
 

ANALISIS KUALITAS AIR AKIBAT LIMBAH TEKSTIL DI SUNGAI 

SAMIN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata I pada 

Program Studi Geografi Fakultas Geografi   

 

 

 

Oleh: 

 

GREVALDO LAKSAMANA PRATISARAWIRYA 

E 100 160 284 

 

 

 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 

FAKULTAS GEOGRAFI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020 

 

 

 

 

 

 









1 
 

ANALISIS KUALITAS AIR AKIBAT LIMBAH TEKSTIL DI SUNGAI 

SAMIN KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO 

 

Abstrak 

Pabrik tekstil yang berada di Desa Laban merupakan salah satu industri yang 

menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan akan menjadi pemasalahan 

lingkungan, karena membuang limbahnya ke Sungai tanpa adanya pengolahan. 

Akibatnya akan terjadi penurunan kualitas air. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

menganalisis kesesuaian kualitas air Sungai Samin berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Indonesia No 20 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air untuk kelas II (sarana rekreasi air, budidaya ikan, 

peternakan), III (budidaya ikan, peternakan, mengairi pertanaman), IV (mengairi 

pertanaman). (2) menentukan jarak terjadinya proses swa penahiran Sungai Samin 

akibat limbah industri. Metode dalam penelitian ini menggunakan survei dan 

pengambilan sampel dengan purposive sampling. Hasil yang diperoleh (1) 

kesesuaian kualitas air sungai parameter BOD yang sesuai baku mutu kelas III, IV 

di titik 1 Desa Laban dan titik 5 Desa Gadingan. Adapun yang sesuai kelas IV saja 

ada pada titik 4 Desa Laban. Kemudian, tidak sesuai kelas II,III dan IV ada pada 

titik 2, 3 Desa Laban. Parameter DO yang sesuai baku mutu kelas II, III, IV ada 

pada titik 1, 4  yang berada di Desa Laban dan 5 yang berada di Desa Gadingan. 

Selanjutnya yang sesuai kelas III, IV ada pada titik 2 dan 3 Desa Laban. Parameter 

Pb yang tidak memenuhi baku mutu kelas II dan III ada pada titik lokasi 1 hingga 

5. Namun, seluruh titik lokasi memenuhi kelas IV. Parameter Cu yang memenuhi 

baku mutu kelas II,III dan IV ada pada titik 1 Desa Laban. Lalu, yang memenuhi 

sesuai kelas IV ada pada titik 4, 5 dan pada titik 2, 3 tidak memenuhi baku mutu 

kelas yang ada. Parameter suhu dan pH telah sesuai dengan baku mutu kelas II,III 

dan IV. (2) Swa penahiran Sungai Samin terdapat tiga zona yaitu, zona degradasi 

merupakan sumber limbah, zona pemulihan pada jarak 1.618 meter yang 

merupakan proses pembersihan dari limbah dan zona air bersih pada jarak 3.404 

meter yang merupakan zona dengan kualitas air yang sudah normal. 

Kata Kunci : Kualitas Air, Air Sungai, Pencemaran, Limbah Tekstil 

 

Abstract 

The textile factory in Laban Village is one of the industries that produces waste. 

The resulting waste will become an environmental environment, because it dumps 

the waste into the river without treatment. The result will be a decrease in air 

quality. This study aims to (1) analyze the suitability of the Samin River water 

quality based on Indonesian Government Regulation No. 20 of 2001 concerning 

water quality management and water pollution control for class II (water recreation 

facilities, fish farming, animal husbandry), III (fish farming, animal husbandry, fish 

cultivation, animal husbandry), III (fish farming, animal husbandry, irrigating 

cultivation), IV (irrigating crops). (2) determining the time for industrial self-
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purification of the Samin River. The method in this study used a survey and 

sampling with purposive sampling. The results obtained were (1) the suitability of 

river water quality with BOD parameters according to class III, IV quality standards 

at point 1 Laban Village and point 5 Gadingan Village. As for class IV, it is at point 

4 in Laban Village. Then, not according to class II, III and IV are at point 2, 3 in 

Laban Village. DO parameters according to class II, III, IV quality standards are at 

points 1, 4 in Laban Village and 5 in Gadingan Village. Furthermore, according to 

class III, IV are at points 2 and 3 in Laban Village. PB parameters that do not meet 

the class II and III quality standards are at location points 1 to 5. However, the 

location points meet class IV. Cu parameters that meet the class II, III and IV quality 

standards are at point 1 in Laban Village. Then, those who meet according to class 

IV are at point 4, 5 and at point 2, 3 do not meet the quality standards for the existing 

class. Temperature and pH parameters are in accordance with the class II, III and 

IV quality standards. (2) There are three zones for self-purification of the Samin 

River, namely the degradation zone which is a source of waste, the recovery zone 

at a distance of 1,618 meters which is a process of waste and a clean water zone at 

a distance of 3,404 meters which is a zone with normal air quality. 

 

Keywords: Water Quality, River Water, Pollution, Textile Waste 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Sektor industri di Indonesia semakin berkembang dan beraneka ragam. Hal ini 

bisa menjadi permasalahan lingkungan akibat limbah industri. Apabila perumusan 

kebijaksanaan pembangunan industri tidak berorientasi pada komponen lingkungan 

seperti air, udara dan tanah maka akan mengalami penurunan kualitas yang 

substansial sebagai pencemar oleh limbah industri. 

Pabrik tekstil di Desa Laban merupakan salah satu industri yang menghasilkan 

limbah. Limbah yang dihasilkan akan menjadi salah satu pemasalahan lingkungan, 

karena dapat memberikan dampak yang negatif terhadap air sungai. Industri tekstil 

Desa Laban masih membuang limbah ke Sungai Samin tanpa adanya pengolahan 

terlebih dahulu, sehingga limbah tersebut dapat menganggu lingkungan fisik air 

sungai. Aktivitas industri tekstil di Desa Laban Kecamatan Mojolaban ini lebih 

kepada pewarnaan kain hingga menjadi kain jumput. Proses pembuatannya sendiri 

diawali dengan pemotongan kain, pewarnaan, penyablonan, pencucian, kemudian 

terakhir yaitu penjemuran. Pada saat proses pencucian inilah yang nantinya akan 

menghasilkan limbah cair yang berbahaya jika dibuang di sungai. 
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Sumber : Penulis 

Gambar 1. Pembuangan Akhir Limbah Tekstil Menuju Sungai 

Gambar 1 menunjukkan saluran buangan akhir limbah tekstil cair ke Sungai 

Samin. Saluran buangan akhir tersebut berasal dari gabungan saluran kecil yang 

berada pada sekitar pabrik tekstil di Desa Laban. Sungai Samin merupakan sungai 

yang digunakan oleh Industri tekstil sebagai tempat pembuangan limbah cair. Setiap 

harinya industri tekstil tersebut membuang limbahnya ke Sungai Samin hingga 

mengalir ke Sungai Bengawan Solo dan sungai tersebut mengalami penurunan 

kualitas air dari parameter fisik (bau,kekeruhan, warna) dan parameter kimia 

(BOD,DO, Cu, Pb). Atas permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah (1) Bagaimanakah kondisi buangan limbah industri tekstil di Desa Laban 

menurut standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Kelas II, III, dan IV tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air ? (2) Pada jarak berapa air Sungai Samin 

mengalami proses penjernihan kembali (self purification)? Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu (1) Menganalisis kesesuaian kualitas air 

Kali Samin dengan standar yang telah ditetapkan oleh PP No 20 Tahun 2001 Kelas 

II, III, IV tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. (2) 

Menentukan jarak terjadinya proses penjernihan kembali (self purification) air Kali 

Samin akibat limbah industri. 
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 2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survey lapangan meliputi observasi dan 

analisis laboratorium. Metode survei lapangan digunakan bertujuan untuk 

pengambilan sampel air lokasi penelitian dan pengamatan kondisi fisik lokasi 

penelitian. Berikut adalah keterangan lokasi pengambilan sampel air beserta 

karakteristik fisiknya yang tersaji pada Tabel 1 

Tabel 1. Keterangan Lokasi Pengambilan Sampel Air 

No. Sampel Jarak 

Sungai (m) 

Sampel 

Air 

Karakteristik  Lokasi 

1 512  
(Sebelum titik 2) 

Air 

Sungai 

Tidak berwarna, tidak 

keruh, tidak berbau 

Sungai Samin 

(Desa Laban) 

AL  

(Air 

Limbah) 

- Air 

Limbah 

Air berwarna, keruh, 

berbau 

Saluran limbah 

pabrik  tekstil, 

Desa Laban 

2 0 Air sungai 

+ Limbah 

Air berwarna, keruh, 

berbau 

Sungai Samin 

(Desa Laban) 

3 595 
(Setelah titik 2) 

Air sungai 

+ Limbah 

Warna air agak keruh 

dan agak berbau 

Sungai Bengawan 

Solo (Desa 

Laban) 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

Air sungai 

+ Limbah 

Warna agak jernih, 

agak keruh, sedikit 

berbau 

Sungai Bengawan 

Solo (Desa 

Laban) 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

Air sungai 

+ Limbah 

Warna mulai jernih 

dan tidak keruh, tidak 

berbau 

Sungai Bengawan 

Solo (Desa 

Laban) 

Sumber : Survei Langsung 
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Gambar 2. Pembuangan Akhir Limbah Tekstil Menuju Sungai 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Time Travel Sungai Samin 

Pengambilan sampel air pada penelitian ini berdasarkan time travel dengan 

menghitung kecepatan aliran sungai dari titik 1 hingga titik 5. Perhitungan titik 

tersebutlah yang menjadi dasar untuk pengambilan sampel air. Setiap segmen 

diukur kecepatan aliran sungai dengan menggunakan pelampung sebanyak 3 kali 

lalu diambil rata-ratanya. Setelah mendapatkan hasilnya maka perlu dihitung 

dengan menggunakan rumus time travel, sehingga akan mendapatkan kecepatan 

dan waktu tempuh sebagai berikut, hasil waktu tempuh Titik 1 hingga titik 2 

sepanjang 522 m adalah 7 menit dengan kecepatan 1,1 m/s. Titik 2 hingga titik 3 

sepanjang 585 m adalah 7 menit  dengan kecepatan 1,2 m/s kemudian titik 3 hingga 

titik 4 sepanjang 1.023 m adalah 14 menit dengan kecepatan 1,2 m/s. Titik 4 hingga 

titik 5 sepanjang 1.786 m adalah 20 menit dengan kecepatan 1,3 m/s. Selengkapnya 

ada pada tabel 2 dan peta time travel ada pada Gambar 3. 
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Tabel 2. Hasil Time Travel 

No. 

Sampel 

Jarak 

Sungai (m) 

Sampel 

Air 

Time 

Travel 

Waktu 

Pengambilan 

Sampel 

Lokasi 

1 512 
(Sebelum titik 2) 

Air Sungai - 09.00 WIB Sungai Samin 

(Desa Laban) 

2 0 Air sungai 

+ Limbah 

7 Menit  

(1,1 m/s) 

09.07 WIB Sungai Samin 

(Desa Laban) 

3 595 
(Setelah titik 2) 

Air sungai 

+ Limbah 

7 menit  

(1,2 m/s) 

09.14 WIB Sungai Bengawan 

Solo (Desa Laban) 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

Air sungai 

+ Limbah 

14 menit  

(1,2 m/s) 

09.28 WIB Sungai Bengawan 

Solo (Desa Laban) 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

Air sungai 

+ Limbah 

29 menit  

(1,3 m/s) 

09.48 WIB Sungai Bengawan 

Solo  

(Desa Gadingan) 

 

 

Gambar 3. Peta Time Travel Titik Sampel Desa Laban Kecamatan Mojolaban. 
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3.2 Kualitas Air Limbah Pabrik Tekstil Desa Laban 

Pengambilan sampel air limbah diambil pada saluran pembuangan air 

limbah tekstil di Desa Laban. Limbah tekstil sendiri berasal dari proses pencucian 

kain yang telah diwarnai dengan pewarna kain. Tabel 3 merupakan karakteristik 

limbah tekstil yang didapat dari pengamatan langsung dan uji laboratorium. 

Kemudian tabel tersebut juga membandingkan dengan Baku Baku Mutu Limbah 

menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 

3/MENLH/01/2010. 

Tabel 3 Karakteristik Limbah Tekstil 

Karakteristik Parameter Hasil Baku Mutu Limbah 

menurut PerMen LH 

No. 3/MENLH/01/2010  

Keterangan 

 

Fisik 

Warna Berwarna 

& keruh 

- - 

Bau Berbau - - 

Suhu 26°C - - 

 

 

 

 

Kimia 

Ph 9,0 6,0 – 9,0 Memenuhi Baku 

Mutu 

BOD 56 mg/L 50,0 mg/L Tidak Memenuhi 

Baku Mutu  

DO 3,9 mg/L - - 

Pb 1,1 mg/L 1,0 mg/L Tidak Memenuhi 

Baku Mutu 

Cu 2,1 mg/L 2,0 mg/L Tidak Memenuhi 

Baku Mutu 

Sumber : Pengamatan langsung & Uji Laboratorium, 2020 

Limbah tekstil memiliki 2 karakteristik yaitu fisik dan kimia. Karakteristik 

fisik terdiri dari warna, bau dan suhu. Limbah tekstil memiliki warna yang cukup 

bervariasi seperti hijau,ungu, jingga, merah, hitam dan air limbah cukup keruh. Lalu 

limbah tekstil juga memiliki bau yang cukup menyengat. Kemudian, biasanya air 

sungai yang terkena limbah akan memiliki suhu yang cukup tinggi. Namun, dalam 

hal ini limbah tekstil tidak memiliki suhu yang tinggi, karena tidak ada proses 

pembakaran. Proses pembuatan pada industri tekstil di Desa Laban sendiri diawali 

dengan pemotongan kain, pewarnaan, penyablonan, pencucian dan penjemuran. 

Pada proses pencucian inilah yang nantinya akan menghasilkan limbah cair. 
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Karakteristik kimia pada limbah tektil tersebut memiliki parameter pH, 

BOD, DO, Pb, dan Cu. Parameter pH pada limbah tekstil memiliki nilai sebesar 9,0 

yang artinya air tersebut memiliki kebasaan yang tinggi. Air yang mempunyai nilai 

pH tinggi (di atas angka 7/basa) dan nilai pH rendah (di bawah angka 7/asam) dapat 

meyebabkan terbunuhnya mikroorganisme air yang diperlukan. Namun, dalam hal 

ini nilai pH pada limbah tekstil tersebut masih memenuhi baku mutu limbah tekstil. 

Kemudian, nilai BOD pada limbah tekstil sebesar 56 mg/l. Nilai maksimal 

berdasarkan baku mutu air limbah adalah 50 mg/l, maka Nilai BOD pada limbah 

tekstil Desa Laban tersebut tidak memenuhi baku mutu air limbah. Kadar DO pada 

limbah tekstil sebesar 3,9 mg/l. Nilai DO yang rendah dapat diartikan derajat 

pengotoran limbah yang tinggi, sedangkan nilai DO yang tinggi dapat diartikan 

derajat pengotoran limbah yang rendah. Selanjutnya, nilai Pb pada limbah tektil 

sebesar 1,1 mg/l dan nilai maksimal baku mutu air limbah adalah sebesar 1,0 mg/l. 

Dalam hal ini artinya nilai Pb pada limbah tekstil di Desa Laban masih belom sesuai 

dengan baku mutu air limbah. Lalu, nilai Cu pada limbah tekstil sebesar 2,1 mg/l 

dan nilai baku mutu maksimalnya adalah 2,0 mg/l. Dapat diartikan bahwa nilai Cu 

masih belom sesuai dengan baku mutu limbah tekstil. 

 

3.3 Analisis Kesesuaian Kualitas Air Sungai Samin 

 Kesesuaian kualitas air adalah kualitas air sungai yang sesuaikan dengan 

standar baku mutu air menurut peraturan pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang 

Tentang Baku Mutu Air Sungai Untuk Irigasi/Pertanian. Parameter yang diujikan sebagai 

ukuran dari kualitas air Sungai Samin yaitu BOD,DO,pH,Cu, dan Pb. 

A. Kualitas Air Sungai Secara Fisik 

1. Suhu 

 Suhu dari perairan adalah parameter yang cukup penting untuk 

keberlangsungan hidup dari mikroorganisme. Kesesuaian suhu dengan baku mutu 

disajikan dalam Tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4. Kesesuaian Parameter Suhu 

 

 

No. 

 

 

Jarak (m) 

 

 

Suhu 

(°C) 

Baku Mutu Kelas Air  

 

Keterangan 
II 

 

III 

 

IV 

 

25°C 
(Deviasi 

3) 

25°C 
(Deviasi 3) 

25°C 
(Deviasi 3) 

1 512 
(Sebelum titik 2) 

25 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

2 0 26 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

3 595 
(Setelah titik 2) 

26 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

25 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

25 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

Sumber : Survei Langsung 

Keterangan : 

√ = Memenuhi baku mutu kelas 

× = Tidak memenuhi baku mutu kelas 

 

 Suhu sebelum terkena limbah yaitu titik 1 masih bersuhu 25°C. Kemudian 

suhu setelah terkena limbah yaitu titik 2 dan 3 bersuhu 26°C. Perubahan suhu ini 

tidak begitu signifikan karna proses terciptanya air limbah tekstil sendiri tidak 

terdapat pembakaran sehingga tidak menimbulkan air panas yang keluar. Proses 

pembuatan pada industri tekstil di Desa Laban sendiri diawali dengan pemotongan 

kain, pewarnaan, penyablonan, pencucian dan penjemuran. Pada proses pencucian 

inilah yang nantinya akan menghasilkan limbah cair. Selanjutnya, mulai dari titik 4 

dan 5 suhu mulai turun menjadi 25°C. Penurunan suhu tersebut dikarenakan adanya 

udara atau angin diatasnya dan adanya penambahan efluen dari Sungai Bengawan 

Solo dan Sungai Premulung. Selanjutnya, suhu pada  ke 5 titik lokasi  memenuhi 

baku mutu kelas II, III dan IV. Berdasarkan parameter suhu tersebut artinya ikan 

sungai dan mikroorganisme mampu hidup di suhu tersebut karena suhu normal. 
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Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 4. Hubungan Temperatur Dengan Jarak 

 

2. Warna Dan Bau 

 Warna mampu menjadi sebuah tolak ukur untuk menunjukkan 

kekuatan dari limbah. Artinya air yang berwarna pekat maka air tersebut telah 

terkontaminasi oleh limbah. Semakin warna dalam air sungai memudar, maka 

air tersebut semakin sedikit tercemar limbah. Kemudian, bau dari air mampu 

memberikan gambaran mengenai keadaan kualitas air itu sendiri. Air yang 

memiliki bau tentu merupakan air yang sudah tercemar oleh suatu limbah atau 

hal lainnya. Berikut Tabel 5 yang merupakan pengamatan warna dan bau 

Sungai Samin. 
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Tabel 5. Pengamatan Warna dan Bau Sungai Samin. 

No. 

sampel 

Jarak (m) Lokasi Warna Bau 

1 512 

(Sebelum titik 2) 

Sungai Samin  

(Desa Laban) 

jernih Tidak berbau 

2 0 Sungai Samin  

(Desa Laban) 

Berwarna 

& keruh 

Berbau 

3 595 

(Setelah titik 2) 

Sungai Bengawan Solo 

(Desa Laban) 

Agak keruh Agak Berbau 

4 1.618 

(Setelah titik 2) 

Sungai Bengawan Solo 

(Desa Laban) 

Agak keruh Agak Berbau 

5 3.404 

(Setelah titik 2) 

Sungai Bengawan Solo  

(Desa Gadingan) 

jernih Tidak berbau 

Sumber : Survei Lapangan 

 

Hasil pengamatan warna dan bau disajikan dalam Tabel 5. Dalam hal ini 

warna air Sungai Samin yang berada di 5 titik menunjukkan bahwa Sungai Samin 

telah mengalami penjernihan kembali. Lokasi pertama yang berada di Desa Laban 

memiliki kondisi air yang jernih. Kemudian ketika limbah tekstil masuk ke sungai, 

sungai berubah menjadi berwarna (Ungu,merah muda, jingga, hijau). Setelah 

limbah tekstil masuk ke dalam sungai lalu didekomposir oleh mikroorganisme dari 

air dan dengan adanya proses fotosintesis lumut pada perairan maupun pinggir 

sungai yang nantinya akan menghasilkan oksigen lalu warna air sungaipun 

kemudian jernih kembali. Faktor lain dari penjernihan warna air sungai yaitu 

adanya efluen dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Premulung, sehingga 

konsentrasi larutan limbah jadi encer. Pengamatan dari parameter bau air sungai 

menunjukkan pula adanya limbah tekstil yang memasukki badan air Sungai Samin. 

Kemudian pada titik 5 di Desa Gadingan, Mojolaban, bau air sungai sudah mulai 

menghilang yang disebabkan berkurangnya limbah tekstil, sudah tidak ada 

pembuangan limbah dan karena adanya angin. 
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B. Kualitas Air Sungai Secara Kimia 

1. Ph 

 pH pada air berfungsi untuk menunjukkan indeks pencemaran dengan 

cara melihat tingkat keasaman atau kebasaan air yang dikaji. Angka indeks yang 

umum digunakan memiliki nilai 0 sampai 14. pH yang terlalu tinggi ataupun terlalu 

rendah dapat merusak lingkungan dan menimbukan dampak yang merugikan. Tabel 

6 menunjukkan kesesuaian nilai pH dengan baku mutu. 

Tabel 6. Kesesuaian Nilai pH 

No. 

Sampel 

Jarak (m) Kadar pH 

(mg/l) 

Baku Mutu Kelas Air Keterangan 

II 

 

III 

 

IV 

 

6-9 6-9 5-9 

1 512 
(Sebelum titik 2) 

7 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

2 0 8 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

3 595 
(Setelah titik 2) 

8 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

7 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

7 √ √ √ Memenuhi Baku Mutu 

Kelas II, III, IV 

 

Sumber : Uji Laboratorium, 2020 

Keterangan : 

√ = Memenuhi baku mutu kelas 

× = Tidak memenuhi baku mutu kelas 

 

Ph pada penelitian ini di uji melalui uji laboratorium. Air sungai yang alami 

dan belum tercemar oleh limbah biasanya memiliki pH sebesar 7 yang artinya netral 

sedangkan kurang dari 7 berarti asam dan lebih dari 7 berarti basa. Penyebab tinggi 

rendahnya pH bisa dari berbagai faktor yaitu, buangan dari proses industri dan 

limbah rumah tangga. Pada Tabel 6 kesesuaian dari nilai pH telah memenuhi baku 

mutu kelas IV.  
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Konsentrasi nilai pH yang ditampilkan oleh Gambar 5 mengalami kenaikan 

nilai pH saat adanya limbah tekstil yang masuk ke dalam badan sungai pada titik 

lokasi 2 Desa Laban (0 m), sehingga menyebabkan air sungai menjadi basa. Pada 

titik 1 (512 m) awalnya nilai pH bernilai 7 kemudian ketika limbah masuk kedalam 

air sungai yaitu pada titik lokasi 2 (0 m), maka nilai pH menjadi 8. Titik lokasi 3 

(595 m) nilai pH masih sama yaitu sebesar 8 kemudian semakin limbah berkurang, 

maka nilai pH turun menjadi 7 pada lokasi 4 (1.618 m) dan masih sama nilai pH 

pada lokasi 5 (3.404 m). Berkurangnya nilai pH dikarenakan adanya penambahan 

efluen dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Premulung sehingga, konsentrasi 

limbah mengalami pengenceran. Peningkatan oksigen terlarut juga menjadi faktor 

penurunan pH. Walaupun pH menunjukkan adanya kenaikan setelah terkena 

limbah tapi masih dapat dikatakan normal, karena sesuai dengan standar baku mutu. 

Kondisi pH di semua titik lokasi memenuhi persyaratan dari baku mutu kelas IV 

yaitu 5-9, artinya kondisi pH pada air Sungai Samin masih normal. 

 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 5. Hubungan pH Dengan Jarak Sungai 
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2. BOD 

BOD merupakan jumlah dari oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme pada air 

yang berguna untuk mendegradasi bahan buangan organik. Nilai BOD yang tinggi 

dapat berbahaya dan mampu mematikan ekosistem sungai. Tabel 7 merupakan tabel 

kesesuaian nilai BOD dengan baku mutu. 

 

Tabel 7. Kesesuaian Nilai BOD 

No. 

Sampel 

Jarak (m) Kadar 

BOD 

(mg/l) 

Baku Mutu Kelas Air Keterangan 

II 

 

III 

 

IV 

 

3 6 12 

1 512 
(Sebelum titik 2) 

4 × √ √ Memenuhi kelas III dan IV 

2 0 30 × × × Tdk memenuhi standar 

3 595 
(Setelah titik 2) 

21 × × × Tdk memenuhi standar 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

7 × × √ Memenuhi kelas IV 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

4 × √ √ Memenuhi kelas III dan IV 

 

Sumber : Uji Laboratorium, 2020 

Keterangan : 

√ = Memenuhi baku mutu kelas 

× = Tidak memenuhi baku mutu kelas 

 

 Tabel 7 menunjukkan kesesuaian nilai BOD dengan kisaran nilai 

konsentrasi sebesar 4 mg/l hingga 30 mg/l. Konsentrasi terendah terdapat pada titik 

lokasi 1 Desa Laban (-512 m) yaitu lokasi sebelum tercemar limbah, sedangkan 

konsentrasi tertinggi terdapat pada titik kedua Desa Laban (0 m) yaitu derajat 

pengotoran limbah yang paling tinggi karena pada lokasi tersebut banyak menerima 

beban polutan dari limbah tekstil. Limbah tektil diuraikan oleh bakteri secara aerob, 

sehingga oksigen terkuras habis, air sungai menjadi keruh dan berbau yang 

dibuktikan pada kenaikan konsentrasi BOD pada titik 2 menjadi 21 mg/l. 
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 Berdasarkan baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran, 

Konsentrasi BOD yang memenuhi baku mutu kelas IV saja hanya pada titik lokasi 

4 dengan BOD sebesar 7mg/l artinya kadar BOD nya masih di bawah baku mutu 

yang ditetapkan yaitu 12 mg/l. Titik lokasi 1 dan 5 pada konsentrasi BOD telah 

memenuhi baku mutu kelas III dan IV dengan kadar BOD sebesar 4 mg/l, artinya 

berada di bawah baku mutu yang ditetapkan yaitu 6 mg/l. Kemudian Kadar BOD 

yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu adalah lokasi 2 dan 3. Pada lokasi 

tersebut kualitas airnya tidak mampu untuk digunakan sebagai persyaratan sarana 

rekreasi, pembudidayaan ikan, peternakan dan mengairi tanaman karena air pada 

lokasi tersebut sudah tercampur dengan limbah tekstil yang pekat, sehingga kadar 

oksigen sedikit. Dalam hal ini oksigen diperlukan air sebagai keperluan proses 

fotosintesis dan respirasi. Berikutnya, nilai konsentrasi BOD akan lebih jelas 

dengan Gambar 6 yang menjelaskan tentang jarak dengan perubahan kadar BOD, 

Pembuangan limbah terjadi pada titik lokasi 2 sehingga grafiknya pun naik. Lalu 

pada lokasi 3 dengan jarak ±595 sesudah sumber limbah terjadi penurunan grafik, 

hal ini disebabkan berkurangnya kadar limbah tekstil pada air sungai. 

 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 6. Hubungan Konsentrasi BOD Dengan Jarak Sungai 
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3. DO 

Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk pernapasan, proses 

metabolisme atau pertukaran zat yang nantinya menghasilkan energi untuk 

pertumbuhan dan pembiakan. Oksigen juga diperlukan untuk oksidasi bahan-bahan 

organik dan anorganik di dalam proses aerobik. Berikut Tabel 8 kesesuaian nilai 

DO dengan baku mutu. 

Tabel 8. Kesesuaian Nilai DO 

No. 

Sampel 

Jarak (m) Kadar 

DO 

(mg/l) 

Baku Mutu Kelas Air Keterangan 

II 

 

III 

 

IV 

 

4 3 0 

1 512 
(Setelah titik 2) 

6 √ √ √ Memenuhi kelas II, III, IV 

2 0 3,9 × √ √ Memenuhi kelas III dan IV 

3 595 
(Setelah titik 2) 

3,9 × √ √ Memenuhi kelas III dan IV 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

5 √ √ √ Memenuhi kelas II, III, IV 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

6 √ √ √ Memenuhi kelas II, III, IV 

Sumber : Uji Laboratorium, 2020 

Keterangan : 

√ = Memenuhi baku mutu kelas 

× = Tidak memenuhi baku mutu kelas 

 

 Oksigen yang terlarut dalam air sungai sangat diperlukan agar menjaga 

keberlangsungan makhluk hidup. Nilai DO yang terlalu rendah dapat mengancam 

makhluk hidup yang terdapat pada sungai. Tabel 8 menunjukkan kesesuaian 

oksigen terlarut berdasarkan Peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Pada titik Lokasi 1, 4 dan 5 

telah sesuai dengan baku mutu kelas II, III dan IV karena kadar DO di atas 4 mg/l.  

Sedangkan titik lokasi 2 dan 3 hanya sesuai dengan baku mutu kelas III dan IV 

karena memiliki kadar DO sebesar 3,9 mg/l. Kadar DO sendiri berfungsi untuk 

menunjukkan sesuai atau tidak air digunakan untuk peruntukan tertentu. Pada titik 
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lokasi 1, 4 dan 5 termasuk masih memiliki kandungan oksigen yang dibutuhkan air. 

Pada titik lokasi 2 dan 3 tidak memenuhi baku mutu kelas II yang digunakan sarana 

prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar ataupun tanaman. Pada air 

lokasi 2 dan 3 memiliki kadar DO yang cukup rendah, artinya semakin rendah nilai 

DO maka air tersebut mengandung limbah dari tekstil.  

 Kemudian, pada titik lokas yang ke 4 dan 5 kadar DO mengalami kenaikan. 

Salah satu penyebabnya adanya penambahan air sungai lain seperti sungai 

Bengawan Solo dan Sungai Premulung, serta proses diffusi oksigen ke badan air 

yang tidak terhambat sehingga menyebabkan kadar DO pada titik lokasi 4 dan 5 

semakin tinggi hingga mencapai 6 mg/l. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

sungai telah mengalami proses swa penahiran akibat masuknya limbah. Gambar 7 

menunjukkan hubungan konsentrasi DO dengan jarak sungai mulai dari titik lokasi 

1 hingga titik lokasi 5. 

 

 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 7. Hubungan Konsentrasi DO Dengan Jarak Sungai 
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4. Tembaga (Cu) 

 

Logam tembaga adalah logam yang paling mendominasi disetiap jenis 

pewarna yang dipakai oleh industri tekstil. Tembaga (Cu) termasuk elemen mikro 

yang sangat dibutuhkan oleh organisme darat atau perairan, namun dalam jumlah 

yang sedikit. Unsur-unsur logam berat akan memberikan dampak tidak baik bagi 

lingkungan dan manusia dan dapat mengakibatkan kematian. Dampak akut dari 

logam berat Tembaga (Cu) adalah, pusing, mual, keram perut dampak kronis 

terjadinya kerusakan organ jaringan seperti gangguan ginjal dan liver (Juli S, 1997). 

Lalu, akan terjadi pula kerusakan lingkungan yang berdampak kepada kehidupan 

air seperti ikan di sungai. Tabel 9 merupakan kesesuaian nilai Cu dengan baku 

mutu. 

Tabel 9. Kesesuaian Nilai Cu 

No. 

Sampel 

Jarak (m) Kadar 

Cu 

(mg/l) 

Baku Mutu Kelas Air Keterangan 

II 

 

III 

 

IV 

 

0,02 0,02 0,2 

1 512 
(Sebelum titik 2) 

0,02 √ √ √ Memenuhi Kelas II, III 

dan IV 

2 0 1,4 × × × Tidak memenuhi 

semua kelas 

3 595 
(Setelah titik 2) 

1 × × × Tidak memenuhi 

semua kelas 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

0,18 × × √ Memenuhi kelas IV 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

0,08 × × √ Memenuhi kelas IV 

Sumber : Uji Laboratorium, 2020 

Keterangan : 

√ = Memenuhi baku mutu kelas 

× = Tidak memenuhi baku mutu kelas 

 Tabel 9 menunjukkan  kesesuaian nilai Tembaga (Cu) dengan kisaran nilai 

konsentrasi sebesar 0,02 mg/l hingga 1,4 mg/l. Konsentrasi terendah berada pada 

titik lokasi 1 yang berada pada Desa Laban yaitu sebelum terkena adanya limbah 

tekstil dengan besaran kadar hanya 0,02 mg/l. Konsentrasi tertinggi terdapat pada 

titik lokasi 2 karena pada titik lokasi tersebut banyak menerima beban polutan dari 
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limbah tekstil. Pada titik lokasi 2 memiliki besaran Cu 1,4 mg/l. Penyebab Kenaikan 

kadar Cu sendiri adalah masuknya limbah tektil ke badan sungai. Hal tersebut 

dibuktikan pada titik lokasi 2 yang mengalami kenaikan kadar Cu. 

 Berdasarkan baku mutu air menurut peraturan pemerintah No. 82 tahun 2001 

tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaraan, Konsentrasi Cu 

yang memenuhi baku mutu kelas II, III dan IV hanya pada titik lokasi 1 dengan Cu 

sebesar 0,02 mg/l. Sedangkan, konsentrasi Cu yang hanya memenuhi baku mutu 

kelas IV adalah Titik lokasi 4 dan 5 dengan kadar 0,18 dan 0,08 mg/l. Lalu pada 

titik lokasi 2 dengan kadar Cu 1,4 mg/l dan titik lokasi 3 dengan kadar 1 mg/l tidak 

memenuhi baku mutu kelas sama sekali. Penurunan kadar Cu dimulai pada titik 

lokasi 3 hingga titik lokasi 5, dapat diartikan bahwa sungai telah mengalami swa 

penahiran. Penurunan kadar Cu disebabkan adanya efluen yang masuk dari Sungai 

Bengawan Solo dan Sungai Premulung, sehingga menyebabkan konsentrasi limbah 

mengencer. Penurunan Pada Gambar 8 dapat dilihat hubungan konsentrasi Cu 

dengan jarak sungai. 

 
Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 8. Hubungan Konsentrasi Cu Dengan Jarak Sungai 
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5. Timbal (Pb) 

Timbal dalam industri tekstil berfungsi untuk campuran pewarna. 

Kemudian logam timbal tersebut nantinya akan terakumulasi menjadi limbah cair. 

Timbal juga memiliki tingkat toksisitas yang tinggi dan dapat menyebabkan racun 

bagi beberapa spesies (Wozny dan Kzreslowka, 1993 dalam MacFarlane and 

Burchett, 2002).  Timbal termasuk Logam berat yang berbahaya bagi manusia dan 

lingkungan. Apabila manusia mengkonsumsi air yang tercemar logam berat maka, 

akan berakibat pada kesehatan manusia itu sendiri. Dampak timbal (Pb) bagi 

kesehatan manusia dapat menimbulkan keracunan pada saraf. Pada anak-anak dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan saraf otak, anemia, dan kelumpuhan 

(Soeparman&Suparmin, 2002). Selain itu Pb dapat menyebabkan gangguan pada 

organ seperti Gangguan terhadap fungsi ginjal, Penyakit cardivaskular, Gangguan 

terhadap sistem reproduksi, Gangguan terhadap sistem syaraf. Lalu, akan terjadi 

pula kerusakan lingkungan yang berdampak kepada kehidupan air seperti ikan di 

sungai dan apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan. 

Tabel 10. Kesesuaian Nilai Pb 

No. 

Sampel 

Jarak (m) Kadar 

Pb 

(mg/l) 

Baku Mutu Kelas Air Keterangan 

II 

 

III 

 

IV 

 

0,03 0,03 1 

1 512 
(Sebelum titik 2) 

0,24 × × √ Memenuhi Kelas IV 

2 0 0,41 × × √ Memenuhi Kelas IV  

3 595 
(Setelah titik 2) 

0,34 × × √ Memenuhi Kelas IV 

4 1.618 
(Setelah titik 2) 

0,28 × × √ Memenuhi Kelas IV 

5 3.404 
(Setelah titik 2) 

0,26 × × √ Memenuhi Kelas IV 

Sumber : Uji Laboratorium, 2020 

Keterangan : 

√ = Memenuhi baku mutu kelas 

× = Tidak memenuhi baku mutu kelas 

Berdasarkan Tabel 10 semua nilai timbal hanya memenuhi baku mutu kelas 

IV saja karena kadar Pb di atas angka 0,03 mg/l dan di bawah angka 1 mg/l. Pada 
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titik lokasi 1 memiliki kadar timbal yang paling cukup rendah yaitu 0,24 mg/l, 

besarnya kadar Pb pada lokasi 1 bisa disebabkan oleh adanya limbah domestik atau 

rumah tangga. Sedangkan Kadar Pb tertinggi pada titik lokasi 2 dengan besaran 

0,41 mg/l, kenaikan kadar Pb ini disebabkan oleh adanya limbah tekstil yang masuk 

ke dalam badan sungai karena salah satu karakteristik dari limbah tekstil adalah 

memiliki kadar Pb yang cukup tinggi. 

Kemudian pada titik lokasi ke 3, kadar Pb mengalami penurunan menjadi 

0,34 mg/l sampai pada titik lokasi ke 5 kadar Pb masih terus turun hingga mencapai 

0,26 mg/l. Penurunan kadar Pb tersebut dibarengi oleh jarak yang semakin jauh 

dengan sumber pencemar sehingga kadar Pb menurun dan adanya efluen dari 

Sungai Bengawan Solo dan Sungai Premulung. Dalam hal ini, sungai melakukan 

proses swa penahiran. Pada Gambar 9 menunjukkan grafik hubungan konsentrasi 

Pb dengan jarak sungai. 

 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 9. Hubungan Konsentrasi Pb Dengan Jarak Sungai 
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 Dari kelima titik lokasi penelitian dan juga air limbah tekstil, menunjukkan 

bahwa parameter suhu telah sesuai dengan baku mutu kelas II, III dan IV. Artinya 

mikroorganisme dalam air dapat hidup dengan perairan yang bersuhu normal. 

Perubahan suhu sendiri bisa dipengaruhi oleh keadaan tumbuhan aquatik, 

ketinggian tempat dan faktor cuaca sehingga pada parameter suhu Sungai Samin 

bisa diartikan tidak tercemar. 

 Kemudian dalam parameter BOD yang menunjukkan ketidaksesuaian baku 

mutu adalah titik lokasi 2, 3 sedangkan pada titik lokasi 4 hanya memenuhi baku 

mutu kelas IV dan pada titik lokasi 1 dan titik lokasi 5 memenuhi baku mutu kelas 

III, IV. Selanjutnya, konsentrasi DO yang memenuhi baku mutu kelas II, III dan IV 

adalah titik lokasi 1, 4 dan 5. Lalu pada titik lokasi 2 dan 3 memenuhi kelas III dan 

IV saja. Untuk parameter Cu yang sesuai dengan baku mutu kelas II, III dan IV 

hanya pada titik lokasi 1 karena belum terkena adanya limbah. Pada titik lokasi 2 

dan 3 air sungai tidak memenuhi baku mutu semua kelas karena nilai Cu yang cukup 

tinggi. Kemudian pada titik 4 dan 5 hanya sesuai dengan baku mutu kelas IV saja. 

Selanjutnya dalam parameter Pb, semua Titik lokasi penelitihan hanya memenuhi 

baku mutu kelas IV saja. Dengan parameter DO, BOD, Cu, dan Pb yang 

ditunjukkan, dapat diartikan bahwa Sungai Samin mengalami pencemaran. Dalam 

konsentrasi pH yang ditunjukkan, Kadar pH dari semua titik lokasi sudah sesuai 

dengan baku mutu kelas II, III dan IV. 

 

5.1 Proses Swa Penahiran (Self Purification) Sungai Samin 

Proses swa penahiran (Self Purification) yang terjadi pada Sungai Samin akibat 

limbah tekstil dapat dilihat dengan parameter fisik dan kimia, antara lain dengan 

parameter karakteristik dari limbah tekstil yaitu BOD,DO,Pb, dan Cu. 
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Tabel 11. Nilai Konsentrasi Dari Parameter BOD,DO,Pb,Cu 

No. 

Sampel 
Jarak Parameter Lokasi 

BOD 
(mg/l) 

Memenuhi 

BakuMutu 

BOD 

Kelas 

DO 
(mg/l) 

Memenuhi 

BakuMutu 

DO Kelas 

Pb 
(mg/l) 

Memenuhi 

BakuMutu 

Pb Kelas 

Cu 
(mg/l) 

Memenuhi 

BakuMutu 

Cu Kelas 

1 512 
(Sebelum 

titik 2) 

4 III,IV 6 II, III, 

IV 

0,24 IV 0,02 II, III, 

IV 

Desa 

Laban 

2 0 30 - 3,9 IV 0,41 IV 1,4 - Desa 

Laban 

3 595 
(Setelah 
titik 2) 

21 - 3,9 IV 0,34 IV 1 - Desa 

Laban 

4 1.618 
(Setelah 
titik 2) 

7 IV 5 II, III, 

IV 

0,28 IV 0,18 IV Desa 

Laban 

5 3.404 
(Setelah 

titik 2) 

4 III,IV 6 II, III, 

IV 

0,26 IV 0,08 IV Desa 

Gadingan 

Sumber : Uji Laboratorium, 2020 

 Tabel 11 merupakan nilai konsentrasi dari parameter BOD, DO, Pb, Cu 

beserta nilai baku mutu kelasnya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa telah 

terjadi swa penahiran atau self purification pada jarak 3.404 m setelah titik 2 

(sumber limbah). Hal ini dibuktikan dengan nilai BOD yang turun dari 30 mg/l 

menjadi 4 mg/l dan naiknya nilai DO dari 3,9 mg/l menjadi 6 mg/l. Hal ini 

dibuktikan nilai BOD dan DO pada titik 5 hampir sama dengan titik pertama. Hal 

tersebut terjadi pula pada parameter yang lainnya seperti pH, Pb, Cu dan parameter 

fisik sungai. Swa penahiran yang terjadi pada Sungai Samin disebabkan oleh 

adanya efluen yang masuk dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Premulung, 

adanya udara atau angin yang mensupply sungai sehingga menambah oksigen 

didalamnya. 

 Secara teori, proses swa penahiran terdiri dari zona degradasi, zona 

dekomposisi aktif, zona pemulihan, zona air bersih. Hasil penelitian ditunjukkan 

pada Gambar 10 dan peta hasil penelitian pada Gambar 11. Kemudian, nilai 

parameter ditunjukkan pada Tabel 11. Berikut ini zona yang ada pada penelitian. 
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a. Zona Degradasi ( Warna merah ) 

 Zona ini terdapat pada sumber limbah, dalam hal ini pada daerah tersebut 

terdapat proses dekomposisi oleh bakteri ataupun mikroorganisme. Air limbah yang 

didapatkan pada saluran pembuangan limbah memiliki kadar BOD 56 mg/l, DO 3,9 

mg/l, Cu 2,1 mg/l, dan Pb 1,1 mg/l. Kemudian pembuangan air limbah masuk ke 

dalam Sungai Samin dimulai pada titik lokasi 2 dengan memiliki kadar BOD 

sebesar 30 mg/l, DO 3,9 mg/l, Cu 2,1 mg/l, dan Pb 1,1 mg/l. Sehingga, pada titik 2 

air sungai mengalami perubahan warna menjadi berwarna, berbau, keruh dan suhu 

sedikit meningkat. 

b. Zona Dekomposisi 

Zona yang ditandai dengan menurunnya oksigen terlarut dan konsentrasi BOD 

meningkat. Fase kedua ini sudah tidak ada kehidupan ikan. Warna air sungai 

menjadi gelap, keruh dan berbau. Pada penelitian ini, zona dekomposisi terdapat 

antara titik lokasi 2 yang berada di Sungai Samin dan titik lokasi 3 yang berada di 

Sungai Bengawan Solo. Kelemahan dari pengambilan sampel pada penelitian ini 

yaitu diambil berdasarkan visual saja sehingga zona dekomposisi terlewatkan. 

c. Zona Pemulihan (warna kuning) 

 Zona ini memiliki air dalam proses pembersihan kembali dari limbah tekstil. 

Dalam hal ini, zona pemulihan terdapat pada titik 3 dan titik 4. Penurunan zat 

limbah pada titik lokasi 3 belum begitu signifikan. Titik lokasi 3 memiliki kadar 

BOD sebesar 21 mg/l, DO 3,9 mg/l, Cu 1 mg/l dan Pb 0,34 mg/l. Kemudian, pada 

titik lokasi 4 mulai terjadi perubahan yang cukup signifikan menjadi lebih normal. 

Titik lokasi 4 memiliki BOD sebesar 7 mg/l, DO 5 mg/l, Cu 0,18 dan Pb 0,28 mg/l. 

Penurunan zat limbah ini terjadi karena sebelum titik 3 dan 4 terdapat efluen dari 

Sungai Bengawan Solo dan Sungai Premulung. 

d. Zona Air Bersih (warna hijau) 

 Pada zona air bersih ini, kualitas air sungai mulai kembali normal lagi sesuai 

dengan kondisi alaminya. Indikasinya adalah oksigen terlarut mulai kembali normal 
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dan terdapat lumut dalam air hingga hewan-hewan perairan seperti ikan. Dalam 

lokasi ini, penulis sudah mulai menemui banyak penduduk sekitar yang mencari 

ikan di sungai. Zona air bersih ini terdapat pada di titik 1 yaitu lokasi sebelum 

terkena limbah tekstil dan titik 5 yang berlokasi di Desa Gadingan dan memiliki 

nilai parameter BOD sebesar 4 mg/l, DO 6 mg/l, Cu 0,08 mg/l dan Pb 0,26 mg/l. 

 

 

Sumber : Analisis penulis, 2020 

Gambar 10. Zona Dalam Proses Swa Penahiran Sungai Samin 
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Gambar 11. Peta Zona Swa Penahiran Sungai Samin 

 

4. PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari bab pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan mengenai 

penelitian ini bahwa : 

1. Kualitas air pada Sungai Samin belom sesuai dengan baku mutu Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Kelas II,III dan IV tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal tersebut 

disebabkan oleh pembuangan limbah tekstil Desa Laban ke dalam sungai. 

Selain itu, limbah juga seharusnya melewati proses pengolahan terlebih dahulu. 

Parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu adalah BOD, DO, Pb dan Cu. 

Proses pembuatan pada industri tekstil di Desa Laban sendiri diawali dengan 

pemotongan kain, pewarnaan, penyablonan, pencucian dan penjemuran. Pada 

proses pencucian ini yang telah menghasilkan limbah cair yang mengandung 

polutan. 
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2. Sungai Samin telah mengalami swa penahiran atau penjernihan kembali pada 

jarak 3.404 m. Dalam hal ini ditandai dengan nilai BOD yang turun dari 30 mg/l 

menjadi 4 mg/l dan naiknya nilai DO dari 3,9 mg/l menjadi 6 mg/l. Sehingga, 

nilai BOD dan DO pada titik 5 hampir sama dengan titik pertama. Hal tersebut 

terjadi pula pada parameter yang lainnya seperti pH, Pb, Cu dan parameter fisik 

sungai. Swa penahiran yang terjadi pada Sungai Samin disebabkan oleh adanya 

efluen yang masuk dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Premulung, adanya 

udara atau angin yang mensupply sungai sehingga menambah oksigen 

didalamnya. 

 

1.2 Saran 

 

1. Penelitian ini menguji parameter pH melalui uji laboratorium. Dalam hal ini 

tentu ada delay waktu antara pengambilan sampel air dengan uji laboratorium, 

sehingga akan mempengaruhi nilai pH itu sendiri. Maka untuk mendapatkan 

hasil pH yang sesuai dan tepat sebaiknya parameter pH diuji di tempat. 

2. Pengambilan sampel air hanya berdasarkan  visual saja sehingga salah satu zona 

purifikasi yaitu zona dekomposisi terlewatkan untuk di ambil sampel airnya. 

Maka sebaiknya lebih memperhatikan daerah zona purifikasinya. 

3. Menindaklanjuti permasalahan dalam pengelolaan limbah tekstil, mengingat 

tingginya pencemaran kualitas air pada Sungai Samin yang bisa mengganggu 

kelestarian dan ekosistem lingkungan berkelanjutan. Maka sebaiknya dibangun 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang letaknya cukup strategis dan 

melakukan sistem pembuangan limbah berkala supaya polutan dapat dinetralisir 

saat masuk kebadan sungai.  

4. Pencemaran yang ada pada Sungai Samin perlu menjadi perhatian khusus bagi 

pengusaha UMKM industri tekstil. Peran pemerintah juga perlu untuk ikut andil 

dalam mengurangi, mengatasi, mengawasi pencemaran yang terjadi pada 

Sungai Samin. 
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