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Abstrak
Sungai Cibaligo yang terletak di Kota Cimahi merupakan salah satu sub DAS Cimahi yang mengalami
pencemaran. Sumber pencemar utama di Sungai Cibaligo ini adalah limbah rumah tangga dan limbah
industri yang pada umumnya merupakan industri pertekstilan. Pada penelitian ini difokuskan untuk
mengetahui persebaran pencemaran dari penggunaan zat kimia dari industri tekstil terhadap air yang
terdapat di wilayah Cibaligo. Untuk melihat kuantitas dari pencemarannya, maka dilakukan pengambilan
sampel air baik dari sungai ataupun dari sumur yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan hasil yang diperoleh suhu air pada kisaran 23.5 °C sampai 32.7 °C dengan suhu terendah
pada pengambilan di musim hujan dan suhu tertinggi dari air sumur yang melewati kawasan industri.
Dengan pH berkisar antara 3.07 – 8.64, pH terendah (asam) terdapat pada sungai terdekat dengan pabrik
dan pH tertinggi (basa) terdapat pada sungai di belakang pabrik dengan kondisi curah hujan cukup tinggi
pada saat pengambilan data. Nilai electric conductivity pada daerah penelitian berkisar pada 0.15 hingga
1.99 mS. Nilai terendah terdapat pada sampel dari sumur sebelum kawasan industri dan yang tertinggi
pada kawasan industri. Sedangkan untuk nilai total dissolved solids (TDS) berada pada nilai 0.15 – 1.07
PPT. Nilai TDS terkecil pada sumur sebelum pabrik sedangkan nilai TDS terbesar pada aliran setelah
kawasan industri. Berdasarkan hasil pengukuran insitu dilanjutkan dengan pengukuran di laboratorium
untuk mengetahui kada logam Fe, Cr, Cu dan Zn digunakan metode AAS. Berdasarkan hasil pengukuran
nilai kandungan Fe yang tinggi dengan nilai 9.854 ppm diperoleh pada sumur warga dekat sungai yang
telah melewati kawasan industri, dan nilai terkecil sebesar 0.04 ppm pada sumur warga sebelum melewati
kawasan industri. Sedangkan untuk logam Zn, Cu dan Cr nilai tertinggi diperoleh pada sungai di belakang
pabrik dengan besaran masing-masing 0.176 ppm, 0.055 ppm dan 0.071 ppm..
Kata Kunci: geokimia, cibaligo, pencemaran, air.

menjadi bagian dari sistem suspensi air dan
sedimen melalui proses absorpsi, presipitasi, dan
pertukaran ion (Liu dkk., 2006). Logam dalam
sistem perairan menjadi bagian dari sistem airsedimen dan distribusinya dikendalikan oleh
kesetimbangan dinamik dan interaksi fisika-kimia,
yang umumnya dipengaruhi oleh parameter pH,
konsentrasi dan tipe senyawa, kondisi reduksioksidasi, dan bilangan oksidasi dari logam tersebut
(Singh dkk., 2005).

1. Pendahuluan
Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota
Cimahi tahun 2009 di daerah sekitar Sungai
Cibaligo, Cimahi Selatan terdapat kurang lebih 97
industri besar maupun sedang yang sebagian besar
merupakan industri tekstil. Banyaknya industri
tekstil di daerah ini memberikan dampak yang
kurang baik terhadap lingkungan. Pengolahan
limbah yang kurang baik mengakibatkan
terganggunya kesetimbangan alam. Salah satunya
dapat terlihat dari segi siklus hidrologi, kualitas air
sungai mengalami penurunan seiring dengan
meningkatnya pencemaran.
Dampak yang diakibatkan oleh pencemaran
logam berat dapat menurunkan kualitas hasil
pertanian dan akan membahayakan jika
dikonsumsi secara langsung. Pencemaran yang
terjadi dapat bermigrasi karena beberapa faktor,
selain dari debit sungai, jenis lapisan batuan yang
terdapat di sekitar sungai pun mempengaruhi pola
migrasi yang terbentuk.
Kandungan logam dalam sungai berasal dari
berbagai sumber, seperti batuan dan tanah; serta
dari aktivitas manusia termasuk pembuangan
limbah cair baik yang telah diolah maupun belum
diolah ke badan air kemudian secara langsung
dapat memapari air permukaan (Akoto dkk.,
2008). Logam berat memasuki air alami dan

2. Metode
Pada penelitian ini terlebih dahulu dilakukan
pengambilan sampel air pada beberapa titik di
sepanjang aliran sungai untuk mengetahui kualitas
air tercemar yang menjadi objek penelitian.
Selanjutnya dilakukan analisis geokimia untuk
mendapat parameter standarisasi air tercemar.
Pada penelitian ini akan diukur kandungan logam
yang terkandung diantaranya adalah Cu, Cr, Fe
dan Zn.
2.1 Metode Pengumpulan Data
Pada
penelitian
ini
telah
dilakukan
pengambilan data geokimia di 17 titik yang
tersebar di sekitar kawasan Sungai Cibaligo dari
hulu menuju hilir dengan topografi yang landai
seperti terlihat pada Gambar1. Sampel yang
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diambil merupakan sampel air Sungai Cibaligo
pada aliran sebelum dan sesudah melalui kawasan
industri serta sumur warga di daerah sekitaran
Sungai Cibaligo. Pengambilan data diambil pada
dua musim yaitu pada saat curah hujan cukup
tinggi dan pada saat kering. Pengukuran pada
sampel dilakukan secara in situ dan laboratorium
dengan menggunakan metode AAS.

yang terdapat pada air sungai, dibandingkan
dengan hasil dari sumur penduduk

3. Hasil dan Pembahasan
Hasil yang diperoleh pada air sumur sebelum
kawasan industri memiliki kandungan TDS
memiliki nilai dibawah 0.2 ppt akan tetapi untuk
sumur yang berada disekitaran sungai yang di
lewati oleh sungai, diperoleh nilai mencapai 0,6
ppt. Pengukuran sampel air di Daerah Sekitar
Sungai Cibaligo berupa nilai konsentrasi nilai TDS
(Total Dissolved Solids) juga konsentrasi dari
beberapa kandungan unsur Zn, Cu, Cr dan Fe.
Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel 1 hingga
tabel 5
Tabel 1. Hasil pengukuran TDS sampel air di Sekitar Daerah
Sungai Cibaligo, Cimahi.

Pada tabel 1 terlihat bahwa nilai tertinggi
terdapat pada titik yang berada pada sekitar
kawasan setelah industri di bandingkan sebelum
melalui kawasan industri.
Tabel 2. Hasil pengukuran unsur Zn

Gambar 1. Peta sebaran lokasi pengambilan data. Titik merah
merupakan lokasi pengambilan data sampel air.

2.2 Metode Analisis Data
Untuk menganalisa sampel air yang diambil
meggunakan AAS untuk mengetahui kadar logam
pada sampel. Kadar logam yang dikukur adalah
Fe, Zn, Cr dan Pu, merupakan logam yang
terkandung pada zat kimia yang digunakan oleh
industri tekstil. Setelah diperoleh kadar logam
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kadar maksimum yang diperbolehkan 0,1mg/L
untuk air minum. Kandungan Zn berlebih akan
terkonsentrasi pada tubuh jika digunakan untuk air
minum, selain itu merusak kelangsungan hidup
mikroorganisme dalam tanah (Darmono, 1995).
Hal yang sama diperlihatkan dari kandungan Cu
dengan kadar yang mencapai 0,218 mg/L melebihi
kadar maksimum yaitu 0.05 mg/L. Jika
dikonsumsi melebihi kadar yang diperoleh dapat
merusak fungsi hati dan ginjal (Palar, 2004) .
Untuk Kandungan Cr yang diperbolehkan yaitu 0,1
mg/L sedangkan hasil yang diperoleh mencapai
0,304mg/L. Logam Cr tidak akan bereaksi pada
suhu kamar akan tetapi jika berelebihan
kandungan Cr ini dapat mengakibatkan gangguan
pada kulit.

Tabel 3. Hasil pengukuran unsur Cu

Tabel 5. Hasil pengukuran unsur Fe

Hal yang sama juga diperlihatkan dari hasil
pengukuran AAS pada sampel yang diambil.
Bahkan nilai Zn dan Fe yang tinggi diperoleh pada
sampel sumur penduduk setelah melalui kawasan
industri. Sumur penduduk ini jika secara fisik tidak
berbau dan tidak berwarna, akan tetapi ketika di uji
dengan AAS menghasilkan nilai yang tinggi.
Tabel 4.Hasil pengukuran unsur Cr

.
Berdasarkan hasil yang diperoleh perlu
dilakukan kembali pengambilan sampel untuk
menguji kadar logam yang terkandung dalam
tanah yang terendapkan pada kawasan sungai
cibaligo, juga untuk mengetahui penyebaran dari
polutan di kawsan penduduk,

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran kandungan
unsur Fe tertinggi terdapat pada sampel GK-13
dengan nilai 9.584 mg/L yang merupakan sampel
air sumur yang digunakan oleh penduduk. Sumur
tersebut terletak setelah pabrik dimana dilalui oleh
aliran air sungai. Kandungan Fe dan Cr yang
cukup tinggi terdapat pada sampel GK-01 yang
merupakan air sungai yang mengalir melewati
pabrik dengan konsentrasi Fe sebesar 8.969 mg/L
dan kandungan unsur Cr sebesar 0.304 mg/L.
Kandungan unsur Cu yang paling tinggi terdapat
pada sampel GK-11 dengan nilai 0.218 yang
merupakan air sungai dari pemukiman penduduk
yang terletak tepat di belakang pabrik. Selain itu

Kualitas air sungai di cibaligo jika berdasarkan
hasil pengukuran in situ memiliki nilai TDS yang
berada dibawah kadar maksimum yang
diperbolehkan oleh Permen kesehatan RI No. 492
tahun 2010. Dari data kadar logam yang diperoleh
dari data kandungan Fe yang mencapai 9,845 mg/L
melebihi kadar yang melampaui kadar yang
diperoleh yakni 1,5 mg/L. Nilai Fe yang tinggi jika
dikonsumsi akan mengakibatkan gangguan pada
kesehatan, sedangkan untuk tanaman akan
menurunkan kemampuan fotosintesis. Sedangkan
untuk kadar Zn yang mencapai 1,973 mg/L diatas
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nilai Fe pada sampel tersebut juga cukup tinggi
yaitu sekitar 7.242 mg/L. Berdasarkan kandungan
Fe, Cr, Cu dan Zn tersebut dapat diduga bahwa
daerah aliran sungai yang melewati pabrik
mengalami pencemaran. Hal ini berpengaruh
terhadap air sumur di titik GK-13 yang digunakan
penduduk.
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