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Abstract 

This study aimed to find out the biophysical characteristics of Segenter Waterfall located in Nuraksa Forest 
Park area, Kumbi Sub-village, Narmada District, West Lombok. The aim of the studies is to determinate the 
biophysical characteristics of Segenter Waterfall includes the diversity of vegetation, water quantity and 
water quality. Descriptive method used as an approach on the studies, where data was collected by field 
observation and direct measurement. Vegetation analysis model used to analyzed the vegetation index as 
well as density and coverage area, where water quality classes were derivating using Storet analysis model. 
The result obtained in this research indicate that the diversity of Segenter Waterfall is low, with the index 
value of biodiversity less than 1 (one), H’ < 1. Then, for the quantity of water associated with the volume or 
the amount of water discharge at the Segenter Waterfall that is 0.45 m³/s. While related to the quality of the 
water shows the result is, sediment (suspended load) 0.055 g/l, turbidity 0.85 NTU, pH 7.95, river bedrock 
(coverage) 0.97 % and biota (water insect)  with the family biotic index (FBI) value of 5.  

Keywords : Segenter Waterfall; Biophysical Characteristics; Biodiversity; Water Quality. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik biofisik Air Terjun Segenter yang berada pada 
kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa di Dusun Kumbi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. 
Variabel yang diteliti untuk mengetahui karakteristik biofisik air terjun segenter yaitu mencakup 
keanekaragaman vegetasi, kuantitas air dan kualitas air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 
metode deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan pengukuran langsung di lapangan. 
Kemudian dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis vegetasi untuk mengetahui tingkat 
keanekaragaman vegetasi. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kualitas air dianalisis dengan 
menggunakan analisis Storet. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
keanekaragaman vegetasi pada Air Terjun Segenter rendah, dengan nilai indeks keanekaragaman hayati 
kurang dari 1 (satu), H‟ < 1. Kemudian untuk kuantitas air, terkait dengan volume atau besarnya jumlah debit 
air pada Air Terjun Segenter yaitu sebesar 0.45 m³/detik. Sedangkan terkait dengan kualitas air, 
menunjukkan hasil diantaranya yaitu sedimen layang 0.055 g/ltr, kekeruhan 0.85 NTU, pH 7.95, batuan 
dasar sungai (coverage) 0.97 % dan biota (serangga air) dengan nilai Famili Biotik Indeks (FBI) sebesar 5. 

Kata Kunci : Air Terjun Segenter; Karakteristik Biofisik; Keanekaragaman Hayati; Kualitas Air. 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil hutan, hasil 
laut, hingga keindahan alam yang sangat indah nan mempesona. Sehingga tidak heran jika Indonesia juga 
merupakan Negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora dan fauna maupun ekosistem serta 
potensi berupa jasa lingkungan. Diketahui bahwa dari 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3 % 
terdapat di Indonesia (Hanggono, T. 2010). 

Tingkat keanekaragaman hayati erat kaitannya dengan kondisi biofisik penyusun hutan, seperti halnya 
vegetasi, air dan keberadaan satwa liar serta ekosistemnya. Jika salah satu diantaranya mengalami 
gangguan, maka akan berpengaruh terhadap yang lainnya pula. Karena dari definisinya sendiri hutan 
merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi 
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI 
No. 41 Tahun 1999). Sejalan dengan hal tersebut, Indriyanto (2006) juga mengatakan bahwa jika vegetasi 
hutan rusak, maka akan terjadi erosi plasma nutfah serta menurunnya keanekaragaman hayati.   
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Keanekaragaman hayati atau yang dikenal juga dengan istilah Biodiversitas merupakan tingkat variasi 
keragaman bentuk kehidupan, mencakup gen, spesies serta ekosistemnya. Keanekaragaman hayati yang 
tinggi biasanya terdapat pada hutan dengan tipe hutan hujan tropis, dimana tipe hutan Indonesia juga hutan 
tropis. Hutan tropis Indonesia diakui sebagai komunitas paling kaya akan keanekaragaman hayati, selain itu 
juga diakui bahwa hutan tropis Indonesia sebagai salah satu bagian dari dunia yang masih menyisakan 
kehidupan liar yang dapat menimbulkan keajaiban dan rasa kagum dari manusia. Serta keanekaragaman 
hayati merupakan komponen vital yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri 
(Muhtaman, 1997). 

Menurut (Ismanto 2007 cit Junef 2011)  pentingnya keanekaragaman hayati juga bisa dijadikan sebagai modal 
dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun harus sesuai dengan kemampuan daya dukung 
(carrying capacity), karakteristik dan fungsinya. Sehingga keanekaragaman hayati yang dimiliki suatu daerah 
sangat penting diketahui untuk dapat melakukan pengelolaan maupun pemanfaatan serta dapat memberikan 
ciri khas tersendiri bagi suatu daerah itu sendiri. Terlebih seperti di negara kita Indonesia yang merupakan 
salah satu daerah tropis yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.  

Di pulau Lombok sendiri tepatnya pada Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa yang mempunyai tipe vegetasi 
berupa hutan hujan tropis dataran rendah dinilai juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pada 
kawasan Tahura Nuraksa terdapat wisata Air Terjun Segenter yang kemudian dikembangkan menjadi salah 
satu wisata utama yang ada pada Tahura Nuraksa. Disamping itu terdapat Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Giri Menang yang memanfaatkan air yang bersumber pada Air Terjun Segenter sebagai pasokan air 
bersih yang kemudian dialokasikan ke kota Mataram. 

Oleh karena keberadaan Air Terjun Segenter sebagai kawasan wisata dan juga merupakan kawasan untuk 
pasokan air bersih, maka dinilai penting untuk dilakukan penelitian mengenai karakteristik biofisik. Dimana 
fokus dari penelitian ini yaitu mencakup keanekaragaman vegetasi, kuantitas air dan kualitas air. 

Metode 

A.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2017 yang berlokasi di Tahura Nuraksa di Dusun Kumbi, 
Kecamatan Narmada, Lombok Barat. 
 
B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Hypsometer, Global Positioning System (GPS), 
Clinometer, Kompas, Pita Ukur, Tali Rapia, Kertas Saring, Pelampung (Bola Pimpong), Turbidmeter, 
Stopwatch, Timbangan Analitik, Roll Meter, Botol Plastik, Oven, pH Meter, Alat Dokumentasi dan Alat Tulis.  

C. Metode Pengumpulan Data 
1. Pengumpulan Data Primer 
Pengumpulan data dilakukan dengan orientasi lapangan atau pengamatan dan pengukuran langsung di 
lapangan terkait dengan yang diteliti. Untuk vegetasi parameternya meliputi jenis, jumlah, tinggi bebas 
cabang, tinggi total dan diameter. Sedangkan untuk kuantitas dan kualitas air parameternya yaitu debit, 
sedimen layang, pH, kekeruhan, batuan dasar sungai dan biota (serangga air). 
2. Pengumpulan Data Sekunder 
Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terkait terhadap dokumen-dokumen yang pernah ada 
sebelumnya, baik dari buku-buku, laporan penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya serta dari 
data-data dari instansi terkait. 
 
D. Analisis Data 
1. Analisis Vegetasi 
Analisis vegetasi menggunakan persamaan yang digunakan menurut Soerianegara dan Indrawan (1998), 
yaitu:  

Kerapatan suatu jenis   = 
                           

                      
 

Kerapatan relatif suatu jenis (KR) = 
                     

                       
 x100% 

Frekuensi suatu jenis (F)  = 
                          

                    
 

Frekuensi relatif suatu jenis (FR) = 
                     

                       
 x100% 
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1 Sengon 70.47 Akasia 18.85 Kopi 50

2 Dadap 54.77 Alpukat 30.64 Rambutan 50

3 Kemiri 26.19 Durian 100.49 Mangga 50

4 Durian 15.22 Kakao 38.22 Durian 50

5 Mangga 9.18 Dadap 26.32

6 Waru 7.57 Kepundung 42.26

7 Rajumas 52.35 Jambu 20.43

8 Sukun 10.35 Nyamplung 22.79

9 Kepundung 28.04

10 Nyamplung 15.91

11 Jambu 9.94

300 300 200

Sumber : Data Primer (2017)

INP (%) Area Sempadan Sungai

Jumlah

Pohon Tiang Pancang
No

Dominasi suatu jenis (D)  = 
                             

                      
 

Dominasi relatif suatu jenis (DR) = 
                     

                       
x100% 

Indeks Nilai Penting (INP)  
Untuk tingkat semai dan pancang : INP = KR + FR  
Untuk tingkat tiang dan pohon: INP = KR + FR +DR 
 
Untuk mengetahui tingkat keanekaragaman spesies tumbuhan, data dianalisis menggunakan Indeks 
Shannon-Wienner (Prasetyo, 2007). 

    ∑  

 

   

     

Keterangan : 
H' :  indeks keanekaragaman 
Pi :  ni / N 
ni :  jumlah individu jenis ke-i 
N :  jumlah total individu semua jenis 
 
2. Analisis Storet 
Untuk variable kuantitas dan kualitas air dianalisis dengan menggunakan analisis Storet. Analisis Storet 
merupakan metode analisis status mutu air dengan prinsip membandingkan antara data kualitas air dengan 
baku mutu kualitas air yang disesuaikan dengan peruntukkannya guna menentukan status mutu air. 

Hasil dan Pembahasan 

1. INP (Indeks Nilai Penting) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan nilai INP tanaman pada area 
sempadan sungai, bisa dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.5 Nilai INP Tanaman di Area Sempadan Sungai 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa jumlah tanaman yang terdapat pada area sempadan 
sungai adalah sebanyak 11 spesies tanaman, dengan nilai INP yang bervariasi dari yang tertinggi sampai 
yang terendah. Untuk tingkat pohon dengan nilai INP tertinggi terdapat pada spesies sengon sebesar 70.47 
%, disusul dengan spesies dadap sebesar 54.77 %, kemudian untuk tingkat tiang spesies dengan INP 
tertinggi terdapat pada spesies durian sebesar 100.49 %, serta pada tingkat pancang, menunjukkan nilai INP 
dengan angka yang sama pada semua spesies yakni sebesar 50 %. 

Sedangkan spesies dengan INP terendah pada tingkat pohon terdapat pada spesies waru dengan nilai INP 
sebesar 7.57 %, kemudian nilai INP terendah pada tingkat tiang terdapat pada spesies akasia dengan nilai 
INP sebesar 18.85 %, serta pada tingkat pancang dengan nilai INP yang sama pada semua spesies sebesar 
50%. 
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1 Sengon 88.38 Sengon 35.39 Mahoni 58.33

2 Durian 46.4 Akasia 30.93 Nyamplung 83.33

3 Nangka 21.82 Alpukat 63.09 Kemiri 58.33

4 Dadap 21.04 Durian 90.1

5 Kemiri 21.04 Dadap 29.11

6 Kokos 21.42 Juwet 51.39

7 Rajumas 51.28

8 Jambu 28.61

300 300 200

Sumber : Data Primer (2017)

INP (%) Luar Area Sempadan Sungai

Pohon Tiang Pancang

Jumlah

No

1 Sengon 0.1477 Akasia 0.0755 Kopi 0.1505

2 Dadap 0.1348 Alpukat 0.1011 Rambutan 0.1505

3 Kemiri 0.0924 Durian 0.1591 Mangga 0.1505

4 Durian 0.0656 Kakao 0.114 Durian 0.1505

5 Mangga 0.0463 Dadap 0.0927

6 Waru 0.0403 Kepundung 0.1199

7 Rajumas 0.1323 Jambu 0.0794

8 Sukun 0.0504 Nyamplung 0.085

9 Kepundung 0.0962

10 Nyamplung 0.0676

11 Jambu 0.049

0.9226 0.8267 0.602

Sumber : Data Primer (2017)

Indeks Shannon-Wiener Area Sempadan Sungai

Pohon Tiang Pancang

Jumlah

No

Sedangkan pada luar area sempadan sungai, hasil perhitungan nilai INP dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.6 Nilai INP Tanaman di Luar Area Sempadan Sungai 

 

 

 

 
   

 

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa nilai INP tertinggi pada tingkat pohon terdapat pada 
spesies sengon dengan nilai INP sebesar 88.38 %, yang kemudian disusul oleh spesies durian dengan nilai 
INP sebesar 46.4 %, sedangkan pada tingkat tiang, spesies dengan nilai INP tertinggi terdapat pada spesies 
alpukat dengan nilai INP sebesar 63.09 %, kemudian disusul oleh spesies juwet dengan nilai INP sebesar 
51.39 %, serta pada tingkat pancang, spesies dengan nilai INP tertinggi terdapat pada spesies nyamplung 
dengan nilai INP sebesar 83.33 % serta spesies mahoni dan kemiri yang masing-masing memiliki nilai INP 
yang sama yakni sebesar 58.33 %. 

Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkat dominansi 
(tingkat penguasaan) spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan. Spesies-spesies yang dominan 
(yang berkuasa) dalam komunitas tumbuhan akan memiliki INP yang tinggi, sehingga spesies yang paling 
banyak atau dominanlah yang akan memiliki INP paling tinggi (Indriyanto, 2006). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat dominansi suatu spesies tanaman, diantaranya seperti 
fisiologis tanaman dan habitus alami spesies tanaman. Kaitannya dalam penelitian ini, dimana spesies yang 
paling dominan yang kemudian memiliki INP tertinggi adalah spesies sengon. Dalam hal ini faktor yang 
menyebabkan spesies sengon yang paling dominan adalah karena memang spesies sengon merupakan 
spesies tanaman yang mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang bervariasi. Artinya pada kondisi 
lingkungan yang berbagai macam tipe atau variasi, spesies tanaman sengon akan beradaptasi atau 
menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Adapun kalau melihat dari habitus alami, tanaman sengon 
memang adalah tanaman asli Indonesia yang ditemukan tersebar di bagian timur Indonesia seperti Sulawesi 
Selatan, Maluku dan Papua (Krisnawati et al, 2011). 

2. Indeks Keanekaragaman 
 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan Indeks Keanekaragaman tanaman 
pada area sempadan sungai, bisa dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.7 Indeks Keanekaragaman Tanaman di Area Sempadan Sungai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan pada tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa dari ke 11 spesies yang ditemukan pada area 
sempadan sungai, spesies yang memiliki kelimpahan tertinggi pada tingkat pohon yaitu terdapat pada spesies 
sengon dengan nilai sebesar 0.1477, kemudian disusul oleh spesies dadap dengan nilai sebesar 0.1348, dan 
spesies dengan kelimpahan terendah terdapat pada spesies waru dengan nilai sebesar 0.0403. Kemudian jika 
ditotal, maka jumlah dari indeks keanekaragaman pada tingkat pohon adalah sebesar 0.9226. Nilai yang 
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1 Sengon 0.1563 Sengon 0.1094 Mahoni 0.156

2 Durian 0.1253 Akasia 0.1017 Nyamplung 0.1584

3 Nangka 0.0827 Alpukat 0.1424 Kemiri 0.156

4 Dadap 0.0809 Durian 0.1568

5 Kemiri 0.0809 Dadap 0.0982

6 Kokos 0.0818 Juwet 0.1312

7 Rajumas 0.1311

8 Jambu 0.0973

0.8363 0.7397 0.4704

Sumber : Data Primer (2017)

Indeks Shannon-Wiener Luar Area Sempadan Sungai

Pohon Tiang Pancang

Jumlah

No

dihasilkan tersebut tergolong rendah karena H‟ < 1.0, artinya keanekaragaman jenis tanaman pada area 
sempadan sungai untuk tingkat pohon rendah. 

Selanjutnya kelimpahan pada tingkat tiang yang tertinggi terdapat pada spesies durian dengan nilai sebesar 
0.1591, kemudian disusul oleh spesies kepundung dengan nilai sebesar 0.1199, serta spesies dengan 
kelimpahan terendah terdapat pada spesies akasia dengan nilai sebesar 0.0755. Kemudian jika ditotal, maka 
jumlah dari indeks keanekaragaman pada tingkat tiang adalah sebesar 0.8267. Sedangkan pada tingkat 
pancang, kesemua spesies memiliki nilai kelimpahan yang sama yaitu sebesar 0.1505 dengan total jumlah 
sebesar 0.602. Nilai yang dihasilkan tersebut tergolong rendah karena H‟ < 1.0, artinya keanekaragaman jenis 
tanaman pada area sempadan sungai untuk tingkat tiang dan pancang juga rendah. 
Adapun data nilai indeks keanekaragaman pada luar area sempadan sungai dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.8 Indeks Keanekaragaman Tanaman di Luar Area Sempadan Sungai 

 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas, menunjukkan nilai kelimpahan tertinggi pada tingkat pohon terdapat pada 
spesies sengon dengan nilai sebesar 0.1563, kemudian disusul oleh spesies rajumas dengan nilai sebesar 
0.1311, dan spesies dengan nilai kelimpahan terendah terdapat pada spesies dadap dan kemiri dengan nilai 
masing-masing sebesar 0.0809. Adapun kemudian total jumlah nilai indeks keanekaragaman pada tingkat 
pohon yaitu sebesar 0.8363. 
 
Kemudian nilai kelimpahan pada tingkat tiang dengan nilai tertinggi terdapat pada spesies durian dengan nilai 
sebesar 0.1568, kemudian spesies dengan nilai tertinggi kedua terdapat pada spesies juwet dengan nilai 
sebesar 0.1312, serta spesies dengan nilai terendah terdapat pada spesies dadap dengan nilai sebesar 
0.0982, dengan total jumlah nilai indeks keanekaragaman sebesar 0.7397. Adapun pada tingkat pancang, 
spesies dengan kelimpahan tertinggi terdapat pada spesies nyamplung dengan nilai sebesar 0.1584 dan total 
jumlah nilai indeks keanekaragaman pada tingkat pancang sebesar 0.4707. 
 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada kedua area menunjukkan nilai indeks 
keanekaragaman yang rendah, dimana masing-masing area memiliki nilai indeks keanekaragaman kurang 
dari 1 (satu), atau sama halnya dengan H‟ < 1.0, yang menggambarkan nilai tersebut merupakan nilai dengan 
indeks keanekaragaman yang rendah. 
 
Kaitannya dengan hal tersebut, memang kawasan hutan yang di dalamnya terdapat praktek 
pengelolaan/pemanfaatan akan lebih rentan terhadap gangguan maupun ancaman terhadap keberadaan 
vegetasinya, terlebih jika praktek pengelolaan/pemanfaatan yang dilakukan mengesampingkan aspek 
kelestarian hutan. Artinya praktek semacam itu hanya menguntungkan pelaku tanpa memberi imbal jasa 
kepada lingkungan. 
 
Berbeda halnya dengan kawasan hutan alam yang memang tidak terdapat praktek pengelolaan/pemanfaatan 
kawasan hutan, tentu akan memiliki ekosistem yang masih terjaga serta keanekaragaman jenis tanaman yang 
tinggi. Sejalan denga hal tersebut Kusumo et al (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pada hutan 
alam memiliki jumlah jenis dan nilai indeks keanekaragaman yang lebih tinggi untuk tingkat pohon dan 
permudaannya (tiang, pancang, dan semai), dibandingkan dengan hutan yang terdapat campur tangan 
manusia atau praktek pengelolaan/pemanfaatan di dalamnya. 
 
3. Kuantitas dan Kualitas Air 

A. Debit Air 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan hasil pengukuran debit air, bisa 
dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
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Cabang Sungai 

Utara

Cabang Sungai 

Selatan

1 0.01 0.45

2 0.01 0.46

3 0.01 0.45

4 0.02 0.37

5 0.02 0.43

6 0.02 0.44

7 0.02 0.41

Rata-rata 0.02 0.43 0.45

No

Debit Air (m³/detik)

Sumber : Data Primer (2017)

Total

Cabang Sungai 

Utara

Cabang Sungai 

Selatan

1 0.023 0.0263

2 0.0308 0.0208

3 0.023 0.035

4 0.0263 0.0271

5 0.0216 0.0278

6 0.0271 0.0313

7 0.035 0.0338

Rata-rata 0.02668 0.02887 0.05555

No

Kadar Sedimen Layang (g/ltr)

Sumber : Data Primer (2017)

Total

Tabel 4.9 Nilai Rata-rata Debit Air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan pada pada tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata debit air pada cabang sungai 
utara adalah sebesar 0.02 m³/detik, sedangkan pada cabang sungai selatan adalah sebesar 0.43 m³/detik. 
Perbedaan besar debit air pada kedua cabang sungai tersebut sangat terlihat signifikan. Hal ini memang 
sesuai dengan kondisi pada lokasi penelitian dimana pada cabang sungai selatan secara kenampakan 
memilki aliran air yang lumayan deras, sedangkan pada cabang sungai utara memang kondisi aliran airnya 
sangat sedikit, dan lebih menyerupai seperti genangan air. 
 
Perlu diketahui bahwa cabang sungai terletak di atas air terjun dimana lokasi penelitian ini dilakukan. Karena 
pada penelitian ini ingin mengetahui kuantitas Air Terjun Segenter, artinya jumlah atau volume aliran atau 
debit air terjun. Untuk mengetahui seberapa besar debit air  pada Air Terjun Segenter, maka nilai rata-rata 
debit air pada kedua cabang sungai akan dijumlahkan keduanya. Sehingga dari penjumlahan nilai debit air 
pada kedua cabang sungai tersebut menjadi nilai debit air pada air terjun. Hasil dari penjumlahan nilai debit air 
pada kedua cabang sungai menghasilkan nilai debit air sebesar 0.45 m³/detik. Dengan demikian maka 
besarnya debir air pada Air Terjun Segenter adalah sebesar 0.45 m³/detik. 
Dengan jumlah debit air yang terdapat pada Air Terjun Segenter, jika dialokasikan untuk keperluan air bersih, 
yang pada umumnya keperluan air bersih setiap orang adalah 75 liter/hari/jiwa (Utami, 2008), maka dengan 
volume pada Air Terjun Segenter bisa dialokasikan kepada sebanyak 518.400 orang/hari. Kemudian jika 
melihat jumlah penduduk yang tercatat adalah sebanyak 23.348 jiwa, maka jika melihat jumlah atau volume 
air pada Air Terjun Segenter dan dengan jumlah penduduknya, maka akan sangat mencukupi kebutuhan air 
bersih untuk setiap orang. 
 
B. Sedimen Layang 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan hasil pengukuran sedimen layang, 
bisa dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.10 Nilai Rata-rata Sedimen Layang 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kadar sedimen layang pada cabang 
sungai selatan adalah sebesar 0.0289 g/ltr. Sedangkan nilai rata-rata kadar sedimen layang pada cabang 
sungai utara adalah sebesar 0.0266 g/ltr. Dari nilai tersebut, kadar sedimen layang pada kedua cabang sungai 
tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian jika ditotal maka nilai kadar sedimen layang pada Air Terjun Segenter 
yaitu sebesar 0.0555 g/ltr. Nilai kadar sedimen layang tersebut bisa dikatakan rendah yang artinya keadaan 
atau kondisi sungai pada lokasi penelitian masih bagus. Karena memang pada lokasi penelitian tidak terdapat 
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Cabang Sungai 

Utara

Cabang Sungai 

Selatan

1 0.45 0.48

2 0.34 0.27

3 0.46 0.84

4 0.33 0.22

5 0.53 0.67

6 0.42 0.26

7 0.36 0.34

Rata-rata 0.41 0.44 0.85

No

Nilai Kekeruhan Air (NTU)

Sumber : Data Primer (2017)

Total

Cabang Sungai 

Selatan

Cabang Sungai 

Utara

1 7.9 7.81

2 8.03 7.83

3 8.12 7.89

4 8.03 7.82

5 8.1 7.83

6 8.07 7.85

7 8.13 7.84

8.05 7.84

7.95

No

Nilai Kemasaman Air (pH)

Rata-rata

 Sumber : Data Primer (2017)

aktivitas manusia yang berlebihan yang bisa mempengaruhi kualitas air sungai. Karena kualitas air sungai 
sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia yang berlangsung pada sungai. Sebagaimana (Dewi, 2015) 
mengatakan bahwa aktivitas manusia yang berlangsung pada sungai seperti pertambangan memiliki 
pengaruh nyata terhadap kualitas air sungai. 

Seiring meningkatnya aktivitas manusia pada sekitar titik hutan atau sungai, maka akan meningkat pula kadar 
sedimen layangnya, dan“Semakin besar kadar sedimentasi yang dibawa oleh aliran, berarti semakin tidak 
sehat kondisi DAS” (Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial Tentang 
Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai Nomor : P.04/V-Set/2009). 

C. Kekeruhan 
 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan hasil pengukuran kekeruhan, bisa 
dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.12 Nilai Rata-rata Kekeruhan 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada penelitian ini, hasil dari pengkuran kekeruhan dapat dilihat pada tabel di atas, dimana nilai 
rata-rata kekeruhan pada cabang sungai selatan adalah sebesar 0.44 NTU sedangkan pada cabang sungai 
utara adalah sebesar 0.41 NTU. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan pada cabang sungai 
selatan lebih besar daripada cabang sungai utara, meskipun perbedaan angkanya tidak terlalu signifikan. Hal 
ini sesuai dengan kondisi pada lapangan dimana aliran air pada sungai selatan lebih besar daripada sungai 
sungai utara. Karena aliran yang lebih besar tentu saja memiliki kandungan benda atau bahan-bahan terlarut 
dalam air yang lebih banyak pula. Adapun nilai toleransi untuk kekeruhan yaitu sebesar 5 NTU, sedangkan 
hasil pengukuran menunjukkan angka yang lebih rendah dari nilai toleransi tersebut, yang artinya hasil dari 
pengukuran pada lokasi penelitian ini memenuhi baku mutu untuk parameter kekeruhan. 
Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kekeruhan pada lokasi penelitian rendah yang mengartikan kondisi air 
pada lokasi tersebut jernih. Karena memang pada lokasi penelitian tidak terdapat aktivitas manusia yang 
dapat menyebabkan peningkatan kekeruhan pada air. Karena jika ada aktivitas yang dilakukan manusia pada 
sungai  tentu akan mempengaruhi kualitas sungai, dalam hal ini yaitu kekeruhan. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi  (2015) yang menyatakan bahwa ada pengaruh nyata dari adanya 
aktivitas yang dilakukan  oleh manusia terhadap sungai, salah satu contohnya adalah aktivitas pertambangan. 

D. Kemasaman Air (pH) 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan hasil pengukuran Kemasaman Air 
(pH), bisa dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.13 Nilai Rata-rata Kemasaman Air (pH) 
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Zona
Luas Zona 

(m²)

Luas Tutupan 

Batuan (m²)

Coverage 

(%)

Kelas 

Coverage 

Batuan

1 450.67 3.89 0.86

2 421.67 3.14 0.74

3 403.67 5.26 1.3

Jumlah 1,276.01 12.29 2.91

Rata-rata 425.34 4.1 0.97

Rendah

Sumber : Data Primer (2017)

Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ion hidrogen yang menyatakan tingkat keasaman, 
jika terdapat kelebihan konsentrasi ion hidrogen, maka air akan menjadi asam, sedangkan kekurangan ion 
hidrogen menyebabkan air akan menjadi basa, dan konsentrasi ion hidrogen berfungsi sebagai petunjuk 
mengenai reaksi air. 
 
Kisaran nilai pH yang masih bisa ditoleransi untuk bisa dijadikan sebagai air minum menurut Peraturan 
Pemerintah nomor 82 tahun 2001 berkisar antara 6.0 – 9.0. Tingkatan  nilai pH sendiri berkisar antara 1 – 14, 
dimana kisaran 1 – 7 adalah kisaran untuk tingkat keasaman dan nilai 7 – 14 adalah nilai tingkat kebasaan 
dan nilai pH  yang sangat dianjurkan sebagai air minum adalah 7 dimana nilai 7 adalah nilai pH yang netral. 
 
Jika melihat data hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4.11, menunjukkan angka atau nilai pH yaitu 8.05 
pada cabang sungai selatan. Sedangkan nilai pH cabang sungai utara menunjukkan nilai rata-rata pH sebesar 
7.84. jika dijumlahkan nilai pH pada kedua cabang sungai kemudian dirata-ratakan didapat angka rata-rata 
7.95. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pH lokasi penelitian berkisar antara 7 – 8. Hal ini dikuatkan dengan 
penelitian terdahulu yang serupa pada lokasi sungai yang sama yang dilakukan oleh (Juhad, 2016) yang 
mendapatkan hasil nilai rata-rata pH yaitu 7.5 – 8. 
Nilai – Nilai yang ditunjukkan hasil pengukuran apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001, menyatakan bahwa nilai pH yang berada pada titik penelitian ini sesuai dengan kelas I, yang memiliki 
nilai 6.0 – 9.0. Dan nilai air pada kelas I, menyatakan bahwa air dapat diperuntukkan untuk air minum, dan 
atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 
 
E. Batuan Dasar Sungai 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan hasil pengukuran batuan dasar 
sungai, bisa dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.14 Nilai Coverage Batuan Dasar Sungai 

 

 

 

 

Ukuran batuan dasar sungai berpengaruh terhadap aliran air. Dasar sungai yang terdiri dari campuran batu-
batu berukuran besar dan kecil cenderung meningkat turbulensi aliran airnya, sehingga meningkatkan 
kandungan oksigen di dalam air. Ukuran batuan juga mempengaruhi jenis jenis organisme yang hidup di 
dalamnya (Rahayu, et al. 2009). 

Berdasarkan pada data tabel 4.14 di atas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata tutupan atau coverage batuan 
sungai pada ketiga zona sebesar 0.97 %. Nilai tutupan atau coverage batuan sungai pada lokasi penelitian 
termasuk pada kelas rendah. Adapun kriteria kelas tutupan batuan yaitu tinggi: > 30%, sedang: 10-30% dan 
rendah: < 10% (Rahayu, et al. 2009). 
 
Adanya tutupan batuan sungai akan menyebabkan turbulensi pada air atau bertanbahnya kadar oksigen 
terlarut karena hempasan air pada batuan yang menimbulkan gejolak pada aliran air, sehingga akan membuat 
pasir, lumpur ataupun bahan organik terlarut yang mengendah menjadi terhempas dan terbawa oleh aliran air. 
Oleh karenanya semakin besar tutupan batuan sungai maka akan berpengaruh terhadap kekeruhan air 
sungai serta terhadap kadar sedimen layang sungai. 
 
Dikarenakan tutupan atau coverage batuan sungai pada lokasi penelitian memiliki nilai yang rendah, maka 
tingkat kekeruhan dan kadar sedimen layang yang dihasilkan juga rendah. Sebagaimana telah ditampilkan 
dan dijelaskan  sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil kekeruhan dan kadar sedimen layang pada lokasi 
penelitian rendah. 
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Klaster 

Sungai
Ordo Famili

Jumlah 

Individu 

(ti)

Nilai 

Toleransi 

(xi)

ti * xi FBI

Hemiptera Gerridae 13 5 65

Hemiptera Gerridae 14 5 70

Hemiptera Gerridae 9 5 45

Hemiptera Gerridae 4 5 20

Hemiptera Gerridae 3 5 15

Hemiptera Gerridae 4 5 20

47 235

CSS

5

CSU

Jumlah

Sumber : Data Primer (2017)

Famili Biotik 

Indeks
Kualitas Air

0.00 - 3.75 Sangat Baik

3.75 - 4.25 Baik Sekali

4.26 - 5.00 Baik

5.01 - 5.75 Cukup

5.76 - 6.50 Agak Buruk

6.51 - 7.25 Buruk

7.26 - 10.00 Sangat Buruk

Tingkat Pencemaran

Terpolusi banyak

Tidak terpolusi bahan organik

Sedikit terpolusi bahan organik

Terpolusi beberapa bahan organik

Terpolusi agak banyak

Terpolusi sangat banyak

Terpolusi berat bahan organik

F. Biota (Serangga Air) 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, kaitannya dengan hasil pengamatan biota air bisa 
dilihat pada tabel yang disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.15 Nilai FBI Biota (Serangga Air) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adapun pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa organisme yang didapat 
jenis serangga yaitu Anggang-anggang dari ordo Hemiptera dengan famili Gerridae. Anggang-anggang 
merupakan serangga semi-akuatik yang dapat ditemukan pada permukaan air, seperti sungai, kolam, danau 
dan beberapa di permukaan air laut (Stonedahl & Lattin 1982, Cheng et al. 2001 cit Budi, S. 2015). Anggang-
anggang memiliki tungkai depan berukuran pendek yang digunakan untuk menangkap mangsa sedangkan 
tungkai tengah dan tungkai belakang berukuran lebih panjang yang digunakan untuk berjalan (Triplehorn & 
Johnson 2005 cit Budi, S. 2015). 

Pada habitat air tawar, anggang-anggang dapat dikelompokkan menjadi (1) Anggang-anggang yang 
ditemukan di perairan terbuka, genangan air permanen atau sementara, kolam, waduk atau danau, yaitu 
Aquarius adelaides, Limnogonus fossarium, dan Rhagadotarsus kraepelini; (2) Anggang-anggang yang 
ditemukan pada air yang mengalir lambat, seperti sungai-sungai kecil di hutan yang berarus lambat, yaitu 
Cryptobates, Esakia, Ventidius, Naboandelus, Amemboa, Tenagogonus, dan Limnometra; (3) Anggang-
anggang yang ditemukan pada sungai berarus cepat atau di dekat air terjun, yaitu Ptilomera, Potamometrosis, 
Pleciobates, Rheumatogonus, Cylindrostethus dan Metrocoris; dan (4) Anggang-anggang yang ditemukan 
pada batuan yang terkena percikan air terjun, beberapa serangga yang ditemukan adalah semi-terrestrial 
(Onychotrechus) (Yang et al. 2004 cit Budi, S. 2015). 

Kemudian untuk menghitung indeks kualitas airnya, digunakan pendekatan FBI (Famili Biotik Indeks). FBI 
sendiri merupakan penghitungan indeks kualitas air berdasarkan nilai toleransi (ketahanan terhadap 
perubahan lingkungan) dari tiap-tiap famil (Hilsenhoff, 1988 cit Rahayu, et al. 2009). 
Adapun perhitungannya dengan menggunakan rumus berikut : 

FBI = 
         

 
 

dimana : 
Xi   = jumlah individu yang ditemukan pada tiap famili 
ti    = nilai toleransi dari famili 
n    = jumlah organisme yang ditemukan pada satu plot 
Berdasarkan nilai FBI, kualitas air diklasifikasikan menjadi 7 kelas seperti tercantum pada tabel berikut: 
Tabel 4.16 Klasifikasi Kualitas Air Berdasarkan Famili Biotik Indeks (Rahayu, et al. 2009). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan pada tabel 4.16 di atas, nilai FBI (Famili Biotik Indeks) yang dihasilkan adalah sebesar 5. FBI 
sendiri adalah penghitungan indeks kualitas air yang dikembangkan oleh Hilsenhoff (1988) berdasarkan nilai 
toleransi (ketahanan terhadap perubahan lingkungan) dari tiap-tiap famili. Jika melihat tabel klasifikasi kualitas 
air berdasarkan Famili Biotik Indeks (Hilsenhoff, 1998), maka nilai 5 tergolong pada kategori kualitas air „baik‟ 
dengan tingkat pencemaran (terpolusi beberapa bahan organik). 
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Maksimum Minimum Rata-rata

1 Kekeruhan NTU 5 0.68 0.27 0.475 0

2 pH - 6.0 - 9.0 8.01 7.85 7.93 0

Total Skor

0

Skor

Data Primer (2017)

No Parameter Satuan
Baku 

Mutu

Hasil Pengukuran

No Parameter Satuan
Metode 

Analisis

Baku 

Mutu

Hasil 

Anaisis
Hasil Akhir

1 Kekeruhan NTU Storet 5 0.47 Baik Sekali

2 Sedimen Layang g/ltr - - 0.194 Ringan

3 pH - Storet 6.0 - 9.0 7.93 Baik Sekali

4 Batuan % - - 0.97 Rendah; Baik

5 Biota - FBI - 5 Baik

Data Primer (2017)

G. Sintesa Kriteria Kualitas Air 

Hasil pengukuran kualitas air berdasarkan analisis Storet bisa dillihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.17 Status Mutu Kualitas Air Berdasarkan Analisis Storet 
 
 
 
 
 
 
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ MENKES/PER/IV/2010 
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, parameter uji kualitas air untuk kekeruhan dan pH telah memenuhi 
kualitas persyaratan baku mutu air minum, yang dimana pada persyaratakan baku mutu air minum pH yang 
diperbolehkan adalah  berkisar antara 6.0 – 9.0 dan nilai kekeruhan yang tidak lebih dari 5 NTU. 
 
Kemudian pada tabel berikut ini merupakan sintesa hasil pengukuran semua parameter kualitas air, 
didapatkan hasil akhir sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut : 
Tabel 4.18 Matriks Kriteria Kualitas Air 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasaran pada pada tabel matriks kriteria kualitas air di atas, bisa dilihat bahwa semua parameter uji 
kualitas air menunjukkan nilai yang yang rendah, yang artinya dari semua parameter uji kualitas air tersebut 
memenuhi standar baku mutu kualitas air.  
Hal tersebut menandakan atau mengindikasikan bahwa kualitas air pada lokasi penelitian masih bagus atau 
masih terjaga kualitasnya. Oleh karenanya air pada lokasi penelitian ini layak digunakan sebagai keperluan air 
bersih ataupun air minum untuk dikonsumsi sehari-hari. 

Kesimpulan 

A. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Ditemuan sebanyak 20 spesies tanaman dengan nilai indeks keanearagaman kurang dari satu (1), baik 

yang berada pada area sempadan sungai maupun yang berada pada luar area sempadan sungai. 
Kemudian jika merujuk pada kisaran indeks keanekaragaman Shannon – Wienner, maka nilai kurang dari 
satu (1) termasuk kriteria H‟ < 1.0 yang menggambarkan bahwa “keanekaragaman rendah, miskin, 
produktivitas sangat rendah sebagai indikasi adanya tekanan yang berat dan ekosistem tidak stabil”. 

2. (a). Kaitannya dengan kuantitas air, berdasarkan pada hasil pengukuran didapatkan hasil debit air sebesar 
0.45 m³/detik, jika diubah menjadi liter maka banyaknya air pada lokasi penelitian yaitu sebanyak 
38.880.000 ltr/hari. Dengan angka tersebut maka kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat bisa 
tercukupi. 
(b). kemudian terkait dengan kualitas air, dari semua uji parameter kualitas air menunjukkan bahwa semua 
parameter nilai yang didapat memenuhi baku mutu kualitas air, artinya kualitas air pada lokasi penelitian 
masih bagus dan bisa digunakan sebagai kebutuhan air bersih dan air minum untuk dikonsumsi sehari-
hari. 

B. Saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini adalah : 
1. Perlu dilakukannya rehabilitasi ataupun penanaman khususnya tanaman kehutanan sebagai usaha dalam 

pengayaan keragaman jenis tanaman guna kelangsungan ekosistem yang lebih baik lagi. 
2. Parameter kualitas air pada penelitian ini menunjukkan hasil yang bagus, alangkah lebih baiknya lagi jika 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan parameter kualitas air lainnya secara menyeluruh. 
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