
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Geografi menjelaskan gejala – gejala dan sifat – sifat dari permukaan 

bumi dan penduduknya, disusun menurut letaknya dan menjelaskan tentang 

kebersamaan dan hubungan timbal balik antara gejala – gejala dan sifat – 

sifat tersebut. Gejala dan sifat tersebut dari permukaan bumi dan penduduk 

misalnya morfologi permukaan bumi, iklim, penduduk, tumbuhan, binatang, 

dan termasuk air. 

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang 

banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan 

kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau 

mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya 

pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya 

untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. 

Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya memelihara fungsi air 

sehingga kualitas memenuhi baku mutu. 

Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan 

pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan 

kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Kualitas air 

sungai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terutama disebabkan oleh 

adanya kegiatan manusia disekitar sungai. Kualitas air sungai dapat 

diketahui dengan pemantauan faktor kimia-fisik air sungai dan biologi 

sungai. Masukan buangan kedalam sungai akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan faktor fisika, kimia, dan biologi didalam perairan. Perubahan ini 

dapat menghabiskan bahan-bahan yang penting dalam perairan sehingga 

dapat mengganggu lingkungan perairan. 

Dengan semakin pesat perkembangan industri di Indonesia, tidak 

dapat dipungkiri bahwa masalah pencemaran lingkungan akibat limbah 
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industri sangat mendesak untuk diwaspadai. Pembangunan industri di 

Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bila 

dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan industri tidak memasukkan 

unsur-unsur pertimbangan yang berorientasi pada komponen lingkungan air, 

udara dan tanah maka akan mengalami penurunan kualitas yang substansial 

sebagai pencemar oleh limbah industri. 

Pabrik gula merupakan salah satu industri yang menghasilkan 

limbah, baik limbah padat, gas, maupun limbah cair. Limbah yang 

dihasilkan oleh pabrik gula ini menjadi salah satu permasalahan karena 

dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari industri ini 

banyak membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu 

atau sudah dilakukan tetapi masih belum memenuhi baku mutu limbah cair 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian limbah tersebut 

dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. 

Dalam proses produksi gula dari tanaman tebu yang diproses sampai 

menjadi gula kasar atau gula murni hingga mempunyai nilai jual yang 

tinggi, memiliki hasil samping produk berupa limbah. Limbah yang 

dihasilkan berupa limbah padat yaitu abu, blotong, dan ampas tebu, juga 

limbah cair yang berasal dari air pendingin kondensor baromatik, air 

pendingin, air proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian 

endapan saringan tekan, dan air cuci peralatan pabrik-pabrik. 

Terdapat dua jenis limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik gula, 

yaitu limbah cair pabrik dan limbah kondensor atau air pendingin. Air 

pendingin atau limbah kondensor ini dihasilkan oleh kondensasi uap dalam 

kondensor baromatik. Air pendingin ini memiliki kandungan senyawa 

organik yang berkisar antara 0 – 1.000 mg/L. Air limbah pabrik memliki 

kandungan senyawa organik yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan air 

limbah kondensor karena air limbah pabrik ini gabungan dari beberapa 

limbah, yaitu air limbah proses, air dari bak penampungan abu boiler, dan 

air dari proses pencucian peralatan pabrik serta proses pembuatan susu 

kapur. 
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 Sungai pakis merupakan sungai yang digunakan Pabrik Gula 

Pakis Baru sebagai tempat pembuangan limbah cair. Pada setiap musim 

giling, sungai tersebut mengalami perubahan fisik berupa bau dan warna, 

bau ini berupa bau busuk yang ditimbulkan oleh gas-gas yang ada di dalam 

air yang menguap, gas ini dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang telah mati 

atau limbah pabrik gula yang dibuang kesungai pakis. Warna air sungai 

pakis juga berubah menjadi kehitaman. Bau dan warna tersebut 

menyebabkan sungai ini tidak sedap dipandang mata dan lingkungan 

sekitarnya juga akan ikut terganggu. Selain itu limbah juga dapat 

mengganggu ekosistem sungai, bagi manusia limbah juga dapat 

mengganggu kesehatan. 

Lokasi industri gula secara administrasi terdapat di Desa Pakis 

Kecamatan Tayu. Pabrik gula ini merupakan pabrik peninggalan zaman 

Belanda oleh Lourent pada tahun 1884. Pada musim giling yaitu 5 sampai 6 

bulan PG Pakis mengolah tebu sebanyak 1.106,84 Ton dan menghasilkan 

gula sebanyak 80.7 Ton perhari, dengan lahan tebu untuk PG Pakis seluas 

3.412,360 Ha. Pengolahan tebu menjadi gula dapat menghasilkan limbah 

cair sebanyak 1-2 m/ton tebu. PG Pakis ini membuang limbahnya ke Sungai 

Pakis yang berada di belakang pabrik, sehingga menghasilkan limbah yang 

cukup besar. (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati 2012).  

Tabel 1.1 Tabel Produksi Gula 

Produksi Tebu 1.106,84 Ton 

Hasil Gula 80,7 Ton 

Lahan Tebu 3.412,360 Ha 

Limbah Cair 1-2 m/ton tebu 

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati 2012 

Kecamatan Tayu terdiri dari 21 desa/kelurahan dengan pusat 

pemerintahan di Desa Tayu Wetan. Sebagian besar Kecamatan Tayu berupa 

dataran rendah dengan ketinggian antara 1-14 m diatas permukaan air laut. 

Sebagian wilayahnya mempunyai pantai kurang lebih 10 km. Dengan luas 

kecamatan 4.842 Ha, dan jumlah penduduk 64589 jiwa. Untuk Desa Pakis 
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luas wilayahnya 207,03 Ha dengan jumlah penduduk 4475 jiwa. 

(Kecamatan Tayu dalam angka 2012). 

Untuk mengetahui pengaruh limbah pabrik gula terhadap kualitas air 

sungai, maka perlu diketahui dari tiap-tiap parameter yang dipengaruhi oleh 

limbah pabrik gula. Adapun parameter utama untuk pabrik gula yang 

digunakan untuk menentukan pencemaran air adalah nilai derajad keasaman 

(pH), BOD, COD, suhu, TSS, minyak dan lemak, sulfida. 

Berdasarkan pertimbangan dari pelbagai masalah tentang limbah 

industri gula di sungai Pakis maka penulis mengadakan penelitian di daerah 

tersebut dengan judul: “ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI PAKIS 

AKIBAT LIMBAH PABRIK GULA PAKIS BARU DI KECAMATAN 

TAYU KABUPATEN PATI”. 

1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang 

akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana distribusi kualitas air Sungai Pakis akibat Pabrik Gula Pakis 

di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati? 

2. Apakah Sungai Pakis dapat melakukan swa penahiran? 

3. Bagaimana dampak pencemaran dari pembuangan limbah Pabrik Gula 

Pakis terhadap kondisi fisik lingkungan air dan masyarakat?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui distribusi kualitas air Sungai Pakis akibat Pabrik Gula Pakis 

di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui titik swa penahiran Sungai Pakis. 

3. Mengetahui dampak pencemaran dari Pabrik Gula Pakis terhadap kondisi 

fisik lingkungan air dan masyarakat 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat 

dan pemerintah setempat tentang dampak yang ditimbulkan dari limbah 

industri. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan kebijaksanaan bagi industri lain dalam membuang atau 

mengalirkan limbah ke dalam sungai. 

2. Sebagai penulisan skripsi untuk menempuh ujian sarjana S1 pada 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Sungai merupakan air permukaan yang dapat dimanfaatkan secara 

langsung oleh manusia. Secara umum pemanfaatan sungai selain sebagai 

sumber pengambilan air untuk keperluan aktivitas makhluk hidup tetapi 

juga sebagai media pembuangan limbah cair dan beberapa jenis limbah 

padat dari hasil kegiatan makhluk hidup khususnya manusia dan sebagai 

media penampungan air hujan dan air larian. Terkait dengan pemanfaatan 

air tersebut, maka kualitas dan kuantitas air sungai akan selalu berubah. 

Kualitas air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain didalam air. Kualitas air dinyatakan dengan 

parameter, yaitu parameter fisika (suhu, kekeruhan, padatan terlarut dan 

sebagainya), parameter kimia (pH, oksigen terlarut, BOD, kadar logam, dan 

sebagainya) (Effendi, 2003). 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yang dimaksud 

dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air 

tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 
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Zat organik dalam limbah yang secara umum mewakili bagian yang 

mudah menguap dari pada benda padat, terdiri dari bahan-bahan bersifat 

nitrogen, karbohidrat, lemak-lemak, dan minyak-minyak mineral. 

Bentuknya tidak tetap dan membusuk sambil menghasilkan bau yang tidak 

sedap. Sebagian besar dari pada unsur-unsur pokoknya berada dalam 

bentuk-bentuk yang sedemikian rumitnya sehingga berbagai tahap harus 

dilampaui sebelum suatu produk yang tetap diperkembangkan (Mahida, 

1986). 

Menurut keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

No.51/MENLH/10/1995, limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang 

dihasilkan oleh kegiatan industri dan dibuang ke lingkungan. Pada limbah 

cair terdapat bahan organik yang dapat bersifat toksik di perairan.  

Sumber utama air limbah pabrik gula adalah air pendingin pada 

kondensor baromatik. Gula yang terbawa dalam uap dari evaporator masuk 

ke dalam air pendingin. Air pendingin ini merupakan 90% dari keseluruhan 

penggunaan air, mempunyai nilai BOD rendah yaitu sampai 500mg/l. Air 

proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian endapan 

saringan tekan, dan air cuci lantai dan alat, hanya 10% dari keseluruhan 

penggunaan air, akan tetapi nilai BOD-nya tinggi yitu sampai 600mg/l dan 

TSS dan kadar organiknya relatif rendah. Total keseluruhan air limbah 

mempunyai nilai BOD 300 sampai 2000 mg/l dan TSS 200 sampai 800 

mg/l, tergantung pada faktor proses produksi yang terjadi di dalam pabrik 

khususnya pada proses pemurnian gula. Parameter utama untuk kilang 

penggilingan tebu dan pemurnian gula adalah BOD, COD, TSS, dan PH. 

parameter sekunder adalah temperatur, nitrogen, minyak dan lemak, sulfida, 

dan padatan keseluruhan. (EMDI-BAPEDAL, 1994). 

Air sungai yang telah tercemar mempunyai kemampuan untuk 

menurunkan beban pencemarannya sendiri. Suatu proses air secara alamiah 

memperbaiki kualitasnya seperti keadaan semula yang berupa sedimentasi, 

flokulasi, oksidasi dan filtrasi disebut dengan swa penahiran atau ”self 

purification”. Penjernihan kembali secara alamiah pada badan-badan air 
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yang mengalami pencemaran dapat dilihat melalui beberapa indikator secara 

fisik, kimia maupun biologi. Tanda-tanda secara fisik dapat dilihat dari 

warna maupun tingkat kejernihannya. Kekeruhan akan lebih berkurang 

dengan adanya sedimentasi, sedangkan warna akan banyak berhasil karena 

pengaruh sinar matahari. Perubahan biologis dikarenakan adanya kondisi 

oksigenasi dalam sistem air yang memungkinkan pulihnya kehidupan air 

kembali. Modal pertama yaitu adanya fotosintesis dari tumbuhan air 

termasuk algae, dimana pada pernapasan dibebaskan kembali oksigen secara 

timbal balik menambah kadar jumlah oksigen terlarut. (Ryadi 1984, dalam 

Crystina Novia Sari, 2003) 

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan proses swa penahiran 

adalah: 1. Adanya penambahan bahan organik air sungai oleh limbah yang 

terus menerus, menyebabkan air sungai tersebut kurang mampu untuk 

terjadinya swa penahiran seperti kondisi semula sebelum mendapat bahan 

organik dari limbah baik domestik maupun industri, karena untuk terjadinya 

swa penahiran membutuhhkan waktu yang lama. 2. Adanya debit air yang 

lebih besar daripada debit air limbah. Pengaruh debit air akan menambah 

oksigen terlarut yang dapat digunakan mikroba dalam proses penguraian 

bahan organik, sehingga dapat menurunkan kadar BOD. 

Dampak pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

dampak pencemaran udara, dampak pencemaran air dan dampak 

pencemaran daratan. Berdasarkan cara pengamatannya, pengamatan 

indikator dan komponen pencemaran air lingkungan dapat digolongkan 

menjadi pengamatan secara fisik, kimia dan biologis. Air yang telah 

tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar  bagi manusia. Kerugian 

yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa air menjadi tidak 

bermanfaat lagi yaitu antara lain: air tidak dapat digunakan lagi untuk 

keperluan rumah tangga, air tidak dapat untuk keperluan industri, air tidak 

dapat digunakan untuk keperluan pertanian. (Wardhana, 2004). 

Dampak pencemaran air secara fisik dapat berupa suhu, warna, bau, 

dan TSS. Suhu memperlihatkan kecenderungan aktivitas kimiawi dan 
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biologis badan air. Kenaikan suhu air akan menimbulkan beberapa akibat 

sebagai berikut: jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun, kecepatan 

reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air lainnya  terganggu 

dan jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya 

mungkin akan mati (Fardiaz, 1992). 

Warna air yang tidak normal biasanya menunjukkan adanya polusi. 

Warna air dapat dibedakan atas dua macam yaitu warna sejati (true color) 

yang disebabkan oleh bahan-bahan terlarut, dan warna semu (apparent 

color) yang disebabkan oleh adanya bahan-bahan terlarut dan bahan-bahan 

tersuspensi, termasuk diantaranya yang bersifat koloid (Fardiaz, 1992) 

Bau dalam air sukar untuk dinyatakan dalam skala, karena banyak 

ragamnya. Penentuan bau menggunakan panca indra, kriteria bau misalnya 

berbau busuk, berbau anyir, berbau lumpur, berbau minyak dan sebagainya. 

Kandungan bahan organik yang berlebihan dalam air limbah maupun air 

sungai dapat menyebabakan bau busuk. Bau busuk ini muncul karena ada 

proses pembusukan bahan organik oleh bakteri dengan menggunakan 

oksigen terlarut. 

Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS) merupakan 

padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat 

mengendap langsung. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang 

ukuran maupun beratnya lebih kecil dari pada sedimen, misalnya tanah liat, 

bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Air 

buangan industri mengandung jumlah padatan tersuspensi dalam jumlah 

yang sangat bervariasi tergantung dari jenis industrinya. (Fardiaz, 1992). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Satoto (2007) dalam penelitianya berjudul: “Pengaruh Limbah 

Industri Tekstil PT Kenaria Terhadap Kualitas Air Sungai Winong Untuk 

Irigasi di Kecamatan Sidoharjo”. 
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Tujuan : 

1. Mengevaluasi kualitas air Sungai Winong yang mendapat 

pengaruh limbah industri tekstil PT Kenaria untuk keperluan 

irigasi pertanian. 

2.  Mengetahui titik swa penahiran Sungai Winong. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey lapangan. Pengambilan sampel air menggunakan metode 

purposive sampling. Sampel air berjumlah 5 buah sampel, yang terdiri dari : 

1 sampel air limbah dan 4 buah sampel air sungai. Sedangkan sampel 

tanahnya berjumlah 3 buah sampel yang mewakili tiap jenis tanah. Analisa 

data pada penelitian ini meliputi analisis kecenderungan (Trend Analisys) 

antara parameter kualitas air sungai dengan jarak dari sumber pencemar, 

analisis kualitas air Sungai Winong untuk irigasi dengan menggunakan 

klasifikasi kualitas air irigasi berdasarkan DHL, % Na, SAR, DHL dan 

SAR, menganalisis proses swa penahiran di tiap-tiap titik lokasi 

pengambilan sampel air. 

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas air Sungai 

Winong mengalami penurunan setelah terkena limbah cair tekstil, hal ini 

dapat dilihat dari analisis kecenderungan yang menunjukkan hubungan 

antara parameter kualitas air dengan jarak sumber pencemar. Hasil evaluasi 

kualitas air Sungai Winong untuk irigasi berdasarkan daya hantar listrik dan 

sodium adsorption ratio (SAR) adalah bahwa air Sungai Winong 

mempunyai kelas C2-S1, C4-S1, C2-S2, C5-S4. Kelas  C2-S1 terdapat pada 

lokasi sebelum air Sungai Winong dan pada hilir sungai tepatnya pada 

lokasi V. Kelas C4-S1 terdapat pada lokasi III, yaitu pada sungai setelah 

kemasukan air limbah. Kelas C2-S2 terdapat pada lokasi IV, setelah air 

sungai keluar dari Desa Purwosuman. Sedangkan kelas C5-S4 terdapat pada 

air limbah. Dengan demikian kualitas air Sungai Winong yang cocok untuk 

irigasi adalah sebelum kemasukan air limbah tekstil dan setelah air sungai 

keluar dari Desa Purwosuman sampai akhir sungai. 
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Hasil evaluasi tanah  dibawah irigasi Sungai Winong adalah bahwa 

tanah dibawah irigasi Sungai Winong tidak terpengaruh atau dengan kata 

lain tanah tersebut cocok, karena dilihat dari tekstur, pH, permabilitas dan 

salinitas semuanya normal. Kecuali permeabilitas pada tanah grumusol, 

karena  di bawah kualitas air irigasi C4-S1. Tipe air C4-S1 ini cocoknya 

pada tanah dengan permeabilitas sangat tinggi bukannya dengan 

permeabilitas agak lambat. Proses swa penahiran di Sungai Winong dapat 

terjadi hal ini dapat dilihat pada nilai BOD dan pengamatan langsung 

dilapangan. Nilai BOD tinggi setelah air Sungai Winong kemasukan air 

limbah kemudian nilai BOD terus mengalami penurunan. Sehingga dengan 

penurunan nilai BOD tersebut menandakan bahwa air Sungai Winong 

terdapat proses swa penahiran. 

Sutrisno (2012) dalam penelitianya berjudul: “Pencemaran Kualitas 

Air Kali Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar”. 

Tujuan : 

1. Mengetahui distribusi kualitas air kali Jeruksawit. 

2. Mengetahui jarak terjadinya penjernihan kembali. 

3. Mengetahui dampak pencemaran Kali Jeruksawit. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survey yaitu melakukan pengamatan dan pengukuran secara 

sistematis terhadap fenomena yang ada. Teknik pengambilan sampel 

peneliti menggunakan metode sampel. 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dukung dengan 

data primer yang didapat dari observasi langsung di lapangan. Data 

sekunder meliputi: peta jaringan sungai, peta penggunaan lahan dan peta 

rupa bumi. Data primer sampel air Kali Jeruksawit yang diuji di 

laboratorium. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Distribusi kualitas air Kali 

Jeruksawit dapat dilihat dari dua parameter yaitu parameter fisik dan kimia). 

a) Parameter fisik berupa warna dan bau air. Warna air pada jarak -500 

masih bening, ketika jarak ±800 sampai ±2500 warna menjadi kehitaman, 
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hal ini menunjukkan pada jarak tersebut sudah tercemar. Jarak ±2700 

sampai ±4000 warna yang timbul adalah bening. Bau pada jarak -500 tidak 

ber bau busuk. Jarak ±800 sampai ±2500 bau yang timbul berbau busuk. 

Jarak ±2700 sampai ±4000 bau yang timbul adalah tidak berbau busuk. b) 

Parameter kimia berupa BOD dan DO, BOD jarak – 500 nilainya sebesar 

9,78 ppm. Jarak ±800 keadaan BOD nilainya sebesar 5 52 ppm, ini 

menunjukkan terjadinya pencemaran. jarak ±2700 keadaan BOD nilainya 

sebesar 19,6 ppm, ini menunjukkan terjadinya self purification. Berdasarkan 

DO, jarak -500 nilai DO sebesar 1,94 ppm,pada jarak ±800, ±1300, dan 

±1800 keadaan nilain DO sebesar < 0,1 ppm. Jarak ±2500 nilai DO sebesar 

0,26 ppm. Jarak ±2700 nilai DO sebesar 3,01 ppm, hal ini menunjukkan 

terjadi self purification. 2. Kali Jeruksawit Dapat terjadi self purification 

atau penjernihan air kempali pada jarak ±2700 meter. 3. Dampak dari 

pencemaran air adalah estetika lingkungan. Dampak estetika lingkungan 

berupa warna yang berubah menjadi kehitaman dan baunya berbau busuk. 

Kali Jeruksawit sudah mengalami pencemaran sehingga Kali Jeruksawit 

sudah tidak sesuai lagi 
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Tabel 1.2 Perbandingan Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Satoto 

(2007) 

Pengaruh Limbah 

Industri Tekstil 

PT Kenaria 

Terhadap 

Kualitas Air 

Sunngai Winong 

1. Mengevaluasi 

kualitas air sungai 

winong untuk irigasi 

pertanian 

2. Mengetahui titik 

swa penahiran 

Purposive 

sampling 

1. Kualitas air sungai 

mengalami 

penurunan setelah 

terkena limbah cair 

tekstil. Tanah 

dibawah irigasi 

Sungai Winong 

cocok untuk irigasi 

2. Sungai Winong 

terdapat proses swa 

penahiran. 

2. Sutrisno 

(2012) 

Analisis 

Pencemaran 

Kualitas air Kali 

Jeruk Sawit 

Kecamatan 

Gondangrejo 

Kabupaten 

Karanganyar 

1. Mengetahui 

Pencemaran kualitas 

air Kali Jeruk Sawit 

2. Mengetahui titik 

Kejernihan  

3. Mengeetahui 

dampak pencemaran 

Kali Jeruk Sawit 

Metode 

sampling 

purposive 

1. Kualitas air Kali 

Jeruk Sawit terjadi 

pencemaran 

2. Kali Jeruk Sawit 

dapat tejadi 

penjernihan air 

kembali 

3. Dampak dari 

pencemaran air 

adalah estetika 

lingkungan. 

3. Yusmita 

Nadhiroh 

(2013) 

Analisis Kualitas 

Air Sungai Pakis 

Akibat Limbah 

Pabrik Gula Pakis 

Baru di 

Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati 

1. Mengetahui 

distribusi kualitas air 

Sungai Pakis akibat 

industri gula di 

Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui titik 

swa penahiran 

Sungai Pakis. 

3. Mengetahui 

dampak 

pencemaran dari 

industri gula 

terhadap kondisi 

fisik lingkungan 

air dan 

masyarakat. 

Sistematic 

Sampling 

 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Buangan hasil proses atau sisa dari suatu kegiatan atau usaha 

industri yang berwujud cair disebut limbah cair. Limbah cair mempunyai 

efek sampingan pada media penerimanya baik air, udara, maupun tanah 

yang dapat menimbulkan pencemaran yang mengganggu kelestarian sumber 

daya alam serta kehidupan manusia.  
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Sebagian besar industri membuang limbahnya ke sungai, 

sehingga kualitas airnya menurun. Semakin banyak industri yang 

mengalirkan air limbah ke dalam aliran-aliran sungai disekitarnya maka 

aliran sungai semakin tercemar dan tidak layak lagi sebagai penyediaan air. 

Berbagai industri saat ini, termasuk industri gula banyak 

membuang limbah ke sungai tanpa ada pengolahan dahulu atau sudah 

dilakukan pengolahan tetapi masih belum memenuhi baku mutu limbah cair 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian limbah tersebut 

dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. 

Pabrik gula merupakan salah satu industri yang mengolah bahan 

pertanian menjadi produk berupa gula. Proses produksi gula tidak terlepas 

dari limbah yang dihasilkan selama proses berjalan. Limbah yang dihasilkan 

pabrik gula merupakan limbah yang didominasi oleh bahan-bahan organik, 

yaitu mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak dan sisa-sisa 

bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Dengan 

semakin banyaknya zat organik yang dibuang oleh industri gula yang 

memproduksi bahan organik, maka setiap hari akan dihasilkan air limbah 

yang berupa bahan-bahan organik dalam jumlah yang sangat besar. 

Dalam proses produksi gula memiliki hasil samping produk 

berupa limbah cair, padat dan udara. Limbah cair yang terdapat dalam 

industri gula yaitu berasal dari air pendingin, kondensor baromatik, air 

pendingin, air proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian 

endapan, saringan tekan, dan air cuci peralatan pabrik. 

Tubuh-tubuh perairan yang telah mengalami pencemaran dapat 

mengadakan pemurnian kembali secara alamiah yang disebut dengan swa 

penahiran (Self Purification). Swa penahiran pada tubuh-tubuh air yang 

mengalami pencemaran dapat dilihat melalui beberapa indikator secara 

fisik, kimia, maupun perubahan biologis. Tanda-tanda secara fisik dapat 

dilihat melalui warna maupun tingkat kejernihannya. Kekeruhan akan 

menjadi berkurang melalui proses sedimentasi, sedangkan warna akan 

banyak berhasil karena pengaruh sinar matahari. Perubahan biologis 
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dimungkinkan karena kondisi oksigenasi dalam sistem air memungkinkan 

pulihnya kehidupan air kembali.  

Kondisi fisik lingkungan air sangat dipengaruhi oleh adanya sifat 

fisik yang mudah terlihat. Adapun sifat fisik yaitu berupa suhu, warna, bau, 

dan TSS. Air limbah mengalami proses pembusukan dari zat organik yang 

ada didalamnya. Sebagai akibat selanjutnya adalah timbulnya bau hasil 

pengurangan dari zat organik yang sangat menusuk hidung.  Di samping bau 

yang ditimbulkan, maka dengan menumpuknya ampas akan memerlukan 

tempat yang banyak dan mengganggu keindahan tempat di sekitarnya. 

Selain bau dan tumpukan  ampas yang mengganggu, maka warna air limbah 

yang kotor akan menimbulkan gangguan pemandangan yang tidak kalah 

besarnya.  

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pencemaran 

kualitas air sungai, mengetahui titik swa penahiran yang dapat diketahui 

dengan parameter fisika dan kimia, serta mengetahui dampak kondisi fisik 

lingkungan air. 

 

1.7 Data dan Metode penelitian 

1.7.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas data primer 

dan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data 

primer diperoleh dari pengamatan, pengukuran di lapangan serta analisis 

laboratorium, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data 

yang sudah ada di instansi terkait.  

Data primer meliputi:  

a. Fisik: suhu, warna, bau, dan TSS. 

b. Kimia: pH, BOD, COD, dan DO. 

Data sekunder meliputi: 

a. Data curah hujan untuk mengetahui tipe iklim daerah penelitian. 

b. Baku mutu limbah industri gula menurut Peraturan Kementrian 

Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2010 tentang Baku mutu limbah 
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cair industri gula untuk mengetahui kadar maksimum yang 

diperbolehkan. 

c. Data jumlah penduduk Kecamatan Tayu berdasarkan Kecamatan 

Tayu Dalam Angka Tahun 2012. 

d. Data penggunaan lahan Berdasarkan Kecamatan Tayu Dalam Angka 

Tahun 2012. 

e. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1: 25 000. 

f.  Peta Administrasi Kecamatan Tayu 

 

1.7.2 Metode dan Teknik Penelitian 

1.7.2.1 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survai lapangan (observasi, angket dan analisis 

laboratorium). Metode ini digunakan untuk pengambilan sampel air, 

pengamatan terhadap kondisi fisik yang berkaitan dengan daerah 

penelitian. 

1.7.2.2 Teknik Pemilihan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode sampel sistematis 

(systematic sampling) merupakan metode pengambilan sampel 

dengan cara pengambilan sampel dipilih berdasarkan interval yang 

sudah tertentu dan tetap.  

a. Sampel Air Sungai 

Dalam pengambilan sampel air peneliti mengambil 9 

sampel, adapun pertimbangan pengambilan sampel pada jarak 

250 m dikarenakan pada setiap jarak tersebut terjadi perubahan 

kondisi fisik air sungai yang diakibatkan oleh limbah pabrik 

gula. 

b. Sampel Responden 

Untuk mengetahui dampak limbah industri Pabrik Gula 

Pakis terhadap kondisi fisik air sungai dan masyarakat di daerah 

penelitian, maka peneliti mengambil beberapa sampel 
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masyarakat di sekitar titik pengambilan sampel air sungai, yaitu 

dengan pertimbangan setiap 100m dari per titik sampel air 

sungai diambil sampel masyarakat sebanyak 8 responden.  

Table 1.3 Keterangan Lokasi Pengambilan Sampel Air 

No Lokasi 

Sampel 

Jarak 

Sungai (m) 

Sampel Air Keterangan Lokasi 

1 - 250 Air Sungai Sebelum memasuki kawasan 

Pabrik Gula 

2 0 Air Limbah Saluran limbah pabrik gula 

3 ± 250 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

4 ± 500 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

5 ± 750 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

6 ± 1000 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

7 ± 1250 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

8 ±1500 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

9 ±1750 Air Sungai Terletak di Desa Pakis 

Sumber: Penulis 2013 
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Gambar 1.1 Peta Sebaran Sampel Air Sungai Pakis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 

1
7
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1.7.2.3 Teknik pengambilan sampel 

Pengambilan sampel ini dilakukan pada musim giling dan 

juga saat musim kemarau karena pada musim penghujan air limbah 

yang mengalir di Sungai Pakis akan mengalir dan terbawa oleh air 

hujan. Kemudian mengambil sampel air pada tempat yang telah 

ditentukan sebagai tempat pengambilan sampel, dengan jalan 

mencampur sampel air di bagian tepi dan tengah agar lebih 

mewakili. Sampel air kemudian dimasukan botol hingga penuh dan 

ditutup rapat. Agar memperoleh hasil yang representatif maka 

diperlukan cara dan alat. 

Agar air terhindar dari pengaruh cahaya atau temperatur 

yang dapat menyebabkan rusaknya sampel air, maka digunakan 

botol penyimpanan yang terbuat dari plastik yang berwarna putih 

keruh.  Volume contoh air yang digunakan untuk analisis diambil 

sebanyak kurang lebih satu liter.  

Perlengkapan botol sampel saat dianalisis di laboratorium 

tidak terjadi kesalahan, maka contoh air dilengkapi dengan data-data 

meliputi lokasi, tanggal, kode botol, dan waktu pengambilan sampel. 

Sedangkan untuk sifat fisika dari air peneliti menggunakan panca 

indra. 

1.7.2.4 Analisis Kualitas Air 

Analisis kualitas air merupakan analisis untuk mengetahui 

kualitas air sungai disekitar kawasan pabrik gula dengan melakukan 

uji terhadap parameter-parameter pencemaran air yang meliputi 

parameter fisika dan kimia. Berdasarkan karakteristik limbah 

industri gula dapat diketahui bahwa parameter utama yaitu TSS, pH, 

COD, dan BOD. Parameter fisika yaitu suhu, warna, dan bau. 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

Masyarakat Sekitar 

Sungai 

 

Peta Rupa Bumi 

skala 1:25 000 

Peta Jaringan Sungai 

Skala 1: 100000 

Peta Penggunaan Lahan 

Skala 1: 100 000 

3. Dampak Kondisi Fisik 

Lingkungan Air dan Masyarakat 

Angket 

Jarak dari sumber 

pencemar 

 

1. Distribusi Kualitas Air Sungai 

Pakis 

2. Titik Swa penahiran 

Peta Lokasi Sampel  

Pengambilan Sampel  

Kualitas Air 

Fisik  Kimia 

a. Suhu a. pH 

b. Warna b. BOD 

c. Bau  c. COD 

d. TSS  d. DO 

 

 
Trend Analisis 

Uji Labboratorium 

Lokasi Daerah Penelitian 

Air Sungai Responden 
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1.8 Analisa Data 

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan untuk mencapai 

tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kecenderungan (Trend Analysis) yaitu analisis yang 

menjelaskan hubungan antara parameter kualitas air dengan jarak 

dari sumber polutan. 

2. Menganalisis ada tidaknya proses swa penahiran atau “self 

purification” dengan Analisis deskriptif yaitu membandingkan 

sampel air Sungai Pakis dengan Jarak dari sumber Pencemar. 

3. Menganalisis dampak dari Pabrik Gula Pakis terhadap kondisi fisik 

lingkungan air dan masyarakat dengan cara menyebar angket pada 

masyarakat di sekitar Sungai Pakis. 

 

1.9 Batasan Operasional 

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar 

dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas 

kedalam sumber air dari suatu usaha dan/ kegiatan. 

Bau adalah keadaan air yang disebabkan oleh unsur-unsur kimia atau 

gas-gas tertentu yang terkandung di dalam air dalam jumlah 

yang cukup tinggi (Mahida, 1984). 

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme didalam air lingkungan untuk 

memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di 

dalam air lingkungan tersebut. (Wardhana, 2004) 

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen yang 

diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat 

teroksidasi melalui reaksi kimia. (Wardhana, 2004) 

Dampak Fisik adalah pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan 

air, perubahan suhu air, perubahan rasa dan warna air. 

(Wardhana, 2004) 
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Dissolved Oxygen (DO) adalah banyaknya oksigen yang terkandung 

didalam air dan diukur dalam satuan mg/l atau ppm. Oksigen 

terlarut ini dipergunakan sebagai tanda derajat pengotoran 

limbah yang ada. Semakin besar Oksigen terlarut, maka 

menunjukkan derajat pengotoran yang relatif kecil (Sugiharto, 

1987) 

Kualitas Air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain di dalam air (Effendi, 2003) 

Limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan 

terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hamper 

0.1% dari padanya berupa benda-benda padat yang terdiri dari 

zat organik dan bukan organik (Mahida, 1986) 

Limbah cair industri adalah buangan hasil proses/sisa dari suatu 

kegiatan/usaha industri yang berwujud cair dimana 

kehadirannya pada suatu saat dan tempat tidak dikehendaki 

lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis 

sehingga cenderung untuk dibuang (Asmadi, 2012). 

Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS) adalah padatan 

yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat 

mengendap langsung (Fardiaz, 1992). 

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitas air menurun sampai ketingkat tertentu yang 

menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan 

peeruntukannya (Effendi, 2003). 

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan 

pengaliran sungai mulai dari mata air sampai muara dengan 

dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh 

garis luar pengamatan (Peraturan Pemerintaah No. 35 Tahun 

1991). 
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Suhu adalah derajad kepanasan atau kedinginan air yang diukur pada 

skala tertentu (C°) (Lisa Indri Setyowardani, 2000). 

Swa Penahiran (Self Purification) adalah suatu proses dimana air 

secara alamiah memperbaiki kualitasnya seperti keadaan semula 

yang berupa sedimentasi, flokulasi, oksidasi, dan infiltrasi 

(Tebbut, (1977) dalam Lisa Indri Setyowardani (2000)). 

Warna adalah warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia 

terlarut (Effendi, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


