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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sungai merupakan tempat-tempat dan wadah – wadah serta jaringan pengaliran 

sungai mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta 

sepanjang pengalirannya oleh garis luar pengamatan (Peraturan Pemerintah No.35 

tahun 1991). Sungai mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber daya 

alam (SDA)  yang mendukung kehidupan masyarakat seperti untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, dan industri. Demikian 

pula fungsinya bagi alam sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna. 

Akan tetapi, fungsi sungai saat ini mulai beralih menjadi tempat pembuangan 

limbah cair yang dapat mengakibatkan kondisi kualitas air sungai menurun. Oleh 

karena itu sungai perlu dipelihara agar dapat menjalankan fungsinya secara baik 

dan berkelanjutan. Adanya kegiatan manusia merupakan faktor yang paling utama 

dalam hal mempengaruhi kualitas air sungai. 

 Kualitas air sungai dapat diketahui melalui faktor fisik, kimia maupun 

biologi dari air sungai. Masukan buangan ke dalam sungai akan mengakibatkan 

terjadinya perubahan faktor fisika, kimia dan biologi di dalam air sungai. Perubahan 

ini mampu melarutkan bahan-bahan yang penting dalam perairan, sehingga mampu 

mengganggu lingkungan air sungai. Pada sungai secara alami mampu 

membersihkan diri dengan cara oksidasi dari udara, penambahan efluen baru, 

terdapatnya mata air atau sungai yang masuk (reoksigenasi), masuknya air hujan 

lalu sungai akan mengalami swa penahiran atau self purification. Sungai pada jarak 

tertentu mampu membersihkan diri menjadi tidak tercemar lagi, oleh karena itu 

perlu di teliti sejauh mana sungai mampu melakukan swa penahiran. 

Saat ini, sektor industri di Indonesia semakin berkembang pesat dan beraneka 

ragam jenisnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan lingkungan 

akibat limbah industri harus diperhatikan. Pembangunan dibidang industri 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, 
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bila perumusan kebijaksanaan pembangunan industri tidak memasukkan unsur-

unsur pertimbangan yang berorientasi pada komponen lingkungan seperti air, udara 

dan tanah maka akan mengalami penurunan kualitas yang substansial sebagai 

pencemar oleh limbah industri. 

Pabrik tekstil merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah-limbah 

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

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

ini, masih banyak yang membuang limbah cair ke Sungai Samin tanpa adanya 

pengolahan terlebih dahulu, sehingga limbah tersebut dapat menganggu lingkungan 

fisik air sungai. 

Industri tekstil di Desa Laban sendiri lokasinya bersifat komunal atau 

berkelompok, sehingga wilayahnya berdekatan satu sama lain dan memiliki satu 

saluran pembuangan limbah yang berada di Desa Laban. Aktivitas industri tekstil 

di Desa Laban Kecamatan Mojolaban ini lebih kepada penyablonan atau pewarnaan 

kain hingga menjadi kain jumput atau kain pantai. Proses pembuatannya sendiri 

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

terakhir yaitu penjemuran yang biasanya penjemuran dilakukan di luar rumah 

produksi atau di tanggul pinggir sungai bengawan solo. Produksi kain pantai di 

Desa Laban mampu menghasilkan 60 kain pantai sepanjang 27 meter per harinya. 

Pada saat proses pencucian inilah yang nantinya akan menghasilkan limbah cair 

yang berbahaya jika dibuang di sungai. 

Karakteristik limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik tekstil ini sangat 

berhubungan dengan bahan yang digunakan untuk tahapan proses pembuatan 

tekstil. Karakteristik limbah tekstil memiliki nilai COD dan BOD yang tinggi. Hasil 

percobaan di laboratorium BBT (Balai Besar Tekstil) menunjukkan bahwa air dari 

limbah cair tekstil yang mengandung beberapa zat warna reaksi sebanyak 225 mg/l 

mempunyai COD sebesar 534 mg/l dan BOD 99 mg/l. Adapun Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001  
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 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, batas 

maksimum COD sebesar 100 mg/l dan BOD sebesar 12 mg/l. Selain itu limbah 

tekstil juga mengandung beberapa jenis logam berat yang berbahaya. Kandungan 

logam berat tersebut juga menjadi salah satu karakteristik dari limbah tekstil.  

Tabel 1.1 menunjukkan jenis UMKM di Desa Laban Kecamatan Mojolaban 

tahun 2018. Desa Laban memiliki jenis industri kecil dan rumahan antara lain 

industri mebel, industri tekstil, industri gamelan, industri makanan, jasa, 

perdagangan. Industri tekstil di Desa Laban berjumlah 13 dengan rata-rata omzet 

sebesar ± Rp.600.000.000/tahun. 

Gambar 1.1 merupakan salah satu contoh pembuangan yang berasal dari limbah 

tekstil Desa Laban Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Pada gambar 

tersebut menunjukkan pembuangan limbah cair oleh pabrik tekstil ke saluran 

perairan kecil di dekat pabrik. Dalam hal ini limbah disalurkan melalui pipa yang 

tertanam di bawah tanah dan dikeluarkan kedalam saluran air, biasanya industri 

kain jumput ini membuang limbahnya pada pukul 08.00 – 13.00 wib setiap harinya. 

Setiap industri tekstil di Desa Laban menghasilkan kira kira 4000 liter air limbah 

setiap harinya yang nantinya dibuang ke Sungai Samin. 

Tabel 1.1 Jenis UMKM Desa Laban Kecamatan Mojolaban Tahun  2018 

Jenis Usaha Jumlah 

Industri Mebel 3 

Industri Tekstil 13 

Industri Gamelan 4 

Industri Makanan 6 

Jasa 7 

Perdagangan 32 

Sumber : Kecamatan Mojolaban 
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.  

Sumber : Penulis 

Gambar 1.1 Pembuangan Limbah Tekstil Oleh Pabrik 

Gambar 1.2 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. Saluran kecil tersebutlah yang 

dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair.  

 

Sumber : Penulis 

Gambar 1.2 Pembuangan Akhir Limbah Tekstil Menuju Sungai 
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Sungai Samin merupakan sungai yang digunakan oleh Industri tekstil 

sebagai tempat pembuangan limbah cair. Setiap harinya industri tekstil tersebut 

membuang limbahnya ke Sungai Samin dan sungai tersebut mengalami 

perubahan fisik (bau,kekeruhan, warna), kimia (BOD,DO, Tembaga Cu, 

Timbal Pb). Kemudian limbah yang berada pada Sungai Samin tersebut akan 

mengalir hingga Sungai Bengawan Solo. 

 

Sumber : Penulis 

Gambar 1.3 Area Persawahan Yang Terkena Limbah 

Pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa saluran limbah bocor hingga area 

persawahan. Limbah cair dari industri tekstil yang dibuang ke Sungai Samin 

menyebabkan Sungai Bengawan Solo tercampur limbah cair sehingga dapat 

mengganggu kondisi lingkungan air Sungai dan mencemari pengairan persawahan 

yang berdampak pada kesuburan padi. Berdasarkan pertimbangan dari berbagai 

masalah tentang limbah industri tekstil di Sungai Samin maka penulis mengadakan 

penelitian di daerah tersebut dengan judul: “ANALISIS KUALITAS AIR AKIBAT 

LIMBAH TEKSTIL DI SUNGAI SAMIN KECAMATAN MOJOLABAN 

KABUPATEN SUKOHARJO” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang akan 

dikembangkan dalam 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 (sarana rekreasi air, budidaya 

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

dan IV (mengairi pertanaman) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air? 

2. Pada jarak berapa air Sungai Samin mengalami proses penjernihan kembali 

(self purification)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

a. Menganalisis kesesuaian kualitas air Kali Samin dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2001 Kelas II, III, IV tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air. 

b. Menentukan jarak terjadinya proses penjernihan kembali (self purification) air 

Kali Samin akibat limbah industri. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan 

menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah setempat tentang dampak 

yang ditimbulkan dari limbah tekstil. 

 

 

 

 

 



7 
 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Air sungai 

Air Sungai merupakan aliran air yang terbentuk karena faktor alam dan 

termasuk air permukaan yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Air sungai 

mengalir dari hulu yang berasal dari pegunungan lalu turun melewati bagian 

tengah kemudian mengalir ke hilir seperti muara. Fungsi dari sungai adalah 

sebagai sumber air minum dan sumber irigasi, sebagai sarana transportasi, 

perikanan dan lain-lain. Aktivitas dari manusia inilah yang menyebabkan 

sungai menjadi rentan terhadap pencemaran air. Dalam hal ini, pertumbuhan 

industri juga mampu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan 

(Soemarwoto, 2003) 

Proses pencemaran dimulai, karena air sungai mengalami degradasi yang 

disebabkan oleh adanya limbah, sehingga kadar oksigen terlarut semakin 

berkurang. Berkurangnya oksigen terlarut menyebabkan air sungai menjadi 

keruh, sehingga menyebabkan sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air 

sungai. Kehidupan air sungai yang gelap, karena kurangnya sinar matahari akan 

menyebabkan kehidupan algae atau mikro-organisme akan hilang dalam air 

sungai. Hilangnya fotosintesis dari algae, menyebabkan respirasi dengan jalan 

reproduksi oksigen yang biasanya ikut menunjang persediaan oksigen terlarut 

(Dissolved Oxygen) akan berkurang. (Slamet Riyadi, 1984) 

b. Pencemaran Air 

Pencemaran air disebabkan oleh masuknya bahan pencemar atau polutan 

yang  berupa gas, bahan terlarut,  atau partikulat.  Pencemar atau polutan dapat 

memasuki badan air melalui berbagai macam cara, contohnya yaitu melalui 

atmosfir, tanah, run off pertanian (limpasan), limbah domestik atau limbah 

rumah tangga,  limbah perkotaan, pembuangan limbah industri dan lain-lain 

(Effendi, 2003).  Pencemaran ini mampu menyebabkan gangguan kesehatan 

bagi manusia, hewan ataupun tumbuhan. 
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Air tercemar merupakan air yang telah mengalami perubahan secara fisik 

seperti perubahan suhu kemudian mengalami penurunan kadar oksigen terlarut, 

sehingga organisme di dalam air akan terganggu.  Selain itu ada perubahan pH, 

warna, rasa, bau. Adapun secara kimia yang dapat diketahui dengan uji 

laboratorium. Pencemaran dalam penelitian ini  khususnya adalah karena 

pembuangan limbah yang tidak memperhatikan lingkungannya yang 

mengakibatkan kualitas air sungai menurun. 

c. Kualitas air sungai 

Kualitas air sungai merupakan sifat air dan kandungan makhluk hidup, 

zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan 

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

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

sebagainya) (Effendi, 2003). Berikut merupakan penjelasan parameter-

parameter kualitas air ; 

1) Warna air  

 Warna perairan disebabkan oleh adanya bahan organik dan bahan 

anorganik karena keberadaan plankton, humus, dan ion-ion logam (misalnya 

besi dan mangan), serta bahan-bahan lain. Adanya besi oksida menyebabkan 

air berwarna kemerahan, sedangkan mangan dioksida menyebabkan air 

berwarna kecoklatan atau kehitaman (Peavy et al., 1985, dalam Hefni Effendi, 

2003) 

2) Suhu 

Suhu air berbeda – beda sesuai dengan iklim dan musim, suhu normal 

agak sedikit lebih tinggi dari pada suhu umum persedian air kota. Ukuran-

ukuran suhu adalah berguna dalam memperlihatkan kecenderungan aktivitas-

aktifitas kimiawi dan biologis, pengenalan, tekanan uap, ketegangan 

permukaan dan nilai-nilai penjenuhan dari pada benda-benda padat dan gas-

gas. Oleh karna itu, suhu, merupakan faktor penting guna mengetahui adanya 

perubahan kondisi fisik air yang mencerminkan adanya pencemaran dalam 

air. 
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3) Pengeruhan 

 Pengeruhan terjadi disebabkan oleh adanya zat-zat koloid yaitu zat 

yang terapung serta terurai secara halus sekali, disebabkan pula oleh jasad 

renik, lumpur, tanah liat dan benda terapung yang tidak mengendap dengan 

segera. Kekeruhan digunakan untuk mengetahui kualitas air yang erat 

kaitannya dengan TSS (Total Suspended Solid). Nilai TSS dapat 

meningkatkan nilai kekeruhan pada air. 

4) Bau  

 Bau dalam air sukar untuk dinyatakan dalam skala, karena banyak 

ragamnya. Penentuan bau menggunakan panca indra, kriteria bau misalnya 

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

Kandungan bahan organik yang berlebihan dalam air limbah maupun air 

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

proses pembusukan bahan organik oleh bakteri dengan menggunakan oksigen 

terlarut. 

5) Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid)  

 Padatan Tersuspensi merupakan padatan yang menyebabkan 

kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat mengendap langsung. Padatan 

tersuspensi terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih 

kecil dari pada sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, 

sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Air buangan industri mengandung 

jumlah padatan tersuspensi dalam jumlah yang sangat bervariasi tergantung 

dari jenis industrinya. (Fardiaz, 1992). 

6) BOD (Biological Oxygen Demand ) 

 Uji coba kebutuhan oksigen biokimia merupakan ujicoba yang paling 

penting untuk menentukan kekuatan atau daya cemar air limbah, sampah 

industri, selokan, selokan dan air yang telah tercemar. Uji coba BOD 

mengukur jumlah zat organik yang kemungkinan akan dioksidasi oleh 

kegiatan-kegiatan bakteri anaerobik (bakteri yang hidup dengan oksigen) 

biasanya dalam masa lima hari pada 20oC. 
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 Kadar BOD dalam perairan dapat mengindikasi bahwa perairan telah 

mengalami pencemaran. Selain itu, untuk menyatakan perairan yang tercemar 

tentunya didukung dengan parameter penting lainnya seperti COD dan DO. 

7) COD (Chemical Oxygen Demand ) 

 Uji coba kebutuhan kimiawi juga digunakan secara luas sebagai suatu 

ukuran kekuatan pencemaran dari air limbah domestik maupun sampah 

industri. Uji coba tersebut direncanakan untuk mengukur oksigen yang 

dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik. Ukuran kadar COD biasanya 

melebihi dari kadar BOD, Perbedaannya COD fokus pada kebutuhan oksigen 

yang akan dioksidasi secara kimiawi. 

8) pH (Power of Hydrogen) 

 pH menyatakan intensitas kemasam atau alkalinitas dari suatu cairan 

encer dan mewakili konsentrasi hidrogen ionnya. Adanya bahan-bahan 

organik dalam perairan akan mengubah sifat air tersebut semakin asam. 

Parameter-parameter tersebut adalah penentuan kualitas air permukaan yang 

akan mengalami perubahan lanjut kaera akan berinterasi dengan vegetasi-

vegetasi yang berada disekitar perairan. Oleh karena itu, uji kualitas air sungai 

akan dilakukan untuk menentukan kualitas perairan. 

9) DO ( Dissolved Oxygen / Oxygen Demand ) 

 Ketentuan-ketentuan uji coba oksigen terlarut penting untuk 

menjamin keadaan-keadaan aerobik dalam daerah perairan yang menampung 

zat-zat pencemaran dalam bentuk air limbah, sampah-sampah industri dan 

selokan-selokan yang berasal dari instalasi sarana pembuangan untuk 

mengoksidasi limbah. 

10) Timbal (Pb) & Tembaga (Cu) 

Timbal (Pb) & Tembaga (Cu) adalah mikro elemen yang cukup 

penting dalam tubuh manusia, tapi pada tingkatan tertentu bisa menjadi racun 

untuk mahluk hidup. Sehingga, Badan Standarisasi Nasional Indonesia dalam 

SNI Nomor 01-3751-2006 tentang tepung terigu sebagai bahan makanan 
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mencantumkan logam ini ke dalam golongan logam pencemar. Timbal dapat 

menyebabkan anemia, kerusakan otak, keguguran, dan kematian janin waktu 

lahir (Katzung,1995: Widiowati,2007). logam ini banyak ditemukan dalam 

produk pangan industri contohnya tepung terigu. 

d.  Dampak Pencemaran Air Limbah 

Dampak pencemaran air limbah secara fisik air dapat berupa suhu, 

perubahan warna, bau, dan TSS. Suhu memperlihatkan kecenderungan 

aktivitas kimiawi dan biologis badan air. Kenaikan suhu air akan 

menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut: jumlah oksigen terlarut di 

dalam air menurun, kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan 

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

ikan dan hewan air lainnya mungkin akan mati. (Fardiaz, 1992) 

e.  Proses Swa Penahiran (Self Purification) 

Penjernihan kembali secara alamiah pada badan air sungai dapat 

diketahui melalui beberapa indikator secara fisik maupun kimia. Tanda-tanda 

fisik dapat dilihat dari bau, warna maupun tingkat kejernihan (Slamet Riyadi, 

1984). Slamet Riyadi (1984), membagi beberapa zona pengembangan 

pemurnian alami yaitu : 

1) Zona Degradasi (Zone Of Degradation) 

 Dalam fase ini proses pencemaran dimulai, karena air sungai mengalami 

degradasi yang disebabkan oleh proses dekomposi atau penguraian. 

Degradasi dalam air sungai menyebabkan kadar oksigen terlarut dengan cepat 

semakin berkurang. Berkurangnya oksigen terlarut kurang dari 40% 

menyebabkan air sungai menjadi keruh yang menyebabkan sinar matahari 

tidak dapat masuk ke dalam air sungai. Kehidupan air sungai yang gelap 

karena kurangnya sinar matahari akan menyebabkan kehidupan algae atau 

mikro-organisme akan hilang dalam air sungai. Hilangnya fotosintesis dari 

algae mengakibatkan persediaan oksigen terlarut (Dissolved Oxygen) akan 

berkurang. 
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2) Zona Dekomposisi (Zone Of Active Decompotition) 

 Dari fase pertama proses pencemaran kemudian masuk ke dalam fase kedua, 

oksigen terlarut berkurang mulai dari 40 – 0%. Fase kedua ini sudah tidak ada 

kehidupan ikan. Warna air sungai menjadi gelap dan keruh. Perubahan ke 

zona berikut akan berjalan lambat apabila proses dekomposisi berjalan sangat 

ekstrim. 

3) Zona Rehabilitatif (Zone Of Recovery/ Rehabilitatif) 

 Dalam zona ini kadar oksigen terlarut mengalami peningkatan. Peningkatan 

oksigen terlarut ditandai dengan kehidupan air yang secara perlahan 

meningkat pula. Kehidupan air tersebut yaitu lumut dan ikan-ikan di sungai. 

Kemudian air menjadi lebih jernih dibandingkan dengan zona-zona terdahulu 

dan algae mulai timbul kembali. 

4) Zona Penjernihan Kembali (Zona Of Cleaner Water) 

 Dalam zona ini yang merupakan fase terakhir dari rangkaian proses. Secara 

alamiah keadaan ini membuat air sungai menjadi pulih kembali seperti semula 

seperti warna air yang terlihat lebih jernih dan terdapat algae yang membantu 

proses fotosintesa, sehingga mengembalikan kehidupan ikan-ikan di sungai. 

Berikut Gambar 1.4 mengenai beberapa zona pengembangan pemurnian 

alami. 

 

Sumber : Environmental Engineering-II, Solapur university 

Gambar 1.4 DO SAG CURVE pada proses Purifikasi Di Sebuah Sungai. 
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f. Karakteristik Limbah Tekstil 

Limbah tekstil merupakan non product output dari kegiatan industri tekstil, 

khususnya di dalam proses produksinya yang mempunyai unit finishing-

pewarnaan (dyeing) dan memiliki potensi sebagai penyebab pencemaran air 

dengan kandungan amoniak yang tinggi. Baku mutu yang tinggi menjadi 

penyebab kekeruhan pada air yang menyebabkan sinar matahari terhalang 

masuk ke dasar air sehingga proses dalam ekosistem pada sungai tidak dapat 

berlangsung. Selain itu limbah juga menyebabkan bau busuk pada air dan 

mengakibatkan kematian pada biota air.  

Limbah cair yang dihasilkan dalam proses pewarnaan tekstil, berupa cairan 

berwarna yang merupakan senyawa kimia sintetis dan memiliki kekuatan 

pencemar yang cukup  kuat dengan nilai COD dan BOD nya yang tinggi. Salah 

satu contoh hasil percobaan di laboratorium BBT (Balai Besar Tekstil) 

menunjukkan bahwa air dari limbah cair tekstil yang mengandung beberapa zat 

warna reaktif sebanyak 225 mg/l mempunyai COD sebesar 

534 mg/l dan BOD 99 mg/l. Pewarna yang umumnya digunakan hingga 80% 

proses pengerjaan dalam industri tekstil adalah pewarna jenis azo (Zolinger et.al 

1987 dalam m. sudha et.al. 2014). 

Pewarna jenis azo tersebut dapat membuat warna tekstil menjadi jelas dan 

cerah. Pewarna azo sendiri tergolong limbah yang cukup sulit untuk diuraikan 

dan pada kadar tertentu bersifat toksik dan karsinogenik (Dewi, S,R & Lestari, 

S.2010). Dalam pewarna jenis azo juga terdapat auksokrom/radikal yang 

mengikat kromofor sehingga warna akan terikat dalam serat tekstil. Ikatan 

kedua gugus tersebut menyebabkan zat warna azo tidak dapat hilang dari 

perairan.  

Limbah pewarna azo yang dibuang ke dalam sungai dapat mempengaruhi 

transparansi warna air sungai, sehingga sinar matahari terhalang masuk ke 

dalam dasar sungai. Selain itu, juga bersifat toksik (mengurangi kadar oksigen) 

dan mutagenik terhadap organisme dalam air sungai. Nirmalarani et.al (1988) 

dalam M.Sudha. et.al (2014) menyebutkan jika pewarna azo dapat mengurangi 
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efisiensi germinasi benih dan pertumbuhan tumbuhan, sedangkan dalam kadar 

konsentrasi yang lebih tinggi mampu menghambat pertumbuhan tunas dan akar. 

Selain itu, logam berat juga menjadi salah satu dari karakteristik limbah tektil. 

Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut ini 

 

Tabel 1.2 Kandungan Logam Berat Pada Beberapa Pewarna Tekstil 

 
Logam Konsentrasi dalam kelas pewarna/Dyes (mg/L) 

Asam Basa Direct Disperse Fiber Reactive Vat 

Arsenic <1 <1 <1 <1 1,4 <1 

Cadmium <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Chromium 9 2,5 3,0 3,0 24 83 

Cobalt 3,2 <1 <1 <1 <1 <1 

Tembaga 7,9 33 35 45 71 110 

Timbal 37 8 28 3,7 52 6 

Merkuri <1 0,5 0,5 <1 0,5 1,0 

Seng <13 32 8 3 4 4 

(Sumber: Zille, 2005) 

 

 

g. Baku Mutu Air Limbah 

 Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan 

atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah 

yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau 

kegiatan. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan). Oleh karena 

itu, sangat diperlukan menentukan kelas pada air agar mengetahui peringkat 

kualitas air yang nantinya akan dimanfaatkan untuk peruntukan tertentu. Dalam 

hal ini, pemerintah telah menentukan kelas kualitas air tersebut dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Rifai Qoirul Anam (2017) dalam penelitianya berjudul: “Analisis 

Kualitas Air Anak Sungai Bedok di Desa Tirtonimolo Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul” 

Tujuan : 

1. Menganalisis kesesuaian kualitas air Anak Sungai Bedok dengan standar yang 

telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 kelas IV 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

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

Anak Sungai Bedok akibat limbah industri. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Rifai Qoirul Anam 

(2017) ini adalah metode survey lapangan sedangkan Pengambilan sampel air 

menggunakan metode purposive sampling. Dalam pemilihan sampel air, peneliti 

mengambil 5 sampel, dalam hal ini sampel satu berjarak 200 m sebelum air sungai 

tercampur dengan air limbah, sampel  dua diambil di lokasi tercampurnya air 

sungai dengan dengan sumber limbah, sampel ketiga pada berjarak  200 m dari 

titik kedua atau sumber limbah, sampel keempat pada jarak 350 m dari titik ketiga 

lalu sampel lima terdapat pada kondisi fisik air sungai  yang telah jernih.  

 

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak Sungai Bedok 

mengalami proses swa penahiran pada titik 5, hal ini terbukti bahwa pada jarak 

tersebut terjadi penurunan nilai konsentrasi BOD dan terjadi kenaikan nilai 

konsentrasi DO yaitu 4 mg/l dan 6.9 mg/l. Secara alamiah keadaan ini membuat 

air sungai menjadi pulih kembali seperti warna air jernih, tanaman sekitar 

kembali muncul sehingga mengembalikan kehidupan ikan ikan di sungai. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada 

lokasi penelitian, tujuan penelitian dan metode penelitian. Lokasi penulis 

terletak di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sedangkan 

penelitian ini terletak pada Desa Tirtonimolo Kecamatan Kasihan Kabupaten 
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Bantul, Tujuan penelitian penulis yaitu Menganalisis kesesuaian kualitas air 

sungai kelas IV dan menentukan jarak terjadinya proses self purification air kali 

Samin. 

 

Sutrisno (2012) dalam penelitianya y a n g  berjudul : “Pencemaran Kualitas 

Air Kali Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar”.  

Tujuan : 

1. Mengetahui distribusi kualitas air kali Jeruksawit. 

2. Mengetahui jarak terjadinya penjernihan kembali (Self Purification) 

3. Mengetahui dampak dari pencemaran Kali Jeruksawit. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

survey. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dan pengukuran yamg 

sistematis terhadap fenomena yang telah ada. Teknik pengambilan sampel 

peneliti menggunakan metode sampel. 

Data yang digunakan yaitu data sekunder beserta data primer hasil dari 

observasi lapangan. Data sekunder sendiri meliputi peta jaringan sungai, peta 

penggunaan lahan dan peta rupa bumi. Sedangkan untuk data primer, sampel 

air Kali Jeruksawit yang telah uji laboratorium. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Distribusi kualitas air Kali Jeruksawit mampu dilihat melalui 2 parameter, yaitu 

parameter fisik dan parameter kimia.  

a) Parameter fisik seperti warna air dan bau air. Warna air dengan jarak -500 m 

dari sumber limbah masih normal atau bening, lalu pada jarak ±800 m hingga 

±2500 m dari sumber limbah warna air menjadi kehitam-hitaman, hal 

tersebut membuktikan bahwa dijarak itu sudah tercemar. Kemudian pada 

Jarak ±2700 m hingga ±4000 m dari sumber limbah warna airnya cukup 

bening atau kembali normal. Sedangkan Bau air pada jarak -500m dari 

sumber limbah tidak berbau. Lalu pada Jarak ±800m hingga ±2500m air 
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mulai berbau busuk. Kemudian pada Jarak ±2700 m hingga ±4000m bau air 

kembali normal atau tidak berbau.  

b) Parameter kimia berupa BOD (Biochemical oxygen demand) dan DO 

(dissolved oxygen), BOD p a d a  jarak –500 m dari sumber limbah nilainya 

sebesar 9,78 ppm. L a l u  p a d a  Jarak ±800m dari sumber limbah nilai 

BOD sebesar 5,52 ppm, Hal ini membuktikan bahwa sudah mengalami 

pencemaran. Kemudian pada jarak ±2700 m dari sumber limbah nilai BOD 

sebesar 19,6 ppm, Hal ini menunjukkan air mengalami Swa Penahiran atau 

self purification. Berdasarkan DO, pada jarak -500 m dari sumber limbah 

nilai DO sebesar 1,94 ppm, lalu pada jarak ±800 m, ±1300 m, dan ±1800 m 

nilai DO sebesar < 0,1 ppm dan pada Jarak ±2500 m nilai DO meninjukkan 

sebesar 0,26 ppm. Kemudian pada Jarak ±2700 m nilai DO sebesar 3,01 ppm, 

hal ini membuktikan terjadinya swa penahiran atau self purification pada 

sungai.  

2. Kali Jeruksawit mengalami Swa penahiran atau self purification pada jarak 

±2700  meter dari sumber limbah. 

3. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu estetika lingkungan. 

Dampak estetika lingkungan dapat berupa warna air yang berubah menjadi 

kehitam-hitaman dan berbau tak sedap. Kali Jeruksawit telah mengalami 

pencemaran air sehingga Kali Jeruksawit telah tidak sesuai lagi bagi kehidupan 

disekitar sungai. 

Eka Rosi R (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kualitas Air Sungai 

Samin Akibat Pencemaran Limbah Alkohol Desa Ngombakan Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

Tujuan : 

1. Menganalisis kesesuaian kualitas air Sungai Samin dengan PP No.82 Tahun 

2001 untuk kelas II, III, IV 

2. Menganalisis jarak terjadinya self purification pada Sungai Samin 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Eka Rosi R (2017) ini 

adalah metode survey lapangan sedangkan Pengambilan sampel air menggunakan 

metode purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Berdasar parameter fisik seperti warna, bau, kekeruhan suhu dan TSS, kualitas 

air dari Sungai Samin mengalami penurunan. Berdasar parameter kimia seperti 

BOD,COD,DO,pH dan Sulfida, telah terjadi pencemaran setelah air sungai 

bercampur dengan limbah lalu sungai mengalami self purification atau swa 

penahiran 

2. Sungai Samin melewati Desa Ngombakan terbagi dalam 3 zona self purification 

yaitu zona dekomposisi, biodegradasi dan pemulihan 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi 

penelitian, tujuan penelitian dan metode penelitian. Lokasi penulis terletak di Desa 

Laban, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, sedangkan penelitian ini 

terletak pada Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian 

penulis yaitu Menganalisis kesesuaian kualitas air sungai kelas IV dan menentukan 

jarak terjadinya proses self purification air Kali Samin, sedangkan penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui distribusi kualitas air, mengetahui jarak swa penahiran 

sungai, mengetahui dampak dari pencemaran. 

 

Perbedaan penelitian dari kedua penulis di atas adalah : 

1. Uji yang dilakukan penulis meliputi uji fisik antara lain warna dan bau, suhu 

kemudian uji kimia meliputi BOD ,pH dan DO 

2. Sumber limbah adalah limbah tekstil dari industri rumahan kain pantai atau kain 

jumput   

3. Lokasi penelitian di Sungai Samin Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, 

Kabupaten Sukoharjo. 
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
 

 

No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. 
Rifai Qoirul Anam 

(2017) 

Analisis Kualitas Air 

Anak Sungai Bedok di 

Desa Tirtonimolo 

Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul. 

1. Menganalisis kesesuaian kualitas 

air Anak Sungai Bedok dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2001 kelas IV tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air. 

2.  Menentukan jarak terjadinya 

proses penjernihan kembali (self 

purification) air Anak Sungai 

Bedok akibat limbah industri. 

 

Metode Survei 1. Kualitas air dari Anak Sungai 

Bedok setelah terkena limbah cair 

pabrik gula. 

2. Anak Sungai Bedok mengalami 

proses swa penahiran atau Self 

Purification 

2. Sutrisno (2012) Analisis Pencemaran 

Kualitas Air Kali Jeruk 

Sawit Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar. 

1. Mengetahui pencemaran 

kualitas air ali Jeruk Sawit 

2. Mengetahui titik kejernihan 

3. Mengetahui dampak 

pecemaran Kali Jeruk Sawit 

Metode Survei 1. Kualitas air Kali Jeruk Sawit terjadi 

pencemaran. 

2. Kali Jeruk Sawit dapat terjadi 

penjernihan air kembali. 

3. Dampak dari pencemaran air adalah 

estetika lingkungan. 
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Lanjutan Tabel 1.3 

 
3. Eka Rosi R 

(2018) 

Analisis Kualitas Air 

Sungai Samin Akibat 

Pencemaran Limbah 

Alkohol Desa 

Ngombakan 

Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

1. Menganalisis kesesuaian kualitas air 

Sungai Samin dengan PP No.82 Tahun 

2001 untuk kelas II, III, IV 

 

2. Menganalisis jarak terjadinya self 

purification pada Sungai Samin 

Metode 

survei 

1. Berdasar parameter fisik seperti warna, bau, 

kekeruhan suhu dan TSS, kualitas air dari 

Sungai Samin mengalami penurunan. 

Berdasar parameter kimia seperti 

BOD,COD,DO,pH dan Sulfida, telah terjadi 

pencemaran setelah air sungai bercampur 

dengan limbah lalu sungai mengalami self 

purification atau swa penahiran 

 

2. Sungai atau kali Samin melewati Desa 

Ngombakan terbagi dalam 3 zona self 

purification yaitu zona dekomposisi, 

biodegradasi dan pemulihan 

4 Grevaldo 

Laksamana 

P  

(2020) 

Analisis Kualitas Air 

Akibat Limbah Tekstil 

Di Sungai Samin 

Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo 

1. Menganalisis kesesuaian kualitas air 

Sungai Samin dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 

Kelas II,III, IV tentang Pengelolaan 

Kualitas Air Dan Pengendalian 

Pencemaran Air. 

2. Menentukan jarak terjadinya proses 

penjernihan kembali air Sungai Samin 

akibat limbah industri. 

Metode 

survei 

1. Berdasarkan parameter fisik yaitu suhu, 

warna,dan bau kualitas air dari Sungai 

Samin terjadi penurunan. Sedangkan, 

parameter kimia seperti BOD, DO, pH, Cu 

dan Pb telah terjadi pencemaran ketika 

limbah bercampur dengan sungai kemudian 

pada jarak tertentu terjadi swa penahiran. 

2. Pada Sungai Samin terjadi 3 zona self 

purification yaitu zona degradasi, zona 

pemulihan dan zona air bersih.  

Sumber : Penulis, 2020
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1.6 Kerangka Penelitian 

Air sungai adalah air permukaan yang berfungsi sebagai sumber irigasi, 

habitat organisme perairan, dan aktifitas manusia lainnya. Air sungai yang tercemar 

dapat diindikasi dari perubahan fisik seperti berubahnya warna air, berbau, 

kekeruhan, suhu atau temperatur tinggi, sehingga mengakibatkan kualitas dari air 

sungai menurun. Sedangkan perubahan kimia kualitas air sungai mampu di cek 

melalui uji laboratorium. 

Turunnya kualitas air sungai biasanya disebabkan oleh aktivitas seperti 

industri dan aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah lalu dibuang media 

lingkungan atau air sungai. Kegiatan ini sangat merugikan, sehingga menjadikan 

kualitas air menurun. Semakin banyaknya industri yang mengalirkan air limbah ke 

dalam aliran sungai di sekitarnya maka sungai semakin tercemar dan tidak layak 

lagi sebagai pemenuh kebutuhan manusia lagi. 

Industri tekstil di Kecamatan Mojolaban adalah salah satu industri yang 

mengolah kain menjadi kain jumput atau pantai yang layak jual. Proses produksi 

kain tersebut tidak terlepas dari limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan 

berlangsung. Limbah yang dihasilkan industri kain tersebut adalah limbah yang 

didominasi oleh bahan pewarna. Limbah cair inilah yang dibuang ke Sungai Samin 

yang menyebabkan perubahan warna air sungai menjadi keruh dan berbau, selain 

itu hewan yang berada di sungai pun ikut mati. 

Adapun proses swa penahiran sungai, diawali dengan masuknya efluen atau 

limbah ke dalam sungai sehingga berkurangnya oksigen terlarut yang menjadikan 

air sungai keruh dan sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air sungai kemudian 

terjadi perubahan kualitas air dari parameter fisik (bau, warna, kekeruhan), 

parameter kimia (BOD, DO, Logam berat) dan parameter biologi. Lalu pada jarak 

tertentu kadar oksigen terlarut mengalami peningkatan dan kehidupan air mulai 

meningkat, air menjadi lebih jernih, karena adanya reoksigenasi melalui air hujan, 

arus sungai (turbulensi), pengendapan dan akhirnya jenih kembali dengan ditandai 

warna air kembali jernih, tak berbau, tak berwarna, nilai DO naik dan nilai BOD 

turun. 
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Ketika Sungai sedang mengalami penurunan kualitas air yang disebabkan 

limbah cair, maka sungai dapat memperbaiki kualitasnya sendiri secara alamiah 

dengan proses swa penahiran atau yang disebut Self Purification. Swa penahiran 

merupakan proses sungai membersihkan diri dari pencemar (limbah). Proses swa 

penahiran ini mampu menghilangkan bahan organik atau pencemar dari suatu 

sungai, sehingga sungai kembali pada kondisi asalnya seperti air kembali jernih, 

tidak berbau dan mulai kembalinya hewan-hewan sungai. 

 

Berikut ini merupakan flow chart kerangka pemikiran ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sungai Limbah 

Perubahan Kualitas 

Fisik Kimia 

Reoksigenasi: 

Penambahan efluen 

baru, Hujan, Arus 

sungai/turbulensi, 

Pengendapan 

 
Self Purification 
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1.7 Batasan Operasional 

Sungai merupakan tempat & wadah serta jaringan pengaliran sungai mulai 

dari mata air hingga muara yang dibatasi kanan kiri dan sepanjang pengalirannya 

oleh garis luar pengamatan. (Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001) 

Baku Mutu Air Limbah merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan 

atau jumlah unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber 

air dari suatu usaha dan kegiatan. 

Bau merupakan keadaan air yang disebabkan oleh unsur-unsur kimia atau gas-gas 

tertentu yang terkandung di dalam air dalam jumlah yang cukup tinggi. 

Biological Oxygen Deman (BOD) merupakan jumlah dari oksigen yang 

dibutuhkan mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk memecah atau 

mendegradasi bahan buangan organik yang ada pada air lingkungan tersebut. 

(Wardhana, 2004) 

Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan jumlah dari oksigen yang 

diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui 

reaksi kimia (Wardhana, 2004) 

Dissolved Oxygen (DO) merupakan banyaknya oksigen yang terkandung di dalam 

air dan diukur dalam satuan mg/l atau ppm. Oksigen terlarut tersebut dipergunakan 

untuk tanda derajat pengotoran limbah yang ada. Semakin besar oksigen terlarut, 

maka menunjukkan derajat pengotoran yang relatif kecil. (Wardhana, 2004) 

Kualitas Air merupakan sifat dari air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, 

atau komponen lain yang berada di air. 

Limbah cair industri merupakan buangan dari suatu hasil proses atau sisa dari 

suatu aktifitas manusia yang berwujud cair. Dalam hal ini, limbah cair industri tidak 

memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung dibuang. 
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Limbah merupakan sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat, terutama air 

yang telah dipergunakan hampir 0.1 % dari padanya berupa benda-benda padat 

yang terdiri dari zat organik ataupun non organik. 

Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS) merupakan padatan yang 

menyebabkan kekeruhan pada air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap secara 

langsung. (Wardhana, 2004) 

Pencemaran Air merupakan masuknya ataupun dimasukkannya makhluk hidup, 

zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh aktivitas manusia sehingga 

kualitas air menjadi turun hingga ketingkat tertentu yang dapat menyebabkan tidak 

lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (Effendi, 2003) 

Suhu merupakan derajad kepanasan atau kedinginan air yang diukur pada skala 

tertentu. (Effendi, 2003) 

Swa Penahiran (Self Purification) merupakan proses air secara alamiah 

memperbaiki kualitasnya sendiri seperti keadaan semula yang berupa sedimentasi, 

flokulasi, oksidasi, dan infiltrasi. (Ryadi, Slamet, 1984) 

Tembaga & Timbal merupakan logam berat dan termasuk ke dalam elemen mikro 

yang berbahaya bagi makluk hidup. Logam tersebut juga termasuk salah satu 

komponen penyusun minyak bumi dan produk olahannya. Logam ini biasanya banyak 

terdapat pada sedimen laut (Fismawati, 2010). 

Warna merupakan warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut. 

(Effendi, 2003) 

 

 

 

 

 


