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PENGARUH AKTIVITAS PERTANIAN TERHADAP KUALITAS AIR
IRIGASI DI SUBAK TEGALAMPIT PAYANGAN GIANYAR

I Wayan  Jana1, I Gede Sudarmanto2, Ni Ketut Rusminingsih3

Abstract. Agricultural intensification programs can have a negative impact on water
resources because it can cause water quality degradation . The problem in this research is
how the quality of irrigation water in terms of agricultural activities in Subak Tegalampit
Payangan Gianyar . This study aims to determine the levels of pH, temperature and nitrogen
elements in the upstream and downstream subak Tegalampit Payangan Gianyar. The study
was a cross-sectional research design. Samples were taken from three research stations
with 3 times the frequency of retrieval, where every decision taken 3-point flow of irrigation
water. Results showed temperature and pH in the upstream and downstream regions are not
much different among the three agricultural activities are performed. Tegalampit Subak
irrigation water can not be used as a raw material drinking water because it does not
qualify as a water quality class I. This is caused by the presence of the parameters that are
beyond the allowable threshold , the pH values   below 6 and nitrite levels exceeding 0.06
mg/L. Statistics show there are effects of agricultural activities on the quality of irrigation
water in terms of elements of nitrate and nitrite
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Abstrak. Program intensifikasi pertanian dapat berdampak negatif terhadap sumber daya
air karena dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah kualitas air irigasi ditinjau dari aktivitas pertanian di subak
Tegalampit Payangan Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar pH, suhu
dan unsur Nitrogen di bagian hulu dan hilir subak Tegalampit Payangan Gianyar.
Penelitian ini adalah penelitian dengan rancangan cross sectional. Sampel penelitian
diambil dari tiga stasiun penelitian dengan frekuensi 3 kali pengambilan, dimana tiap
pengambilan diambil 3 titik aliran air irigasi. Hasil penelitian menunjukkan suhu dan pH
di daerah hulu dan daerah hilir tidak jauh berbeda diantara ketiga aktivitas pertanian
yang dilakukan. Air irigasi Subak Tegalampit tidak dapat dipakai sebagai bahan baku
air minum karena tidak memenuhi syarat sebagai kualitas air kelas I. Hal ini disebabkan
oleh adanya parameter-parameter yang berada diluar  ambang batas yang diperbolehkan,
yaitu nilai pH yang dibawah 6 dan kadar nitrit yang melebihi 0,06 mg/L. Statistik
menunjukkan ada pengaruh aktivitas pertanian terhadap kualitas air irigasi ditinjau dari
unsur nitrat dan nitrit.
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Program intensifikasi pertanian berdampak
negatif terhadap sumber daya air karena
menyebabkan penurunan kualitas air.
Pemakaian pupuk dan pestisida yang tidak
sesuai dengan kebutuhan intensifikasi
pertanian menimbulkan pencemaran berupa
pengayaan unsur hara pada lahan pertanian.
Keterbatasan daya dukung dan daya lenting
lingkungan akan menimbulkan pencemaran
pada lingkungan perairan. Pemakaian pupuk
berlebihan kemungkinan dapat menimbulkan
terjadinya peningkatan/pengayaan unsur
hara air irigasi. Hal ini disebabkan unsur

N, P dan K yang  tidak dimanfaatkan akan
terbuang bersama aliran air permukaan
sesuai siklus hidrologi. Perbedaan sistem
usaha tani menyebabkan perbedaan
konsentrasi unsur N, P dan K yang memicu
perbedaan pengayaan lingkungan perairan10.
Pengayaan unsur hara jika tidak dimanfaat-
kan sesuai fungsi akan berdampak negatif.
Ion amonia dan amino nitrogen dioksidasi
oleh oksigen dengan katalis biologis yang
cocok dapat mengubah amonia menjadi
nitrat yang tidak dapat dimanfaatkan
tanaman.
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Metode

Peneltian ini termasuk penelitian deskriptif
analisis dengan rancangan crosssectio-
nal7.Penelitian dilaksanakan di Subak
Tegalampit di Banjar Badung Desa
Melinggih Kelod Kecamatan Payangan
Gianyar dengan waktu penelitian dilakukan
dari Juni sampai dengan Oktober 2013.
Stasiun pengambilan sampel ditentukan
sejumlah 4 stasiun dimana daerah hulu dan
hilir masing-masing diambil 2 stasiun sampel.
Pengambilan sampel akan dilakukan
berdasarkan aktivitas petani, yaitu; 1).
Tahap 1 adalah tiga hari setelah pengolahan
tanah (pembajakan); 2). Tahap 2 adalah tiga
hari setelah pemupukan periode I; 3). Tahap
3 adalah tiga hari setelah pemupukan periode
II. Pada setiap stasiun dan tahap
pengambilan sampel air irigasi akan diambil
3 titik aliran air.
Pemeriksaan parameter pH dan suhu
langsung dilakukan di lapangan. Penentuan
Kadar Nitrogen dalam bentuk nitrat dan
nitrit dilakukan di Laboratorium Kesehatan
Lingkungan RSUP Sanglah dengan metode
spektrofotometer.
Hasil pemeriksaan dianalisis secara
deskriptif yang dibandingkan dengan
Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air. Untuk
melihat perbedaan pengayaan pada bagian
hulu dan hilir dilakukan analisis melalui uji
statistik dengan uji t melalui bantuan software
komputer.

Hasil  dan Pembahasan

Gambaran lokasi penelitian
Luas Subak Tegalampit adalah 40 hektar
dengan jumlah petani 95 orang. Panjang
saluran irigasi sekitar + 1,5 km dan Subak
Tegalampit merupakan salah satu subak di
Payangan dengan batas-batas sebagai
berikut; Sebelah Utara: Subak Umatengah;
Timur : Desa Payangan; Selatan; Subak
Karangsuung; dan Barat : Subak Tuali.

Unsur nitrat bersifat racun pada makhluk
hidup dan kelebihan unsur nitrat pada air
minum dapat menyebabkan blue baby
syndrome atau methaemoglobinemia.
Unsur nitrogen dalam bentuk Nitrat menjadi
perhatian khusus karena terdapat hubungan
antara tingginya kadar nitrat dalam air minum
dengan sindrom blue baby atau methemo-
globinemia9.
Pola tanam di Subak Tegalampit Payangan
Gianyar menerapkan sistem tanam dengan
pola padi – padi – padi. Penerapan pola ini
berpengaruh terhadap penggunaan pupuk
dan pestisida secara terus menerus dengan
jumlah semakin meningkat. Cakupan air
bersih yang disediakan PDAM belum
100%. Masyarakat Desa Payangan yang
tidak mendapatkan air bersih dari PDAM
akan memanfaatkan air irigasi, air sungai dan
mata air yang ada untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah; 1).Bagaimanakah pH, suhu dan
kandungan Nitrogen pada air irigasi dibagian
hulu, tengah dan hilir Subak Tegalampit
Payangan Gianyar? 2) Bagaimanakah
tingkat pengayaan unsur hara  Nitrogen pada
air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir
Subak Tegalampit Payangan Gianyar? 3)
Bagaimanakah pengaruh aktivitas pertanian
terhadap kualitas air irigasi di hulu dan hilir
Subak Tegalampit Payangan Gianyar?
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kualitas air irigasi ditinjau dari
aktivitas pertanian di Subak Tegalampit
Payangan Gianyar. Adapun tujuan khusus
dari penelitian ini adalah; 1). Untuk
mengetahui pH, suhu dan unsur nitrogen
pada air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir
Subak Tegalampit Payangan Gianyar
2)Untuk mengetahui tingkat pengayaan
unsur hara  Nitrogen pada air irigasi dibagian
hulu, tengah dan hilir Subak Tegalampit
Payangan Gianyar; 3).Untuk mengetahui
pengaruh aktivitas pertanian terhadap
kualitas air irigasi di hulu dan hilir Subak
Tegalampit Payangan Gianyar.
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Sistem/pola tanam di Subak Tegalampit
adalah pola Padi – Padi – Padi. Saat tanam
padi dilakukan serentak dimulai dengan
pembajakan sawah. Pemupukan dilakukan
dua kali selama tanam padi. Pemupukan
pertama dilakukan 15-20 hari setelah tanam
dan pemupukan kedua dilakukan 30-45 hari
setelah tanam. Jenis pupuk yang digunakan
adalah urea, organik, Poska dan NPK,
dengan mayoritas penggunaan urea dan
NPK. Rerata penggunaan urea adalah 2 kg/
are dan NPK sebanyak 1 kg/are pada
setiap periodenya.

Hasil pengukuran kualitas air irigasi
Suhu dan pH air saat pembajakan tidak
menunjukkan hasil yang berbeda antara
hulu, tengah dan hilir. Rerata pH terendah
6,33 dan tertinggi 6,43 dengan rerata suhu
terendah 24,670C dan tertinggi 260C.
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Setelah pemupukan pertama didapatkan
rerata pH terendah pada hulu, yaitu 5,9 dan
tertinggi pada daerah tengah dan hilir dengan
rerata sama, yaitu 6,5. Sedangkan rerata
suhu terendah 23,70C dan tertinggi 250C.
Suhu dan pH air irigasi setelah pemupukan
kedua juga menunjukkan hasil yang sama
antara daerah hulu, tengah dan hilir. Rerata
nilai pH terendah 6,9 dan tertinggi 7 dengan
rerata suhu 250C untuk ketiga daerah
tersebut.
Nilai pH air irigasi berdasarkan aktivitas
pertanian dapat selengkapnya disajikan pada
gambar 1. Sedangkan gambaran untuk
rerata nilai suhu antara daerah hulu, tengah
dan hilir disajikan gambar 2.

Hasil Pengukuran Nitrat dan Nitrit
Hasil pemeriksaan kandungan nitrat saat
pembajakan secara rerata menunjukkan
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dengan nilai terendah 1,789 mg/L dan nilai
tertinggi 6,072 mg/L.  Sedangkan hasil
pemeriksaan kandungan nitrit setelah
pemupukan kedua secara reratajuga
menunjukkan hasil yang meningkat dari
daerah hulu menuju daerah hilir dengan nilai
terendah pada daerah hulu sebesar 0,238
mg/L dan tertinggi pada daerah hilir sebesar
1,414 mg/L. Secara rerata kandungan nitrat
dan nitrit pada daerah hulu, tengah dan hilir
mengalami peningkatan untuk setiap periode
aktivitas pertanian seperti yang ditunjukkan
pada gambar 3 dan 4.

Hasil Analisis Statistik
Hasil oneway anova untuk kandungan nitrat
dan nitrit  didapatkan nilai signifikannya <
dari 0.05.

hasil terendah 0,295 mg/L dan tertinggi pada
daerah hilir sebesar 0,582 mg/L. Sedangkan
Hasil pemeriksaan kandungan nitrit saat
pembajakan secara rerata menunjukkan
hasil terendah di daerah tengah 0,047 mg/L
dan tertinggi di hilir 0, 204 mg/L.
Rerata hasil pemeriksaan kandungan nitrat
setelah pemupukan pertama  menunjukkan
hasil terendah di daerah hulu 0,931 mg/L
dan tertinggi di hilir 1,910 mg/L. Sedangkan
hasil pemeriksaan kandungan nitrit setelah
pemupukan pertama secara rerata
menunjukkan hasil terendah di daerah
tengah 0,783 mg/L dan tertinggi di daerah
hilir 1,328 mg/L.
Hasil pemeriksaan rerata kandungan nitrat
setelah pemupukan kedua menunjukkan
peningkatan dari daerah hulu menuju hilir
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dampak terhadap kesehatan adalah unsur
nitrat dan nitrit dalam bentuk nitrogen yang
merupakan komponen utama urea. Unsur
nitrogen yang ada dalam pupuk ini mudah
larut dalam air. Nitrat secara langsung
diasimilasi oleh tanaman, tetapi bentuk ini
bersifat lebih mudah tercuci (leaching)
dibandingkan dengan amonium. Proses
tercucinya nitrat menyebabkan bentuk ini
berada diluar jangkauan akar tanaman dan
terakumulasi pada air. Akumulasi tersebut
terjadi karena penggunaan pupuk yang
berlebihan dan tidak berimbang.
Penggunaan pupuk secara berlebihan dapat
dikategorikan sebagai sumber pencemar
karena adanya kandungan unsur serta
senyawa tertentu yang masuk kedalam suatu
sistem dimana unsur maupun senyawa
tersebut tidak diperlukan dalam jumlah
banyak atau dapat membahayakan
komponen dalam lingkungan tersebut.
Hasil pengukuran pH menunjukkan kisaran
sama untuk tiap periode pemeriksaan. Nilai
pH saat pembajakan berkisar 6,00-6,90,
nilai pH setelah pemupukan pertama
berkisar 5,50-6,60 dan nilai pH setelah
pemupukan kedua berkisar 6,5-7,2.
Menurut PP No. 82/2001 nilai pH berkisar
antara 6-9 untuk badan air kelas I, klas II
dan kelas III, sedangkan untuk kelas IV
berkisar antara 5-9. Ini menunjukkan bahwa
air irigasi Subak Tegalampit tidak dapat
dipakai sebagai air minum baku karena ada
nilai pH kurang dari 6 (asam), yaitu setelah
pemupukan pertama.
Hasil pengukuran suhu menunjukkan nilai
yang tidak berbeda pada tiap pengukuran.
Suhu saat pembajakan berkisar antara 24-
270C, setelah pemupukan pertama berkisar
antara 23-250C dan setelah pemupukan
kedua berkisar antara 24-260C. Sedangkan
suhu udara di Subak Tegalampit Payangan
Gianyar berkisar antara 22-250C. Hal ini
menunjukkan bahwa suhu air irigasi Subak
Tegalampit masih termasuk dalam katagori
memenuhi syarat jika dibandingkan dengan
PP No. 82 Tahun 2001.
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Analisis statistik terhadap kandungan nitrat
dan nitrit antara hulu dan hilir berdasarkan
aktivitas pertanian dilakukan dengan uji T
berpasangan dengan nilai signifikannya
seperti pada tabel 1

Berdasarkan tabel 1 hanya kandungan nitrat
pada saat pembajakan menunjukkan tidak
bermakna (p>0.05), sedangan untuk yang
lainnya bermakna (p< 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
pola tanam di Subak Tegalampit adalah
padi, padi dan padi. Pola tanam ini dapat
dilakukan ditunjang dengan adanya sistem
irigasi yang dapat mengalir sepanjang tahun.
Hasil wawancara dengan Klian Subak
Tegallampit dikatakan bahwa penggunaan
urea secara rerata adalah sebanyak 2 kg/
are dan pupuk NPK sebanyak 1 kg/are
untuk setiap periodenya. Jika dijumlahkan
penggunaan di Subak Tegalampit untuk satu
musim panen adalah sebanyak 16 ton untuk
pupuk urea dan sebanyak 8 ton untuk pupuk
NPK. Pemupukan  sepanjang tahun dapat
menyebabkan terjadinya akumulasi
daripada unsur-unsur kimia yang terkandung
dalam pupuk yang digunakan oleh petani.
Akumulasi dapat terjadi pada tanah dan air
irigasi tersebut. Hal ini dapat berdampak
negatif terhadap kesehatan apabila air irigasi
tersebut dimanfaatkan oleh penduduk
sebagai sumber air minum. Sesuai dengan
jenis pupuk yang digunakan, maka unsur
yang dikhawatirkan dapat menimbulkan
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Sesuai dengan peraturan tersebut
persyaratan suhu air adalah + 30C
dibandingkan dengan suhu lingkungan.
Secara rerata nilai suhu mengalami
peningkatan dari daerah hulu menuju daerah
hilir untuk setiap periode aktivitas petani.
Sesuai hasil pemeriksaan laboratorium
kadar unsur nitrat pada saat pengolahan
tanah, setelah pemupukan pertama dan
setelah pemupukan yang kedua secara
umum mengalami peningkatan dari daerah
hulu menuju daerah hilir. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh adanya akumulasi daripada
unsur nitrat yang mengalir sesuai dengan
aliran air irigasi di Subak Tegalampit. Sesuai
PP no 82 tahun 2001 air irigasi Subak
Tegalampit jika ditinjau dari kadar nitrat
masih dapat dimanfaatkan sebagai air baku
air minum karena masih berada dibawah
ambang batas yang diperbolehkan, yaitu
sebesar 10 mg/L untuk badan air kelas I.
Rerata kandungan unsur nitrit yang tertinggi
adalah 1,414 mg/L pada daerah hilir setelah
pemupukan kedua dan yang terendah adalah
0,047 mg/L di daerah tengah  saat
pengolahan tanah. Pola peningkatan kadar
nitrit hampir sama dengan pola peningkatan
kadar nitrat, dimana terjadi peningkatan
besarnya unsur nitrit sesuai dengan aktivitas
petani untuk setiap daerah pengambilan
sampel. Jika dibandingkan dengan PP no 82
tahun 2001 berdasarkan besarnya unsur
nitrit yang didapatkan, maka air irigasi Subak
Tegalampit tidak dapat digunakan sebagai
bahan baku air minum. Hal ini disebabkan
besarnya unsur nitrit melebihi ambang batas
maksimum yang diperbolehkan, yaitu
sebesar 0,06 mg/L. Kesamaan pola unsur
nitrat dan nitrit tidak terlepas dari proses
siklus nitrogen yang terjadi. Nitrat (NO3-)
dan nitrit (NO2-) adalah ion-ion anorganik
alami, yang merupakan bagian dari siklus
nitrogen.
Analisis statistik menunjukan ada perbedaan
kadar nitrat maupun nitrit pada setiap daerah
pengambilan sampel. Hal ini menunjukkan
ada pengaruh aktivitas pertanian dengan

pengayaan unsur nitrogen antar hulu dan hilir
Subak Tegalampit. Pengayaan unsur
nitrogen pada daerah hilir di Subak
Tegalampit didukung dengan ditemukannya
tumbuhan kiambang sebagai salah satu
indikator daripada proses eutrofikasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang diuraikan di atas, maka
untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan
sebagai akibat aktivitas pertanian adalah
dengan melakukan perubahan pola tanam,
yaitu harus ada selingan tanaman palawija
(jagung, kacang-kacangan, dll). Petani
biasanya menanam berbagai macam
tanaman pangan setiap tahunnya, yang
memutar sehingga keseimbangan di dalam
tanah terlestarikan. Petani juga disarankan
untuk menggunakan pupuk organik, karena
penggunaan pupuk anorganik disamping
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
juga dapat menyebabkan organisme
penyubur musnah merosotnya kesuburan
tanah, ekosistem tanah rusak dan terjadi
peledakan dan serangan jumlah hama.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut: 1). Pada daerah hulu Subak
Tegallampit rerata nilai pH terendah setelah
pemupukan pertama adalah 5,87 dan nilai
tertinggi setelah pemupukan kedua adalah
6,87 dengan rerata suhu terendah 23.67 oC
setelah pemupukan pertama dan tertinggi
24,67 oC pada saat pembajakan dan setelah
pemupukan kedua; 2).Pada daerah tengah
Subak Tegallampit rerata nilai pH terendah
pada saat pembajakan yaitu 6,43 dan nilai
tertinggi setelah pemupukan kedua yaitu 6,8
dengan rerata suhu terendah 24,33oC setelah
pemupukan pertama dan tertinggi 25oC
pada saat pembajakan dan setelah
pemupukan kedua; 3).Pada daerah hilir
Subak Tegallampit rerata nilai pH terendah
pada saat pembajakan 6,33 dan nilai
tertinggi setelah pemupukan kedua 7,03
dengan rerata suhu terendah 25oC setelah
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pemupukan pertama dan tertinggi 26oC
pada saat pembajakan; 4). Kandungan
unsur nitrat dan nitrit sebagai nitrogen di
daerah hulu, tengah maupun di hilir Subak
Tegalampit secara rerata mengalami
peningkatan sejalan dengan aktivitas
pertanian yang dilakukan dengan rerata
kadar nitrat selalu lebih tinggi dibandingkan
dengan rerata kadar nitrit; 5).  Ada pengaruh
aktivitas pertanian terhadap kualitas air
irigasi antara daerah hulu dengan daerah hilir
Subak Tegalampit ditinjau dari kandungan
unsur nitrat dan nitrit.
Saran yang dapat disampaikan adalah: 1).
Kepada dinas pertanian untuk melakukan
sosialisasi kepada petani tentang cara
melakukan pemupukan yang tepat dosis dan
tepat sasaran, sehingga diharapkan tidak
terjadinya pencemaran air irigasi sebagai
akibat pemupukan yang berlebihan; 2).
Kepada petani diharapkan agar merubah
pola tanam padi-padi-padi menjadi pola
tanam padi yang diselingi dengan tanaman
palawija serta dapat mengurangi penggunaan
pupuk anorganik dan penggunaan pupuk
organik secara maksimal; 3). Kepada
masyarakat Desa Payangan diharapkan
jangan memanfaatkan air irigasi sebagai
kebutuhan air minum, karena kandungan
nitrat dan nitrit yang dapat membahayakan
bagi kesehatan manusia.
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