
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Geografi merupakan studi objek tentang permukaan bumi yang mengarah 

pada sistem ekologi dan sistem keruangan, sistem ekologi berkaitan terhadap 

lingkungan hidup manusia, antara kegiatan manusia dan lingkungan (Hagget, 

2001). Setiap kajian yang berkaitan dengan segala aktivitas manusia terhadap 

alam dalam ilmu geografi dianalisa lewat pendekatan kelingkungan (ekologi), 

seperti halnya aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan 

memanfaatkan berbagai sumberdaya alam yang ada di bumi, termasuk salah 

satunya adalah sumberdaya air yang begitu vital bagi kehidupan.  

Air merupakan sumberdaya alam terbarukan (renewable resources), yang 

memiliki peranan penting dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia, bahkan bagi seluruh mahluk hidup yang ada di bumi. Oleh karena itu, 

segala bentuk penggunaan sumberdaya air untuk berbagai kepentingan harus 

dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, agar kelestarian 

sumberdaya air dapat tetap terus berlangsung, yang tentunya juga akan 

menciptakan keutuhan dan keseimbangan penggunaan sumberdaya air yang dapat 

berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. 

Sumberdaya air yang meliputi air permukaan dan air tanah selalu 

mengalami dua permasalahan utama, yakni rendahnya kuantitas dan kualitas. 

Peningkatan kebutuhan hidup maupun perkembangan wilayah yang disertai 

dengan berdirinya kawasan-kawasan industri baru, semakin menambah intensitas 

dan kompleksitas dari permasalahan sumberdaya air. Memang pada dasarnya, 

suatu perkembangan wilayah yang disertai dengan berdirinya berbagai industri, 

dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran yang berdampak 

pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Namun dibalik itu, kemajuan bidang 

industri bukannya tanpa akibat samping yang dapat merugikan kita sendiri. Dari 

pabrik-pabrik tersebut ternyata telah mengeluarkan bahan buangan, baik gas, 

padatan, maupun cairan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan, karena
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umumnya limbah tersebut belum, atau bahkan tidak diolah dulu sebelum masuk 

lingkungan lain (Alif Noor Anna, 1991). Kemudian dari hal tersebut, akan 

berujung pada timbulnya permasalahan penurunan kapasitas penyedia sumberdaya 

air dari segi kuantitas dan kualitas, yang disebabkan oleh berlangsungnya 

peningkatan pencemaran sumberdaya air akibat limbah. 

Pada umumnya, bahan-bahan buangan industri secara langsung disalurkan 

ke dalam sungai yang berada di sekitarnya. Jarang yang menyalurkan ke dalam 

tanah mengikuti aliran air tanah. Setiap industri yang bersifat mengelola bahan-

bahan baku dan membebaskan bahan-bahan buangan (kimia) dalam larutan 

bersama-sama dengan air, kita sebut sementara sebagai suatu “processing 

industry”. Industri-industri inilah yang akan merupakan pokok masalah dalam 

hubungan dengan masalah pencemaran badan-badan air nantinya (Slamet Riyadi, 

1984). Secara langsung maupun tidak langsung, bahan buangan industri dalam 

bentuk air limbah akan mempengaruhi kondisi badan air, baik secara fisik, kimia, 

maupun biologi. Kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat 

merugikan lingkungan melalui berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat 

menghabiskan oksigen dalam limbah, serta akan menimbulkan rasa dan bau yang 

tidak sedap pada penyediaan air bersih. Selain itu, akan lebih berbahaya apabila 

bahan tersebut merupakan bahan yang beracun (Sugiharto, 1987). Apabila limbah 

yang merupakan benda buangan yang bersifat asing secara terus-menerus dibuang 

pada aliran sungai, bukan hanya estetika dari sungai itu sendiri yang mengalami 

kerusakan, akan tetapi limbah yang dibuang juga dapat mempengaruhi ekosistem 

mahluk hidup yang ada di lingkungan sungai, merusak tanaman pertanian, bahkan 

membahayakan kesehatan penduduk yang tinggal di daerah sungai akibat muncul 

dan tersebarnya bibit penyakit akibat reaksi dari air limbah. 

Dari berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran air 

sungai akibat limbah hasil kegiatan industri, perlu dilakukan berbagai macam 

upaya penanggulangannya, salah satunya adalah pengelolaan sumberdaya air. 

Hefni Effendi (2003) mengemukakan bahwa pengelolaan sumberdaya air sangat 

penting, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang 

diinginkan, salah satu langkah pengelolaan yang dilakukan adalah pemantauan 

 
 



3 
 

dan interpretasi data kualitas air, mencakup kualitas fisika, kimia, dan biologi. 

Dengan pemantauan dan interpretasi data kualitas air, akan diketahui dengan pasti 

tingkatan pencemaran yang berlangsung dari aktivitas industri, serta dapat 

dilakukan kegiatan evaluasi lanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan, khususnya sumberdaya air sungai. 

Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah dengan basis utama kegiatan 

pertanian yang juga berperan aktif di bidang perindustrian. Berdasarkan data 

statistik Kabupaten Karanganyar dalam angka tahun 2014, Kabupaten 

Karanganyar banyak berdiri industri besar dan sedang. Pada tahun 2012, industri 

besar ada 77 unit dan industri sedang ada 72 unit yang tersebar di wilayah 

kecamatan-kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Kebakkramat 

merupakan salah satu wilayah kecamatan dengan aktivitas industri yang cukup 

aktif. Hal tersebut didukung dengan jumlah industri, serta jenis industri yang 

berdiri di wilayah Kecamatan Kebakkramat. Persebaran jumlah industri yang ada 

di Kabupaten Karanganyar berdasarkan per wilayah kecamatan dapat dijelaskan 

pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Banyaknya Industri Sedang dan Besar Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Karanganyar 

No. Kecamatan Jumlah Industri 
Sedang Besar Jumlah 

1 Jatipuro - 1 1 
2 Jatiyoso - - 0 
3 Jumapolo - - 0 
4 Jumantono 1 1 2 
5 Matesih - - 0 
6 Tawangmangu - - 0 
7 Ngargoyoso - 1 1 
8 Karangpandan 2 1 3 
9 Karanganyar 1 - 1 
10 Tasikmadu - 1 1 
11 Jaten 43 45 88 
12 Colomadu 8 5 13 
13 Gondangrejo 8 8 16 
14 Kebakkramat 8 13 21 
15 Mojogedang 1 - 1 
16 Kerjo - 1 1 
17 Jenawi - - 0 
Jumlah 71 77 149 

Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2014 
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Dari Tabel 1.1, Kecamatan Kebakkramat menjadi kecamatan dengan basis 

perindustrian kedua setelah Kecamatan Jaten, dengan jumlah 13 unit industri 

besar dan 8 industri kecil. Walaupun Kecamatan Kebakkramat bukan menjadi 

wilayah kecamatan dengan basis industri terbesar seperti di Kecamatan Jaten, 

akan tetapi pembuangan air limbah hasil industri yang berlangsung di Kecamatan 

Jaten dialirkan ke Sungai Bengawan Solo, yang kemudian juga menyuplai 

pencemaran di Sungai Bengawan Solo yang melintasi Kecamatan Kebakkramat. 

Walaupun intensitas suplai pencemaran yang diterima tidak begitu besar. Selain 

adanya suplai pencemaran limbah kegiatan industri dari Kecamatan Jaten, 

Kecamatan Kebakkramat juga terdapat berbagai macam jenis industri, yang dapat 

diuraikan pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Jenis-jenis Industri dan Limbah di Kecamatan Kebakkramat 

No. Jenis Industri Produk Utama Jenis Limbah 

1. Aneka 
Sandang 

Aksesoris Pakaian, Tekstil, 
Pemintalan Benang, Kain Cetak, 
Kain Grey, Kain Tenun Grey, 
Kain Tetoron 

Padat :  
Debu, Serat, Benang, Kain, 
Endapan pengolahan 
limbah, Ampas tebu, Resin, 
dll. 
Gas   :   
HCl, SO2, Nitrogen Oksida, 
Cl2, NH3, SO2, Fluorida, 
CS2, NH3, Nitrogen Oksida, 
H2S 
Cair  :   
BOD, COD, SS, TDS, Cr, 
pH, Oil Phenols, TOC, 
P2O5, Fluorida, Sulfat, 
Kalsium, Ammonia, Nitrat, 
Minyak, Tembaga, 
Alkalinitas, Potassium 

2. Industri 
Kimia Dasar 

Etanol, Acetic Acid, Ethyl 
Acetate, Kembang Api, Karung 
plastik, Obat, Cat. 

3. Aneka 
Manufaktur 

Penyamakan Kulit, Karung 
Plastik, Woven Bag, Jumbo Bag 

4. Aneka Pangan Mie, Roti. 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Karanganyar & WHO, 1982. 

 Dari Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa jenis industri yang ada di Kecamatan 

Kebakkramat menghasilkan beragam produk olahan, yang tentunya 

mengindikasikan pula akan beragamnya bahan sisa olahan dalam bentuk limbah 

yang dapat mencemari lingkungan sekitar, khususnya aliran sungai. Adapun 

sungai yang tercemar oleh buangan limbah aktivitas industri di Kecamatan 
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Kebakkramat adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo mengalami 

pencemaran akibat dari buangan limbah industri. Dari kondisi fisiknya, air Sungai 

Bengawan Solo berwarna kehitaman dan berbau busuk, bahkan dalam waktu 

beberapa hari tidak mengalami hujan dan debit air dalam keadaan normal, bau 

busuk akibat air limbah tercium dalam jarak yang cukup jauh dan jarak pencemar 

yang ditandai dengan warna air yang kehitaman sangat jauh. Selain mengganggu 

estetika air sungai, pencemaran yang terjadi di Sungai Bengawan Solo juga 

memberikan dampak negatif terhadap kehidupan biota di ekosistem sungai, 

seperti minimnya kehidupan populasi ikan di sepanjang aliran sungai yang 

tercemar akibat dari rendahnya kualitas air. Atas dasar permasalahan pencemaran 

yang terjadi di Sungai Bengawan Solo, mendorong penulis untuk meneliti lebih 

jauh mengenai kualitas air Sungai Bengawan Solo dengan judul “ANALISIS 

PENCEMARAN KUALITAS AIR SUNGAI BENGAWAN SOLO AKIBAT 

LIMBAH INDUSTRI DI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN 

KARANGANYAR”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang, maka 

dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana distribusi pencemaran kualitas air Sungai Bengawan Solo ? 

2. Pada jarak berapa air Sungai Bengawan Solo mengalami proses penjernihan 

kembali (self purification) ? 

3. Bagaimana kondisi kualitas air Sungai Bengawan Solo yang tercemar menurut 

standar baku mutu air yang telah ditetapkan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi distribusi pencemaran kualitas air Sungai Bengawan Solo; 

2. menentukan jarak terjadinya proses penjernihan kembali (self purification) air 

Sungai Bengawan Solo akibat limbah industri; 
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3. mengevaluasi kesesuaian kualitas air sungai yang tencemar oleh limbah 

industri dengan standar baku mutu air yang telah ditetapkan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan, maka harapan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. dapat menjadi rekomendasi bagi pihak yang berwenang dalam melakukan 

upaya pengendalian sumberdaya air di Sungai Bengawan Solo; 

2. memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat mengenai 

dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran air Sungai Bengawan Solo; 

3. sebagai salah satu pra syarat kelulusan dalam menempuh program studi S-1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

 Kualitas air adalah sifat air dan kandungan mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dalam beberapa parameter, 

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

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

parameter biologi (keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya) (Peraturan 

Pemerintah RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air). 

 Masalah pencemaran timbul bilamana suatu zat atau energi dengan tingkat 

konsentrasi yang demikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan, baik 

langsung atau tidak langsung, dan pada akhirnya lingkungan tidak lagi berfungsi 

sebagaimana mestinya (J. Barros & D. M. Johnston, 1974 dalam Nommy Horas 

Thombang Siahaan, 2004). Air dikatakan tercemar apabila kualitasnya turun 

sampai ke tingkat tertentu dikarenakan kadar zat atau energi yang ada di dalam air 

tersebut telah melebihi kadar yang ditenggang keberadaannya dalam air, sehingga 

dikatakan air telah melebihi baku mutu yang ditetapkan sehingga tidak bisa 

digunakan sesuai peruntukannya (Dyah Agustiningsih, 2012). 
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 Suatu perkembangan wilayah tanpa disadari akan mempengaruhi kondisi 

lingkungan, dari setiap aktivitas yang berlangsung, seperti halnya kelangsungan 

aktivitas industri yang secara ekonomi dapat memberikan pemasukan bagi 

perekonomian suatu wilayah. Di sisi lain justru menyebabkan pencemaran 

lingkungan, khususnya lingkungan aliran sungai yang memang menjadi bagian 

dari pemenuhan kebutuhan dari kegiatan proses industri. Mahida U.N (1986) 

menjelaskan bahwa adanya industrialisasi yang mendorong pendirian instalasi-

instalasi pabrik di atas pematang-pematang sungai dimana air itu telah tersedia. 

Dengan membengkaknya industri yang mengalirkan air sampah mereka ke dalam 

aliran-aliran kali di seputar mereka, maka aliran kali ini akan makin tercemar dan 

secara terus-menerus menjadi tidak layak sebagai sumber persediaan air. 

 Ditinjau dari sifat air, maka karakteristik air yang tercemar akibat limbah 

industri dirinci menjadi : sifat perubahan secara fisik, kimia, dan biologi (Asmadi 

dan Suharno, 2012). 

1. Karakteristik Fisika Air Limbah Industri 

Perubahan yang ditimbulkan parameter fisika dalam air limbah yaitu: 

padatan, kekeruhan, bau, temperatur, dan warna. 

Padatan akan menimbulkan pendangkalan pada badan air dan menimbulkan 

tumbuhnya tanaman air tertentu dan dapat menjadi racun bagi mahluk hidup 

lainnya. Padatan menunjukkan banyaknya lumpur yang terkandung dalam air 

limbah. 

Kekeruhan akan menyebabkan pembiasan dan membatasi pencahayaan ke dalam 

air. Semakin keruh air semakin tinggi daya hantar listrik dan semakin banyak pula 

padatannya. 

Bau timbul karena adanya kegiatan mikroorganisme yang menguraikan zat 

oraganik, sehingga menghasilkan gas tertentu. 

2. Karakteristik Kimia Limbah Cair Industri 

Bahan kimia yang terdapat dalam air limbah akan menentukan sifat air 

baik dalam tingkat keracunan maupun bahaya yang ditimbulkan. Semakin besar 

konsentrasi bahan pencemar dalam air semakin terbatas penggunaan air. 

Karakteristik kimia terdiri dari kimia organik dan kimia anorganik. Yang 
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termasuk dalam karakteristik kimia air limbah diantaranya, derajat keasaman 

(pH), yang diukur dengan pH meter. Air yang mempunyai pH rendah membuat air 

menjadi korosif terhadap bahan konstruksi seperti baja. Karakteristik kimia 

lainnya seperti kandungan besi dan mangan, logam berat, dan beracun, fenol, 

BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), lemak dan 

minyak, karbohidran dan protein, zat warna, dan lain-lain. 

3. Karakteristik Biologis Limbah Cair Industri 

 Pemeriksaan biologis di dalam air limbah ditujukan untuk mengetahui 

apakah ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme pathogen yang berada dalam air 

limbah, selain itu untuk menaksir tingkat kekeruhan air limbah sebelum dibuang 

ke badan air. Yang termasuk dalam karakteristik biologis dalam air limbah 

diantaranya : Virus, Bakteri, Jamur, Protozoa dan mikroorganisme pathogen 

(penyebab penyakit) lainnya. 

 Kemudian Asmadi dan Suharno (2012) dalam bukunya “Dasar-dasar 

Teknologi Pengolahan Air Limbah” juga menjelaskan beberapa karakteristik 

utama jenis air buangan secara spesifik dari berbagai macam industri, yakni 

sebagai berikut : 

a. Industri Makanan dan Minuman 

 Pada umumnya menghasilkan air buangan yang biodegradable 

mengandung bahan tersuspensi, bahan koloid dan bahan organik terlarut 

dengan konsentrasi yang tinggi merupakan karakteristik utama air buangan ini. 

BOD dan COD air buangan ini biasanya tinggi. Industri susu misalnya, 

kandungan bahan organik terlarut di dalam air buangan terutama dalam bentuk 

protein, lemak, dan laktosa, dengan kandungan BOD antara 300 - 20.000 mg/L, 

dan bahan tersuspensi bervariasi antara 50 sampai 2000 mg/L. Air buangan 

rumah pemotongan hewan dan pengpakan daging BOD 200 – 3.000 mg/L dan 

lemak 200 – 1.000 mg/L. Konsentrasi ini dapat menjadi jauh lebih tinggi, jika 

darah hasil pemotongan hewan seluruhnya dimasukkan ke dalam air buangan 

b. Industri Farmasi dan Industri Kosmetik 

 Air limbah industri farmasi dan industri kosmetik mengandung parameter 

polutan yang bervariasi tergantung produknya. Mengandung polutan organik 
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maupun anorganik, serta senyawa deterjen dengan konsentrasi yang cukup 

tinggi. Umumnya menghasilkan air buangan yang mempunyai kandungah 

bahan organik terlarut dan tersuspensi dengan konsentrasi yang tinggi, 

termasuk vitamin-vitamin. 

c. Air Buangan Industri Tekstil 

 Pada umumnya mempunyai warna yang pekat, pH, BOD, temperatur dan 

bahan tersuspensi yang tinggi kandungan BOD bervariasi antara 50 sampai 

10.000 mg/L, tergantung macam atau jenis tekstil yang dihasilkan. 

d. Industri Kulit 

 Menghasilkan air buangan yang mengandung padatan total, garam sulfida, 

ion khrom, BOD, dan kesadahan yang tinggi. BOD air buangan ini bervariasi 

antara 500 sampai 5.000 mg/L. 

e. Industri Pulp dan Kertas 

 Industri pulp atau kertas merupakan industri yang mengeluarkan air 

limbah dalam jumlah yang besar, serta mengandung polutan organik (BOD, 

COD), serta padatan tersuspensi (TSS), dengan konsentrasi yang sangat tinggi.  

 Di dalam proses pembuatan pulp mengeluarkan air limbah yang 

mengandung selulosa, lingin serta senyawa hemiselulosa dengan konsentrasi 

yang cukup tinggi. Selain itu, pada proses pemutihan bubur kertas juga 

menghasilkan air limbah dalam jumlah yang besar. Mempunyai air buangan 

dengan kandungan warna, bahan tersuspensi, bahan koloid, padatan terlarut, 

dan bahan organik yang tinggi. Derajat keasaman (pH) air dapat tinggi dan 

rendah tergantung proses yang digunakan, BOD air buangan ini dapat 

mencapai 25.000 mg/L, namun tidak mudah terurai dengan proses biologi 

konvensional karena adanya refractory contaminant yang sangat toksik 

terhadap mikroorganisme air. 

f. Industri Kimia 

 Menghasilkan air buangan dengan karakteristik yang bervariasi menurut 

bahan bakunya. Pabrik asam misalnya, mempunyai pH yang rendah dan 

kandungan bahan organik yang rendah. Pabrik deterjen menghasilkan air 

buangan dengan BOD tinggi. Air buangan pabrik insektisida mengandung 
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bahan organik, benzene struktur cincin dengan konsentrasi yang tinggi, bersifat 

asam dan sangat toksik terhadap bakteri dan ikan. 

g. Industri Baja (steel mil industry) 

 Sebagian besar air yang digunakan untuk proses, air pendinginan, dan air 

pencuci mengandung beberapa polutan misalnya : sianida, fenol, amonia, asam 

anorganik, air limbah dari scrubber gas dan debu mengandung padatan 

tersuspensi dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Air limbah pencucian logam 

banyak mengandung asam sulfat, asam nitrat, logam besi, dan lain-lain. 

Mempunyai air buangan pH rendah, mengandung phenol, cyanogen, bijih besi, 

kokes, batu kapur, minyak dan bahan tersuspensi yang halus, dan lain-lain. 

h. Industri Pelapisan Logam (metal plating industry) 

 Di dalam proses pelapisan logam terdapat proses pencucian, penetralan, 

penghilangan lemak, proses pencucian dengan asam, proses pelapisan. Air 

limbah dari industri tersebut umumnya mengandung sianida, khrom, nikel, zat 

besi, seng (Zn), tembaga (Cu), cadmium, asam, alkali, flour (F), dan lain-lain. 

Umumnya mempunyai air buangan yang bersifat asam, mengandung ion 

logam, bersifat toksik dan terutama mengandung bahan-bahan anorganik.  

i. Industri Kayu Lapis 

 Air buangan umumnya berasal dari perekat (glue) kayu lapis, dan 

mempunyai kandungan phenol, BOD tinggi, pH tinggi. 

j. Industri Perminyakan (oil refinary industry) 

 Air limbah industri pemurnian minyak berasal dari air yang mengandung 

minyak atau air proses yang mengandung minyak, senyawa sulfida, amonia, 

fenol, dan lain-lain. 

k. Industri Petrokimia 

 Air limbah industri petrokimia kualitasnya bervariasi tergantung dari jenis 

industri atau produk yang dihasilkan. Karakteristik air limbah industri 

petrokimia ada yang mengandung BOD, COD, SS dengan konsentrasi yang 

tinggi sampai konsentrasi yang relatif rendah. 
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l. Industri Zat Pewarna (dye work industry) 

 Bahan pewarna banyak digunakan untuk pewarnaan serat alami atau serat 

sintetis, serta bahan pembantu pada industri tekstil. Prosesnya sangat kompleks 

dan kualitas air limbah yang dihasilkan juga sangat bervariasi. Umumnya 

konsentrasi BOD 200 - 500 mg/L dan konsentrasi TSS 50 - 400 mg/L. 

m. Air Limbah Pertanian dan Perikanan 

 Air limbah pertanian banyak mengandung senyawa nutrien yang berasal 

dari sisa-sisa pupuk, serta banyak mengandung senyawa pestisida. Senyawa 

nutrien, yakni nitrogen dan phospor dapat menyebabkan euthrophikasi. Sisa-

sisa makanan dan kotoran ikan dari perikanan juga dapat menimbulkan 

masalah di dalam perairan khususnya dapat menyebabkan euthropikasi. 

 Air merupakan zat/unsur yang memiliki sifat sebagai pelarut yang baik, 

sehingga air berkemampuan untuk menjernihkan atau menetralisir senyawa kimia 

yang bersifat asing pada tubuh air, serta memungkinkan terangkutnya berbagai 

macam unsur hara ataupun bahan toksik yang masuk ke dalam jaringan tubuh 

organisme yang hidup di tubuh air, yang kemudian dilarutkan untuk dikeluarkan 

kembali. Proses pemurnian kembali secara alami pada tubuh air tersebut biasa 

disebut dengan penjernihan kembali (self purification) atau swa penahiran. 

 Pada dasarnya, setiap aliran air permukaan seperti sungai dapat terjadi 

proses self purification. Penjernihan kembali secara alamiah pada badan-badan air 

yang mengalami pencemaran dapat dilihat melalui beberapa indikator secara fisik, 

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

warna maupun tingkat kejernihannya (Slamet Riyadi, 1984). Hendrasarie dan 

Cahyarani (2010) menjelaskan bahwa pengembangan dari proses penjernihan 

kembali (self purification) terdiri dari beberapa zona, yaitu : 

1. Zona air bersih, zona ini terdapat jauh dari sumber pencemaran, indikatornya 

adalah masih dapat dimanfaatkannya air sebagai bahan air minum; 

2. Zona Dekomposisi, zona ini terdapat pada daerah sumber pencemaran, limbah 

yang mengalir akan didekomposisi/dioksidasi proses pembongkaran bahan 

organik oleh bakteri dan mikroorganisme. Indikator daerah ini kaya akan 

bakteri dan mikroorganisme; 
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3. Zona Biodegradasi, pada daerah ini terjadi penurunan oksigen terlarut 

Dissolved Oxygen. Sehingga nilai COD di perairan sangat tinggi; 

4. Zona Pemulihan, pada zona ini kualitas air kembali bersih, nilai oksigen 

terlarut kembali normal. 

 Slamet Riyadi (1984), dengan lebih spesifik pada proses pencemaran 

membagi zona-zona proses self purification aliran sungai, sebagai berikut : 

1. Zona Degradasi, dalam zona ini proses pencemaran dimulai dan mengalami 

puncak aktivitasnya. Benda-benda asing mulai mengalami degradasi. Karena 

terjadi proses dekomposisi atau penguraian, maka dibutuhkan oksigen, 

sehingga kadar oksigen terlarut dengan cepat makin berkurang. Berkurangnya 

dissolved oxygen dapat sampai menjadi kurang lebih 40 %. Air menjadi kotor 

dan keruh sekali, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam air. 

Di dalam kehidupan yang serba gelap di dalam air maka kehidupan algae akan 

mati atau mikroorganisme ini hilang dalam sistem air. Karena terhentinya 

fotosintesa dari algae, maka respirasi dengan jalan produksi oksigen yang 

biasanya ikut menunjang persediaan dissolved oxygen kini makin lama makin 

berkurang. Kehidupan ikan untuk sementara masih dapat bertahan. Khususnya 

ikan-ikan besar, sedangkan yang termasuk jenis-jenis kecil mulai merasakan 

adanya oxygen depletion tersebut. Sebaliknya ikan-ikan mulai memakan 

bahan-bahan sampah organik. 

2. Zona Dekomposisi (zone of active decompotition), Dari fase pertama proses 

pencemaran kemudian masuk ke dalam fase kedua ini, oksigen terlarut 

berkurang mulai dari 40 sampai 0 %. Akan tetapi pada akhir fase ini mulai 

naik lagi menjadi 40 %. Sudah barang tentu hal ini dimungkinkan kenaikan 

oksigen itu bila pencemaran tidak terus dilanjutkan melalui pembuangan 

bahan-bahan kotoran lagi ke dalam badan air. Jelasnya seandainya 

pencemaran itu terjadi hanya sekali secara teoritis, maka fase-fase ini secara 

teoritis digambarkan sesederhana melalui pentahapan nanti dalam 4 fase. 

Namun di dalam praktek biasanya tidak mungkin hanya berjalan sekali itu 

saja, tetapi terjadi berkelanjutan terus-menerus tanpa memberikan kesempatan 

rehabilisasi secara alamiah. 
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3. Zona Rehabilitatif (zone of recovery), Dalam zona ini kadar oksigen terlarut 

meningkat berangsur-angsur sebaliknya dari 40 % ke atas. Kehidupan air 

secara mikroskopis mulai nampak. Air menjadi lebih jernih dibandingkan 

dengan zona-zona terdahulu. Jamur-jamur mulai hilang dan algae mulai 

timbul kembali. Nitrat, Sulfat, Fosfat, maupun Karbonat dapat diketemukan 

kembali. 

4. Zona Penjernihan Kembali/Pemutihan (zone of cleaner water), Dalam zona ini 

yang merupakan fase terakhir dari rangkaian proses single pollution ditandai 

dengan meningkatnya oksigen terlarut secara maksimal sampai jenuh kembali 

yang diakibatkan dari berbagai mekanisme yang telah mampu normal 

kembali. Baik lewat fotosintesa yang berbarengan dengan pernapasan yang 

membebaskan oksigen, maupun kelarutan oksigen atmosfer ke dalam air 

kembali yang kini sudah dimungkinkan secara alamiah. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan proses penjernihan 

kembali (self purification) pada suatu aliran sungai, antara lain : 

a. Suhu 

Laju aktivitas biologis pada self purification akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya suhu dan akan menurun seiring dengan penurunan suhu. Hal 

tersebut terjadi karena tingkat kebutuhan oksigen akan meningkat jika suhu 

meningkat dan sebaliknya. Kandungan oksigen terlarut pada sungai sangat 

penting untuk mempertahankan kehidupan akuatik dan kondisi aerob. Hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh suhu, kelarutan oksigen akan menurun apabila 

suhu meningkat dan kelarutan oksigen meningkat apabila suhu menurun. Jadi 

saat suhu tinggi, laju aktivitas biologis tinggi, sedangkan konsentrasi DO 

rendah, hal tersebut kemudian menyebabkan penipisan DO secara cepat. 

b. Faktor-faktor Hidrografik 

Faktor-faktor hidrografik yang dimaksud disini adalah kecepatan aliran. Pada 

sungai dengan kecepatan aliran yang tinggi/deras, oksigen pada lapisan 

permukaan air akan dengan sangat cepat mengalami pertukaran dengan 

oksigen lapisan bagian bawah. Pertukaran tersebut terjadi karena adanya 

perputaran pada pergerakan aliran sungai. Lapisan oksigen jenuh akan 

 
 



14 
 

diputarbalikkan dan digantikan oleh lapisan defisit oksigen. Dengan cara 

tersebut oksigen jenuh akan dengan cepat bercampur dengan seluruh aliran 

sungai untuk menyuplai kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme. Kecepatan 

aliran sungai yang terlalu tinggi juga tidak disarankan. Hal tersebut karena 

kecepatan aliran yang terlalu tinggi akan menciptakan banyak gerakan 

perputaran aliran air, sehingga akan mengaduk sedimen pada bagian dasar 

sungai, meningkatkan kekeruhan dan menghambat pertumbuhan algae. 

c. Laju Reaerasi 

Laju reaerasi adalah laju disaat terjadi penggantian/ pengisian kembali 

oksigen terlarut yang telah berkurang. Laju reaerasi sangat menentukan 

proses terjadinya self purification. Semakin besar laju reaerasi maka akan 

semakin cepat terjadinya proses self purification. 

d. Jumlah dan Tipe Materi Organik 

Apabila limbah/sampah yang masuk ke sungai mengandung banyak materi 

biodegradable, maka kebutuhan oksigen akan semakin tinggi. Oleh karena hal 

tersebut, oksigen terlarut pada sungai akan berkurang lebih cepat sehingga laju 

reaerasi dan kondisi anaerobik akan tercipta. Hal tersebut tentu akan 

berpengaruh pada proses self purification yang terjadi pada sungai. 

e. Ketersediaan DO (Dissolved Oxygen) 

Semakin besar konsentrasi oksigen terlarut di sungai pada saat limbah masuk, 

maka akan semakin baik dan lebih cepat proses self purification akan terjadi. 

f. Jenis Mikroorganisme 

Apabila algae dan bakteri berada pada waktu bersamaan di sungai, maka laju 

reaerasi dan konsentrasi oksigen terlarut pada sungai akan meningkat. Hal 

tersebut terjadi karena algae menghasilkan oksigen. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

 Sutrisno (2011), dengan judul Analisa Pencemaran Kualitas Air Kali Jeruk 

Sawit kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pencemaran kualitas air kali Jeruk Sawit dan mengetahui titik 

kejernihan (self purification). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 
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ini menggunakan metode survei lapangan, sedangkan metode pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria jarak dan sumber polutan, meliputi pengamatan dan 

pengukuran secara sistematis terhadap metode yang ada. 

 Hasil penelitian ini meliputi, pertama distribusi kualitas air air Kali Jeruk 

Sawit berdasarkan dua parameter yakni, fisik dan kimia. Dari segi fisik yang 

didasari warna dan bau, berdasarkan warna air pencemaran terjadi pada jarak + 

800 meter (titik 2) sampai + 2500 meter (titik 4) dan di jarak + 2700 meter (titik 

5) sampai + 4000 meter (titik 8) mengalami penjernihan kembali. Sedangkan 

berdasarkan parameter kimia, yakni BOD dan DO, kondisi BOD pada jarak + 800 

meter (titik 2) mengalami peningkatan sebesar 552 ppm dari 9,78 ppm (titik 

sebelum pencemaran). Kedua, jarak penjernihan kembali pada air Kali Jeruk 

Sawit yang tercemar dimulai pada jarak + 2700 meter (titik 5) yang ditandai 

dengan adanya kehidupan ikan, serta warna air yang jernih. Ketiga, dampak dari 

pencemaran air Kali Jeruk Sawit yang berlangsung menyebabkan terganggunya 

estetika lingkungan yang berupa warna air kehitaman dan berbau busuk. Selain 

itu, dari segi kehidupan masyarakat belum mengalami gangguan kesehatan, 

namun tidak menutup kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan apabila 

pencemaran yang terjadi berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, 

berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 BAB I pasal satu, Kali 

Jeruk Sawit sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. 

 Nur Majid Nafiadi (2012), dengan judul Pencemaran Air Sungai Garuda 

Akibat Pembuangan Limbah Industi Tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas air 

Sungai Garuda untuk irigasi dan mengetahui titik kejernihan (self purification). 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni pengamatan dan pengukuran 

secara sistematis di lapangan. Kemudian dilakukan analisis laboratorium, serta 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian 

ini meliputi, pertama, kualitas air Sungai Garuda yang tercemar oleh limbah tahu 

secara keseluruhan masih memenuhi standar yang baik untuk irigasi, yakni 

mempunyai kelas kesesuaian air irigasi C1 (rendah) hingga C2 (sedang) dan 
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bahaya sodium juga tergolong dalam S1 (rendah), sehingga secara umum tidak 

berpengaruh terhadap irigasi. Kedua, proses penjernihan kembali di Sungai 

Garuda dapat berlangsung tepatnya pada lokasi 3 dengan jarak + 750 meter dari 

lokasi sumber pencemar, ditandai dengan kondisi pH yang normal, yakni 6,9 

sebelum tercemar (- 400 m), 5,5 di lokasi tercemar (0), dan kembali normal 

sebesar 6,7 pada jarak + 750 m. Adapun perbandingan penelitian dapat dengan 

lebih jelas dilihat pada Tabel 1.3. 

 
 



 
 

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Sutrisno (2011) Nur Majid Nafiadi (2012) Endi Ramadhani (2015) 

Judul Analisa Pencemaran Kualitas Air Kali 
Jeruk Sawit Kecamatan Gondangrejo, 
Kabupaten Karanganyar 

Pencemaran Air Sungai Garuda Akibat 
Pembuangan Limbah Industri Tahu 
Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

Analisis Pencemaran Kualitas Air Sungai Bengawan Solo Akibat 
Limbah Industri di Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar 

Tujuan − Mengetahui pencemaran kualitas air 
Kali Jeruk Sawit 

− Mengetahui titik kejernihan (self 
purification) 

− Mengetahui dampak pencemaran air 
Kali Jeruk Sawit 

− Mengevaluasi kualitas air Sungai 
Garuda untuk irigasi 

− Mengetahui titik kejernihan (self 
purification) 

− Mengidentifikasi distribusi pencemaran kualitas air Sungai 
Bengawan Solo 

− Menentukan titik penjernihan kembali (self purification) 
− Mengevaluasi kondisi kualitas air Sungai Bengawan Solo yang 

tercemar dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan 

Metode Metode Survei Lapangan Metode Survei Lapangan Metode Survei Lapangan 

Hasil − Secara fisik dan kimia, proses self 
purification air Kali Jeruk Sawit 
dapat berlangsung di titik 5 dari 
sumber pencemar (titik 1) 

− Dampak pencemaran air yang terjadi 
berupa gangguan estetika lingkungan 
(warna dan bau air) dan belum 
memberikan dampak yang berarti 
terhadap kondisi masyarakat 

− Kualitas air Sungai Garuda yang 
tercemar oleh limbah tahu secara 
keseluruhan masih memenuhi standar 
yang baik, sehingga tidak berpengaruh 
pada irigasi 

− Proses penjernihan kembali di Sungai 
Garuda dapat berlangsung di titik 3 
dari sumber pencemar (titik 1) yang 
ditandai dengan kondisi pH yang 
normal 

− Distribusi pencemaran air Sungai Bengawan Solo daerah penelitian 
menunjukkan kecenderungan pola yang fluktuatif, yang ditunjukkan 
dari empat parameter terkait derajat pengotoran limbah (TSS, BOD, 
COD, dan Sulfida), mengalami peningkatan konsentrasi di titik 3 dan 
5, serta penurunan konsentrasi di titik 4 dan 6. Selain itu, dari dua 
parameter terkait dengan faktor pendukung kemampuan self 
purification (pH dan DO) mengalami pola stagnan konsentrasi di titik 
4 hingga titik 6. 

− Proses self purification air Sungai Bengawan Solo yang tercemar 
dapat berlangsung yang ditandai dengan penurunan konsentrasi di 
titik 4 dan 6. Namun berdasarkan fase prosesnya, belum mencapai 
fase akhir/sempurna dari proses self purification, yaitu zona 
penjernihan kembali/pemutihan (zone of clean water) 

− Berdasarkan PP No.82 Tahun 2001, menunjukkan bahwa kondisi 
kualitas air Sungai Bengawan Solo dari enam parameter yang diteliti, 
dua diantaranya (pH dan TSS) secara keseluruhan memenuhi kelas 
baku mutu I – IV, kadar DO menunjukkan kecenderungan kelas baku 
mutu III – IV dan kadar COD hanya memenuhi syarat di dua lokasi 
aliran sungai, yakni di titik 1 (kelas III – IV) dan lokasi terakhir (titik 
6) memenuhi kelas IV. Selain itu, terdapat dua parameter yang 
secara keseluruhan tidak memenuhi syarat dan melampaui ambang 
batas yang ditentukan, yakni BOD dan Sulfida (H2S). 17 
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1.6. Kerangka Penelitian 

 Permasalahan sumberdaya air selalu dihadapkan pada dua masalah utama, 

yakni rendahnya kuantitas dan kualitas. Beragam faktor yang dapat 

mempengaruhi terjadinya permasalahan sumberdaya air, salah satunya adalah 

keberadaan kawasan-kawasan industri. Pada dasarnya, suatu industri 

menggunakan air sebagai kegiatan pengolahan, meliputi pemrosesan, penguapan, 

dan pendinginan.  

 Dari kegiatan industri-industri yang berlangsung, pada akhirnya akan 

menghasilkan suatu bahan berupa limbah. Limbah dapat berwujud dalam 

beberapa bentuk, yakni padat, gas, dan cair. Dari ketiga wujud limbah tersebut, 

limbah cairlah yang seringkali menjadi masalah dominan bagi permasalahan 

pencemaran air yang berasal dari kegiatan indusri. Dalam prosedur kegiatan 

pengolahan, sebenarnya sudah tentu tiap industri memiliki sistem instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL), yang bertujuan untuk menetralisir zat-zat tertentu, 

agar limbah yang dibuang/dialirkan ke sungai tidak mencemari air sungai, serta 

membahayakan lingkungan sekitar. Namun pada kenyataannya, air limbah 

industri yang dibuang pada aliran sungai justru masih menyebabkan kualitas air 

sungai menurun, yang dibuktikan dengan tidak sesuainya nilai kadar unsur yang 

terkandung dalam air sungai dengan standar baku mutu air yang telah ditetapkan. 

Dari hal tersebut, secara sederhana terlihat dari kondisi badan air sungai yang 

berwarna hitam dan berbau busuk yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi 

keberadaan benda/zat asing secara berlebihan yang masuk ke dalam air dan 

menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai. 

 Air limbah hasil proses industri memiliki kandungan zat/unsur yang 

beragam, dikarenakan banyaknya bahan-bahan dasar yang digunakan dan juga 

proses pengolahan yang dilakukan. Air sungai yang belum tercemar oleh limbah 

industri pada umumnya tidak berwarna dan juga tidak berbau. Namun, keberadaan 

industri-industri di daerah aliran sungai yang kemudian membuang/mengalirkan 

limbah ke aliran sungai pada akhirnya mempengaruhi kondisi air pada aliran 

sungai. 
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 Dalam mengidentifikasi pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan 

industri pada suatu aliran sungai, dapat dilakukan lewat pengukuran karakteristik 

fisik, kimia, dan biologi. Dari karakteristik fisik, limbah cair industri yang 

mengalir di aliran sungai dapat mengubah kondisi suhu/temperatur, warna, dan 

bau pada air sungai. Suhu/temperatur air sungai yang terkena limbah industri pada 

umumnya akan mengalami peningkatan suhu secara drastis. Perubahan suhu pada 

air sungai dipicu oleh proses pendinginan mesin industri yang menghasilkan air 

panas, yang biasanya memiliki suhu/temperatur yang lebih tinggi daripada suhu 

panas air bersih. Dari suhu tinggi air limbah tersebut, akan menyebabkan 

peningkatan aktivitas biologi dari organisme-organisme air sungai, yang berujung 

pada peningkatan konsumsi oksigen. Selain itu, suhu tinggi dari air limbah 

industri juga dapat menyebabkan penurunan kelarutan oksigen dan gas lain. Selain 

perubahan suhu, limbah industri juga dapat mengubah warna pada air sungai. 

Pada umumnya, air sungai yang belum terkena limbah cenderung tidak berwarna. 

Namun dengan adanya suplai limbah industri ke badan air sungai, menyebabkan 

perubahan warna menjadi kemerahan (oksida mangan) atau kehitaman (oksida 

besi), yang pada dasarnya berasal dari bahan-bahan sisa buangan, berupa ion-ion 

logam dan bahan organik maupun anorganik, yang dialirkan/dibuang ke aliran 

sungai. Kemudian perubahan bau pada air sungai akibat limbah industri, dipicu 

oleh adanya gas terlarut yang berasal dari hasil pembusukan bahan organik, serta 

senyawa kimia dari air limbah yang dibuang. 

 Identifikasi limbah industri dari karakteristik kimia secara umum dan 

sederhana dapat diukur dari parameter pH, DO, BOD, COD, dan Sulfida. Kadar 

pH pada air sungai menentukan baik atau tidaknya kehidupan biologis tiap 

organisme di dalam air, karena pH berkaitan dengan karbondioksida dan 

alkalinitas. Batas kadar pH untuk kehidupan organisme air adalah netral (7 - 8,5). 

Parameter DO, BOD, COD, dan Sulfida saling memiliki keterkaitan, serta juga 

dapat mempengaruhi jarak dan intensitas waktu dalam berlangsungnya proses 

penjernihan kembali (self purification) oleh sungai. DO sebagai kadar oksigen 

yang terdapat dalam air, tinggi rendahnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

meliputi besaran pencemaran limbah yang terjadi, besaran debit air sungai, 
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kondisi fisik air sungai, sinar matahari yang masuk ke badan air, dan jumlah 

organisme yang hidup di dalam air. Intensitas kadar DO sangat menentukan tinggi 

rendahnya kadar BOD pada air, dikarenakan parameter BOD merupakan jumlah 

oksigen yang dibutuhkan bagi bakteri dan mikroorganisme yang bersifat aerob, 

yang pada dasarnya membutuhkan banyak kadar oksigen dalam proses stabilisasi 

materi organik. Sedangkan kadar DO yang rendah memungkinkan tingginya kadar 

COD, dikarenakan COD sebagai kadar oksigen yang dibutuhkan dalam proses 

stabilisasi zat organik oleh mikroorganisme anaerob, membutuhkan kadar 

oksigen yang minim, walaupun antara proses dekomposisi, baik secara aerob 

maupun anaerob tahapannya tidak dapat ditentukan secara tegas dan kedua proses 

tersebut dapat berlangsung saling mengisi tergantung dari volume derajat 

pengotoran limbah yang masuk ke dalam air. Dalam limbah industri yang terdiri 

dari senyawa kimia yang tinggi, akan berpotensi pada tingginya kadar COD 

dibandingkan dengan kadar BOD. 

 Proses penjernihan kembali (self purification) atau swa penahiran secara 

otomatis akan terjadi pada air sungai yang tercemar oleh limbah industri. 

Intensitas jarak maupun waktu dari proses self purification pada aliran sungai 

sangat dipengaruhi oleh kadar oksigen (DO) yang ada pada air sungai. Semakin 

tinggi kadar DO, maka semakin dekat dan cepat pula proses self purification 

berlangsung pada air sungai yang tercemar. Tingginya kadar DO dapat dipicu oleh 

besarnya debit aliran air sungai pada lokasi aliran sungai yang tercemar, intensitas 

sinar matahari yang masuk ke badan air, proses fotosintesis tumbuhan air, serta 

kondisi fisik sungai yang berdampak pada tingginya proses turbulensi pada air, 

yang mempercepat proses reaerasi. Sehingga menyuplai kadar oksigen ke dalam 

air sungai dengan lebih cepat dan lebih banyak. Secara sederhana, kerangka pikir 

penelitian dapat diuraikan lewat sebuah diagram sistematis pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2015 
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1.7. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei lapangan, karena dalam mengidentifikasi distribusi suatu pencemaran air 

pada aliran sungai, serta terjadinya proses penjernihan kembali (self purification) 

dari pencemaran yang terjadi, diperlukan pengamatan secara langsung di lapangan 

dan uji laboratorium untuk mengetahui dengan pasti kondisi fisik dan kimia air 

yang tercemar, yang pada dasarnya dapat diidentifikasi dan dibuktikan dengan 

adanya perubahan warna dan bau air sungai. Selain itu, mengingat bahwa proses 

self purification pada aliran sungai terbagi dalam beberapa zona yang didasari 

oleh reaksi dari proses pencemaran, maka juga perlu dilakukan pengukuran dan 

pencatatan titik maupun jarak pasti dari proses pencemaran yang berlangsung, 

yakni dimulai dari sebelum pencemaran (zona air bersih), berawalnya proses 

pencemaran (zona degradasi) hingga berakhirnya proses pencemaran (zona 

penjernihan kembali/pemutihan). Pada akhirnya nanti akan didapatkan hasil 

penelitian dalam bentuk tabel konsentrasi dan grafik, yang terdiri dari variabel 

yang sesuai dengan kajian, yakni kadar zat/unsur pencemar kualitas air dan jarak 

sungai yang mengalami pencemaran air, yang dapat memberikan gambaran 

representatif terkait distribusi dan karakteristik pencemaran, serta titik dan jarak 

pasti dari  proses self purification yang dari segi prosesnya terbagi dalam zona-

zona pencemaran kualitas air pada aliran sungai. 

 
1.7.1. Tahap Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada kasus pencemaran air yang terjadi, lewat 

pengukuran dan analisa kualitas air yang akan menggambarkan bagaimana 

kecenderungan pencemaran air yang terjadi, baik dari indikator jarak dan 

zat/unsur-unsur pencemaran, serta bagaimana tingkatan pencemaran air lewat 

evaluasi dengan standar baku mutu yang ada. Atas dasar pemahaman tersebut, 

penelitian ini dimulai dengan mengkombinasikan data peta (peta administratif dan 

peta jaringan sungai skala 1:25.000), untuk memberikan gambaran kondisi fisik 

wilayah secara garis besar pada lokasi penelitian, yang nantinya dapat 

diimplementasikan dalam penentuan titik lokasi pengambilan sampel, selain 
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faktor kondisi fisik sungai, faktor lain seperti kemudahan akses dan kondisi fisik 

air di lapangan juga menjadi penentu dalam pemilihan titik pengambilan sampel. 

Kemudian dilakukan pengambilan sampel air sungai yang tercemar, yang 

tentunya telah disesuaikan dengan indikasi-indikasi tertentu pada metode 

penelitian, serta metode pengambilan sampel penelitian, agar sampel yang diambil 

dapat memberikan gambaran representatif untuk menjawab permasalahan pada 

penelitian. 

 Sampel yang telah diambil, kemudian diukur dan dianalisa di laboratorium 

untuk diketahui kadar bahan kimia air yang tercemar (kondisi kimia air), 

sedangkan beberapa parameter fisik dianalisa di lapangan. Adapun dari hasil 

pengukuran kualitas air yang didapat dilakukan analisa trend untuk mengetahui 

bagaimana kecenderungan pencemaran air dan juga tingkatan pencemaran air 

yang terjadi lewat media tabel dan grafik yang memberikan gambaran hubungan 

antara variabel zat/unsur pencemar dengan jarak pencemaran yang berlangsung. 

Tabel 1.4. Keterangan Lokasi Pengambilan Sampel Air Sungai Bengawan Solo 

Nomor Sampel Jarak Sungai (m) Sampel Air Keterangan Lokasi 
1 − 1.847 Air Sungai Lokasi sebelum masuknya 

limbah industri ke sungai 
di Desa Sroyo 

2 0 Air Sungai Dimulainya pencemaran oleh 
Limbah Industri di Desa 
Kemiri 

3 + 1.407 Air Sungai Desa Kemiri 
4 + 3.640 Air Sungai Desa Kebak 
5 + 4.679 Air Sungai Desa Waru 
6 + 6.841 Air Sungai Desa Sidodadi 

Sumber : Survei Lapangan  

 
1.7.2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengambilan secara purposif (purposive sampling), yaitu pengambilan 

sampel secara sengaja dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang 

dianggap tepat dan sesuai terhadap fenomena yang diteliti. Proses self purification 

aliran sungai yang tercemar pada dasarnya terbagi menjadi beberapa zona yang 

dipengaruhi reaksi badan air terhadap pencemaran yang terjadi, yaitu zona air 

bersih, zona dekomposisi, zona biodegradasi, dan zona pemutihan. Atas dasar hal 
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tersebut, kriteria yang digunakan sebagai penentuan titik/lokasi dalam 

pengambilan sampel secara purposif pada penelitian ini adalah menggunakan 

kriteria sumber polutan dan jarak pencemaran, yang dipengaruhi oleh kondisi fisik 

air secara umum dan bentuk fisik aliran sungai. 

 Sampel air yang telah sesuai dengan ketentuan penelitian kemudian 

dimasukkan dalam sebuah wadah berupa botol hingga penuh dan ditutup hingga 

rapat, agar mencegah kemungkinan masuknya udara, serta guncangan pada 

sampel air yang secara tidak langsung memicu terjadinya reaksi pada sampel air 

yang menyebabkan rusaknya sampel air. Selain itu, untuk mencegah terjadinya 

reaksi akibat sinar/cahaya ataupun perubahan temperatur secara drastis, maka 

digunakan botol penyimpanan yang berbahan plastik (polyethylene) dan berwarna 

putih. Adapun sampel diambil pada jarak 1/3 dan 1/2 lebar sungai dengan 

kedalaman 0,5 kali kedalaman dari permukaan air dan volume sampel air yang 

digunakan untuk analisa diambil sebanyak satu liter. Untuk setiap sampel air yang 

diambil dari setiap tempat, diberikan label pada setiap botol yang berisikan data-

data yang meliputi lokasi pengambilan sampel, tanggal, kode botol, serta jam 

pengambilan sampel, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat 

melakukan analisa kualitas air di laboratorium. Untuk analisa kondisi fisik air, 

dilakukan dengan menggunakan panca indera. 

 Pembuangan limbah ke aliran sungai yang dilakukan oleh industri-industri 

di daerah penelitian tidak dapat diketahui secara pasti waktu pembuangannya, 

sehingga pengambilan sampel air sungai dilakukan pada saat kondisi musim 

kemarau dan waktu siang hari, dengan indikasi bahwa pada saat musim kemarau, 

debit volume air aliran sungai berada pada kondisi yang rendah, bila dibandingkan 

dengan musim penghujan dan kondisi air sungai pada waktu siang hari 

memungkinkan bagi tubuh air mengalami peningkatan suhu yang berakibat pada 

meningkatnya reaksi pada tubuh air, sehingga dari kedua hal tersebut dapat 

mengindikasikan kondisi pencemaran air sungai berada pada intensitas tertinggi. 

Adapun waktu pengambilan sampel air dilakukan tepatnya pukul 11.00 WIB pada 

tanggal 29 Oktober 2015, yakni saat terjadi musim kemarau panjang akibat 

adanya pengaruh fenomena El-Nino Moderate yang dimulai pada bulan Juni 2015. 
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1.7.3. Teknik Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan beberapa parameter yang berkaitan dengan 

intensitas derajat pengotoran limbah dan karakteristik limbah industri secara 

umum sebagai bahan pencemar dari segi kegiatan produksi, baik secara fisik 

maupun kimia, yakni temperatur, warna, bau, TSS, pH, BOD, COD, dan Sulfida, 

dari parameter-parameter tersebut akan menggambarkan intensitas derajat 

pengotoran limbah yang berpengaruh pada proses self purification aliran sungai 

dan kesesuaian terhadap pemanfaatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dari parameter tersebut, akan dianalisa di laboratorium untuk mengukur, serta 

mengetahui kadar dari setiap parameternya.  

 Dari peneltian ini, terdapat tiga hal dasar yang menjadi fokus utama dalam 

penelitian yakni, distribusi pencemaran, titik penjernihan kembali (self 

purification), dan kesesuaian kondisi kualitas air yang tercemar dengan standar 

baku mutu air. Adapun dalam menganalisa distribusi pencemaran dan titik self 

purification, digunakan analisis kecenderungan (trend analysis) dengan media 

sebuah diagram atau grafik, yang akan memberikan gambaran representatif 

mengenai hubungan antara konsentrasi kualitas air dari tiap parameter yang 

diteliti, dengan jarak pencemaran air sungai yang terjadi. Sehingga akan diketahui 

dengan pasti, bagaimana perbandingan karakteristik pencemaran air dari jarak 

pencemaran yang berbeda, yakni dimulai dari sebelum pencemaran, sumber 

pencemaran hingga ke titik penjernihan kembali.  

 Bentuk analisa kesesuaian kondisi air sungai yang tercemar terhadap 

standar baku mutu air adalah menggunakan metode deskriptif komparatif 

(perbandingan), mengingat bahwa sampel kualitas air yang diteliti adalah sampel 

air sungai yang tercemar oleh air limbah industri dan bukan air limbah murni dari 

sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri yang akan dibuang, maka 

dalam membuat evaluasi kesesuaian, dilakukan dengan membandingkan antara 

hasil analisa laboratorium kualitas air, dengan menggunakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air yang dapat ditampilkan pada Tabel 1.5. 

 
 



 
 

Tabel 1.5 Kriteria Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

Parameter Satuan Kelas Keterangan 
I II III IV 

Fisika 

Temperatur oC Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari alamiahnya 

Residu Tersuspensi 
(TSS) 

mg/L 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara 
konvensional, residu tersuspensi pengolahan 
air minum secara konvensional, residu 
tersuspensi ≤ 5.000 mg/L 

Kimia Organik 

pH  6 - 9 6 - 9 6 - 9 5 - 9 Apabila secara alamiah di luar rentang 
tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi 
alamiah  

BOD mg/L 2 3 6 12  

COD mg/L 10 25 50 100  

DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas minimum 

Belerang sebagai 
H2S/Sulfida 

mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) Bagi pengolahan air minum secara 
konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L 

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
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1.8. Batasan Operasional 

Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali 

air laut dan air fosil (Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). 

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaanya di dalam air (Peraturan Pemerintah RI No. 82 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air). 

Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam 

air atau air limbah (Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). 

Biological Oxygen Demand (BOD) adalah sejumlah oksigen dalam sistem air 

yang dibutuhkan oleh bakteria aerobik untuk menetralisir/menstabilkan 

bahan-bahan sampah (organik) dalam air melalui proses oksidasi biologis 

(biological oxydation) secara dekomposisi aerobik (Slamet Riyadi, 1984). 

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau 

miligram per liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus untuk untuk 

menguraikan benda organik secara kimiawi (Sugiharto, 1987). 

Dissolved Oxygen (DO) adalah banyaknya oksigen yang terkandung di dalam air 

dan diukur dalam satuan miligram per liter. Oksigen yang terlarut ini 

dipergunakan sebagai tanda derajat pengotoran limbah yang ada. Semakin 

besar oksigen yang terlarut, maka menunjukkan derajat pengotoran yang 

relatif kecil (Sugiharto, 1987). 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai 

yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang 

bangun dan perekayasaan industri (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No : Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi 

Kegiatan Industri). 
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Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk 

dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu (Peraturan Pemerintah RI No. 82 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air). 

Kualitas Air adalah sifat air dan kandungan mahluk hidup, zat, energi, atau 

komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dalam beberapa 

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

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

dan sebagainya), dan parameter biologi (keberadaan plankton, bakteri, dan 

sebagainya) (Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1990 tentang 

Pengendalian Pencemaran Air). 

Limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama 

terdiri dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1 % daripadanya 

berupa benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan bukan organik 

(Mahida, 1986). 

Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan 

industry yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan 

kualitas lingkungan (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No : Kep-

51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan 

Industri). 

Limbah Industri adalah semua bahan sisa atau bahan buangan yang merupakan 

hasil samping dari proses kerja perindustrian dan tidak lagi berguna 

(Heryando Palar, 2012). 

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 dan Suharno, 

2012). 

Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, 

energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, 

sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

 
 



29 
 

air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Peraturan 

Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air). 

Polutan adalah semua bahan dan atau zat yang dapat mengakibatkan terjadinya 

polusi (Heryando Palar, 2012). 

Sumberdaya Air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, 

termasuk sarana dan pra sarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, 

namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya (Sunaryo, 

dkk, 2007). 

Sungai adalah 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 (Peraturan Pemerintah RI 

No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai). 

Penjernihan Kembali (Self Purification) atau Swa Penahiran adalah suatu 

proses dimana air secara alamiah akan memperbaiki kualitasnya seperti 

keadaan semula yang berupa sedimentasi, fokulasi, oksidasi, dan filtrasi 

(Tri Hartoto, 2004). 

Total Suspended Solid (TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1µm) 

yang tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS 

terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama 

disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air 

(Hefni Effendi, 2003). 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Gambar 1.2. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Air Sungai Bengawan Solo 
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