
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Gambar 38. Diagram Batang Debit Evaporasi Air Bebas Periode 20 Tahun
Berdasarkan tabel tersebut di atas, pengurangan volume air danau Beratan oleh
proses evaporasi yang terjadi pada musim kemarau relatif lebih besar yaitu sekitar
bulan April sampai Oktober. Data evaporasi dari tahun 1996 – 2015, volume air danau
yang terevaporasi maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 0,1912
m3/detik. Pada musim penghujan volume air danau yang terevaporasi relatif lebih kecil
pada bulan Februari sebesar 0,1392 m3/detik , dengan volume air danau terevaporasi
rata-rata tahunan sebesar 1,8392 m3/detik.
2). Pemompaan Air Danau Oleh Hotel dan PDAM
Selain karena proses evaporasi, penurunan volume air danau juga dipengaruhi oleh
pengambilan air industri pariwisata dan Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). Pulau
Bali memiliki 4 buah danau, yaitu: Batur, Beratan, Buyan dan Tamblingan. Pada saat
ini hanya danau Beratan saja airnya dimanfaatkan untuk keperluan domestik oleh
beberapa hotel dan penduduk setempat. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan ada
3 buah hotel yang mengambil air langsung di danau, yaitu: Golf Bali Handara, Mawar
Indah, dan Ashram. Pengambilan air oleh Golf Bali Handara dengan pompa air
dilakukan secara periodik pada musim kemarau saja, yaitu: bulan Juni, Juli, Agustus,
dan September. Berbeda dengan Hotel Mawar Indah dan Ashram pengambilan airnya
secara kontinyu.
Pengambilan air danau oleh Golf Bali Handara digunakan untuk keperluan
menyiram tanaman seluas 1,2 hektar dan untuk keperluan di hotel itu sendiri, dengan
jumlah pengambilan 5 liter/detik selama 4 jam pemompaan tiap harinya. Dengan
demikian maka besarnya pengambilan rata-rata sehari pada musim kemarau adalah 5
liter x 60 x 60 x 4 =72.000 liter/hari commit
atau 0,0008
m3/detik.
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Pengambilan air danau oleh hotel Ashram secara kontinyu digunakan untuk
keperluan hotel dan restoran serta menyiram tanaman, jumlah pengambilan 2,5
liter/detik selama 6 jam pemompaan tiap harinya, maka besar pengambilan rata-rata
tiap harinya adalah 2,5 liter x 60 x 60 x 6 = 54.000 liter/hari atau 0,0006 m3/detik.
Sedangkan hotel Mawar Indah pengambilan airnya secara kontinyu tiap harinya
dengan menggunakan mobil tangki yang berkapasitas 5.000 liter, dalam seharinya
sebanyak 5 kali. Jumlah pengambilan air rata-rata seharinya adalah 5.000 liter x 5 =
25.000 liter/hari atau 0,0003 m3/detik.
Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Tabanan sejak tahun 1992
mulai pengambilan air danau Beratan untuk kebutuhan hotel dan penduduk di sekitar
dataran tinggi Bedugul. Jumlah pengambilan air dari tahun ke tahun semakin
meningkat, hal ini disebabkan oleh dari tahun ke tahun jumlah penggan semakin
bertambah. Jumlah pengambilan volume air danau Beratan oleh PDAM dari tahun ke
tahun bisa dilihat pada Lampiran 15., sedangkan Tabel 23. menyajikan debit air yang
diambil dari tahun ke tahun dan Gambar 39 merupakan diagram batang dari Tabel 23.
Berdasarkan Tabel 23. jumlah pengambilan air di danau Beratan meningkat pada
musim kemarau yaitu: bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Data
pengambilan air dari tahun 1996 – 2015, volume rerata pengambilan terbesar terjadi
pada bulan Februari sebesar 0,0103 m3/detik dan rerata terkecil terjadi pada bulan
Agustus sebesar 0,0078 m3/detik.
Berdasarkan hasil survei lapangan, masyarakat di lokasi penelitian dikelompokkan
menjadi 2 yaitu: masyarakat asli setempat dan masyarakat pendatang (migran).
Masyarakat asli setempat waktu penggunaan air dalam sehari sebanyak 3 kali, yaitu:
pagi, siang, dan sore. Sedangkan masyarakat migran waktu penggunaan air dalam
sehari sebanyak 4 kali, yaitu: pagi, siang, sore, dan malam; begitu pula masyarakat
migran dalam volume penggunaan air lebih banyak 35 liter/hari dibandingkan dengan
masyarakat asli setempat.
3). Fluktuasi dan Perubahan Timbunan Air (ΔS)
Air hujan yang jatuh di daerah penelitian akan mengalami berbagai proses, seperti:
penguapan, meresap ke dalam tanah, dan sisanya menjadi aliran di atas permukaan
tanah melalui saluran-saluran kecil. Aliran tersebut akhirnya masuk ke danau dan
merupakan fungsi sebagai pengaliran masuk ke danau. Sedangkan air yang ada di
commitoleh
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Gambar 39. Diagram Batang Debit Air Diambil PDAM Periode 20 Tahun
domistik dan ke luarnya air danau melalui retakan. Proses ini merupakan fungsi sebagai
pengeluaran.
Jumlah air yang tertampung di danau Beratan tidak tetap, tetapi berubah-ubah
setiap waktu. Fluktuasi air danau ini dapat diamati berdasarkan perubahan ketinggian
muka air (TMA) danau dan perubahan timbunan air (ΔS) dari waktu ke waktu. Kondisi
fluktuasi tinggi muka air danau Beratan dari tahun 1996 sampai tahun 2015 dapat
dilihat pada Tabel 24 dan Gambar 40 merupakan diagram batang dari rata-rata fluktuasi
air danau. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2000 bulan September
sampai bulan Desember tahun 2000 fluktuasi air berada di bawah 0 papan duga ( ˂
1239,19 m). setelah pertengahan tahun 2001 bentuk fluktuasi air teratur, ini
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Gambar 40. Diagram Batang Fluktuasi
Air Danau
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menunjukkan kenaikan muka air seiring dengan musim hujan dan turunnya muka air
bersamaan dengan musim kemarau. Fluktuasi air tertinggi terjadi pada tahun 2002
bulan Februari sebesar 2,62 m dan terendah terjadi pada tahun 2000 bulan Nopember
sebesar -0,59 m
Nilai dari perubahan timbunan air (ΔS) danau, dapat positif dan dapat negatif,
perubahan timbunan air positif apabila volume suatu waktu lebih kecil dari volume
berikutnya. Perubahan timbunan air dikatakan negatif apabila volume suatu waktu lebih
besar dari volume berikutnya.
Perhitungan volume air danau menggunakan formula 3 dari Welch (1952), dimana
formula tersebut telah diuraikan pada bab 3 pada desertasi ini. Formula Welch ini
memerlukan dua parameter seperti: data fluktuasi dan data luas tiap lapisan ke dalaman
air. Data luas tiap lapisan diperoleh dari peta kontur kedalaman air danau skala 1 :
25.000 dan data fluktuasi permukaan air danau (Tabel 24). berdasarkan analisa peta
kontur danau diperoleh hubungan elevasi dengan luas genangan tiap lapisan lihat Tabel
25. dan dari tabel tersebut dibuat grafik (Gambar 41.).
Tabel 25. Hubungan Elevasi dengan Luas Genangan Danau Beratan
Lapisan kedalaman air
Elevasi dalam meter
Luas genangan dalam
(m. a. L)
km2
1
1219
0,24
2
1224
1,90
3
1229
2,56
4
1234
3,85
5
1239
4,49
Sumber: Hasil analisa peta kontur air danau Beratan 2015
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Gambar 41. Grafik Hubungan Elevasi
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Gambar 42. Diagram Batang Debit Timbunan Air Danau Periode 20 Tahun
Setelah diketahui luas masing-masing lapisan dan elevasi tiap bulan, sehingga
dapat dihitung volume bulanan dan hasilnya bisa dilihat pada Lampiran 16.a. sampai
16.t.. Selanjutnya dari hasil perhitungan volume ini dapat digunakan untuk menentukan
debit perubahan timbunan air dengan menggunakan rumus 4. Lampiran 17a. sampai
17.t, menyajikan perhitungan debit perubahan timbunan air. Sedangkan Tabel 26.
menyajikan hasil dari perhitungan debit perubahan timbunan air danau Beratan dari
tahun 1996 sampai tahun 2015. Berdasarkan rata-ratanya selama 20 tahun debit
perubahan timbunan air danau Beratan terbesar 0,3883 m3/detik terjadi pada bulan
Desember dan terendah 0,1328 m3/detik terjadi pada bulan Juli Debit perubahan
timbunan air rata-rata tahunan sebesar 0,5748 m3/detik. Tinggi muka air danau tertinggi
2,62 m dari saat 0 alat duga terjadi pada bulan Februari tahun 2002 dan volume terbesar
juga terjadi pada saat itu. Fluktuasi terendah -0,59 m terjadi pada bulan Nopember
tahun 2000 dan volume terendah terjadi pada bulan yang sama, rerata fluktuasi tahunan
sebesar 13,29 .m.
4). Ke luarnya Air Danau Melalui Retakan.
Air danau dapat masuk ke dalam air tanah baik melalui proses infiltrasi maupun
melalui retakan batuan di dasar danau. Menurut Purbo (1972) di lereng selatan danau
Beratan diperkirakan ada retakan batuan, sehingga ditemukan mata air (spring)
mengalir ke Tukad Baturiti dan Tukad Penet. Oleh karena itu tidak tertutup
kemungkinan terjadinya penurunan volume air danau Beratan yang disebabkan oleh
masuknya air melalui retakan tersebut. Sampai saat ini belum pernah dilakukan
pengukuran terhadap penurunan volume air danau yang ke luar melalui retakan,
sehingga parameter ini akan di cari dalam penelitian ini dengan menggunakan formula
commit to user
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Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 18.a sampai 18.t dan hasilnya
dibuat grafik imbangan air bulanan (Gambar 43.). Tabel 27 menyajikan hasil imbangan
air danau Beratan berdasarkan rata-ratanya selama periode 20 tahun. Kemudian dari
Tabel 27 ini dibuat grafik imbangan air rata – ratanya (Gambar 43).
Berdasarkan Gambar 43. grafik imbangan air danau Beratan dari tahun 1996 –
2015 yang parameternya terdiri dari: aliran masuk (curah hujan, limpasan), aliran ke
luar (evaporasi air bebas, pemakaian air dan rembesan) dan perubahan timbunan air.
Pada tahun 1998 sampai awal tahun 2004 bentuk grafiknya cenderung lebih lancip dan
lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh curah
hujan masih lebat, perubahan fungsi lahan dari hutan/perkebunan menjadi

Debit (m3 /dt)

pemukiman/sarana fisik pariwisata masih sangat kecil sehingga air hujan yang jatuh di

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Inflow
Outflow
Storage

Bulan
Gambar 43. Grafik Imbangan Air Danau Beratan Rata-Rata Bulanan Periode 20 Tahun
daerah tangkapan akan lebih banyak masuk ke dalam tanah (infiltrasi) selanjutnya
masuk ke danau sebagai aliran dasar.
Pada tahun 2005 sampai tahun 2007 bentuk grafik imbangan air danau cenderung
tumpul dan rendah baik aliran masuk maupun aliran ke luarnya. Hal ini disebabkan
oleh intensitas hujan pada tahun-tahun tersebut rendah, air danau mulai intensif
dimanfaatkan oleh PDAM untuk air minum di sekitar Dataran Tinggi Bedugul dan
perubahan fungsi lahan dari hutan/perkebunan menjadi permukiman/ sarana fisik
pariwisata semakin meningkat sehingga curah hujan yang jatuh di daerah tangkapan
lebih banyak menjadi limpasan (run off) masuk danau
Awal tahun 1996 sampai tahun 1998 bentuk grafik cenderung semakin tumpul
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permukiman/sarana fisik pariwisata, sehingga limpasan yang masuk ke danau lebih
besar bila dibandingkan dengan meresapnya air ke dalam tanah. Faktor lain seperti
penggunaan air oleh PDAM untuk air minum baik di Dataran Tinggi Bedugul maupun
di daerah sekitarnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Air yang dipakai di sekitar
daerah tangkapan hujan akan kembali lagi ke danau sebagai aliran dasar (base flow).
.
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Awal dan akhir tahun 1999 sampai awal tahun 2005 aliran ke luar lebih besar dari
pada aliran masuk, sedangkan pada bulan Oktober sampai bulan Maret justru terjadi
sebaliknya. Tahun 1999. sampai tahun 2003 yaitu terjadi perubahan dimana aliran
masuk lebih besar bila dibandingkan dengan aliran ke luar
Berdasarkan perhitungan imbangan air dari tahun 1996 sampai tahun 2015 baik
parameter aliran masuk maupun parameter aliran ke luar air danau Beratan masih
tersedia air sebesar 0.0353 m3/detik atau 3.049,9 m3/hari. Secara kuantitatif potensi air
danau Beratan masih stabil. Grafik imbangan air rata-rata periode 20 tahun
menunjukkan kecenderungan nilai surplus pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan
kecenderungan defisit pada bulan April sampai September Perbedaan nilai aliran masuk
dan aliran ke luar danau dari bulan ke bulan berikutnya tidak besar.

2. Sedimentasi Danau Beratan
Sedimentasi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe sedimen berdasarkan
cara terangkutnya dan tipe sedimen berdasarkan ukuran butirnya. Berdasarkan cara
terangkutnya sedimen dibagi menjadi muatan terlarut (wash load), muatan tersuspensi
(suspended load), dan muatan dasar (bed load) (Chamley, 1990; Aidin et al, 2014; ).
Macam muatan sedimen tersebut tergantung pada kekuatan tenaga pengangkut dan
ukuran partikel sedimen. Klasifikasi ini digunakan untuk pengamatan sedimen pada
sungai atau saluran air yang lain. Berdasarkan ukuran butirnya sedimen dibagi menjadi
partikel koloid, partikel tersuspensi, dan partikel yang dapat mengendap (Hakanson,
1984; Mulyanto, 2008; Walter et al, 2014).
Partikel terlarut dan partikel tersuspensi berada bersama sebagai muatan
tersuspensi, keduanya dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya. Kedua partikel
tersebut dalam metode analisa air disebut sebagai zat padat total (total Solid) ( Alaerts,
1984). Zat padat total diperoleh dari sampel yang dikeringkan pada suhu tertentu.

a. Pengukuran dan Perhitungan Suspensi
Partikel tersuspensi dapat dibedakan menjadi dua yaitu partikel tersuspensi
koloidal (partikel koloid) dan partikel tersuspensi biasa (partikel tersuspensi). Partikel
koloid menyebabkan kekeruhan air, sedangkan partikel tersuspensi tidak menyebabkan
kekeruhan karena ukurannya yang lebih besar (Chapman et al, 2002). Kekeruhan air
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Konsentrasi suspensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah partikel yang tertahan
oleh filter kertas.
Partikel tersuspensi diukur dengan cara menyaring sampel dengan filter kertas
kemudian filter yang mengandung zat tersuspensi dikeringkan pada suhu 1050C selama
2 jam. Filter kertas ini terbuat dari kertas biasa dengan ukuran diameter pori = 10 µm.
Filter ini menahan semua partikel tersuspensi dan sebagian kecil partikel koloid yang
dapat diabaikan (partikel koloid tertahan karena selama filtrasi ada pori kertas yang
tertutup). Perhitungan suspensi telah dijelaskan di muka pada bab metode penelitian.
Hasil perhitungan konsentrasi suspensi dapat dilihat pada Tabel 28. berikut ini.
Tabel 28. Total Konsentrasi Suspensi Masuk Danau Beratan
Bulan

Saluran 1 (S1)
(mg/L)
September
558
Oktober
189
Nopember
220
Desember
1.460
Januari
826
Februari
694
Maret
483
Total
4.430
Rerata
632,9
Sumber: Hasil analisis

Saluran 2 (S2)
(mg/L)
89
232
467
930
528
326
267
2.839
405,6

Saluran 3 (S3)
(mg/L)
475
169
197
1.085
714
564
389
3.593
513,3
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Saluran 4 (S4)
(mg/L)
94
65
233
488
322
216
165
1.583
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Konsentrasi suspensi dari semua saluran yang digunakan sebagai lokasi penelitian
memperlihatkan bahwa saluran 1 mempunyai konsentrasi yang tertinggi dibandingkan
dengan saluran yang lain, tetapi melihat polanya konsentrasi saluran 1 berangsur-angsur
turun (Gambar 44). kondisi ini mungkin disebabkan pada awal musim hujan tanah
dalam keadaan kering, \sehingga tanah mudah terdispersi oleh tetes hujan dan oleh
kelebihan hujan tanah kemudian diangkut.
Kondisi umum suspensi pada semua saluran mempunyai pola yang menurun dari
waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena semakin sedikit tanah pada lereng bukit dan
sekitar danau yang terdispersi atau tererosi karena tanah semakin jenuh dengan airtanah,
sehingga ikatan partikel tanahnya menjadi lebih stabil. Berkurangnya hasil erosi akan
menyebabkan berkurangnya hasil suspensi yang terkumpul pada danau. Hasil suspensi
diukur dari konsentrasi suspensi dengan volume air yang mengandung suspensi
tersebut. Selain berkurangnya sumber suspensi,penambahan airtanah pada danau akan
lebih menurunkan konsentrasi suspensi yang ada dalam air pada akhirnya menurunkan
hasil suspensi
b. Pengukuran dan Perhitungan Total Padatan Terlarut (TDS)
Partikel terlarut terjadi karena ukuran partikel sangat kecil (kurang dari 1mm/10-9
m), tetapi dalam kenyataannya ada molekul organis polimer tetap bersifat partikel
terlarut meskipun ukurannya lebih dari 10 µm dan ada juga partikel koloid bersifat
sebagai zat terlarut (Alaerts, 1984; Walter et al, 2014). Untuk itu total padatan terlarut
(TDS) dalam penelitian ini meliputi partikel terlarut dan partikel koloid.
Total padatan terlarut diukur dengan cara mengeringkan sampel lolos saring sisa
penentuan partikel tersuspensi pada suhu 1050C. Partikel terlarut dapat berupa garamgaram dan molekul organis atau dapat juga berupa partikel koloid. Hasil perhitungan
disajikan pada Tabel 29
Tabel 29. Total Konsentrasi TDS Masuk Danau Beratan
Bulan
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Februari

Saluran 1 (S1)
(mg/L)
195
154
151
134
162
150

Saluran 2 (S2)
(mg/L)
144
150
147
136
140
138
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Saluran 3 (S3)
(mg/L)
151
146
149
136
140
153

Saluran 4 (S4)
(mg/L)
143
149
149
149
138
143
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Maret
146
146
Total
1.092
1.001
Rerata
156
143
Sumber: Hasil analisis Lampiran…..

147
1.022
146

134
1.005
143,6

Gambar 45. Grafik Total Konsentrasi TDS Masuk Danau Beratan
Pola konsentrasi TDS antar saluran berbeda (Gambar 45). Konsentrasi TDS pada
saluran 1 lebih besar dari saluran lainnya kemudian berangsur-angsur turun dan
meningkat kembali pada bulan Januari. Penurunan konsentrasi terjadi karena
bertambahnya air dalam danau relative lebih besar dibandingkan dengan bertambahnya
partikel terlarut.
Konsentrasi TDS pada semua saluran mengalami fluktuasi atau naik turun. Bulan
September hingga bulan Desember konsentrasinya berturut-turut turun, kemudian pada
bulan Januari mengalami penaikan. Bulan Januari konsentrasi TDS naik disebabkan
oleh berkurangnya volume danau. Kelebihan hujan digunakan untuk menjenuhkan
tanah sehingga aliran permukaan yang membawa hasil erosi menjadi berkurang. Bulan
berikutnya kenaikan konsentrasi terjadi karena bertambah besarnya hujan yang menjadi
aliran dan simpanan airtanah, selain itu banyaknya ganggang juga mempengaruhi
jumlah partikel organis yang berlaku sebagai padatan terlarut. Pada akhir kajian
konsentrasi partikel terlarut mencapai nilai yang sangat besar karena volume danau
berkurang dan ganggeng semakin banyak.
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Konsentrasi TDS keempat saluran pada Gambar 45. Memiliki pola yang relatif
sama. Konsentrasi maksimum TDS pada saluran 1 terjadi pada bulan September dan
terendah pada bulan Desember dan bulan Maret pada saluran 4. Pada awal musim hujan
yang

dipresipitasikan masih sedikit. Jumlah air sebagai media untuk terjadinya

pelarutan akan mempengaruhi hasil/konsentrasi unsur terlarut, sehingga pada awal
musim hujan total padatan terlarut memiliki konsentrasi yang normal. Konsentrasi
tertinggi total padatan terlarut terjadi pada bulan September. Hujan mulai berkurang
tebalnya pada bulan Maret, sehingga konsentrasi total padatan terlarut pada bulan ini
juga rendah.
c. Karakteristik Sedimen.
Berdasarkan hasil analisis laboratorium, fraksi sedimen di Danau Beratan
didominasi fraksi.pasir, fraksi debu, dan fraksi liat. Sampel 2, 3 dan 4 memiliki fraksi
pasir > 70% termasuk tinggi. Sampel 2,3 dan 4 merupakan alur utama aliran di dalam
danau sehingga ada akumulasi sedimen, dan ditandai pula oleh substrat dasar yang
keras. Sementara sampel 5 dan 6 merupakan bukan alur utama aliran memiliki fraksi
liat > 30%, dan sampel 1 dan 6 memiliki fraksi debu tinggi > 41%. Lebih jelasnya lihat
Tabel 30 berikut ini.
Tabel 30 Karakteristik Sedimen Danau Beratan
Titik
Material
Organik
Pengamatan
TOM (%
Rasio C : N
berat kering)
1
16,5
11
2
15,8
14
3
19,6
15
4
15,4
17
5
12,7
15
6
12,6
12
Sumber: hasil analisis

Pasir
(%)
29,65
71,27
71,40
78,48
37,25
26,81

Fraksi
Debu
(%)
41,44
24,35
16,23
18,87
26,43
42,58

Liat
(%)
28,91
4,38
12,37
2,65
36,32
30,61

Karakteristik sedimen Danau Beratan memiliki kadar total organic matter yang
berkisar antar 12,6% – 19,6%, menunjukkan kisaran sedang sampai tinggi. Kadar total
organic matter pada sedimen dapat mencirikan tingkat kesuburan danau. Menurut Entz
(1977) kadar total organic matter < 17% (dari berat kering sedimen) menunjukkan tipe
oligotrof, sedangkan kadar total organic matter ˃ 30% mencirikan tipe eutrofik.
Berdasarkan kriteria tersebut, Danau Beratan umumnya berada pada kondisi oligotrofik
(sampel 1, 2, 4, 5, dan 6) hingga mesotrofik (sampel 3). Kondisi sedimen mesotrofik
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Bahan organik sedimen Danau Beratan yang cenderung tinggi, dapat bersumber
dari inlet, sisa perombakan tumbuhan air serta dari sisa pakan dan feses pada aktivitas
budidaya ikan sistem jaring apung. Tubuh danau yang menjadi pusat aktivitas budidaya
ikan sistem jaring apung, yaitu sampel 1, 2, 3, dan 4 memiliki kadar total organic
matter lebih tinggi dari sampel 5 dan 6 yang secara nyata tidak terdapat budidaya ikan
sistem jaring apung. Hal tersebut mencerminkan adanya pasokan organik yang
signifikan dari sisa pakan dan feses ikan yang dipelihara.
Rasio karbon organik (C) dan nitrogen organik (N) sedimen mencerminkan
tingkat kesuburan sistem sedimen. Menurut Hakanson (1984) rasio C : N organik
sedimen dipertimbangkan sebagai penduga produktivitas sedimen, dimana semakin
tinggi rasio C : N organik sedimen mencirikan sistem sedimen bersifat oligotrofik.
Permasalahan ini terkait dengan tahap perombakan bahan organik yang semakin
berumur akan menyisakan kadar karbon yang tinggi dan semakin sulit untuk
mengalami perombakan, selanjutnya tidak dapat berfungsi sebagai sumber pakan. Rasio
C : N organik pada tubuh air dapat mencapai 50 : 1, proporsi senyawa tersebut cukup
tinggi yang bersumber dari daratan dan mikrofita meningkat mengalami proses
penguraian selektif oleh mikrobial sepanjang diangkutnya bahan organik tersebut oleh
limpasan (Wetzel, 1983; Walter et al., 2014).
Sedimen Danau Beratan kelihatannya rasio C : N organik tampak relatif rendah
(< 20), itu sebagai bukti bahwa karakteristik sedimen organik yang masih dalam tahap
perombakan awal atau muda.
3. Potensi Ekonomi Danau Beratan
Danau Beratan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan juga
memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Keberadaan danau Beratan telah berubah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat Bedugul dan
sekitarnya. Karena memiliki daya tampung air yang cukup besar, maka keberadaan
danau Beratan pun memberikan banyak sekali fungsi bagi kehidupan di sekitarnya.
Adapun fungsi danau tersebut antara lain:
a. Fungsi Danau Beratan sebagai Perikanan Tangkap
Potensi perikanan yang terdapat di danau Beratan masih sangat banyak dan belum
dioptimalkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan para nelayan di sekitar
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Gambar 46. Peta Persebaran Sedimen
Organik
di Danau Beratan
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danau yang hanya memiliki alat seadanya dan sangat sederhana. Di sisi lain masyarakat.
setempat yang berprofesi sebagai nelayan belum sepenuhnya dioptimalkan oleh para
nelayan, hal tersebut terbukti dari jumlah hari menangkap ikan hanya 4 x seminggu.
Selain itu jumlah hasil ikan tangkapan hanya diutamakan untuk konsumsi keluarga dan
sisanya baru di jual ke pasar. Hal tersebut terbukti dari jumlah ikan yang dijual ke pasar
jumlahnya sangat sedikit
Guna menunjang kehidupan ekonomi masyarakat, masyarakat daerah sekitar
danau Beratan bersama pemerintah Kabupaten Tabanan bisa memanfaatkan danau
sebagai lahan pembudidayaan perikanan darat. Untuk perikanan air tawar, Dinas
Perikanan Kabupaten Tabanan pada tahun 1996 telah melepas 8 spesies nekton yang
terdiri dari: kaper (cyprinus carpio), tawes (puntius javanicus), mujair (oreochramis
mossambicus), nila (orechromis nylotucus), lele (clarias batrachsis), belut (monopteha
albus), kepala timah (rasbora trillineaota), dan nilem (osteochilus hasselti). Usaha
pemerintah menaburkan jenis ikan ke danau dengan maksud agar gizi masyarakat di
sekitar dataran tinggi Bedugul dapat ditingkatkan.
Kondisi perikanan tangkap di danau Beratan sangat berpotensi untuk dapat
dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila masyarakat
memaksimalkan penangkapan ikan baik dari jenis tangkapan serta volume penangkapan
ikan. Lebih jelasnya perhitungan ekonomi perikanan tangkap di danau Beratan dapat
dilihat pada Tabel 31 berikut ini.
Tabel 31. Nilai Ekonomi Produk Ikan di Danau Beratan
No Keterangan
Harga per
(Rp/Ton)
1
Harga jual
2
Biaya total perikanan tangkap
3
Biaya langsung perikanan tangkap
4
Biaya penangkapan:
6.550.000
a. Bahan bakar
1.500.000
b. Sewa sampan, jala, dan 2.700.000
umpan
2.500.000
5
c. Upah tenaga
415.000
Keuntungan usaha (10%* Biaya
6
tangkap)
Biaya tak langsung (jasa danau yang
harus diperhitungkan):
350.000
a. Nilai benih ikan
1.200.000
b. Nilai pakan
900.000
c. Nilai air & nutrisi
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Sumber; Data primer dianalisis 2015
Nilai ekonomi danau Beratan sebagai produsen ikan tangkap rata-rata sebesar Rp
4.950.000, maka dengan produksi ikan tangkap yang tercatat di Dinas Perikanan
Kabupaten Tabanan sebanyak 461,6 ton x Rp 2.450.000 = Rp 1.130.920.000 atau
1,131 milyar/tahun. Tingginya nilai ekonomi ikan tangkap danau Beratan disebabkan
oleh tingginya harga ikan tangkap baik ikan kaper, tawes, nila, mujair, lele dan belut.
Ikan kaper hasil tangkapan harganya berkisar Rp 50.000/kg, ikan tawes harganya
berkisar Rp 45.000/kg, ikan nila harganya berkisar Rp 40.000/kg, ikan mujair dan lele
harganya berkisar Rp 35.000.
b. Fungsi Danau Beratan sebagai Budidaya Perikanan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat banyak
yang melakukan kegiatan budidaya ikan dengan cara mengembangkan sistem jaring
apung. Kondisi Danau Beratan memang sangat memungkinkan untuk dilakukan sistem
budidaya perikanan melalui jaring apung, hal tersebut menjadi nyata berkat dukungan
dari luas Danau Beratan yang besar, selain itu keberadaan danau juga memiliki potensi
kekayaan alam yang sangat besar dan masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
Perhitungan nilai ekonomi lingkungan yang disumbangkan oleh Danau Beratan kepada
usaha jaring apung dapat dilihat pada perhitungan nilai ekonomi seperti tampak di
Tabel 32.
Tabel 32 Nilai Ekonomi Budidaya Ikan Jaring Apung di Danau Beratan
No Keterangan
Harga per Unit Nilai Total Per Unit
(Rp/ton
(Rp/ton)
1
Harga pasar
9.000.000
2
Biaya total perikanan jarring apung
9.000.000
3
Biaya langsung jaring apung
4.550.000
4
Biaya pemeliharaan ikan di jarring
4.500.000
apung (keramba):
a. Penyusutan
jaring
dan
kerangka keramba
500.000
b. Bahan bakar
300.000
c. Pakan
2.200.000
d. Upah tenaga
1.500.000
5
Laba Layak (10% dari biaya
500.000
langsung)
6
Biaya tak langsung (jasa danau
4.550.000
yang harus diperhitungkan) :
7
Nilai air dan jasa lingkungan lainnya 4.550.000
Sumber: Data primer dianalisis 2015
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Tabel 32 menunjukkan nilai ekonomi Danau Beratan sebagai wadah budidaya
perikanan jarring apung adalah Rp.4.500.000 per ton ikan. Data pada tahun 2015
diketahui jumlah produksi ikan jarring apung sebanyak 25 ton, maka nilai ekonomi total
Danau Beratan sebagai wadah budidaya jaring apung mencapai 25 x Rp.4.500.000 =
Rp.112..500.000 atau lebih dari Rp112,5 juta/tahun.
Kecilnya nilai ekonomi dari Danau Beratan yang berfungsi sebagai budidaya
ikan jaring apung, disebabkan oleh masih sedikit masyarakat sekitar danau berminat
menjadi petani ikan jaring apung yaitu kurang lebih 15 orang dan baru berjalan 14
bulan.. Berdasarkan wawancara dengan petani ikan jarring apung, pengetahuan mereka
masih minim tentang budidaya ikan jarring apung, hal tersebut menunjukkan bahwa
apabila dikelola dengan baik dan maksimal maka Danau Beratan akan memberikan
kontribusi yang lebih besar lagi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat serta
peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Tabanan. Selain itu hasil perhitungan tersebut
juga menunjukkan bahwa keberadaan Danau Beratan dalam program pembangunan
daerah sangat besar dan dapat dijadikan sebagai salah satu sektor yang menjadi leading
sector di daerah apabila keberadaannya terus dimaksimalkan dan dikembangkan secara
keberlanjutan dan berkesinambungan.
c. Fungsi Danau Beratan sebagai Air Minum
Air merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh setiap
manusia. Manfaat air minum dalam setiap kehidupan masyarakat sangat besar, hal
tersebut terbukti dari total konsumsi air oleh masyarakat setiap harinya terus
meningkat. Konsumsi air baik untuk mencuci, memasak, membersihkan kendaraan
serta kebutuhan lainnya. Dengan demikian keberadaan air danau Beratan perlu dijaga
dan dilestarikan sehingga dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan selamanya.
Nilai ekonomi air danau Beratan sebagai air minum masyarakat sekitar bedugul
yang tinggal di pinggiran danau dapat dihitung seperti yang disajikan pada Tabel 33
Tabel 33. Nilai Ekonomi Danau Beratan Sebagai Air Minum
No Keterangan
Harga Per Unit
(Rp/m3)
1
Harga jual air minum
4.552
2
Biaya pengambilan air:
3.015
a. Biaya makan
1256
b. Biaya bahan bakar
654
c. Biaya sewa kendaraan
568
d. Penyusutan mesin
537
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Keuntungan usaha (10%*

32

1.575.040.000

Jumlah air bersih yang disediakan oleh danau Beratan sebanyak 49,22 juta m3 per
tahun dengan harga air minum Rp 4.552/m3, maka diperoleh angka jumlah penerimaan
hasil penjualan sebesar Rp 224.049.440.000/tahun. Selanjutnya diketahui biaya
pengambilan air dari sumbernya sebesar Rp 3.015/m3, maka diperoleh biaya total
pengambilan air baku sebesar Rp 148.398.300.000 /tahun. Kemudian diperhitungkan
laba yang layak sebesar 10% x Rp 148.398.300.000/tahun = Rp 14.839.830.000/tahun.
Dengan demikian dapatlah dihitung nilai air minum yang diambil dari danau Beratan
sebesar Rp 224.049.440.000 – Rp 148.398.300.000 – Rp 1.575.040.000 = Rp
74.076.100.000/tahun.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai air danau Beratan
yang dimanfaatkan sebagai air minum oleh masyarakat setempat sebesar Rp
74.076.100.000/tahun. Tingginya nilai ekonomi danau Beratan menunjukkan bahwa
manfaat dan keberadaan air tersebut sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dampak
nyata yang diakibatkan oleh hilangnya sumber air bersih dari danau Beratan terhadap
kehidupan masyarakat adalah kesehatan masyarakat akan terganggu akibat hanya
mengkomsumsi air danau yang telah tercemar.
d. Fungsi danau Beratan sebagai pariwisata
Danau Beratan merupakan danau terbesar kedua di Bali setelah danau Batur.
Potensi kekayaan dan keindahan biodiversity yang dimilikinya sangat cocok untuk
dapat dijadikan pariwisata alam daerah. Selama ini pengembangan danau Beratan
belum dioptimalkan sebagai objek pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan.
Kondisi tersebut tercermin dari kurangnya infrastruktur wisata

yang terdapat

dipinggiran danau dan di dalam danau serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak
mencerminkan terhadap pemanfaatan danau Beratan sebagai objek pariwisata secara
maksimal.
Banyak wisatawan yang dating ke danau Beratan untuk menyaksikan keindahan
pemandangan danau dan sekitarnya. Berdasarkan kondisi tersebut maka sangatlah
memungkinkan akan memberikan manfaat (kontribusi) nyata terhadap kesejahteraan
masyarakat maupun perekonomian daerah, apabila danau Beratan dikelola secara baik
dan maksimal. Untuk menilai ekonomi manfaat danau Beratan sebagai Obyek Wisata
yakni dengan pendekatan biaya perjalanan (travel cost method). Hal yang penting
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dalam pendekatan biaya perjalanan ini adalah 1) Biaya perjalanan dari kota asal sampai
di kota tujuan (danau Beratan), 2) Lamanya waktu dalam menempuh perjalan, 3)
Pengeluaran makan dalam perjalanan, 4) Lamanya tinggal di tempat tujuan (danau
Beratan) , dan 5) Pengeluaran untuk hotel, makan-minum, dan rekreasi lainnya.
Penghitungan nilai ekonomi sebagai obyek wisata disajikan pada Tabel 34 berikut ini.
Jumlah kunjungan wisatawan ke danau Beratan tahun 2015 sebanyak 404.756
orang, terdiri dari 215.005 orang (53,12%) wisatawan Nusantara dan 189.751 orang
(46,88%) wisatawan mancanegara. Jumlah hotel yang ada di kawasan danau Beratan
Tabel 34. Nilai Ekonomi Danau Beratan sebagai Obyek Wisata
No Keterangan
Nilai total per unit
Rp/7 orang
1
Nilai Ekonomi Total danau Beratan sebagai obyek 11.500.000
wisata alam (7 orang).
2
Biaya perjalanan dari lokasi asal ke danau Beratan
9.450.000
a. Biaya transport (PP)
800.000
b. Biaya makan
900.000
c. Time cost (Rp.150.000/jam – 7
7.750.000
orang/7 jam
3
Pengeluaran selama di danau Beratan
2.050.000
a. Transportasi local
350.000
b. Hotel (S kamar/1 malam)
1.000.000
c. Pengeluaran konsumsi (7 orang/
700.000
1 hari
Sumber: data primer tahun 2015
sebanyak 20 buah dengan jumlah kamar 301 dan jumlah tempat tidur 350. Dari
wawancara dengan beberapa pemilik hotel diperkirakan occupancy rate hotel dan
penginapan sebesar 55% pada tahun 2015. Atas Dasar data dan informasi tersebut dapat
dihitung nilai ekonomi Danau Beratan sebagai obyek wisata alam untuk Kabupaten
Tabanan sebesar:
a. {46,88% x (55% x 350) x Rp 11.500.000} untuk pengunjung dari mancanegara,
ditambah dengan
b. 53,12% x (55% x 350) x Rp 11.500.000) untuk pengunjung dari Nusantara
(domestik)
Hasil perhitungannya adalah: Rp 1.037.806.000 + Rp 1.175.944.000 = Rp
2.213.750.000. Jadi nilai ekonomi Danau Beratan sebagai obyek wisata alam untuk
Kabupaten Tabanan pada tahun 2015 mencapai Rp.2.213.750.000/tahun pada tahun
2015. Dengan mengamati basil tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Danau
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Beratan sebagai pariwisata sangat besar serta dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat dan terlebih peningkatan perekonomian daerah, akan tetapi nilai ekonomi
tersebut akan dihasilkan apabila pengelolaan Danau Beratan dilakukan secara
profesional yang tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, masyarakat
setempat sebagai pelaksana di lapangan juga telah dibekali dan dilatih sebagai pemandu
wisata dan menunjukkan pelayanan prima bagi wisatawan yang ada, serta sistem
informasi yang memadai juga sehingga dapat menunjang pergerakan dari wisatawan
serta memudahkan pemerintah dalam melakukan koordinasi dan evaluasi dengan
masyarakat

setempat

dalam

rangka

menunjukkan

wisata

yang

ramah

dan

berkesinambungan.
e. Fungsi Danau sebagai Festival Ulun Danu Beratan
Festival Ulun Danu Beratan merupakan even tahunan yang dilaksanakan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka memperkenalkan danau Beratan
kepada wisatawan domestic maupun wisatawan mancanegara. Pelaksanaan festival
tersebut berlangsung 10 hari yaitu mulai tanggal 14 Juni sampai 24 Juni tahun 2015.
Pada acara tersebut yang dilombakan terdiri dari: tarian Bali, sampan dan renang,
Disamping itu pihak panitia juga menyediakan berbagai stand yang menyediakan
ukiran-ukiran, lukisan, kerajinan perak, alat-alat music tradisional Bali, pakaian khas Bali,
makanan khas bali, sejarah Danau Beratan, obyek wisata daerah sekitar dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi tersebut menunjukkan bahwa Danau Beratan merupakan
salah satu aset pemerintah daerah yang paling potensial yang dapat dijadikan sebagai
modal dalam pembangunan daerah, akan tetapi progam pengembangan dan
pemanfaatannya hendaknya diselaraskan dengan kehidupan masyarakat setempat,
sehingga tidak bertentangan ataupun mendapatkan tantangan

dari

masyarakat.

Pengembangan danau sebaiknya dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam
semua proses, sehingga dengan demikian masyarakat merasa dihargai dan mencintai
danau tersebut, karena bagaimanapun juga masyarakat itu sendirilah yang menjadi
subyek utama dalam menciptakan kesuksesan program pembangunan tersebut, sehingga
menjadi

suatu

keharusan

melibatkan

mereka

dan

sekaligus

mengangkat

perekonomiannya.
Nilai ekonomi Danau Beratan sebagai obyek wisata daerah berupa Festival Ulun
Danu Beratan (FUDB) yakni dengan pendekatan pengeluaran (anggaran) pemerintah
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menunjukkan bahwa nilai ekonomi penyelenggaraan Festival Ulun Danu Beratan
mencapai Rp.2.250.000.000 yang terdiri dari Rp.750.000.000 dari pemerintah Provinsi
Bali dan Rp.1.500.000.000 dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Tingginya nilai ekonomi pelaksanaan FUDB disebabkan oleh proses pembentukan
sampai dengan pelaksanaan acara FUDB membutuhkan komunikasi dari berbagai
elemen/ institusi serta jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan yang sangat banyak,
sehingga membutuhkan pengeluaran yang sangat besar. Jumlah tersebut menjelaskan
bahwa pemerintah berharap melalui pelaksanaan FUDB akan memberikan nilai tambah
(Value Added) yang lebih besar yang akan diterima oleh pemerintah maupun
Tabel 35. Nilai Ekonomi Festival Ulun Danu Beratan (FUDB) Tahun 2015
No Keterangan
Jumlah
Pengeluaran
Pelaksanaan
FUDB
Tahun 2015
1
Anggaran Pemerindah Daerah Provinsi Bali
2
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
3
Jumlah Biaya
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan 2015

750.000.000
1.500.000.000
2.250.000.000

Masyarakat pada masa yang akan datang, selain itu harapan lainnya yakni Danau
Beratan semakin dikenal oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
f. Fungsi Danau Beratan untuk Transfortasi Pariwisata
Wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjumg ke danau
Beratan sangat tertarik dengan keindahan alam sekitar danau, untuk itu wisatawan
menyewa speedboat yang disediakan oleh masyarakat setempat untuk melihat dari
dekat panorama sekitar danau dengan harga sewa sekali putaran Rp 90.000.- Data
volume angkutan speedboat terdiri dari:
Jumlah unit kapal = 54 unit
Daya angkut penumpang/trip = 6 orang
Trip/hari = 10 X
Tarif/orang/trip = Rp 15.000
Nilai ekonomi danau Beratan yang berfungsi sebagai transfortasi pariwisata yaitu
jumlah wisatawan/hari = 54 unit x 6 orang x 10 trip = 3240 orang/hari. Jumlah
penerimaan sewa speedboat sebesar = 3240 x Rp 15.000 = Rp 48.600.000,- per hari.
Sedangkan penerimaan sewa per tahunnya = Rp 48.600.000 x 30 x 12 = Rp
17.496.000.000,- per tahun.
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Untuk sampai pada perhitungan nilai ekonomi jasa lingkungan yang diberikan
oleh Danau Beratan dalam usaha transportasi speedboat di Danau Beratan, maka harus
diperhitungkan semua jenis biaya yang dikeluarkan dan laba usaha yang harus
diterimakan kepada pengusaha angkutan speedboat di danau tersebut. Perhatikan Tabel
36 berikut ini.
Hasil perhitungan pada Tabel 36, ditemukan bahwa konstribusi Danau Beratan
terhadap jasa transportasi 54 buah speedboat penumpang dalam satu tahun sebesar Rp
15.779.307.000. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukan bahwa kontribusi danau
Beratan dalam jasa transfortasi pariwisata sangat besar dan dapat mempengaruhi
kehidupan masyarakat setempat
Tabel 36. Perhitungan Nilai Ekonomi dari Jasa Transfortasi Wisata
No Keterangan
Nilai per unit
Nilai total
Rp/unit/trip
1
Penerimaan total
48.600.000
17.496.000.000
2
Biaya usaha + laba
1.716.693.000
Biaya explisit
1.560.630.000
1. bahan bakar = 5 x 540 x 6900
18.630.000
2. penyusutan
30.000.000
3. upah tenaga = 54 x 540 x 50.000
1.458.000.000
4. biaya pemeliharaan speedboat
54.000.000
3
Keuntungan usaha (10% dari biaya
explisit)
156.063.000
4
Biaya tak langsung (jasa danau yang
harus diperhitungkan)
15.779.307.000
Sumber: data primer tahun 2015
g. Fungsi Air Danau Beratan untuk Pertanian Lahan Kering
Perkembangan sektor pertanian bergantung pada ketersediaan lahan yang subur
serta sistem pengairan yang kontinu sepanjang tahun dengan jumlah suplai air yang
memadai, sementara dari aspek lingkungan diperlukan teknologi budidaya yang
menghasilkan limbah seminimal mungkin, khususnya unsur hara dan residu pestisida.
Kegiatan pertanian di danau Beratan memanfaatkan bentangan lahan tangkapan danau
(chatmant area), sehingga kegiatan pertanian sebagian besar berada di bagian arah
hulu danau. Betbagai perlakuan terkait dengan kegiatan pertanian, seperti pemupukan
dan penggunaan pestisida dapat secara langsung berdampak kepada lingkungan
perairan danau. Pengembangan pertanian di sekitar danau Beratan sifatnya harus
ekstensif, hanya mengandalkan kesuburan alamiah. Badan air danau Beratan dapat
dipertimbangkan sebagai cadangan air yang dapat dimanfaatkan pada saat musim
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kemarau, lebih jelasnya penggunaan air danau untuk pertanian bisa dilihat pada
Gambar.... berikut ini
h. Fungsi Danau Beratan sebagai Kegiatan ke Agamaan
Air danau dalam masyarakat Hindu Bali dianggap suci dan dikaitkan dengan
Dewa Wisnu sebagai salah satu manisfestasi Tuhan dalam fungsi-Nya sebagai
pelindung dan pemelihara (Ardika, 2005). Setiap upacara keagamaan di Bali senantiasa
diakhiri dengan pemberian air suci atau tirtha kepada umat. Danau Beratan
dimanfaatkan juga oleh penduduk setempat sebagai tempat dilaksanakannya upacaraupacara keagamaan. Paling tidak setiap 6 bulan sekali dalam setahun diadakan upakara
pakelem, yaitu penenggelaman sesaji persembahan berupa hewan kurban (sapi) beserta
perlengkapannya ke tengah danau. Masyarakat petani di Bali yang tergabung dalam
organisasi Subak, mengelola sumberdaya air danau dengan sistem yang sangat baik,
yakni bersifat adil dan proporsional sesuai dengan luasan kepemilikan lahan dari
masing-masing anggota subak tersebut. Setiap anggota subak berkewajiban menjaga
dan memelihara danau atau sumber air lainnya, sehingga air senantiasa dapat mengairi
lahan mereka. Sebelah barat tepian danau Beratan terdapat pura Ulun Danu (pura
danau) biasanya organisasi subak setiap 6 bulan melaksanakan upacara keagamaan
sebagai ucapan terima kasih kepada Dewi Danu (dewa penguasa danau) yang telah
berkenan memberikan anugerah air untuk pertanian mereka (Cowley, 1989; Brown,
2001). Konsepsi Dewi Danu ini juga menunjukkan bahwa air danau Beratan yang
merupakan sumber air irigasi dari subak-subak di Bali dianggap sebagai tempat suci.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Danau Beratan
Pemanfaatan

danau

Beratan

sebagai

sumberdaya

alam

akan

dapat

mempengaruhi keberadaan danau itu sendiri, tidak hanya dilihat dari kegiatan
masyarakat yang berada di sekitar perairan danau atau sempadan danau saja, namun
perlu

diperhatikan

pula

berbagai

kegiatan

masyarakat

yang

berada

di

lingkungan/kawasan daerah tangkapan hujannya (catchment area). Dalam prinsip
ekosistem daerah aliran sungai dijelaskan bahwa keberadaan suatu danau sangat
dipengaruhi oleh keadaan daerah tangkapannya. Penurunan kualitas daerah tangkapan
akan mengakibatkan penurunan kualitas danau yang berada di dalamnya. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi danau Beratan antara lain:
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Sedimen baik dalam bentuk terlarut atau tidak terlarut adalah merupakan produk
pelapukan batuan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama perubahan iklim.
Oleh tenaga kinetik hujan dan aliran permukaan partikel tanah dapat terkelupas dan
terangkut ke tempat yang lebih rendah. Transpor sedimen dapat menyebabkan
terjadinya pendangkalan danau.
Partikel terendap mempunyai penyebaran dekat dengan sumbernya, karena
pemindahan yang terjadi dipengaruhi oleh kekuatan tenaga pengangkutnya. Dengan
demikian semakin jauh dari sumbernya partikel yang terendap semakin halus dan
sedikit (Walter et al. 2014). Hal ini juga terjadi pada dasar danau, semakin ke tengah
semakin tipis atau dasar danau lebih tinggi pada bagian tepi.
Total sedimen yang terkumpul pada Danau Beratan yang berasal dari saluran1,2,3
dan 4 berada pada klasifikasi sangat ringan (Tabel 28 dan Tabel 29). aliran permukaan
(runoff) yang terjadi pada Danau Beratan lebih kecil dari bentuklahan yang bukan
volkanik, karena seperti yang umum terjadi pada daerah volkanik air hujan banyak yang
hilang berubah menjadi air tanah (ground water) melalui proses infiltrasi. Meskipun
demikian hasil sedimen yang terkumpul pada Danau Beratan cukup banyak yaitu
sebesar 69,904 ton/tahun.
Berdasarkan hasil analisis citra satelit Quickbird tahun 2005 luas permukaan air
danau Beratan 3,827 km2, sedangkan hasil analisis citra satelit Quickbird tahun 2015
luas permukaan air danau Beratan menjadi 3,764 km2. Dalam kurun waktu 10 tahun
telah terjadi penyusutan luas permukaan danau Beratan sebesar 0,063 km2 dan secara
otomatis mengurangi volume air danau dan juga sebagai dampak negatif dari
sedimentasi. Dampak lain yang ditimbulkan sedimen adalah punahnya beberapa
phytoplankton karena tertutup oleh endapan sedimen.
b. Kualitas Air Danau Beratan
Kualitas air sangat penting , karena merupakan dasar dan pedoman untuk
mencapai tujuan pengelolaan air sesuai dengan peruntukannya. Masalah air pada
dasarnya menyangkut dua hal, yaitu kuantitas dan kualitasnya. Hal ini penting untuk
menentukan permasalahan berada dimana, dalam lingkungan apa, kualitas air yang
bagaimana, sehingga dapat dengan tepat menentukan strategi pengelolaannya.
Secara keseluruhan dari analisis terhadap 10 sampel air danau Beratan baik sifat
fisik, kimia masih dibawah ambang batas baku mutu air minum golongan 1, kecuali F,
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DO, BOD, COD, semua sampel tidak memenuhi persyaratan baku mutu air golongan 1.
Sifat biologi seperti Total Coliform dan Fecal Coliform semuanya sampel tidak
memenuhi persyaratan baku mutu air golongan 1.
Hasil perhitungan status mutu air danau Beratan untuk masing-masing lokasi
sampel menunjukkan bahwa danau Beratan telah tercemar ringan, sedang dan berat
(lihat Tabel 42 dan Tabel 43 ) tinggi rendahnya skor mutu air dipengaruhi oleh
beberapa kegiatan masyarakat sekitar tangkapan air danau maupun pada tubuh danau.
Tingkat pencemaran air di danau Beratan meningkat dari tahun 2014 sampai dengan
tahun 2015. Skor pencemaran tertinggi terjadi di sampel A1 dan A4 dan skor
pencemaran terendah terjadi di sampel C5 atau pada dasar danau. Dampak dari kualitas
air danau Beratan adalah punah ikan kepala timah (Aplocheilus panchax), punahnya
alga hijau (chorophyta), tidak layak untuk diminum, atraksi pariwisata yang keliling
danau jika kulit kena airnya akan menimbulkan gatal-gatal.
c. Perubahan Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan merupakan salah satu faktor penting untuk dibahas dalam
mempelajari air danau. Bentuk penggunaan lahan dapat mempengaruhi keadaan air
danau baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Fakhrudin, et al. 2009). Bentuk
penggunaan lahan di daerah penelitian terdiri dari: kebun/tegalan, hutan dan
permukiman/hotel. Untuk lebih jelasnya perubahan penggunaan lahan di daerah
penelitian tahun 2005 dan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 10
Kurun waktu 8 tahun terjadi penambahan luas hutan sebesar 4 hektar (0,3%),
hutan yang bertambah adalah semak belukar pada tepian sebelah utara dan barat danau.
Kurun waktu 8 tahun terjadi penyusutan luas lahan sebesar 5 hektar (0,3%). Penyusutan
luas lahan tegalan maupun kebun disebabkan oleh penambahan permukiman dan
perluasan lapangan parkir serana pendukung aktivitas pariwisata. Terjadi penambahan
luas lahan permukiman dan pasilitas pariwisata sebesar 8 hektar (0,4%). Pertambahan
luas pemukiman disebabkan dibangunnya beberapa hotel, vila, wisma PLN serta
perluasan parkir kendaraan pariwisata. Dampak dari perubahan penggunaan lahan
adalah ekosistem di daerah tangkapan air hujan terganggu, meningkatnya limpasan air
sehingga sedimen akan lebih banyak terangkut ke tubuh danau, selanjutnya volume air
danau akan berkurang
d. Meningkatnya Penggunaan Air
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Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabanan sejak tahun 1992
mulai pengambilan air danau Beratan untuk kebutuhan hotel dan penduduk di sekitar
dataran tinggi Bedugul. Jumlah pengambilan air dari tahun ke tahun semakin
meningkat, hal ini disebabkan oleh dari tahun ke tahun jumlah pelanggan semakin
bertambah.
Berdasarkan Tabel 23. jumlah pengambilan air di danau Beratan meningkat pada
musim kemarau yaitu: bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktobmer. Data
pengambilan air dari tahun 1996 – 2015, volume rerata pengabilan terbesar terjadi pada
bulan Februari sebesar 0,0103 m3/detik dan rerata terkecil terjadi pada bulan Agustus
sebesar 0,0078 m3/detik.
5. Koservasi Fungsi Danau Beratan Diwujudkan dalam Bentuk Peta Berbasis
SIG
a. Sistem Informasi
Sistem Informasi Lingkungan merupakan suatu sistem yang mempunyai
kemampuan analisis terhadap data spasial untuk keperluan manipulasi maupun
permodelan. Fungsi analisis ini dijalankan memakai data spasial dan data atribut dalam
SIG untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dikembangkan dari data yang ada
menjadi suatu persoalan yang relevan, fungsi analisis yang dimaksudkan adalah fungsi
pengolahan dan analisis data spasial dan atribut, dalam penyederhanaan berbagai
kelompok analisis terdapat 4 katogori yaitu : fungsi pemanggilan /klasifikasi
/pengukuran data, fungsi tumpang tindih, fungsi tetangga dan fungsi jaringan/
keterkaitan (Anwar, 2012).
Sistem

Informasi

dirancang

untuk

mengumpulkan,

menyimpan,

dan

menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografi merupakan
karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis, sehingga Sistem Informasi
Geografis merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam
menangani data yang bereferensi geografi: (a) masukan, (b) manajemen data
(penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis dan manipulasi data, dan (d)
keluaran (Aronoff, 1989)
Ada empat subsistem dalam Sistem Informasi Geografis meliputi:
1). Input
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Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan
atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggungjawab dalam
mengkonversi atau mentransformasikan format-format data–data aslinya ke dalam
format yang dapat digunakan SIG.
2). Output
Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian
basis data baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti: Tabel, grafik, peta
dan lain-lain.
3). Data Base Manajemen Sistem
Sub sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam
sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate dan diedit.
4). Manipulasi dan Analisis
Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG.
Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan permodelan data untuk
menghasilkan informasi yang diharapkan.

b. Analisis Overlay dengan Metode Intersect
Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi
Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas
grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot.
Overlay menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atributatributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut
dari kedua peta tersebut.
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Gambar 47. Langkah Proses Analisis Overlay

Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda.
Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari
satu layer untuk digabungkan secara fisik. Pemahaman bahwa overlay peta (minimal 2
peta) harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Dalam bahasa teknis harus ada
poligon yang terbentuk dari 2 peta yang di-overlay. Jika dilihat data atributnya, maka
akan terdiri dari informasi peta pembentukya (Guntara. 2013). Teknik yang digunaan
untuk overlay peta dalam dalam praktikum ini yakni intersect. Intersect yaitu suatu
operasi yang memotong sebuah tema atau layer input atau masukan dengan atribut dari
tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data
atribut dari kedua theme.
c. Analisis Spasial Penentuan Kawasan Konservasi Fungsi Danau Beratan
Analisis spasial zonasi konservasi fungsi danau dapat ditentukan dengan
menggunakan beberapa parameter berpengaruh, antara lain: jenis tanah, kemiringan
lereng, dan curah hujan. Selanjutnya masing-masing variabel diberikan skor yang
bervariasi sesuai dengan seberapa besar pengaruhnya terhadap penentuan peruntukan
lahan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis overlay dengan metode intersect
yang dapat dikembangkan melalui software GIS. Adapun tahapan yang dilakukan
dalam pembuatan peta zonasi peruntukan lahan adalah sebagai berikut:
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2) Panggil data yang akan diolah

Gambar 48. Proses Input Data Spasial
3) Editing Data Atribut
Editing data atribut bertujuan memberikan nilai kriteria pada masing-masing
parameter. Langkah yang digunakan dalam mengolah data tersebut yakni “contoh”
pada layers tanah> klik kanan open attribute table> pilih tabel option> add field>
tambahkan kolom dengan name= jenis tanah, begitu juga dengan dua data lainnya.
Penentuan kriteria dapat mengacu pada peraturan yang berlaku.
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Gambar 49 . Kriteria berdasarkan SK Mentan No 837/kpts/um/11/80
4) Setelah ketiga data diolah pilih geoprocessing> pilih intersect
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ketiga

data

dalam

jendela

intersect.

Intersect

bertujuan

untuk

menggabungkan semua unsur yang terdapat diketiga data tersebut.

Gambar 50 Open Attribute Tabel
Setelah intersect yang tadi berhasil, lakukan open attribute tabel kembali pada
intersect. Tambahkan kolom untuk skor total dan peruntukan. Untuk menambahkan
skor total, klik kananpada kolom skor total> pilih field calculator> tambahkan semua
skor, seperti terlihat pada gambar 06> klik apply.
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Gambar 51. Penambahan Attribut Sesuai Kebutuhan
Untuk menambahkan peruntukan fungsi lahan, langkah yang dilakukan yakni masih
dalam jendela attribute tabel> pilih select by atribut> pilih skor total dengan ketentuan
sebagai berikut:
-100 (Kawasan Permukiman)
-160 (Kawasan Budidaya/Pertanian)
Kawasan Lindung/Hutan)
Masukkan ketentuan-ketentuan tersebut pada select by attribute. Setelah sudah
ditentukan peruntukan kawasannya, langkah selanjutnya yakni klik kanan pada layer
intersect> pilih properties> symbology> categories> pilih peruntukan pada value
field> klik add all values>ok
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Gambar 52. Finish Output dari Proses Overlay
Setelah semua parameter diberikan kriteria dan maka dapat dihasilkan Peta Konservasi
Air Danau Beratan. Gambar 47 berikut merupakan hasil analisis data spasial peta
kualitas air danau Beratan

C. PEMBAHASAN
1. Kualitas dan Kuantitas Air Danau Beratan
a. Kualitas Air Danau Beratan dengan Baku Mutu Air Kelas I
Air danau Beratan sudah lama dipakai masyarakat setempat sebagai sumber air
minum dan keperluan lainnya dengan cara berlangganan dari Perusahan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 sampel air
danau baik sifat fisika, sifat kimia dan sifat bakterologi ini dievaluasi berkaitan dengan
penggunaannya sebagai air minum.
Air yang digunakan untuk keperluan air minum harus memenuhi persyaratan
baku mutu air minum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia dengan PP no 82 tahun 2001, tentang Standar Baku Mutu
Lingkungan Air Minum. Dalam keputusan tersebut berisi empat golongan air yaitu:
Golongan 1 adalah air yang dapat diminum langsung tanpa pengolahan lebih dahulu,
Golongan 2 adalah air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air
Minum dan keperluan rumah tangga, golongan 3 adalah air yang dapat dipergunakan
untuk keperluan perikanan dan peternakan, golongan 4 adalah air yang dapat
dipergunakan untuk keperluan pertanian, industry dan listrik tenaga air.
Evaluasi kualitas air danau Beratan dengan baku mutu golongan 1
dilakukan untuk setiap parameter yang diamati, antara lain: Sifat fisik air danau Beratan
yang terdiri dari warna, rasa dan bau dalam penelitian ini tidak menggunakan ukuran
kwantitatif memenuhi persyaratan baku mutu air golongan 1. Kemudian parameter fisik
yang lain yaitu: kekeruhan dan jumlah zat padat terlarut dalam penelitian ini
menggunakan ukuran kuantitatif. Untuk semua sampel parameter zat padat terlarut
memenuhi syarat untuk golongan 1, tetapi untuk parameter kekeruhan pada sampel A1,
A2, A3, dan A4 tidak memenuhi persyaratan golongan 1 justru melebihi standar baku
mutu air minum hal ini disebabkan oleh sampel tersebut langsung berhadapan dengan
saluran air yang masuk ke tubuh danau. Konsentrasi kekeruhan pada sampel A1 sampai
commit
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maksimum 5 NTU. Hal serupa juga terjadi pada penelitian Pandey et al (2012),
Omondi et al (2014) dimana konsentrasi kekeruhan air lebih tinggi pada datangnya
sumber air yang masuk danau.

Sedangkan sampel A5, A6, B4, B5, B6 dan C5

memenuhi persyaratan golongan 1, konsentrasi kekeruhannya sekitar 2 NTU masih
dibawah standar baku mutu air minum. Sifat kimia air danau Beratan yang dianalisis
sampelnya sebanyak 10 tidak semuanya memenuhi persyaratan baku mutu air golongan
1. Parameter yang tidak memenuhi seperti: Florida (F), Amoniak (NH4), Fe, DO, BOD,
dan COD. Untuk parameter F konsentrasi pada sampel A1, A3, A5, A6, dan B4 berada
di atas 0,5 mg/l sebagai standar baku mutu air golongan 1, sedangkan sampel A2, A4,
B5, B6 dan C5.
konsentrasinya dibawah 0,5 mg/l termasuk memenuhi standar baku mutu air
golongan 1. Untuk parameter Fe konsentrasi pada sampel A1, A2, dan A4 berada diatas
standar baku mutu air golongan 1 yaitu 0,3 mg/l, sedangkan sampel A3, A5, A6, B4,
B5, B6, dan C5 masih dibawah baku mutu air golongan 1. Untuk parameter NH4, DO,
BOD, dan COD konsentrasi sampel semuanya di atas baku mutu air golongan 1
sehingga tidak layak untuk air minum, tingginya konsentrasi tersebut disebabkan oleh
aktivitas masyarakat di daerah tangkapan air hujan dan juga aktivitas masyarakat di
tubuh danau.
Sifat biologis air danau Beratan ditekankan pada kandungan Total Coliform dan
Fecal Coliform, dari 10 sampel air danau yang dianalisa semuanya mengandung bakteri
baik Total Coliform maupun Fecal Coliform. Konsentrasi Total Coliform berkisar
antara 23 MPN/100 ml sampai 92000 MPN/100 ml, tertinggi ada pada sampel A4 dan
terendah pada sampel C5 atau sampel pada dasar danau. Tingginya konsentrasi Total
Coliform pada sampel A4 disebabkan oleh padatnya pemukiman penduduk dan juga
ada 3 terminal serana pendukung pariwisata yang dilengkapi dengan sarana toilet dekat
dengan sempadan danau atau dekat dengan lokasi sampel A4. Sebaran secara vertical
Total Coliform menunjukkan penurunan konsentrasi.seiring kedalaman danau.
Sedangkan konsentrasi fecal Coliform berkisar antara 7,8 MPN/100 ml sampai 35000
MPN/100 ml, tertinggi ada pada sampel A3 dan A4 sebesar 35000 MPN/100 ml dan
terendah terdapat pada sampel C5 sebesar 7,8 MPN/100 ml. Tingginya konsentrasi
Fecal Coliform pada sampel A4 disebabkan oleh padatnya pemukiman penduduk dan
juga ada 3 terminal serana pendukung pariwisata yang dilengkapi dengan
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Gambar 53. Peta Konservasi Air Danau Beratan
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sarana toilet dekat dengan sempadan danau atau dekat dengan lokasi sampel A4.
Sedangkan sampel A3 konsentrasinya juga maksimal disebabkan oleh pemukiman
penduduk padat dan masyarakatnya beternak sapi dan babi kandangnya dekat dengan
sempadan danau, inilah sebagai sumber tingginya konsentrasi Facel Coliform. Sebaran
secara vertical Fecal Coliform menunjukkan penurunan konsentrasi.seiring kedalaman
danau. Hal serupa juga terjadi pada penelitian Riddhi et al (2008) dimana konsentrasi
Total Coliform dan Fecal Coliform tinggi pada daerah padat pemukiman dan kandang
ternak dekat dengan tubuh danau.
Secara keseluruhan dari analisis terhadap 10 sampel air danau Beratan baik sifat
fisik, kimia masih dibawah ambang batas baku mutu air minum golongan 1, kecuali F,
Fe, dibeberapa titik sampel tidak memenuhi persyaratan golongan 1 sedangkan NH3,
DO, BOD, COD, semua sampel tidak memenuhi persyaratan baku mutu air golongan 1.
Sifat biologi seperti Total Coliform dan Fecal Coliform semuanya sampel tidak
memenuhi persyaratan baku mutu air golongan 1.

b. Penentuan Status Mutu Air dengan Metode STORET
Penentuan status mutu perairan danau Beratan digunakan metode STORET.
Menurut Djokosetiyanto dan Hardjono (2005) dan KepMen LH Nomor 115 tahun 2003
, metode STORET merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air
yang umum digunakan. Dengan metode STORET ini dapat diketahui tingkatan
klasifikasi mutu parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu
air. Penentuan status mutu air dengan system STORET ini dimaksudkan sebagai acuan
dalam melakukan pemantauan kualitas air permukaan dengan tujuan untuk mengetahui
mutu suatu system akuatik.
Hasil perhitungan status mutu air danau Beratan untuk masing-masing lokasi
sampel menunjukkan bahwa danau Beratan telah tercemar ringan, sedang dan berat
(lihat Tabel 37 dan Tabel 38 ) tinggi rendahnya skor mutu air dipengaruhi oleh
beberapa kegiatan masyarakat sekitar tangkapan air danau maupun pada tubuh danau.
Kegiatan yang dominan antara lain, pemukiman, pertanian, perikanan, industry
pariwisata, erosi dan factor alamiah kandungan tanah sekitar danau Beratan.
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Tabel 37 Hasil Perhitungan Status Mutu Air Danau Beratan Tahun 2014
Sampel
Baku mutu air kelas I
Kategori
A1
-26
Cemar sedang
A2
-20
Cemar sedang
A3
-20
Cemar sedang
A4
-26
Cemar sedang
A5
-20
Cemar sedang
A6
-16
Cemar sedang
B4
-20
Cemar sedang
B5
-16
Cemar sedang
B6
-10
Cemar ringan
C5
-8
Cemar ringan
Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder
Tabel 38. Hasil Perhitungan Status Mutu Air Danau Beratan Tahun 2015
Sampel
Baku mutu air kelas I
Kategori
A1
-32
Cemar berat
A2
-26
Cemar sedang
A3
-26
Cemar sedang
A4
-32
Cemar berat
A5
-26
Cemar sedang
A6
-22
Cemar sedang
B4
-26
Cemar sedang
B5
-22
Cemar sedang
B6
-16
Cemar sedang
C5
-10
Cemar ringan
Sumber: Hasil Analisis Data Primer Tahun 2015
Tingkat pencemaran air di danau Beratan meningkat dari tahun 2014 sampai
dengan tahun 2015. Skor pencemaran tertinggi terjadi di sampel A1 dan A4 dan skor
pencemaran terendah terjadi di sampel C5 atau pada dasar danau.
Sumber erosi disebabkan oleh galian tanah atau petani mengolah lahannya
dimusim hujan, pembangunan dan penggundulan hutan. Kondisi perairan yang
tercemar berat juga ditandai oleh warna air yang berwarna kehijauan sebagai akibat
meningkatnya bahan organik, selain itu pula disebabkan oleh peningkatan sampah.
Berdasarkan keadaan tersebut dapat dinyatakan bahwa pencemaran yang terjadi di
perairan danau Beratan disebabkan oleh berbagai sumber baik dari limbah domestic
(limbah organik), limbah industri (limbah anorganik) maupun dari erosi tanah.
Penelitian ini memperkuat simpulan Mustafa et al (2008), Dahuri (2003) bahwa faktor
sumber pencemaran perairan adalah limbah domestic (perkotaan) - domestic urban
wastes. Limbah cair perkotaan, limbah cair permukiman, pertambangan, limbah
industri, limbah perikanan budidaya
dan toairuser
limbah pelayaran. Sedangkan bahan
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pencemar utama yang terkandung dalam buangan limbah dari ketujuh sumber tersebut
berupa sedimen, unsur hara, logam beracun, pestisida, organism eksotik, organism
pathogen, sampah dan bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang
(oxygen depleting substance).
Pencemaran yang ditimbulkan oleh limbah domestik dicerminkan oleh tingginya
nilai nitrat dan fosfat. Effendi (2003) mengemukakan keberadaan fosfat yang
berlebihan menstimulasi terjadinya eutrofikasi perairan dan juga mengakibatkan
perairan menjadi lunak (soft water) dan kurang produktif. Berdasarkan hipotesis yang
dibuat yaitu Kualitas air danau Beratan baik secara fisik, kimia, dan biologi yang ada di
kaldera gunungapi Beratan Purba mengalami degradasi terbukti benar, analisis kualitas
air danau Beratan menggunakan metode STORET mengalami penurunan baik bersifat
fisik, kimia dan biologi, bahkan berdasarkan tingkat pencemarannya mulai dari
pencemaran ringan sampai pencemaran berat.
c. Kebutuhan Air
Kebutuhan air adalah sejumlah air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah
tangga dan kegiatan industri. Menurut Sutikno (1989) faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumsi air untuk keperluan rumah tangga pada setiap keluarga adalah tingkat
pendapatan, tingkat pendidikan, besarnya keluarga, karakteristik penyediaan air dan
terrain . untuk memenuhi kebutuhan air penduduk dan industri pariwisata di daerah
penelitian berasal dari saluran pipa PDAM Kabupaten Tabanan yang diambil dari danau
Beratan.
Penggunaan air dari PDAM di daerah penelitian dibedakan menjadi empat yaitu:
a. Sosial yaitu terdiri dari sosial umum (kamar mandi umum, WC umum) dan sosial
khusus (sekolah,puskesmas, dan tempat ibadah).
b. Rumah tangga yaitu terdiri dari rumah tangga dan instansi pemerintah;
c. Niaga meliputi toko, kios, pasar, penginapan, restoran dan rumah makan;
d. industry berupa hotel melati;
Tabel 39 Menyajikan penggunaan air untuk berbagai keperluan di daerah penelitian
dataran tinggi Bedugul.
Tabel 39. Penggunaan Air Danau untuk Berbagai Keperluan
No Jenis Penggunaan
Kebutuhan Air oleh PDAM (m3/hari)
1 Rumah tangga
560,32
2 Niaga
commit58,50
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4

Sosial
25,00
Jumlah
724,40
Sumber: PDAM Kabupaten Tabanan, tahun 2015
Untuk mengetahui kebutuhan air dilakukan wawancara dengan penduduk, penggunaan
air di daerah penelitian untuk kebutuhan rumah tangga berkisar antara

97

liter/orang/hari sampai 140 liter/orang/hari dan rata-ratanya 117,32 liter/orang/hari.
Kebutuhan air untuk rumah tangga (mandi, memasak, mencuci dan lain-lain) di
daerah penelitian saat ini adalah 4.776 x 117,32 = 560320,32 liter/hari atau 560,32
m3/hari. Selain rumah tangga sektor industri pariwisata membutuhkan air. Berdasarkan
data statistik Kabupaten Tabanan (2015) jumlah hotel melati 8 buah (234 kamar),
pondok wisata 12 buah (67 kamar), restoran 4 buah (100 tempat duduk) dan rumah
makan 1 buah (30 tempat duduk)
Untuk mengetahui besarnya kebutuhan air industri pariwisata (hotel dan restoran)
digunakan data sekunder tentang kebutuhan standar hotel. Tabel 40

Rata-rata

kebutuhan air untuk berbagai kelas hotel. Untuk restoran dan rumah makan standar
kebutuhan 5 liter/.tempat duduk.
Tabel 40 Rata-rata Kebutuhan Air untuk Berbagai Kelas Hotel
Kelas Hotel

Liter/Kamar/
rerata
Bintang 5
2343
Bintang 4
1594
Bintang 3
1066
Bintang 2
779
Bintang 1
543
Melati 3
561
Melati 2
184
Melati 1
1019
Home stay
385
Sumber: Nelson, tahun 1993

Hari
tertinggi
3467
2400
2034
2069
732
764
300
3846
1162

Terendah
1008
911
178
158
300
87
95
39
31

Liter/kamar
rerata
6214
3266
2012
1580
1128
1312
256
2625
1444

Isi/hari
Tertinggi
10570
3643
3715
4477
1463
1761
300
10417
3873

terendah
3446
2725
248
409
500
579
193
78
98

Penggunaan air untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
a. untuk hotel melati sebesar 234 x 588 = 137592 liter/hari = 137,6 m3/hari
b. untuk pondok wisata sebesar 67 x 385 = 25795 liter/hari = 25,8 m3/hari
c. untuk restoran dan rumah makan sebesar 130 x 5 = 650 liter/hari = 0,65 m3/hari
d. untuk sosial sebesar 25 liter/hari = 0,025 m3/hari
Total kebutuhan air untuk penduduk dan industry pariwisata adalah 560,32 + 164,1
95 = 724,515 m3/hari.
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d. Kuantitas Daya Dukung Air Danau Beratan
Kemampuan tiap wilayah dalam menyediakan air untuk memenuhi berbagai
kebutuhan, terutama air yang bersumber dari air permukaan (danau) ditentukan oleh
perbandingan antara jumlah air yang tersedia dengan besarnya kebutuhan (Wetzel,
2003; Omar, 2014). Berorientasi pada dua parameter tersebut, maka dapat diketahui
keseimbangan air danau di daerah penelitian. Daerah penelitian merupakan salah satu
daerah tujuan wisata dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,66% pertahun, maka
sangat penting sekali diketahui keadaan air danau Beratan pada saat ini maupun masa
yang akan datang. Secara keseluruhan daerah penelitian mampu menyediakan air
danau sebagai air bersih sebesar 0,0348 m3/detik atau 3006,72 m3/hari
Pemakaian air di daerah penelitian untuk berbagai keperluan dapat dilihat pada
Tabel 23.

yang menunjukkan total penggunaan air sebesar 724,4 m3/hari. Jumlah

pemakaian air tersebut semuanya berasal dari danau Beratan yang dipompa oleh
PDAM Kabupaten Tabanan. Berdasarkan perbandingan antara ketersediaan dengan
pemakaian, maka daerah dataran tinggi Bedugul mempunyai cadangan air sebesar
3006,72 m3/hari – 724,4 m3/hari = 2282,32 m3/hari.
Prediksi

ketersediaan

air,

konsumsi

air

serta

keseimbangan

antara

ketersediaannya di dataran tinggi Bedugul adalah sebagai berikut: air yang tersedia
adalah 3006,72 m3/hari, pemakaian air untuk rumah tangga adalah 560,32 m3/hari, dan
untuk tahun 2015 kebutuhan air sebesar 4921 x 0,11732 = 577,33 m3/hari.
Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan saat ini adalah 560,32 : 3006,72 x
100% = 18,64% dan keseimbangan pada tahun 2015 adalah 577,33 : 3006,72 x 100% =
19,20%. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan untuk berbagai keperluan
adalah 724,4 : 3006,72 x 100% = 24,09%.
Berdasarkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air di daerah
penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga sampai tahun 2015 secara kuantitatif memperlihatkan criteria cukup baik
berkisar 18,64% - 19,2%. Jika ditinjau secara keseluruhan berbagai keperluan seperti:
rumah tangga, niaga, industri dan sosial keseimbangan air di danau Beratan dataran
tinggi Bedugul termasuk katagori tidak kritis (24,09%) atau cukup potensial.
Berdasarkan hipotesis yang dibuat yaitu kuantitas air danau Beratan mengalami
degradasi, sedangkan hasil analisis kuantitas air danau Beratan dengan menggunakan
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cukup potensial artinya berdasarkan perhitungan imbangan air dari tahun 1996 sampai
tahun 2015 baik parameter aliran masuk maupun parameter aliran ke luar air danau
Beratan masih tersedia air sebesar 0.0353 m3/detik atau 3.049,9 m3/hari. Dengan
asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 0,49% per tahun, maka daya dukung kuantitas
air danau Beratan bisa mencapai tahun 2045.

e. Waktu Tinggal Air dan Laju Pembilasan
Waktu tinggal (retention time) lamanya waktu yang dibutuhkan badan air
terbilas secara keseluruhan sejak air masuk keperairan sampai seluruh air ke luar
(Engelen, 1972; Manoch, 2005). Laju pembilasan (Flushing rate) merupakan volume
air yang ke luar selama satu tahun yang dibandingkan dengan volume total danau.
Menurut Engelen, waktu tinggal air sangat penting dalam penentuan dinamika nutrien
di danau. Waktu tinggal air makin besar menyebabkan nutrien yang terdapat di danau
akan bertahan dan dapat mengendap di dasar perairan (Wetzel, 2001; Manoch, 2005).
Waktu tinggal air yang semakin besar dapat menyebabkan sedimentasi di perairan
dimana partikel-partikel yang memiliki massa jenis yang lebih besar dari massa jenis
air danau akan turun ke dasar perairan.
Danau Beratan memiliki debit

ke luar (outlet) rata-ratanya sebesar 0,5665

m3/detik. Waktu tinggal air merupakan volume danau dibagi dengan rata-rata debit ke
luar. Danau Beratan memiliki waktu tinggal air 521 hari. Semakin besar waktu tinggal
air maka akan memperkecil laju pembilasan (flushing rate). Laju pembilasan Danau
Beratan 2,35 sehingga selama satu tahun volume Danau Beratan ke luar sebesar
17.816.198,4 m3. Danau Beratan merupakan danau tertutup dan aktivitas perikanan
menggunakan keramna jaring apung (KJA) terus berlanjut, sehingga air yang ke luar
tidak membawa partikel dan

nutrien sebagai hasil limbah perikanan selanjutnya

mengendap pada dasar perairan Danau Beratan.

2. Hasil Suspensi
a. Suspensi Tiap Saluran Air
Hasil erosi yang terjadi pada daerah tangkapan hujan (chatmant area) Danau
Beratan akan dipindahkan oleh overland flow menuju danau, melalui saluran atau inlet
seperti yang umum terjadi pada danau terbuka. Aliran permukaan masuk ke danau
to user sebagai penampung air hujan dan
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penahan tanah agar tidak longsor. Longsor dinding danau menjadi salah satu
penyumbang total sedimen yang berupa partikel terendap.
Partikel terendap setara dengan bed load dalam system transport sedimen dalam
sungai, sehingga penyebarannya akan bergantung pada tenaga pengangkutnya (Ismail,
2008). Partikel dengan ukuran butir yang relative lebih besar akan diendapkan dekat
dengan sumbernya sedangkan partikel yang lebih kecil akan terangkut menjauhi
sumbernya. Begitu pula yang terjadi pada danau, partikel terendap berasal dari
longsoran dinding danau sehingga penyebarannya hanya terjadi pada sekitar dinding
danau.
Hasil erosi yang tertampung pada danau dipengaruhi oleh dua faktor yaitu
ketersediaan sumber erosi (tanah) dan kekuatan tenaga pengerosi dan pengangkutnya.
Erodibilitas tanah atau kepekaan tanah terhadap erosi merupakan fungsi dari tekstur,
permeabilitas, kandungan bahan organik dan struktur tanah. Kekuatan tenaga erosi
ditentukan oleh karakteristik fisik hujan, yaitu intensitas dan tebal hujan (Asit, 1990;
Walter, et al. 2014). Intensitas hujan menentukan besarnya tenaga kinetik hujan yang
berguna untuk memecah ikatan partikel tanah pada masa tanah. Tebal hujan
mempunyai sumbangan dalam hal menentukan banyaknya kelebihan hujan yang akan
menjadi aliran permukaan, dimana aliran permukaan sebagai tenaga pengangkut hasil
erosi dan sekaligus pengerosi sepanjang perjalanannya. Kekuatan tenaga pengangkut
juga dipengaruhi oleh kemiringan lereng, karena dengan adanya perbedaan kemiringan
lereng menyebabkan air dapat bergerak dan mempunyai kecepatan. Kecepatan
merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya tenaga, karena suatu massa
yang bergerak dengan kecepatan tertentu akan mempunyai energi kinetik yang dapat
melakukan sebuah usaha. Usaha yang dilakukan air adalah mengerosi tanah dan
mengangkutnya.
Hasil erosi yang memiliki penyebaran merata pada seluruh tubuh Danau Beratan
adalah partikel tersuspensi dan partikel terlarut. Kedua partikel tersebut merupakan
sumber sedimentasi yang utama pada danau apabila kondisi dinding danau mendapat
konservasi yang baik. Untuk mengetahui besarnya hasil suspensi pada masing-masing
saluran dengan 3 tingkatan yang berbeda disajikan dalam uraian dibawah ini.
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Total Hasil Suspensi Masuk Danau Beratan

Saluran 1 (S1)
(kg)
September
1.945
Oktober
649
Nopember
745
Desember
6.023
Januari
3.440
Februari
3.461
Maret
2.689
Total
18.952
(Ton/ha)
5,04
Sumber: Hasil analisis

Saluran 2 (S2)
(kg)
310
797
1.582
3.837
2.199
1.626
1.486
11.837
3,14

Saluran 3 (S3)
(kg)
1.656
581
667
4.476
2.974
2.813
2.166
15.333
4,07

Saluran 4 (S4)
(kg)
328
223
789
2.013
1.341
1.077
919
6.690
1,78

Hasil Suspensi pada Saluran 1 (S1)
Saluran 1 terletak di sebelah utara sampai timur Danau Beratan dengan luas
tangkapan airnya sebesar 4.991.000 m2. Saluran 1 ini bertopografi datar hingga curam
dengan perincian sebagai berikut: kemiringan lereng berkisar antara 14% - 55%
merupakan lahan hutan lindung, kemiringan lereng berkisar antara 3% - 13%
merupakan lahan pertanian, dan kemiringan lereng 0% - 2% merupakan lahan semak
belukar. Beda tinggi antara bukit dan dataran rata-rata kurang dari 100 meter (dari
pengukuran Peta Topografi skala 1: 50.000 tahun 2010).
Hasil suspensi yang terakumulasi pada saluran 1 sebesar 5,04 ton/ha, hasil
suspensi tersebut tidak lepas dari pengaruh kondisi danau dan daerah tangkapan airnya,
baik itu kondisi alami ataupun yang dipengaruhi manusia. Karakteristik danau dan
daerah tangkapan air yang berpengaruh pada hasil suspensi adalah tanah, hujan,
topografi, penutupan lahan, dan konservasi yang dilakukan manusia.
Faktor tanah yang dimaksud adalah erodibilitas tanah, yaitu kepekaan tanah
terhadap erosi. Erodibilitas tanah dinyatakan dengan angka, semakin besar angka atau
nilai erodibilitas, maka tanah semakin peka terhadap erosi atau tanah menjadi mudah
tererosi. Sifat fisik tanah yang berpengaruh terhadap besarnya erodibilitas tanah adalah
tekstur, struktur, permeabilitas, dan bahan organic. Penelitian ini tidak meneliti
erodibilitas tanah, data yang digunakan adalah data sekunder.
Satuan peta tanah yang ada pada saluran 1 adalah jenis tanah Regosol Kelabu
bagian utara dan Andosol Coklat Kelabu bagian timur dari tubuh danau. Tanah
tersebut merupakan tanah mineral tanpa atau sedikit mengalami perkembangan profil,
dalam berwarna kelabu, berstektur pasir, gembur sampai berbutir tunggal, kadangcommit to user
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kadang berlapis, berkerikil dan sangat permeable. Kedalaman tanah lebih dari 155 cm,
permeabilitas sedang (2,5 – 6,25 cm/menit) dan erodibilitas tanah sebesar 0,12.
Faktor hujan yang jatuh di daerah tangkapan saluran 1 menggunakan stasiun
yang sama (Tabel 18), sehingga tebal hujan yang menyebabkan terjadinya erosi dan
aliran permukaan adalah sama besarnya. Luas daerah tangkapan tidak mempengaruhi
hasil suspensi, karena hasil suspensi telah dinyatakan dalam satuan ton/ha. Hal ini
berarti hasil suspensi yang terakumulasi dalam danau dibagi dengan luas tangkapan air
dimana suspensi berasal.
Kemiringan lereng dan panjang lereng adalah faktor topografi yang
mempengaruhi hasil suspensi. Topografi menentukan besarnya tenaga gerak dan
tenaga angkut dari aliran permukaan. Aliran permukaan adalah salah satu media alami
untuk memindahkan hasil erosi pada lereng bukit ke dalam danau. Semakin besar
kemiringan lereng, maka kecepatan aliran permukaan juga akan semakin besar.
Apabila tebal hujan sama, maka kekuatan angkut aliran permukaan akan lebih besar
pada lereng dengan kemiringan besar.
Penggunaan lahan dan konservasi adalah lingkungan fisik yang mendapat
pengaruh kegiatan manusia. Penggunaan lahan berkaitan dengan fungsinya sebagai
pelindung tanah dari daya rusak hujan, selain itu jenis tanaman juga berpengaruh pada
nilai crop. Tindakan konservasi dapat berupa pembuatan teras, tindakan ini merupakan
hal yang biasa dilakukan pada bukit-bukit di sekeliling danau. Fungsi teras adalah
untuk menahan atau mengurangi kecepatan aliran sehingga aliran yang terjadi tidak
bersifat erosif, teras juga memperbesar infiltrasi sehingga kelembaban tanah (soil
moisture) dapat ditingkatkan dan tanaman lebih dapat bertahan. Teras yang terdapat di
saluran 1 kondisinya baik dan terawat serta diselingi dengan tanaman pisang dan
rumput gajah.
Tindakan konservasi dan tanaman penutup lahan pada saluran 1 sangat baik, akan
tetapi hasil suspensi paling besar jika dibandingkan dengan saluran lainnya. Hal ini
terjadi karena petani mengolah lahannya saat musim hujan. Disamping itu faktorfaktor yang mempengaruhi hasil erosi yang lain seperti erodibilitas tanah dan
kemiringan lereng lebih besar pada daerah tangkapan saluran 1.
Hasil Suspensi pada Saluran 2 (S2)
Saluran 2 terletak di sebelah utara sampai barat laut Danau Beratan dengan luas
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bergelombang dengan perincian sebagai berikut: kemiringan lereng berkisar antara 8%
- 13% merupakan lahan pertanian kering, kemiringan lereng berkisar antara 3% - 7%
merupakan lahan permukiman, dan kemiringan lereng 0% - 2% merupakan lahan
semak belukar. Beda tinggi lahan di saluran 2 berkisar 35 meter (dari pengukuran Peta
Topografi skala 1: 50.000 tahun 2010).
Hasil suspensi pada saluran 2 sebesar 3,14 ton/ha, hasil suspensi tersebut tidak
lepas dari pengaruh kondisi danau dan daerah tangkapan airnya, baik itu kondisi alami
ataupun yang dipengaruhi manusia. Karakteristik danau dan daerah tangkapan air yang
berpengaruh pada hasil suspensi adalah tanah, hujan, topografi, penutupan lahan, dan
konservasi yang dilakukan manusia.
Faktor tanah yang dimaksud adalah erodibilitas tanah, yaitu kepekaan tanah
terhadap erosi. Erodibilitas tanah dinyatakan dengan angka, semakin besar angka atau
nilai erodibilitas, maka tanah semakin peka terhadap erosi atau tanah menjadi mudah
tererosi. Sifat fisik tanah yang berpengaruh terhadap besarnya erodibilitas tanah adalah
tekstur, struktur, permeabilitas, dan bahan organik. Penelitian ini tidak meneliti
erodibilitas tanah, data yang digunakan adalah data sekunder.
Satuan peta tanah yang ada pada saluran 2 adalah jenis tanah Regosol Kelabu
merupakan tanah mineral tanpa atau sedikit mengalami perkembangan profil, dalam
berwarna kelabu, berstektur pasir, gembur sampai berbutir tunggal, kadang-kadang
berlapis, berkerikil dan sangat permeable. Kedalaman tanah lebih dari 155 cm,
permeabilitas sedang (2,5 – 6,25 cm/menit) dan erodibilitas tanah sebesar 0,12.
Faktor hujan yang jatuh di daerah tangkapan saluran 2 menggunakan stasiun
yang sama, sehingga tebal hujan yang menyebabkan terjadinya erosi dan aliran
permukaan adalah sama besarnya. Luas daerah tangkapan tidak mempengaruhi hasil
suspensi, karena hasil suspensi telah dinyatakan dalam satuan ton/ha. Hal ini berarti
hasil suspensi yang terakumulasi dalam danau dibagi dengan luas tangkapan air
dimana suspensi berasal.
Kemiringan lereng dan panjang lereng adalah faktor topografi yang
mempengaruhi hasil suspensi. Topografi menentukan besarnya tenaga gerak dan
tenaga angkut dari aliran permukaan. Aliran permukaan adalah salah satu media alami
untuk memindahkan hasil erosi pada lereng bukit ke dalam danau. Semakin besar
kemiringan lereng, maka kecepatan aliran permukaan juga akan semakin besar.
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Apabila tebal hujan sama, maka kekuatan angkut aliran permukaan akan lebih besar
pada lereng dengan kemiringan besar
Penggunaan lahan berkaitan dengan fungsinya sebagai pelindung tanah dari daya
rusak hujan, selain itu jenis tanaman juga berpengaruh pada nilai crop. Tindakan
konservasi dapat berupa pembuatan teras, tindakan ini merupakan hal yang biasa
dilakukan pada lahan bergelombang di sekeliling danau. Fungsi teras adalah untuk
menahan atau mengurangi kecepatan aliran sehingga aliran yang terjadi tidak bersifat
erosif, teras juga memperbesar infiltrasi sehingga kelembaban tanah (soil moisture)
dapat ditingkatkan dan tanaman lebih dapat bertahan. Teras yang terdapat di saluran 2
kondisinya baik dan terawat serta diselingi dengan tanaman pisang dan rumput gajah.
Areal saluran 2 khususnya pada lahan relatif datar terdapat beberapa permukiman
penduduk yang mayoritas sebagai petani lahan kering.
Tindakan konservasi dan tanaman penutup lahan pada saluran 2 juga sangat
baik, akan tetapi hasil suspensi termasuk urutan ke 3 besarnya jika dibandingkan
dengan saluran lainnya. Hal ini terjadi karena petani mengolah lahannya saat musim
hujan. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil erosi yang lain seperti
erodibilitas tanah dan kemiringan lereng lebih kecil dari pada daerah tangkapan saluran
1.
Hasil Suspensi pada Saluran 3 (S3)
Saluran 3 terletak di sebelah barat sampai barat laut Danau Beratan dengan luas
tangkapan airnya sebesar 4.278.000 m2. Saluran 3 ini bertopografi datar hingga
berbukit dengan perincian sebagai berikut: kemiringan lereng berkisar antara 14% 55% merupakan lahan hutan lindung, kemiringan lereng berkisar antara 3% - 13%
merupakan lahan pertanian, kemiringan lereng 0% - 2%

merupakan lahan

permukiman, dan antara permukiman penduduk dengan tubuh danau pada lahan datar
masih terdapat lahan pertanian. Beda tinggi lahan di saluran 3 lebih dari 100 meter
(dari pengukuran Peta Topografi skala 1: 50.000 tahun 2100).
Hasil suspensi pada saluran 3 sebesar 4,07 ton/ha, hasil suspensi tersebut tidak
lepas dari pengaruh daerah tangkapan dan kondisi danau, baik itu kondisi alami
ataupun yang dipengaruhi aktivitas manusia. Karakteristik danau dan daerah tangkapan
air yang berpengaruh pada hasil suspensi adalah tanah, hujan, topografi, penutupan
lahan, dan konservasi yang dilakukan manusia. Hasil suspensi pada saluran 3 termasuk
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urutan ke 2 besarnya setelah salurancommit
1.
170

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Faktor tanah yang dimaksud adalah erodibilitas tanah, yaitu kepekaan tanah
terhadap erosi. Erodibilitas tanah dinyatakan dengan angka, semakin besar angka atau
nilai erodibilitas, maka tanah semakin peka terhadap erosi atau tanah menjadi mudah
tererosi. Sifat fisik tanah yang berpengaruh terhadap besarnya erodibilitas tanah adalah
tekstur, struktur, permeabilitas, dan bahan organik. Penelitian ini tidak meneliti
erodibilitas tanah, data yang digunakan adalah data sekunder.
Satuan peta tanah yang ada pada saluran 3 adalah jenis tanah Regosol Kelabu
merupakan tanah mineral tanpa atau sedikit mengalami perkembangan profil, dalam
berwarna kelabu, berstektur pasir, gembur sampai berbutir tunggal, kadang-kadang
berlapis, berkerikil dan sangat permeabel. Kedalaman tanah lebih dari 155 cm,
permeabilitas sedang (2,5 – 6,25 cm/menit) dan erodibilitas tanah sebesar 0,12.
Faktor hujan yang jatuh di daerah tangkapan saluran 3 menggunakan stasiun
yang sama (Tabel 46), sehingga tebal hujan yang menyebabkan terjadinya erosi dan
aliran permukaan adalah sama besarnya. Luas daerah tangkapan tidak mempengaruhi
hasil suspensi, karena hasil suspensi telah dinyatakan dalam satuan ton/ha. Hal ini
berarti hasil suspensi yang terakumulasi dalam danau dibagi dengan luas tangkapan air
dimana suspensi berasal.
Kemiringan lereng dan panjang lereng adalah faktor topografi yang
mempengaruhi hasil suspensi. Topografi menentukan besarnya tenaga gerak dan
tenaga angkut dari aliran permukaan. Aliran permukaan adalah salah satu media alami
untuk memindahkan hasil erosi pada lereng bukit ke dalam danau. Semakin besar
kemiringan lereng, maka kecepatan aliran permukaan juga akan semakin besar.
Apabila tebal hujan sama, maka kekuatan angkut aliran permukaan akan lebih besar
pada lereng dengan kemiringan besar.
Penggunaan lahan berkaitan dengan fungsinya sebagai pelindung tanah dari daya
rusak hujan, selain itu jenis tanaman juga berpengaruh pada nilai crop. Tindakan
konservasi dapat berupa pembuatan teras, tindakan ini merupakan hal yang biasa
dilakukan pada lahan bergelombang di sekeliling danau. Fungsi teras adalah untuk
menahan atau mengurangi kecepatan aliran sehingga aliran yang terjadi tidak bersifat
erosif, teras juga memperbesar infiltrasi sehingga kelembaban tanah (soil moisture)
dapat ditingkatkan dan tanaman lebih dapat bertahan. Teras yang terdapat di saluran 3
kondisinya baik dan terawat serta diselingi dengan tanaman rumput gajah. Areal
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cukup padat, penggunaan lahan pada saluran 3 yang terdiri dari : hutan lindung,
pertanian lahan kering dan permukiman komposisinya berimbang.
Tindakan konservasi dan tanaman penutup lahan pada saluran 3 juga sangat
baik, akan tetapi hasil suspensi termasuk urutan ke 2 besarnya jika dibandingkan
dengan saluran lainnya. Hal ini terjadi karena petani mengolah lahannya saat musim
hujan. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil erosi yang lain seperti
erodibilitas tanah dan kemiringan lereng lebih kecil dari pada daerah tangkapan saluran
1.
Hasil Suspensi pada Saluran 4 (S4)
Saluran 4 terletak di sebelah barat sampai selatan Danau Beratan dengan luas
tangkapan airnya sebesar 2.139.000 m2. Saluran 4 ini bertopografi datar hingga
berbukit dengan perincian sebagai berikut: kemiringan lereng berkisar antara 14% 35% merupakan lahan hutan lindung dan Kebun Raya yang dikelola oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kemiringan lereng berkisar antara 3% - 13%
merupakan lahan pertanian, kemiringan lereng 0% - 2%

merupakan lahan

permukiman dan sarana pendukung pariwisata seperti: hotel, villa, restoran, terminal,
dermaga, toko souvenir, pasar dan tempat ibadah. Beda tinggi lahan di saluran 4
kurang dari 40 meter (dari pengukuran Peta Topografi skala 1: 50.000 tahun 2100).
Hasil suspensi pada saluran 4 sebesar 1,78 ton/ha, termasuk paling kecil diantara
saluran lainnya. Hasil suspensi tersebut tidak lepas dari pengaruh daerah tangkapan
dan kondisi danau, baik itu kondisi alami ataupun yang dipengaruhi aktivitas manusia.
Karakteristik danau dan daerah tangkapan air yang berpengaruh pada hasil suspensi
adalah tanah, hujan, topografi, penutupan lahan, dan konservasi yang dilakukan
manusia. Hasil suspensi pada saluran 4 termasuk urutan ke 4 atau paling kecil diantara
saluran lainnya.
Satuan peta tanah yang ada pada saluran 4 adalah jenis tanah Regosol Kelabu
dan tanah Andosol Coklat Kelabu merupakan tanah mineral tanpa atau sedikit
mengalami perkembangan profil, dalam berwarna kelabu, berstektur pasir, gembur
sampai berbutir tunggal, kadang-kadang berlapis, berkerikil dan sangat permeabel.
Kedalaman tanah lebih dari 155 cm, permeabilitas sedang (2,5 – 6,25 cm/menit) dan
erodibilitas tanah sebesar 0,12.
Faktor hujan yang jatuh di daerah tangkapan saluran 4 menggunakan stasiun
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aliran permukaan adalah sama besarnya. Luas daerah tangkapan tidak mempengaruhi
hasil suspensi, karena hasil suspensi telah dinyatakan dalam satuan ton/ha. Hal ini
berarti hasil suspensi yang terakumulasi dalam danau dibagi dengan luas tangkapan air
dimana suspensi berasal.
Kemiringan lereng dan panjang lereng adalah faktor topografi yang
mempengaruhi hasil suspensi. Topografi menentukan besarnya tenaga gerak dan
tenaga angkut dari aliran permukaan. Aliran permukaan adalah salah satu media alami
untuk memindahkan hasil erosi pada lereng bukit ke dalam danau. Semakin besar
kemiringan lereng, maka kecepatan aliran permukaan juga akan semakin besar.
Apabila tebal hujan sama, maka kekuatan angkut aliran permukaan akan lebih besar
pada lereng dengan kemiringan besar.
Penggunaan lahan berkaitan dengan fungsinya sebagai pelindung tanah dari daya
rusak hujan, selain itu jenis tanaman juga berpengaruh pada nilai crop. Tindakan
konservasi dapat berupa pembuatan teras, tindakan ini merupakan hal yang biasa
dilakukan pada lahan bergelombang di sekeliling danau. Fungsi teras adalah untuk
menahan atau mengurangi kecepatan aliran sehingga aliran yang terjadi tidak bersifat
erosif, teras juga memperbesar infiltrasi sehingga kelembaban tanah (soil moisture)
dapat ditingkatkan dan tanaman lebih dapat bertahan. Teras yang terdapat di saluran 4
kondisinya baik dan terawat serta diselingi dengan tanaman

rumput gajah. Areal

saluran 4 khususnya pada lahan relatif datar terdapat permukiman penduduk yang
padat, penggunaan lahan pada saluran 4 yang terdiri dari : hutan lindung, pertanian
lahan kering, permukiman dan sarana pendukung industri pariwisata dengan komposisi
berimbang.
Tindakan konservasi dan tanaman penutup lahan pada saluran 4 juga sangat baik
dan terawat, akan tetapi hasil suspensi termasuk urutan ke 4 atau paling kecil jika
dibandingkan dengan saluran lainnya. Hal ini terjadi karena petani mengolah lahannya
tidak pada musim hujan. Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil erosi
yang lain seperti erodibilitas tanah dan kemiringan lereng lebih kecil dari pada daerah
tangkapan saluran 1.
Tabel 42. Total Hasil TDS Masuk Danau Beratan
Bulan
September
Oktober

Saluran 1 (S1)
(kg)
680
529

Saluran 2 (S2)
(kg)
502
commit to user
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Saluran 3 (S3)
(kg)
526
502

Saluran 4 (S4)
(kg)
498
512

library.uns.ac.id
Nopember
512
Desember
553
Januari
675
Februari
748
Maret
813
Total
4.510
(Ton/ha)
1,20
Sumber: Hasil analisis
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498
561
583
688
813
4.160
1,10

505
561
583
763
818
4.258
1,13

505
615
575
713
746
4.164
1,11

c. Hubungan antara Tebal Hujan dengan Konsentrasi Suspensi
Hujan secara bersama dengan factor erosi yang lain, sebagai tenaga erosi
mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya hasil erosi. Untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh hujan, dalam hal ini tebal hujan terhadap konsentrasi suspensi maka
digunakan teknik analisa korelasi Product Moment. Teknik korelasi ini digunakan
untuk mengetahui hubungan variabel yang berpasangan.
Kekuatan korelasi ditentukan oleh besarnya angka koefisien korelasi yang
berkisar antara 0 < r < 1, semakin besar angkanya maka korelasi tersebut semakin kuat
dan nyata. Korelasi antara dua variabel dapat bersifat searah (positif) dan tidak searah
(negatif). Korelasi searah berarti kenaikan salah satu nilai variabel akan menyebabkan
kenaikan variabel yang lain, sedangkan korelasi yang tidak searah mempunyai
pengaruh yang terbalik. Korelasi yang kuat, persemaan regresi yang diperoleh dapat
digunakan untuk memprediksi.
Variabel berpasangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tebal hujan
sebagai variabel bebas dan konsentrasi suspensi sebagai variabel terpengaruh.
Pasangan data yang digunakan sebanyak 4. Hasil analisis korelasi Product Moment
yang telah dilakukan terhadap variabel tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran 21.
Dan uraiannya untuk masing-masing saluran disajikan dalam uraian berikut ini:
Hubungan antara Tebal Hujan dengan Konsentrasi Suspensi pada Saluran 1
Analisis yang dilakukan pada nilai r pada tingkat signifikansi 95% menunjukkan
koefisien korelasi sebesar 0,372. Koefisien sebesar itu menunjukkan bahwa hubungan
yang terjadi tidak begitu kuat, sehingga persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat
digunakan karena sangat meragukan. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa
hubungan antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi adalah searah tetapi tidak serta
merta mempunyai hubungan sebab akibat yang nyata, karena konsentrasi suspensi
yang terkumpul dalam saluran tidakcommit
hanya dikontrol
to user oleh tebal hujan.
174

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Grafik antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi mempunyai pola yang tampak
pada Gambar 48. Konsentrasi suspensi maksimum terjadi bersamaan dengan hujan
maksimum yaitu

pada bulan Januari Korelasi yang ada lebih positif dibandingkan

dengan yang terjadi pada salura 4, karena kenaikan tebal hujan diikuti dengan kenaikan
konsentrasi suspensi. Tetapi hubungan yang ada tidak begitu nyata karena koefisien
korelasinya lebih kecil. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa konsentrasi

Konsentrasi Hujan dan
Suspensi

suspensinya lebih dipengaruhi oleh imbuhan air tanah.
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Gambar 54. Hubungan Konsentrasi Suspensi dengan Tebal Hujan Pada Saluran 1
Hubungan antara Tebal Hujan dengan Konsentrasi Suspensi pada Saluran 2
Analisis yang dilakukan pada nilai r pada tingkat signifikansi 95% menunjukkan
koefisien korelasi sebesar 0,599. Koefisien sebesar itu menunjukkan bahwa hubungan
yang terjadi tidak begitu kuat, sehingga persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat
digunakan karena sangat meragukan. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa
hubungan antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi adalah searah tetapi tidak serta
merta mempunyai hubungan sebab akibat yang nyata, karena konsentrasi suspensi
yang terkumpul dalam saluran tidak hanya dikontrol oleh tebal hujan.
Grafik antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi mempunyai pola yang tampak
pada Gambar 49. Konsentrasi suspensi maksimum terjadi bersamaan dengan hujan
maksimum yaitu

pada bulan Januari. Korelasi yang ada lebih positif dibandingkan

dengan yang terjadi pada saluran 4 karena kenaikan tebal hujan diikuti dengan
kenaikan konsentrasi suspensi. Tetapi hubungan yang ada tidak begitu nyata karena
koefisien korelasinya lebih kecil. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa
konsentrasi suspensinya lebih dipengaruhi
imbuhan air tanah.
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Gambar 55. Hubungan Konsentrasi Suspensi dengan Tebal Hujan Pada Saluran 2
Hubungan antara Tebal Hujan dengan Konsentrasi Suspensi pada Saluran 3
Analisis yang dilakukan pada nilai r pada tingkat signifikansi 95% menunjukkan
koefisien korelasi sebesar 0,498. Koefisien sebesar itu menunjukkan bahwa hubungan
yang terjadi tidak begitu kuat, sehingga persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat
digunakan karena sangat meragukan. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa
hubungan antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi adalah searah tetapi tidak serta
merta mempunyai hubungan sebab akibat yang nyata, karena konsentrasi suspensi
yang terkumpul dalam saluran tidak hanya dikontrol oleh tebal hujan.
Grafik antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi mempunyai pola yang tampak
pada Gambar 56. Konsentrasi suspensi maksimum terjadi bersamaan dengan hujan
maksimum yaitu

pada bulan Januari. Korelasi yang ada lebih positif dibandingkan

dengan yang terjadi pada saluran 4, karena kenaikan tebal hujan diikuti dengan
kenaikan konsentrasi suspensi. Tetapi hubungan yang ada tidak begitu nyata karena
koefisien korelasinya lebih kecil. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa
konsentrasi suspensinya lebih dipengaruhi oleh imbuhan air tanah.
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Gambar 56. Hubungan Konsentrasi Suspensi dengan Tebal Hujan Pada Saluran 3
Hubungan antara Tebal Hujan dengan Konsentrasi Suspensi pada Saluran 4
Analisis yang dilakukan pada nilai r pada tingkat signifikansi 95% menunjukkan
koefisien korelasi sebesar 0,641. Koefisien sebesar itu menunjukkan bahwa hubungan
yang terjadi tidak begitu kuat, sehingga persamaan regresi yang diperoleh tidak dapat
digunakan karena sangat meragukan. Meskipun demikian dapat dilihat bahwa
hubungan antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi adalah searah tetapi tidak serta
merta mempunyai hubungan sebab akibat yang nyata, karena konsentrasi suspensi
yang terkumpul dalam saluran tidak hanya dikontrol oleh tebal hujan.
Grafik antara tebal hujan dan konsentrasi suspensi mempunyai pola yang tampak
pada Gambar 57. Konsentrasi suspensi maksimum terjadi bersamaan dengan hujan
maksimum yaitu

pada bulan Januari. Korelasi yang ada lebih positif dibandingkan

dengan yang terjadi pada saluran 1, 2 dan 3, karena kenaikan tebal hujan diikuti
dengan kenaikan konsentrasi suspensi. Tetapi hubungan yang ada tidak begitu nyata
karena koefisien korelasinya lebih kecil. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa
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konsentrasi suspensinya lebih dipengaruhi oleh imbuhan air tanah.
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c. Laju Sedimentasi
Pendangkalan suatu danau atau badan air yang lain terjadi karena sedimentasi
hasil erosi. Hasil erosi yang terangkut oleh aliran akan mengendap apabila kekuatan
aliran berkurang. Total sedimen berasal dari hasil suspensi, hasil total padatan terlarut
(TDS), dan sedimen terendap. Berdasarkan hasil pengukuran, partikel terendap tidak
mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pendangkalan dasar danau, karena
sedimen berasal dari runtuhan dinding danau. Kondisi dinding danau lokasi penelitian
semua dalam keadaan baik dan diperkuat dengan susunan batu.
Partikel terendap mempunyai penyebaran dekat dengan sumbernya, karena
pemindahan yang terjadi dipengaruhi oleh kekuatan tenaga pengangkutnya. Dengan
demikian semakin jauh dari sumbernya partikel yang terendap semakin halus dan
sedikit (Chamley, 1990; Walter et al. 2014). Hal ini juga terjadi pada dasar danau,
semakin ke tengah semakin tipis atau dasar danau lebih tinggi pada bagian tepi.
Total sedimen yang terkumpul pada Danau Beratan adalah jumlah hasil TDS dan
hasil suspensi selama 7 bulan. Jumlah total sedimen tersebut dapat dilihat pada Tabel
43 berikut.

Total sedimen yang terkumpul pada Danau Beratan yang berasal dari

saluran1,2,3 dan 4 berada pada klasifikasi sangat ringan. Hal ini berarti bahwa
klasifikasi yang digunakan tidak sesuai untuk daerah volkanik muda. Ketidaksesuaian
itu karena tidak adanya sistem saluran yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur
sedimen yang dapat digunakan untuk mengukur sedimen secara langsung sebagai
respon hasil erosi terhadap hujan. Selain itu aliran permukaan (runoff) yang terjadi
pada Danau Beratan lebih kecil dari bentuklahan yang bukan volkanik, karena seperti
yang umum terjadi pada daerah volkanik air hujan banyak yang hilang berubah
Tabel 43.Total Sedimen Danau Beratan Selama 7 Bulan
Saluran
Hasil
Hasil
Total
Luas
yang
suspensi TDS
Sedimen DTA
Masuk
(kg)
(kg)
(ton)
(ha)
Danau
Saluran 1 18.952
4.510
23,462
49,91

Total
Sedimen
(ton/ha/
tahun)
0,47

Klasifikasi

Sangat ringan

Saluran 2 11.837

4.160

15,997

28,52

0,56

Sangat ringan

Saluran 3 15.333

4.258

19,591

42,78

0,46

Sangat ringan

Saluran 4

6.690

4.164

10,854

21,39

0,51

Sangat ringan

52.812

17.092

69,904

142,6

2,00

Sangat ringan

Jumlah

Sumber: Hasil perhitungan
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menjadi air tanah (ground water) melalui proses infiltrasi. Meskipun demikian hasil
sedimen yang terkumpul pada Danau Beratan cukup banyak yaitu sebesar 69,904
ton/tahun. Hal serupa terjadi juga pada penelitian Yumi (2001) dan Walter et al (2014)
terjadi ketidaksesuaian klasifikasi sedimen yang disebabkan oleh tidak adanya sistem
saluran yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur sedimen yang dapat digunakan
untuk mengukur sedimen secara langsung sebagai respon hasil erosi terhadap hujan.
Saluran 1 memiliki total sedimen besar yang berasal dari suspensi, yang berupa
partikel koloid oleh karena banyaknya ganggang pada Danau Beratan. Apabila danau
bersih dari ganggang maka total sedimen menjadi rendah. Besarnya total sedimen pada
saluran 1 juga disebabkan oleh saluran 1 memiliki luas tangkapan hujan paling besar
diantara saluran lainnya. Selain itu kemiringan lereng (slope) pada saluran 1 berkisar 0
– 45%, sedangkan saluran lainnya berkisar 0 – 30%. Dari sini dapat diperkirakan
bahwa kekuatan angkut dan erosi aliran permukaan lebih besar terjadi pada daerah
tangkapan saluran 1.
Penggunaan lahan dan konservasi adalah lingkungan fisik yang mendapat
pengaruh kegiatan manusia. Penggunaan lahan berkaitan dengan fungsi sebagai
pelindung tanah dari daya rusak hujan, selain itu jenis tanaman juga berpengaruh pada
nilai crop. Tindakan konservasi dapat berupa pembuatan teras, tindakan ini merupakan
hal yang tidak dilakukan pada lereng terjal pada lahan hutan di saluran 1 sehingga
aliran permukaan cepat bergerak membawa material hasil erosi ke tubuh Danau
Beratan.
Klasifikasi yang digunakan dalam satuan ton/ha/tahun, sedangkan dalam
penelitian ini data diambil pada musim hujan selama tujuh bulan, tetapi klasifikasi
tersebut tetap digunakan. Hal ini didasarkan pada asumsi yang telah dibuat yaitu
penambahan suspensi terjadi hanya pada musim hujan, karena pada musim kemarau
hujan yang jatuh dianggap tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk
memindahkan hasil erosi. Hasil perhitungan pada empat saluran yang masuk ke tubuh
Danau

Beratan

sebagai

sampel

diperoleh

bahwa

laju

sedimentasi

tidak

mengkhawatirkan, karena semua berada pada klasifikasi sangat ringan karena kurang
dari 14,6 ton/ha/tahun. Berdasarkan hipotesis yang diajukan yaitu hasil suspensi yang
terakumulasi dan laju sedimentasi di danau Beratan termasuk katagori sedang, setelah
dilakukan analisis dengan menggunakan model Soil Conservation and Management in
commit to user
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the Humid Tropic (1997) ternyata hasilnya termasuk katagori sangat ringan, sehingga
hipotesis itu salah atau tidak benar.

3. Nilai Ekonomi Danau Beratan
Danau Beratan merupakan salah satu ekosistem sumberdaya alam yang sangat
potensial jika dikelola dengan baik antara lain: sumber air bersih, perikanan, irigasi,
pariwisata, transportasi, festival tahunan dan acara keagamaan. Potensi tersebut akan
menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun international untuk menanamkan modal
yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai ekonomi danau. Untuk menghasilkan
nilai ekonomi Danau Beratan perlu dilakukan suatu valuasi ekonomi terhadap manfaat
danau bagi kehidupan masyarakat setempat dan pembangunan daerah Kabupaten
Tabanan.
Setelah nilai kontribusi Danau Beratan pada berbagai penggunaan diperhitungkan
dan diperoleh nilai kontribusinya, maka dengan menjumlahkan nilai tersebut diperoleh
Nilai Ekonomi Total (NET) jasa danau seperti terlihat pada Tabel 44 berikut ini.
Tabel 44. Nilai Ekonomi Total Danau Beratan
No Keterangan
1
Nilai ekonomi produksi ikan
2
Nilai ekonomi budidaya perikanan
3
Sebagai air minum
4
Aktivitas pariwisata
5
Festival ulun danu
6
Transfortasi wisata
Total
Sumber: Hasil Analisis Data Primer 2015

Nilai Total Rp/tahun
1.130.920.000
112.500.000
74.076.100.000
2.213.750.000
2.250.000.000
15.779.307.000
95.562.577.000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai ekonomi total jasa lingkungan Danau
Beratan Kabupaten Tabanan. Kegiatan ekonomi di Danau Beratan merupakan
penjumlahan nilai kontribusi pada berbagai jenis penggunaan adalah sebesar Rp
95.562.577.000 per tahun. Penyumbang terbesar untuk Pemerintah Tingkat II Tabanan
adalah dari perusahan air minum sebesar Rp 74.076.100.000, peringkat kedua dari
sektor jasa transfortasi wisata sebesar Rp 15.779.307.000, dan terkecil adalah dari
sektor budidaya perikanan sebesar 112.500.000. kecilnya pemasukan dari sektor
budidaya perikanan disebabkan oleh kegiatan tersebut baru berjalan 3 tahun. Petani
yang berkecimpung di bidang budidaya perikanan sifatnya masih mencoba-coba dan
minimnya sosialisasi dari instansi terkait.
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Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai ekonomi Danau Beratan
terhadap perekonomian daerah sangat besar, selain itu nilai tersebut juga menjelaskan
bahwa dari sektor air minum dan jasa transfortasi pariwisata dapat dijadikan sebagai
salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah. Agar kontribusi sektor ini terus
berlangsung dan dapat juga dirasakan oleh masyarakat setempat, maka dibutuhkan
keseriusan oleh seluruh stakeholder daerah mulai dari unsur pemerintah, swasta, desa
adat, masyarakat dan agama bersama-sama memikirkan upaya dalam pengembangan
Danau Beratan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Peta Konservasi Sumberdaya Air Danau
Sumberdaya alam yang berupa air mempunyai peranan yang penting dalam
kelangsungan hidup

manusia dan mahluk hidup lainnya, sehingga dalam

pemanfaatannya perlu dilakukan secara bijaksana. Kerusakan sumberdaya alam air
yang terjadi saat ini telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup
daerah aliran sungai. Kondisi seperti ini tercermin pada sering terjadinya erosi, banjir
dan kekeringan (Asdak, 2001). Permasalaham tersebut dapat diatasi dengan cara
konservasi sumberdaya air.
Konservasi sumberdaya air didukung oleh data-data spasial yang terdiri dari:
topografi, tanah, geologi, iklim, penutupan lahan atau penggunaan lahan, kualitas air,
kuantitas air dan sedimentasi. Analisis spasial zonasi konservasi fungsi danau dapat
ditentukan dengan menggunakan beberapa parameter berpengaruh, antara lain: jenis
tanah, kemiringan lereng, curah hujan dan data lainnya. Selanjutnya masing-masing
variabel diberikan skor yang bervariasi sesuai dengan seberapa besar pengaruhnya
terhadap penentuan konservasinya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
model overlay dengan metode intersect yang dapat dikembangkan melalui software
GIS. Hasilnya adalah Peta Konservasi Fungsi Danau Beratan (Gambar 52).
Berdasarkan analisis data-data spasial di atas, maka air danau Beratan mengalami
degradasi baik dari segi kualitas dan sedimentasi, sehingga mengganggu ekosistem
danau. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti membuat konseptual Peta
Konservasi Fungsi Danau Beratan serta penjelasannya sebagai berikut:
Saluran 1 dan saluran 2 lahan penutupnya terdiri dari: hutan lindung dan lahan
pertanian kering, disini peneliti mendisain 2 buah check dam. Check dam 1 lokasi
didisainnya pada peralihan hutan lindung
dengan
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Gambar 59. Penggunaan Lahan pada Saluran 1
untuk menahan aliran permukaan (runoff) yang berasal dari areal hutan lindung.
Manfaat yang diperoleh dari disain ini adalah:
1). Meningkatkan peresapan airtanah,
2). Mengurangi aliran permukaan,
3). Mencegah banjir di hilir,
4). Mengurangi laju evapotranspirasi,
5). Meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah,
6). Menjaga base-flow di musim kemarau,
7). Perlindungan terhadap ekologi daerah hulu,
8). Mengurangi suhu permukaan tanah,
9). Mengurangi erosi tanah.
Sangat perlunya pada areal saluran 1 dikonservasi berdasarkan hasil analisis data
spasial melalui model overlay disebabkan oleh sedimentasi tinggi disertai pula oleh
beberapa parameter kualitas air melebuhi standar baku mutu air bersih. Factor
penyebabnya adalah pada lahan hutan lindung gradiennya sangat curam begitu pula
pada lahan pertanian terasnya kebanyakan sudah rusak. Disisi lain petani mengolah
lahannya justru pada musim penghujan sehingga proses erosi tinggi.
Selanjutnya lokasi disain Check dam 2 peralihan lahan pertanian kering dengan
sempadan danau. Pada areal saluran 2 ini cukup perlu dikonservasi walaupun
penggunaan lahannya hanya dominan pertanian dan sebagian kecil pemukiman
permukiman, di lahan pertanian ini petani mengolah lahannya di musim penghujan
sehingga proses erosi. Tujuannya untuk menahan aliran permukaan (runoff) yang
berasal dari areal pertanian lahan kering, manfaat yang diperoleh dari disain ini adalah:
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Gambar 60. Penggunaan Lahan pada Saluran 2
1). Meningkatkan peresapan airtanah,
2). Mengurangi aliran permukaan,
3). Mencegah banjir di hilir,
4). Mengurangi laju evapotranspirasi,
5). Meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah,
6). Menjaga base-flow di musim kemarau,
7). Perlindungan terhadap ekologi daerah hulu,
8). Mengurangi suhu permukaan tanah,
9). Mengurangi erosi tanah.
10). Menahan limbah proses aktivas pertanian.
Saluran 3 lahan penutupnya terdiri dari: hutan lindung, pemukiman padat, dan
lahan pertanian kering, Areal saluran 3 ini berdasarkan hasil overlay data spasial
menunjukkan perlu dikonservasi, mengingat data sedimentasi hasil analisis
menunjukkan masukan terbesat ke dua setelah saluran 1. Dari segi topografinya daerah
ini dominan landai dan pada musim penghujan hamper tiap tahun mengalami banjir.
Kalau diperhatikan persebaran sedimen organiknya pada saluran 3 ini termasuk tinggi,
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Gambar 61. Penggunaan Lahan pada Saluran 3
materialnya berasal dari limbah kegiatan pariwisata, limbah rumah tangga dan petani
rata-rata beternak sapi. Disini peneliti mendisain 2 buah check dam. Check dam 1
lokasi didisainnya pada peralihan hutan lindung dengan lahan pertanian kering dengan
tujuan untuk menahan aliran permukaan (runoff) yang berasal dari areal hutan lindung.
Manfaat yang diperoleh dari disain ini adalah:
1). Meningkatkan peresapan airtanah,
2). Mengurangi aliran permukaan,
3). Mencegah banjir di hilir,
4). Mengurangi laju evapotranspirasi,
5). Meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah,
6). Menjaga base-flow di musim kemarau,
7). Perlindungan terhadap ekologi daerah hulu,
8). Mengurangi suhu permukaan tanah,
9). Mengurangi erosi tanah.
Selanjutnya lokasi disain Check dam 2 peralihan lahan pertanian kering bercampur
pemukiman dengan sempadan danau. Tujuannya untuk menahan aliran permukaan
(runoff) yang berasal dari areal pertanian lahan kering, manfaat yang diperoleh dari
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1). Meningkatkan peresapan airtanah,
2). Mengurangi aliran permukaan,
3). Mencegah banjir di hilir,
4). Mengurangi laju evapotranspirasi,
5). Meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah,
6). Menjaga base-flow di musim kemarau,
7). Perlindungan terhadap ekologi daerah hulu,
8). Mengurangi suhu permukaan tanah,
9). Mengurangi erosi tanah.
10). Menahan limbah proses aktivitas pertanian,
11). Menahan limbah yang berasal dari rumah tangga.
Saluran 4 lahan penutupnya terdiri dari: hutan lindung dan lahan permukiman
yang padat, berdasarkan hasil analisis data spasial dengan model overlay diperoleh
cukup perlu dikonservasi. Kalau dilihat dari aspek kualitas airnya pada areal ini yang
paling banyak variabelnya diatas standar baku mutu air bersih, parameter bakteri colli
paling tinggi di areal saluran 4 ini disebabkan oleh banyak sapiteng (WC) di sempadan
danau begitu pula beberapa sarana pendukung pariwisata berada di sempadan danau.
Disini peneliti mendisain 2 buah check dam. Check dam 1 lokasi didisainnya pada
peralihan hutan lindung dengan lahan pertanian kering dengan tujuan untuk menahan
aliran permukaan (runoff) yang berasal dari areal hutan lindung. Manfaat yang
diperoleh dari disain ini adalah:
1). Meningkatkan peresapan airtanah,
2). Mengurangi aliran permukaan,
3). Mencegah banjir di hilir,
4). Mengurangi laju evapotranspirasi,
5). Meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah,
6). Menjaga base-flow di musim kemarau,
7). Perlindungan terhadap ekologi daerah hulu,
8). Mengurangi suhu permukaan tanah,
9). Mengurangi erosi tanah.
Selanjutnya lokasi disain Check dam 2 peralihan lahan pemukiman dengan sempadan
danau. Tujuannya untuk menahan aliran permukaan (runoff) yang berasal dari areal
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1). Meningkatkan peresapan airtanah,
2). Mengurangi aliran permukaan,
3). Mencegah banjir di hilir,
4). Mengurangi laju evapotranspirasi,
5). Meningkatkan unsur hara dan memperbaiki struktur tanah,
6). Menjaga base-flow di musim kemarau,
7). Perlindungan terhadap ekologi daerah hulu,
8). Mengurangi suhu permukaan tanah,
9). Mengurangi erosi tanah.
10). Menahan limbah yang berasal dari rumah tangga.

Gambar 62. Penggunaan Lahan pada Saluran 4
Konseptual model Peta Konservasi Fungsi Danau ini mampu meminimalisir degradasi
air danau Beratan dari sedimentasi dan limbah yang berasal dari lahan pertanian kering
dan permukiman, sehingga ekologi danau Beratan tidak terganggu dan berkelanjutan.
Hal senada dilakukan oleh Pambudi (2008) konservasi pada DAS Jinnebereng dengan
merehabilitasi teras sering sehingga mampu meningkatkan produktivitas lahan dan
mempertahankan aspek ekologi DAS
Jinnebereng.
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Konsep dasar dari Lape Cycle Analysis (LCA) ini didasarkan pada pemikiran
bahwa suatu sistem kehidupan tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat
kehidupan itu berada. Dalam suatu sistem kehidupan terdapat input dan output. Input
dalam sistem adalah material-material yang diambil dari lingkungan dan output nya
akan dibuang ke lingkungan kembali. Input dan Output dari sistem kehidupan ini tentu
saja akan memberi dampak terhadap lingkungan. Pengambilan material yang
berlebihan akan menyebabkan semakin berkurangnya persediaan material, sedangkan
hasil ke luaran dari sistem kehidupan yang bisa berupa limbah (padat, cair, udara) akan
banyak memberi dampak negatif terhadap lingkungan (Pujadi dkk, 2013).
Berdasarkan hasil analisis sampel air Danau Beratan menunjukkan adanya
degradasi pada kualitas air dan meningkatnya sedimentasi pada cekungan terkungkung
Danau Beratan sebagai dampak yang ditimbulkan yaitu menurunnya volume danau
dan kualitas air yang berakibat patal bagi sistem kehidupan ikan kepala timah
(Aplocheilus panachax), lintah (Hirudo Medicinalis) dan alga hijau (Clhorophyta sp)
mengalami penurunan populasi. Berdasarkan konsep Lape Cycle Analysis (LCA)
bahwa penurunan populasi ketiga spesies tersebut menunjukkan terjadinya pemutusan
rantai kehidupan pada ekosistem Danau Beratan ini merupakan kebaharuan dalam
penelitian ini.

D. Implikasi
Implikasi proses pembangunan pariwisata di Kabupaten Tabanan mengakibatkan
perubahan yang cukup signifikan dalam penggunaan fungsi lahan. Hal ini terjadi pada
Danau Beratan yang memiliki keanekaragaman hayati (biodeversity) yang sangat
beragam, selain itu Danau Beratan juga berperan sebagai sumber air minum untuk
masyarakat sekitar
yang tinggal di pinggiran danau
Dewasa ini Danau Beratan merupakan wilayah yang sangat rentan dari berbagai
masalah, baik itu yang menyangkut masalah dari aspek fisik dan biologi maupun
masalah yang menyangkut aspek sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat sekitar
yang tinggal di pinggiran danau. Permasalahan ini, terutama menyangkut pemanfaatan
sumberdaya alam secara keseluruhan menjadi rusak dan tidak dapat memberikan
manfaatnya secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan-permasalahan maupun
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berlangsung hingga sekarang ini, misalnya pencemaran air, pembuangan limbah
industri dan limbah masyarakat ke danau, pemakaian obat-obat terlarang atau potas
dan bahkan dengan memakai strum listrik untuk menangkap ikan sehingga membunuh
dan memusnahkan ikan-ikan kecil dan keanekaragaman hayati yang terdapat dalam
danau tersebut, serta hal-hal lain yang sifatnya merusak.
Kedudukan Danau Beratan yang terletak di pusat pengembangan pembangunan
Kabupaten Tabanan, maka wilayah ini juga sering mengalami tekanan karena desakan
kebutuhan pengembangan pembangunan dari kebijakan berbagai sektor, baik melalui
program pemerintah Kabupaten Tabanan. Disamping itu, tekanan juga muncul dari
adanya pemanfaatan lahan dan penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat
setempat baik untuk aktivitas rumah tangga, maupun untuk kegiatan lainnya.

E. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini masih terdapat adanya keterbatasan dalam teori yang
diperoleh. Keterbatasan tersebut adalah masih belum dapat menyimpulkan secara tegas
apakah variabel-variabel yang signifikan terutama dari aspek sedimentasi pada danau
volkanik tersebut merupakan faktor utama menurunnya fungsi danau pada lahan
volkanik muda gunungapi Beratan. Mengapa variabel yang signifikan cenderung sama
meskipun kondisi karakteristik lahannya berbeda antara lahan volkanik muda dengan
lahan solusional. Pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik lahan volkanik
muda gunungapi masih cukup terbatas sementara penelitian yang dilakukan ini juga
tidak membandingkan secara detail dengan wilayah bukan lahan volkanik muda
gunungapi.

E. Dialog Teori dan Temuan
Danau merupakan salah satu sumber air permukaan yang sangat penting untuk
dijaga kelestarianya. Melihat perkembangan tersebut, diperlukan perencanaan yang
berwawasan lingkungan, supaya keberlanjutan ekosistem danau ke depan tetap lestari.
Secara komprehensif konservasi fungsi Danau Beratan sangat perlu dilakukan,
mengingat karakteristiknya merupakan danau tertutup. Menurut Engelen (1972) dan
Ward, et al., (1990) danau tertutup (lake without outlet) merupakan danau
berkarakteristik khusus, sehingga perlu penangan secara khusus pula. Berikut ini akan
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aspek kualitas dan kuantitas air danau, saat ini air Danau Beratan mengalami degradasi
baik kualitas dan kuantitasnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan tulisan dan penelitian
terdahulu yang menjelaskan sebagai berikut:

Para ahli menganggap danau itu

memiliki sifat-sifat yang sama, Engelen (1972), Jorgensen (1980), Deborah (1996),
Deeni (1997), Wetsel (2003) dan Pandey et al (2012) mengemukakan bahwa secara
umum danau ada perbedaannya, terutama pada warna, rasa air, kekeruhan, binatangbinatang aquatic, tumbuh-tumbuhan aquatic dan unsur-unsur kimia yang dikandung.
Selanjutnya danau dapat dibedakan berdasarkan sifat fisis, kimia dan biologinya, disisi
lain air danau mengalami degradasi disebabkan oleh aktivitas manusia di daerah
tangkapan hujan, perubahan penggunaan lahan serta kondisi iklim daerah tersebut.
Dalam penelitian Firman (2006), Adam (2010) dan Meyra (2011), menurunnya kualitas
air permukaan diakibatkan oleh peruntukan air tersebut untuk perikanan, industri
pariwisata dan aktivitas pertanian. Kuantitas air Danau Beratan pada musim penghujan
mengalami surplus dan pada musim kemarau mengalami defisit. Pernyataan tersebut
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Engelen (1972), Wu et al (1998), Rai
(2004), Atmaja (2006), Cahaya (2007) dan Zetland et al (2013) untuk danau tertutup
kuantitas airnya dari tahun ke tahun mengalami defisit, hal tersebut disebabkan oleh
variabel curah hujan menurun, evaporasi air bebas meningkat dan penggunaan air juga
meningkat dari tahun ke tahun. Vase et al (2011), Van Loon (2015) menyatakan
terdegradasinya kuantitas air danau didorong oleh anomali iklim, perubahan
penggunaan lahan dan pemanfaatan air danau melebihi dari daya dukungnya.
Pada aspek sedimentasi, Hasil sedimen adalah besarnya sedimen yang berasal
dari erosi yang terjadi di daerah tangkapan air yang diukur pada periode waktu dan
tempat tertentu (Asdak, 2001). Hasil sedimen biasanya diperoleh dari pengukuran
sedimen terlarut dalam sungai atau dengan pengukuran langsung di danau atau waduk.
Saluran 1 yang paling banyak menyumbangkan sedimen ke tubuh danau, saluran 3
penyumbang terbesar ke dua dan paling rendah di saluran 4. Tingginya saluran 1
menyumbang sedimen disebabkan oleh lerengnya lebih curam dari saluran lainnya,
selain itu di areal pertanian lahan kering banyak terasnya rusak. Hal ini sependapat
dengan penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa besarnya suspensi dan TDS yang
terakumulasi dalam bentuk sedimen masuk ke tubuh doline (danau karst) sangat besar
pada daerah kelerengan curam dan tanpa adanya terasering (Asit, 1990; Yumi, 2001,
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menyatakan bahwa besar kecilnya sedimen yang masuk ke tubuh perairan tergantung
pada variabel iklim, tingkat kelerengan, aktivitas manusia dan kondisi lingkungan.
Pendapat tersebut diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Richard et al (2013) dan
Omondi et al (2014) sedimen meningkat pada tubuh perairan berkorelasi positif
terhadap variabel iklim, kondisi lereng, aktivitas manusia dan lingkungan.
Pada aspek potensi ekonomi, Danau Beratan memiliki keanekaragaman hayati
yang sangat beragam dan juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Keberadaan
Danau Beratan telah berubah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan
masyarakat sekitar danau. Karena memiliki daya tampung air yang cukup besar
sehingga memiliki potensi ekonomi beragam seperti: perikanan tangkap, budidaya
perikanan, bahan baku air minum, pariwisata, festival ulun danu, tansfortasi, pertanian,
dan kegiatan keagamaan. Hal ini sependapat dengan penelitian terdahulu yang kurang
lebih menyatakan bahwa danau memiliki potensi ekonomi beragam seperti: pertanian,
perikanan, transportasi, pariwisata dan penampung air (Manoch, 2005; Adnan dkk,
2010; Hutajulu, 2012). Tulisan Torkil & Jens (2010) menyatakan bahwa ada perbedaan
yang sangat besar dalam potensi ekonomi sebuah perairan yang dipengaruhi oleh faktor
jarak dan lokasi perairan tersebut. Sedangkan tulisan dari Mustapha (2011), Putri dkk
(2017) potensi ekonomi danau sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah setempat.
Maksudnya pemanfaatan danau dikelola oleh pemerintah.
Pada aspek penurunan fungsi danau, danau merupakan suatu ekosistem perairan,
terdapat sistem kehidupan yang didukung oleh adanya interaksi antara faktor biotik dan
faktor abiotik. Faktor ini secara dinamis mengalami perubahan, sehingga mengalami
degradasi fungsi. Hal ini sependapat dengan penelitian terdahulu yang menyatakan
bahwa

fungsi danau dipengaruhi oleh faktor iklim, manusia, waktu, litologi dan

vegetasi (Welch, 1952; Engelen 1972; Arthur dan Alan 1987; Ward, et al., 1990).
Selanjutnya Wetzel (2003), Walter et al (2014) dan Van Loon (2015) menyatakan
bahwa penurunan fungsi danau disebabkan oleh sedimentasi, longsornya tebing danau
pencemaran limbah industri/limbah domestik/limbah pertanian dan pengambilan air
melebihi daya dukungnya. Menurut Sprong (1979), Wu et al (1998) dan Yumi (2001)
penurunan fungsi danau di daerah tropis lebih didominasi oleh variabel kondisi iklim
dan variabel aktivitas manusia. Variabel iklim yang dimaksud adalah curah hujan dan
evaporasi, sedangkan akivitas manusia dimaksud pengolahan lahan yang tidak
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memperhitungkan kondisi iklim dan commit
perubahan
penggunaan lahan.
191

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pada aspek konservasi fungsi danau diwujudkan dalam bentuk Peta Konservasi
berbasis sistem informasi geografi. Analisis spasial konservasi fungsi danau dapat
ditentukan dengan menggunakan beberapa parameter berpengaruh antara lain: variabel
kualitas air seperti sifat fisik, sifat kimia maupun sifat biologi perairan dan variabel
persebaran sedimen di tubuh danau. Selanjutnya masing-masing variabel diberi skor
yang bervariasi sesuai seberapa besar pengaruhnya terhadap penentuan konservasi,
selanjutnya olahan tersebut di overlay dengan tujuan mengambil suatu keputusan. Hal
ini sependapat dengan tulisan dari Malezewski (1999), Prahasta (2005), Priyono dan
Handayani (2011) menyatakan bahwa kemampuan suatu sistem informasi dapat
dimanfaatkan dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan melalui
proses overlay atau metode intersect. Dalam tulisan Aronoff (1989), Tricahyo (2012)
dan Hartono (2012) sistem informasi saat ini memiliki kemampuan menangani data
bereferensi geografi atau spasial untuk menghasilkan informasi baru, melalui derivasi
informasi dasar, transformasi, buffering, analisis dan pemodelan. Selanjutnya dalam
tahap akhir untuk mengambil keputusan atau perencanaan.
Konservasi air yang baik merupakan gabungan dari dua konsep tersebut yaitu
menyimpan air dikala berlebihan-menggunakannya sesedikit mungkin untuk
keperluan yang produktif (Suripin, 2004). Konsep konservasi manajemen of change di
Indonesia dikembangkan oleh Basuni (2012) yaitu perubahan kearah positif dan dapat
dilakukan secara kreatif dan inovatif untuk menjadikan bumi ini lebih produktif dalam
rangka mencapai kondisi masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan
sejahtera secara berkelanjutan. Konservasi air pada dasarnya adalah upaya untuk
memanen hujan (water harverting) dengan cara menampung air hujan dan limpasan
dalam suatu wadah sebagai cadangan air di musim kemarau (Khoirul, 2009). Arsyad
(1989) menyatakan bahwa, konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air
yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran sehingga tidak
terjadi banjir yang merusak pada musim penghujan dan terdapat cukup air pada waktu
musim kemarau. Menurut Morgan (1995), Ananto (1987) dan Kartasapoetra, dkk
(2005) secara umum metode konservasi tanah dan air dapat dikelompokkan menjadi
tiga golongan utama, yaitu: konservasi secara agronomis, konservasi secara mekanik,
dan konservasi secara kimia. Berdasarkan konsep beberapa pakar konservasi dan
peneliti konservasi di atas semuanya mengarah keefisiensi air, sedangkan penelitian
commit
to mekanik
user
saya ini mengarah pada konservasi
secara
dalam wujud Peta Konservasi
192

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dengan menahan aliran yang membawa sedimen masuk ke cekungan terkungkung
pada Danau Beratan.
Hasil analisis dan pembahasan mengungkap konservasi fungsi danau dalam
penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti mendapatkan dua temuan baru yaitu:
(1) Aspek fisik berupa penyusutan luas permukaan air danau sebesar 0,063 km2 melalui
model overlay citra satelit Quickbird tahun 2010 dengan citra satelit Quickbird tahun
2015, hasil dari overlay citra bisa dilihat pada lampiran 3. (2) Aspek output dari
penelitian ini adalah Peta Konservasi Fungsi Danau berbasis sistem informasi geografi
melalui teknik overlay data spasial. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 52 di atas.
,

commit to user
193

