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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Daur Hidrologi 

Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup. Tak ada 

makhluk hidup yang mampu bertahan hidup tanpa adanya air. Air terdapat secara 

melimpah di laut, tetapi ketersediaannya relatif terbatas di daratan. Bagi 

tumbuhan, air merupakan salah satu faktor penting untuk fotosintesis, 

perkecambahan dan pertumbuhan, serta sarana transportasi zat. Bagi hewan dan 

manusia, air merupakan faktor penting dalam melaksanakan transportasi zat.

 Air di bumi terdiri dari 97% air laut dan 3% air tawar. Dari 3% air tawar 

ini, 75% terdapat dikutub, 24% berupa salju, 0.3% berupa air tanah terdapat di 

danau-danau, 0.065% sebagai butir air atau lengas tanah, 0.035% di atmosfer 

(awan, kabut, embun) dan 0.03 berupa air hujan. Air merupakan zat yang mutlak 

diperlukan oleh mahluk hidup. Tubuh manusia kira-kira 65% terdiri dari air. 

Manusia membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya serta kegiatan lainnya 

seperti: pertanian, rumah tangga, perikanan, industri dan lain-lain.  

 Daur hidrologi atau daur air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti 

dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfir melalui kondensasi, presipitasi, 

evaporasi dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan 

kunci proses daur hidrologi tersebut dapat berjalan secara kontinu. Air 

berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan 

es, hujan gerimis, atau kabut. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi 

dapat berevaporasi kembali ke atas, atau langsung jatuh yang kemudian 

diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah daur 

hidrologi terus-menerus bergerak dalam tiga cara yang berbeda diantaranya 

sebagai berikut : 
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1. Evaporasi (transpirasi)      

 Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dsb. kemudian akan 

menguap ke angkasa (atmosfer) dan kemudian akan menjadi awan. Pada 

keadaan jenuh uap air (awan) itu akan menjadi bintik-bintik air yang 

selanjutnya akan turun (precipitation) dalam bentuk hujan, salju, es. 

2. Infiltrasi (perkolasi)       

 Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori 

tanah dan batuan menuju permukaan air tanah. Air dapat bergerak akibat 

aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal dibawah 

permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air 

permukaan. 

3. Air Permukaan       

 Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama 

dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka 

aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat 

biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan 

membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan disekitar 

daerah aliran sungai menuju laut.Sumber : BambangTriatmojo, 2006 

Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk, 

rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir 

membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi 

dalam komponen-komponen daur hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran 

sungai (DAS). Jumlah air di bumi secara keseluruhan relatif tetap, yang berubah 

adalah wujud dan tempatnya. Tempat terbesar tejadi di laut.   

 Pada tumbuhan, air di dalam tanah diserap melalui akar. Air digunakan 

untuk pertumbuhan, selebihnya air dilepaskan dalam bentuk uap air ke udara 

(atmosfer). Proses pelepasan air dari tanah ke udara dalam bentuk uap air disebut 

evaporasi. Adapun uap air yang dilepaskan oleh tumbuhan ke udara disebut 

transpirasi. Pada manusia dan hewan, air diperoleh dengan cara meminumnya dan 

juga dari tumbuhan serta hewan yang dimakan. Air keluar dari tubuh manusia dan 

hewan dalam bentuk keringat dan urine. Air hasil dari evaporasi dan transpirasi 
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organisme, terkumpul di udara sehingga menyebabkan kelembapan di atmosfer 

meningkat. Akibatnya terbentuklah awan, kemudian turunlah hujan. Air hujan 

akan terus mengalir ke permukaan tanah dan digunakan kembali oleh seluruh 

organisme hidup. Siklus ini akan terus berlangsung di dalam kehidupan. 

 

Sumber :BambangTriatmojo, 2006 

Gambar 3.1 Daur hidrologi 

Berikut ini unsur-unsur utama dalam daur hidrologi yaitu sebagai berikut : 

a. Evaporasi : penguapan dari badan air secara langsung. 

b. Transpirasi : penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan. 

c. Evapotranspirasi : perpaduan evaporasi dan transpirasi. 

d. Kondensasi : proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air 

sebagai hasil pendinginan. 
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e. Presipitasi : segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang 

meliputi hujan air, hujan es, hujan salju. 

f. Infiltrasi : air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam 

tanah. 

g. Perkolasi : air yang meresap terus sampai pada kedalaman tertentu hingga 

mencapai air tanah atau groundwater. 

h. Run off : air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, 

hingga menuju ke laut. 

Secara garis besar daur hidrologi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu daur 

hidrologi pendek, daur hidrologi sedang, dan daur hidrologi panjang. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Daur hidrologi pendek       

 Air laut menguap, uap air naik ke udara lalu bersatu menjadi awan. Pada 

ketinggian tertentu awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi 

titik-titik air, kemudian turun sebagai hujan. Pada daur hidrologi pendek 

ini terbentuknya awan dan hujan terjadi di atas laut, jadi hujan tidak 

mencapai daratan. 

 

 Sumber :BambangTriatmojo, 2006 

Gambar 3.2 Daur hidrologi pendek 
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2. Daur hidrologi sedang       

 Air laut menguap, uap air naik ke udara dan terbawa angin sampai di atas 

daratan membentuk awan. Pada ketinggian tertentu awan mengalami 

kondensasi dan presipitasi membentuk titik-titik air, lalu turun sebagai 

hujan di daratan. Sebagian air meresap ke dalam tanah, sebagian lain 

kembali ke laut melalui sungai. 

 

Sumber :BambangTriatmojo, 2006 

Gambar 3.3 Daur hidrologi sedang 

Uap air yang berasal dari penguapan air laut, kolam, danau, sungai maupun 

hasil transpirasi tumbuhan naik ke udara, lalu bersatu menjadi awan. Awan 

terbawa oleh angin ke arah daratan dan pada jarak tertentu terhalang oleh 

pegunungan. Akhirnya awan mengalami kondensasi dan presipitasi menjadi titik-

titik air dan turun sebagai hujan di atas pegunungan. Air hujan meresap ke tanah 

di pegunungan, lalu diserap oleh tumbuhan di pegunungan, sebagian muncul 

sebagai mata air. Melalui sungai air mengalir kembali lagi ke laut. 
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B. Karakteristik Badan Air 

Badan air dicirikan oleh tiga komponen, yaitu komponen hidrologi, 

komponen fisika dan kimia, serta komponen biologi. Penilaian badan air harus 

meliputi tiga komponen tersebut : 

1. Air Permukaan (Surface Water) 

Air permukaan adalah air yang berada di sungai, waduk, rawa, dan badan 

air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Areal tanah yang 

mengalirkan air ke badan air disebut surface run off dan air yang 

mengalir menuju laut disebut aliran sungai. 

2. Air Tanah (Ground Water) 

Air tanah adalah air yang menempati rongga-rongga lapisan tanah dan 

batuan di dasar tanah (sistem geologi). Lapisan tanah yang terletak 

dibawah permukaan air tanah dinamakan daerah jenuh (saturated zone), 

sedangkan daerah tidak jenuh merupakan daerah air berada di sekitar 

daerah jenuh sampai ke permukaan tanah yang menyimpan rongga udara 

berisi air dan udara. 

3. Air Angkasa 

Air angkasa dibagi menjadi tiga sumber melipuuti 

a. Air Hujan 

Air hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir 

air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Dua 

proses yang mungkin terjadi akibat pendinginan udara atau 

penambahan uap air 

b. Air Salju 

Air salju adalah air yang jatuh dari awan membeku menjadi padat dan 

seperti hujan. Salju terdiri atas partikel uap air yang kemudian 

mendingin di udara kemudian jatuh ke bumi sebagai kepingan putih, 

lembut, dan seperti kepingan salju. 
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c. Air Es 

Air es adalah air yang membeku, biasanya air ini didinginkan dibawah 

0 °C pada tekanan standart atmosfer. Karakteristik air es sama dengan 

karakteristik air hujan. 

 

C. Standar Kualitas Air 

Kualitas Air adalahkarakteristikmutu yang 

dibutuhkanuntukpemanfaatantertentudarisumber - sumber air.Denganadanya 

standard kualitas air, orang dapatmengukurkualitasdariberbagaimacam air. 

Setiapjenis air dapatdiukurkonsentrasikandunganunsur yang tercantum didalam 

standard kualitas, dengandemikiandapatdiketahuisyaratkualitasnya, dengan kata 

lain standard kualitasdapatdigunakansebagaitolakukur. Standard kualitas air 

bersihdapatdiartikansebagaiketentuan-

ketentuanberdasarkanPeraturanMenteriKesehatan RI 

No.416/MEN.KES/PER/IX/1990yang 

biasanyadituangkandalambentukpernyataanatauangka yang 

menunjukkanpersyaratan - persyaratan yang harusdipenuhi agar air 

tersebuttidakmenimbulkangangguankesehatan, penyakit, gangguanteknis, 

sertagangguandalamsegiestetika. Peraturaninidibuatdenganmaksudbahwa air 

bersih yang 

memenuhisyaratkesehatanmempunyaiperananpentingdalamrangkapemeliharaanpe

rlindungansertamempertinggiderajatkesehatanmasyarakat.Denganperaturaninitela

hdiperolehlandasanhukumdanlandasanteknisdalamhalpengawasankualitas air 

bersih. Demikian pula halnyadengan air yang digunakansebagaikebutuhan air 

bersihsehari-hari, sebaiknya air tersebuttidakberwarna, tidakberasa, tidakberbau, 

jernih, danmempunyaisuhu yang sesuaidengan standard yang 

ditetapkansehinggamenimbulkan rasa nyaman. 
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D. SyaratKualitas Air 

1. SyaratFisik 

PeraturanMenteriKesehatanNomor 416 tahun 1990 

tentangpersyaratankualitas air bersih menyatakanbahwa air yang 

layakdikonsumsidandigunakandalamkehidupansehari-hariadalah air yang 

mempunyaikualitas yang baiksebagaisumber air baku (air bersih), antara lain 

harusmemenuhipersyaratansecarafisik, tidakberbau,sertatidakberwarna. 

Adapunsifat-sifat air 

secarafisikdapatdipengaruhiolehberbagaifaktordiantaranyasebagaiberikut : 

a. Suhu 

Temperatur air akanmempengaruhipenerimaanmasyarakatakan 

air tersebutdandapat pula 

mempengaruhireaksikimiadalampengolahannyaterutamaapabilatemper

atursangattinggi. Temperatur yang diinginkanadalah ±30ºC 

suhuudaradisekitarnya yang dapatmemberikan rasa segar, 

tetapiiklimsetempatataujenisdarisumber-sumber air 

akanmempengaruhitemperatur air.  

b. Bau 

Baubiasanyaterjadisecarabersamaandanbiasanyadisebabkanoleh

adanyabahan-bahanorganik yang membusuk, tipe-

tipetertentuorganismemikroskopik.Bahan– bahan yang 

menyebabkanbaudan rasa 

iniberasaldariberbagaisumber.Intensitasbaudan rasa 

dapatmeningkatbilaterdapatklorinasi.Karenapengukuranbaudan rasa 

initergantungpadareaksiindividumakahasil yang 

dilaporkantidakmutlak.Untuk standard air minumdan air 

bersihdiharapkan air tidakberbaudantidakberasa. 
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c. Warna 

Warna di dalam air terbagidua, yakniwarnasemu (apparent 

color) adalahwarna yang disebabkanolehpartikel-

partikelpenyebabkekeruhan (tanah, pasir, dll), partikelhalusbesi, 

partikel-partikelmikroorganisme, zatindustri, dan lain-lain. Yang 

keduaadalahwarnasejati (true color) adalahwarna yang 

berasaldaripenguraianzatorganikalami, 

yakniasamorganik.Penghilanganwarnasecarateknikdapatdilakukanden

gancarafiltrasi. Tingkat zatwarna air 

dapatdiketahuimelaluireaksiindividumakahasil yang 

dilaporkantidakmutlak. 

 

2. Syarat Kimia 

a. pH 

pH atau konsentrasi ion hidrogen adalah parameter untuk 

menentukan kualitas air bersih dan air buang. pH ini dapat 

mempengaruhi kehidupan biologis dalam air terutama bagi 

pertumbuhan mikoroorganisme. pH baik untuk air bersih dan air 

buangan bernilai 7, dalam hal ini pH 7 adalah netral. Jika pH kurang 

dari 4 atau lebih besar dari 9 maka mikrooorganisme dalam airr tidak 

tahan untuk hidup. Pada umumnya mikroorganisme yang bekerja pada 

proses lumpur aktif dapat bertahan hidup pada rentan ph 6,5 - 9 pH < 

7 : asam , pH > 7 : basa (Tjokrokusuma, 1995). Sedangkan menurut 

permenkes no 416 tahun 1990 nilai pH 6,5-8,5 untuk syarat kualitas 

air bersih. Nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan, 

Sifat dari pH air rendah akan berakibat terjadinya proses korosif dan 

dapat melarutkan logam. 
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b. Kadar Besi (Fe) 

Air merupakan salah satu materi alam yang penting dalam 

kehidupan manusia karena dapat dipergunakan untuk keperluan rumah 

tangga, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan dan industri. 

Penggunaan air rumah tangga khususnya digunakan sebagai air 

minum, masak, mandi dan mencuci. Sumber air yang dipergunakan di 

rumah tangga biasanya berasal dari PDAM, sumur pompa, sumur 

terbuka, sumur artesis, kolam, mata air dan lain-lain.Dalam jaringan 

hidup, air merupakan medium berbagai reaksi dan proses eksresi. 

Tubuh manusia terdiri dari 60-70% air. Transportasi zat-zat makanan 

dalam tubuh semuanya dalam bentuk larutan dengan pelarut air, 

seperti halnya unsur hara dalam tanah hanya dapat diserap oleh akar 

dalam bentuk larutannya. Oleh karena itu kehidupan ini tidak 

mungkin dapat dipertahankan tanpa air.Air konsumsi sebaiknya 

mengandung mineral yang sangat penting dalam tubuh.  

Zat besi (Fe) adalah salah satu kandungan mineral yang terdapat 

dalam air. Kadar Fe dalam jumlah sedikit memang diperlukan untuk 

pembentukan sel darah merah. Tetapi, kalau terlalu tinggi dapat 

berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan, seperti 

munculnya warna coklat pada air. Fe
2+

 dapat larut, sehingga 

berapapun tidak akan menimbulkan kekeruhan. Tapi, kalau sudah 

kontak dengan udara akan terjadi oksidasi menjadi Fe
3+

. Endapannya 

akan menimbulkan warna kekuning-kuningan pada air.Pengaruh 

kadar Fe yang tinggi pada rumah tangga yaitu dapat menyebabkan 
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lantai atau dinding bak kamar mandi berwarna merah jika terkena air 

ini terus menerus. Selain itu pakaian akan berwarna merah atau 

kuning jika digunakan untuk mencuci. Kadar maksimal kandungan Fe 

(ferum/zat besi), menurut persyaratan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No 416/Menkes/Per/IX/1990 maksimal 1,0 mg per 

liter untuk air bersih . Jika air yang dikonsumsi manusia mempunyai 

kadar Fe berlebihan, bisa menimbulkan kerusakan pada syaraf, 

gangguan pada ginjal dan lain sebagainya. Untuk menguji kadar Fe 

dalam air sumur dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan 

atom (SSA/AAS). Metode analisis AAS didasarkan pada proses 

penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat 

energi dasar (ground state). Pengujian kadar Fe dalam air sumur ini 

berfungsi untuk membandingkan kadar Fe dari beberapa sampel air 

sumur yang terletak ditempat yang berbeda-beda, apakah masih 

memenuhi standar baku mutu yang telah ditentukan. Sehingga apabila 

telah diketahui kadar Fe nya dapat dilakukan tahap selanjutnya. 

Apabila kadar Fe melebihi baku mutu, maka perlu dilakukan proses 

pengurangan/penurunan kadar. Apabila kandungan Fe dalam air 

sumur tidak melebihi standar baku mutu, maka tidak perlu dilakukan 

proses penurunan kadar.   
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