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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadirat Allah swt, Tuhan yang 

maha esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, Modul Kimia Lingkungan Lahan 

Basah pada topik Pencemaran Air dapat diselesaikan. Modul Kimia 

Lingkungan Lahan Basah pada topic Pencemaran Air merupakan modul 

pembelajaran pendamping untuk mata kuliah Kimia Lingkungan Lahan 

Basah. Modul ini dikembangkan dengan tujuan untuk mempersiapkan 

calon pendidik kimia yang memiliki wawasan lingkungan lahan basah. 

Sehingga modul ini dibuat dengan mengintegrasikan materi tentang 

pencemaran air dan lingkungan lahan basaah. 

 

Lingkungan lahan basah (wetland environment) merupakan suatu istilah 

untuk kawasan yang tergenangi lapisan air dangkal, baik bersifat 

permanen maupun temporer. Payau, rawa, dan gambut, merupakan 

salah satu jenis kawasan lingkungan lahan basah. Secara geografis, 

Kalimantan Selatan memiliki lingkungan lahan basah, khususnya 

tempat dimana Universitas Lambung Mangkurat berdiri. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat 

memiliki visi untuk menjadi penyelenggara dan penghasil tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter, unggul, dan 

berdaya saing pada lingkungan lahan basah. Oleh karena itu, 

diperlukan pembelajaran terintegrasi dengan kearifan lokal yang dimiliki 

oleh Kalimantan Selatan, yaitu lingkungan lahan basah. 

 

Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat 

memiliki mata kuliah khusus untuk dapat mengakomodasi kearifan 

lokal berupa lahan basah. Mata kuliah tersebut merupakan 

pengembangan dari mata kuliah Kimia Lingkungan. Mata kuliah Kimia 

Lingkungan diintegrasikan dengan pemahaman tentang lingkungan 

lahan basah, sehingga dihasilkan mata kuliah baru berupa Kimia 

Lingkungan Lahan Basah. 

 

Implikasi dari keberadaan mata kuliah Kimia Lingkungan Lahan Basah 

adalah diperlukannya bahan ajar yang dapat mengakomodasi konten 

materi berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Sebagai langkah 

awal, dilakukan pengembangan modul pembelajaran kimia lingkungan 

lahan basah yang berbasis pada pemecahan masalah. Diharapakan, 

modul ini dapat menjadi awal dari pengembangan konten materi lainnya 

dari kimia lingkungan lahan basah. Sehingga pada akhirnya akan 

dihasilkan modul pembelajaran yang lengkap dan komprehensif untuk 

mata kuliah lingkungan lahan basah. 
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Modul pembelajaran ini tidak hanya dibuat dengan menggunakan 

materi yang telah ada, tetapi dikembangkan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan. Modul yang dikembangkan dari hasil 

penelitian, dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan riil 

terhadap tampilan, isi, dan pendapat pengguna terhadap modul 

pembelajaran yang dikembangkan. Modul pembelajaran kimia 

lingkungan lahan basah dikembangkan dengan menggunakan 

pemecahan masalah (problem solving) sebagai basis pengembangan. 

Harapannya dengan modul yang berbasis pada pemecahan masalah, 

siswa dapat terbiasa dan mengalami pengalaman yang langsung terkait 

dengan konsep dalam kimia lingkungan lahan basah. 

 

Modul ini diawali dengan topik berupa pencemaran air yang terjadi di 

lingkungan lahan basah. Diharapkan kedepannya akan dikembangkan 

kembali modul-modul dengan topik lainnya untuk menunjang mata 

kuliah kimia lingkungan lahan basah. Semoga dengan telah 

dikembangkannya buku ini, dapat menjadi tambahan wawasan bagi 

mahasiswa dalam memahami dan mempelajari kimia lingkungan, 

khususnya kimia lingkungan lahan basah. 
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Deskripsi Modul 

Dalam modul ini anda akan mempelajari tentang Pencemaran 

Air, yang membahas tentang Sumber Pencemaran Air, Parameter 

Pencemaran Air, dan Tata Cara Dalam Menentukan 

Pencemaran Air. Lingkungan kita ini tidak pernah terlepas dari 

pencemaran, terutama pencemaran air. Masalah pencemaran air 

menjadi tanggung jawab kita bersama tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah, Anda sebagai individu maupun 

kelompok harus memahami sumber dan jenis-jenis zat pencemar 

serta mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pencemaran di 

sekitar lingkungan kita sehingga dapat ikut serta mencegah atau 

menanggulangi masalah pencemaran tersebut. 
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Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan 

dengan benar untuk mempermudah dalam memahami 

suatu proses pekerjaan, sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. 

2. Pahami setiap teori dasar yang akan menunjang penguasaan 

materi dengan membaca secara teliti. Bilamana terdapat 

evaluasi maka kerjakan evaluasi tersebut sebagai sarana 

latihan. 

3. Bila terdapat penugasan, kerjakan tugas tersebut dengan 

baik dan bila perlu konsultasikan hasil penugasan tersebut 

kepada dosen/instruktur. 

4. Catatlah semua kesulitan Anda dalam mempelajari modul 

ini untuk ditanyakan pada dosen/instruktur pada saat tatap 

muka.  

5. Bacalah referensi lain yang ada hubungan dengan materi 

modul ini agar Anda mendapatkan pengetahuan tambahan. 
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Kompetensi 

Sub Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Strategi 

Perkuliahan 

Mengidentifikasi 
Pencemaran Air 

Menjelaskan cara 
Pengukuran Bahan 

Pencemar: pH, 
kekeruhan, logam. 

Pengukuran Bahan 
Pencemar: pH, 

kekeruhan, logam, 

Praktek 

 Menjelaskan cara 

Pengukuran Bahan 
Pencemar: DO, 

COD, BOD 

Pengukuran Bahan 

Pencemar: DO, 
COD, BOD 

Praktek 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat: 

1. Merumuskan sumber dan jenis-jenis pencemaran air. 

2. Mengukur parameter pencemaran air. 

3. Menganalisis terjadinya pencemaran air. 

4. Mencegah atau menanggulangi pencemaran air. 
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PETA KONSEP 
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Pertanian 
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Pencemaran Air 

2.Parameter 

Pencemaran Air 

3.Cara Mengukur 

Pencemaran Air 

4.Cara 

Menanggulangi 

Pencemaran Air 
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Gambar 1. Air sebagai sumber kehidupan 

(https://science.howstuffworks.com) 

PENCEMARAN AIR 

A. Manfaat Air 

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan 

umat manusia serta makhluk hidup lainnya, dan tidak dapat digantikan 

oleh senyawa lain. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia 

membutuhkan air, mulai dari membersihkan diri (mandi), membersihkan 

ruangan tempat tinggal, menyiapkan makanan dan minuman sampai 

dengan aktivitas-aktivitas lainnya.  

Air dalam jaringan hidup 

merupakan medium untuk 

berbagai reaksi dan proses 

eksresi. Air merupakan 

komponen utama baik dalam 

tanaman maupun hewan 

termasuk manusia. Tubuh 

manusia terdiri dari 60-70 % 

air. Transportasi zat-zat 

makanan dalam tubuh semuanya dalam bentuk larutan dengan pelarut 

air, dan hara-hara dalam tanah hanya dapat diserap oleh akar dalam 

bentuk larutannya. Oleh karena itu kehidupan ini tidak mungkin dapat 

dipertahankan tanpa adanya air. 

Air merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu 

molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen 

pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan 

tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) 

dan temperatur 273,15 K (0 °C). Informasi Sifat-sifat air dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Informasi dan Sifat-sifat Air 

Nama sistematis Air 

Nama alternatif Aqua, dihidrogen monoksida, hidrogen hidroksida 

Rumus molekul H2O 

Massa molar 18.0153 g/mol 

Densitas dan fase 
0.998 g/cm3 (cairan pada 20 °C) 

0.92 g/cm3 (padatan) 

Titik lebur 0 °C (273.15 K) (32 °F) 

Titik didih 100 °C (373.15 K) (212 °F) 

Kalor jenis 4184 J/(kg K) (cairan pada 20 °C) 

https://science.howstuffworks.com/
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Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam 

kegiatannya, diantaranya untuk: 

1. Keperluan rumah tangga, misalnya: minum, masak, mandi, cuci dan 

pekerjaan lainnya. 

2. Keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, 

pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-

lainnya. 

3. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit 

tenaga listrik. 

4. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll. 

5. Keperluan pertanian dan peternakan. 

Berdasarkan pengggunaan air tersebut diatas, maka jelaslah bahwa 

air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di 

bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk selalu melestarikan 

dan menjaga kondisi air yang kita gunakan dengan melakukan 

pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah 

dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat 

menggangu ekosistem yang ada. 

 

B. Kualitas Air 

Kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk 

pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Kriteria mutu air 

merupakan satu dasar baku mutu air, disamping faktor-faktor lain. Baku 

mutu air adalah persyaratan mutu air yang disiapkan oleh suatu negara 

atau daerah yang bersangkutan.  

Manusia memerlukan air tidak hanya dari segi kuantitasnya saja, 

tetapi juga dari kualitasnya. Setiap orang dalam satu hari membutuhkan 

air kurang lebih 200 liter. Menurut Syamsuri(1993) kualitas air di 

tentukan oleh konsentrasi bahan kimia yang terlarut dalam air. 

Permasalahan kualitas air dapat di timbulkan oleh proses alamiah 

maupun ulah manusia. Ismail (1999) menyatakan bahwa beberapa 

parameter kualitas air bersih diantaranya adalah erat kaitanya dengan 

pengaruh terhadap erosi, sedimentasi, suhu air, kimia, dan biologi. Jika 

kualitas air tidak di penuhi, maka air dapat menjadi penyebab timbulnya 
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penyakit (Suryani, 1992). Kualitas air adalah karakteristik mutu yang 

dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air.  

 

1. Standar Kualitas Air  

Standar kualitas air dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan 

yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang 

menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air 

tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan teknis dan 

gangguan dari segi estetika. Syarat mutlak yang harus dipenuhi agar air 

dapat digunakan sebagai air minum adalah mutu dan kualitas air minum 

berdasarkan Peraturan Kemenkes RI No 907/MENKES/SK/2002 tentang 

syarat-syarat pengawasan kualitas air bersih.  

Dari segi kualitas air harus memenuhi persyaratan antara lain: 

a. Fisik, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, air harus jernih, 

suhu air di bawah suhu udara. 

b. Kimia, air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat racun 

tertentu dalam jumlah melampaui batas-batas yang telah ditentukan. 

c. Bakteriologi, air  minum tidak boleh mengandung bakteri penyakit 

sama sekali dan tidak boleh mengandung golongan e-coli melebihi 

batas-batas yang telah ditentukan. 

 

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Air 

Kualitas air bagai suatu peruntukan ditentukan oleh sifat fisik, kimia, 

dan kandungan bakteri di dalamnya. Kualitas air dapat berubah-ubah 

karena pengaruh aktivitas manusia. Menurut Utaya (1993) ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kualitas air, diantaranya adalah iklim. Unsur 

unsur iklim yang mempengaruhi terhadap kualitas air secara langsung 

misalnya curah hujan, tekanan udara, penguapan (evaporasi), dan 

temperatur. Hujan yang jatuh di permukaan bumi, ketika masih di udara 

kadang-kadang sudah bercampur dengan gas-gas di atmosfir seperti , dan 

CL (Nurfatin, 2008).  
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C. Pencemaran Air 

Pencemaran adalah suatu kondisi yang telah berubah dari kondisi 

asal ke kondisi yang lebih buruk sebagai akibat masukan dari bahan-

bahan pencemar atau polutan. Suatu lingkungan dikatakan tercemar 

apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan 

sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat masuk 

dan atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan 

lingkungan. Perubahan ini memberikan pengaruh (dampak) buruk 

terhadap organisme yang telah ada dan hidup baik dalam tatanan 

tersebut. Pada tingkat lanjut, perubahan ini juga dapat membunuh 

bahkan menghapuskan satu atau lebih organisme.    

Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan 

Hidup No.02/MENKLH/I/1988 yang dimaksud dengan polusi atau 

pencemaran air adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi dana tau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya 

tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga 

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air 

menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 

Adapun pencemaran air ini akan dibahas menjadi tiga bagian penting, 

yaitu : sumber pencemaran air, parameter pencemaran air, dan cara 

mengukur pencemaran air. 

 

1. Sumber Pencemaran Air 

Menurut Fardiaz (1992), sumber pencemaran air dapat dibagi menjadi 

sembilan kelompok, yaitu:  

a. Padatan, berdasarkan besar partikelnya padatan yang mencemari air 

dapat berupa padatan terendap (sedimen), padatan tersuspensi dan 

koloid dan padatan terlarut. 

b. Bahan buangan yang membutuhkan oksigen. Bahan-bahan ini terdiri 

dari bahan yang mudah membusuk atau dipecah oleh bakteri dengan 

adanya oksigen. Polutan semacam ini dapat berasal dari berbagai 

sumber seperti kotoran hewan maupun manusia, tanaman yang mati 

atau sampah organik, bahan dari industri pengolahan pangan, pabrik 

kertas, pabrik penyamak kulit dan sebagainya. 
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c. Mikroorganisme dalam air. Mikroorganisme yang terdapat dalam air 

seperti bakteri, virus, protozoa dan parasit.  

d. Komponen organik sintetik. Komponen seperti detergen, pestisida, 

larutan pembersih dan masih banyak lagi bahan organik sintetik 

terlarut yang sering digunakan oleh manusia.  

e. Nutrien Tanaman. Sumber pencemaran ini dapat berasal dari 

penggunaan pupuk nitrogen dan fosfat pada lahan pertanian.  

f. Minyak, pencemaran air oleh minyak dapat berupa tumpahan minyak 

di perairan, pengeboran minyak dan dari sumber lain misalnya 

buangan pabrik.  

g. Senyawa anorganik dan mineral. Senyawa ini berupa asam, garam dan 

bahan toksik logam seperti logam berat Pb, Cd, Hg, Cu, dan logam 

berat lainnya yang berdampak buruk bagi kehidupan organisme 

sekaligus peralatan manusia.  

 

Gambar 2. Iustrasi sungai yang tercemat logam berat 
(https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/08/07/n9x

qrd-pemerintah-aceh-tangani-pencemaran-mercuri-sungai-teunom) 

 

h. Panas. Air digunakan sebagai medium pendingin dalam proses industri 

menyebabkan naiknya suhu badan air penerima. Air yang telah 

tercemar dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. 

Kerugian ini dapat berupa air menjadi tidak bermanfaat lagi untuk 

keperluan rumah tangga, industri dan pertanian. Selain itu, air yang 

tercemar dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit baik penyakit 

menular maupun tidak menular (Wardhana, 2001). 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/08/07/n9xqrd-pemerintah-aceh-tangani-pencemaran-mercuri-sungai-teunom
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/08/07/n9xqrd-pemerintah-aceh-tangani-pencemaran-mercuri-sungai-teunom
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2. Parameter Pencemaran Air 

Parameter-parameter yang sering diteliti  untuk mengetahui kadar 

yang terkandung di dalam air, yaitu sebagai berikut: 

a. Kandungan lumpur dan suspensi (Kekeruhan).  

Lumpur adalah campuran cair atau semi cair antara lain air dan 

tanah. Penetapan kadar lumpur penting dalam mengevaluasi tingkat 

kekuatan pencemaran suatu limbah domestik atau industri. Penetapan 

ini umumnya menggunakan kerucut imhoff dan di lakukan dalam 

ruangan, di mana sinar matahari tidak mengganggu pengendapan 

lumpur.  

b. pH  

Derajat keasaman adalah tingkatan asam basa suatu larutan yang 

diukur dengan skala 0-14. Tinggi rendahnya pH air sangat dipengaruhi 

oleh kandungan mineral lain yang terdapat dalam air. Nilai pH air yang 

normal adalah sekitar netral, yaitu pH = 7, sedangkan pH air yang 

terpolusi, seperti air buangan nilai pHnya berbeda-beda tergantung 

dan jenis buangannya. Air di bawah 6,5 itu disebut asam sedangkan di 

atas 8,5 itu disebut basa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010, air dikatakan 

bersih apabila pH = 6,5 - 8,5.  

c. Disolved Oxygen (DO) 

Disolved Oxygen (DO) adalah jumlah oksigen (dalam mg/l) yang 

terlarut dalam air. Air mengandung oksigen terlarut karena secara 

alamiah air terjadi kontak dengan udara. Oksigen terlarut ini sangat 

bermanfaat bagi kehidupan akuatik yang memerlukan oksigen, 

termasuk mikroorganisme aerobik. Mikroorgnisme ini hidup dengan 

menguraikan bahan organik yang terdapat dalam air. Air yang 

mengandung pencemar organik dan kandungan oksigen yang cukup 

akan menjadi tempat hidup yang subur bagi mikrob aerobik. Badan air 

dengan DO yang tinggi menunjukkan banyaknya oksigen, yang berarti 

hanya sedikit oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme aerob 

untuk hidupnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kadar bahan 

organik yang dapat mengurai secara aerob juga rendah. Apabila DO 

rendah, menunjukkan banyaknya oksigen terlarut yang digunakan 
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oleh kegiatan mikroorganisme untuk mengurai bahan organic, yang 

berarti cukup banyak kandungan pencemar organik di dalam badan 

air. 

d. Biochemical Oxygen Demand (BOD)   

Biochemical Oxygen  Demand (BOD) adalah jumlah oksigen terlarut 

yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau 

mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air (dalam mg/l). Nilai 

BOD tidak menunjukan jumlah bahan organik yang sebenarnya, tetapi 

hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang dibutuhkan. Lihat 

Gambar 3 dibawah ini. 

 

Gambar 3. Alat BOD meter 

Penggunaan oksigen yang rendah menunjukan kemungkinan air 

jernih, mikroorganisme tidak tertarik menggunakan bahan organik dan 

mikroorganisme tersebut mati. Bila BOD tinggi maka akan terjadi 

kondisi tanpa oksigen, dengan demikian maka bakteri dan organisme 

akan mudah berkembang biak dengan cepat dan dapat menimbulkan 

penyakit bagi manusia, seperti penyakit kulit, saluran pernafasan, 

diare dan menrunkan daya tahan tubuh. Makin rendah BOD maka 

kualitas air minum tersebut semakin baik (Nurdijanto 2000:15). 

e. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand (COD)  yaitu suatu uji yang menentukan 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksigen lainnya, kalium 

dikarbonat untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di 

dalam air. Bila COD tinggi maka dapat menimbulkan gas beracun 

seperti gas hidrogen sulfat dan methane, akibatnya dapat 

menimbulkan penyakit dan kecacatan apabila air tersebut tercampur 
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dan masuk ke dalam tubuh manusia. (Nurdijanto 2000:15). Dibawah 

ini alat COD meter, lihat Gambar 4. 

 

Gambar 4. Alat COD meter 

3. Cara Mengukur Pencemaran Air 

Pencemaran air dapat diukur melalui uji parameter pencemaran air, 

salah satu uji parameter yang sering digunakan untuk menentukan 

tingkat pencemaran air yaitu uji kadar oksigen terlarut yang ada dalam 

air. Adapun dibawah ini adalah cara menentukan kadar oksigen terlarut 

secara elektrometris yaitu menggunakan alat  Aquamate test. Lihat 

Gambar 5 dibawah ini. 

 

         Gambar 5. Alat Aquamate Test 

     

Alat ini juga dapat digunakan untuk menentukan suhu, pH, dan 

kekeruhan. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Siapkan alat sensor dan hubungkan ujung konektor ke badan 

aquamate test yang telah tersedia. Bila alat tersebut digunakan terus-

menerus tiap hari, maka ujung konektor tidak perlu dilepaskan 

dengan badan Aquamate test. 

b. Setiap pengoperasian pasanglah pelindung elektroda pada sensor. 

Usahakan agar alat ini digunakan secara benar. 
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c. Isilah salah satu tabung test (test tube) dengan air bersih lalu ditutup 

dengan karet penutup dan pasangkan pada lubang tabung tes yang 

ada pada badan Aquamate test (harus dilakukan dengan hati-hati agar 

air tidak menetes di sekitar lubang tabung tes). Pasang juga tabung tes 

yang lain pada klip sensor untuk mengatur kalibrasi alat. 

d. Untuk pengkalibrasian, maka isilah elektroda dengan cairan electroda 

(electrolyte) dengan menggunakan pipet tetes hingga cairan tersebut 

nampak cembung diujung di ujung elektroda, lalu pasang kembali DO 

membran secara hati-hati dan perhatikan agar jangan ada gelembung 

udara pada lead elektroda. Bila setelah 40 menit reaksi masih juga 

lambat, maka gantilah DO membran dengan yang baru, putarlah 

switch DO dana tur knop kalibrasi DO hingga menunjukkan tanda 

21%. 

e. Aquamate test secara perlahan-lahan dimasukkan ke dalam air yang 

akan diukur, alat dapat dioperasikan langsung dengan memutar DO 

meter. Penentuan DO akan lebih tepat bila arus air tidak lebih dari 30 

cm/detik. 

Pengukuran parameter pencemaran air yang sering digunakan lainnya 

ialah mengukur pH suatu air menggunakan pH meter, adapun 

prosedurnya sebagai berikut: 

a. Tekan power switch ke posisi on. Tekan pula tombol kontrol batere ke 

posisi batt. Dalam keadaan demikian, jarum harus berada pada posisi 

batt-G (pada skala) yang berwarna merah. Jika jarum penunjuk tidak 

berada pada posisi tersebut, maka batere harus diganti. 

b. Setelah pengecekan batere, tombol cek/kontrolnya harus dikembalikan 

ke posisi meas (ada didalam alat). 

c. Kemudian buka penutup elektroda, lalu elektroda tersebut dicuci 

dengan air mengalir, kemudian dibilas dengan kertas tissu atau kain 

yang bersih.  

d. Sambungkan larutan standar pH 7 ke dalam wadah. Ukur 

temperaturnya, kemudian  putar pengatur temperatur sesuai dengan 

temperatur larutan (pengatur terdapat pada body). 
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e. Tuangkan larutan/celupkan ke dalam larutan pH 7,kemudian 

tepatkan jarum penunjuk pada body sesuai dengan nilai pH yang 

terdapat dalam tabel hubungan antara temperatur pH. 

f. Angkat elektroda dari larutan pH 7, lalu cuci dengan air bersih dan 

dilap hingga kering. 

g. Ulangi pekerjaan 5 dan 6 untuk larutan pH 4.  

Sementara bila pengukuran pH dilakukan dilapangan dengan 

menggunakan pH meter, maka langkah-langkahnya sebagai berikut: 

ambil air sampel pada lapisan bagian bawah. Ukurlah suhu air tersebut, 

lalu atur pula pengatur suhu yang terdapat pada body sesuai dengan 

suhu air sampel dan jarum akan bergerak menunjukkan nilai pH air 

yang sedang diukur. 

 

D.  Menganalisis Pencemaran Air 

 Sifat- sifat air yang umumnya dapat digunakan untuk menganalisis 

air tercemar atau tidak adalah nilai pH, keasaman, alkalinitas, suhu, 

warna, bau, rasa, jumlah padatan, BOD dan COD, pencemaran 

mikroorganisme pathogen, dan kandungan logam berat. Adapun dibawah 

ini ialah langkah-langkah menganalisis tingkat pencemaran air, yaitu: 

1. Identifikasi Pencemar  

a. Langsung 

Penggunaan panca indera untuk mengidentifikasi adanya 

pencemaran, misalnya bau, rasa tidak enak, kecerahan, 

pertumbuhan tanaman,dll. 

b. Tidak Langsung 

Keluhan penduduk dalam mengonsumsi air dan adanya bioindikator 

dalam air. 

2. Sampling 

Dilakukan minimal di 2 lokasi, yaitu di hulu di mana air diperkirakan 

belum tercemar  dan di muara(hilir) di mana air diperkirakan telah 

tercemar.Sampling di daerah muara diusahakan lebih banyak daripada di 

hulu. 
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3. Analisis data  

Data penelitian hasil dari pengukuran parameter pencemaran air 

dianalisis secara deskriptif dan ditentukan dengan mengacu pada baku 

mutu air yang terdapat pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 

5 Tahun 2007.  Apabila data pengukuran masih berada dibawah batas 

baku mutu air maka air dikatakan tidak tercemar, dan apabila data 

pengukuran menunjukkan angka diatas baku mutu air maka dikatakan 

air tersebut telah tercemar. 

 

E. Menanggulangi Pencemaran Air 

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara  mencegah maupun 

sebagai penangulangan pencemaran air antara lain: 

1. Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau 

mengekploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. 

2. Tidak membuang sampah ke sungai. 

3. Mengurangi intensitas limbah rumah tangga. 

4. Melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya 

bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. 

5. Pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air 

bersih lainnya tidak tercemar. 

Pengendalian atau penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah 

diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum 

hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi. 

Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam 

pengendalian pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih 

(PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban 

limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah 

dan besar, serta dilakukan secara bwertahap untuk mengendalikan 

beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga 

berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan 

melibatkan masyarakat setempat (KLH, 2004).  
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Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi 

pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. 

Penanggulangan secara non teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan 

perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi 

segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak 

terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat 

memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan 

dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan 

kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan 

secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan 

buangannya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau 

menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran.  

Penanggulangan pencemaran air dapat dimulai dari diri kita sendiri. 

Dalam keseharian, kita dapat mengurangi pencemaran air dengan cara 

mengurangi produksi sampah (minimize) yang kita hasilkan setiap hari. 

Selain itu, kita dapat pula mendaur ulang (recycle) dan mendaur pakai 

(reuse) sampah tersebut. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap 

berbagai sampah seperti makanan dalam kemasan kaleng, minuman 

dalam botol dan sebagainya, yang memuat unsur pewarna pada 

kemasannya dan kemudian terserap oleh air tanah pada tempat 

pembuangan akhir. Bahkan pilihan kita untuk bermobil atau berjalan 

kaki, turut menyumbangkan emisi asam atu hidrokarbon ke dalam 

atmosfir yang akhirnya berdampak pada siklus air alam.  

Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air. 

Instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, yang 

dioperasikan dan dipelihara baik, mampu menghilangkan substansi 

beracun dari air yang tercemar. Dari segi kebijakan atau peraturan 

mengenai pencemaran air ini pun telah ada. Bila kita ingin benar-benar 

hal tersebut dapat dilaksanakan, maka penegakan hukumnya harus 

dilaksanakan pula. Pada akhirnya, banyak pilihan baik secara pribadi 

ataupun sosial (kolektif) yang harus ditetapkan, secara sadar maupun 

tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran dimanapun kita 
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berada. Walaupun demikian, langkah pencegahan lebih efektif dan 

bijaksana.  

Melalui penanggulangan pencemaran ini diharapkan bahwa 

pencemaran akan berkurang dan kualitas hidup manusia akan lebih 

ditingkatkan, sehingga akan didapat sumber air yang aman, bersih dan 

sehat. 

 

Tes Formatif 

1. Kadar pencemaran air dinyatakan dengan… 

a. jumlah bahan pencemar (berat) dalam air (volume) 

b. jumlah bahan pencemar (berat) dalam waktu 

c. jumlah bahan pencemar (volume) dalam air (berat) 

d. jumlah bahan pencemar (volume) dalam waktu 

e. semua benar 

2. Baku mutu untuk air minum adalah… 

a. batas kadar maksimum yang diperbolehkan zat atau unsur di 

air minum 

b. batas kadar maksimum yang diinginkan zat atau unsur berada 

di air minum 

c. batas kadar minimum yang diperbolehkan zat atau unsur di air 

minum 

d. batas kadar minimum yang diinginkan zat atau unsur berada di 

air minum 

e. batas kadar yang diinginkan zat atau unsur berada di air 

minum. 

3. Bahan pencemar air berupa limbah rumah sakit pada umumnya 

mengandung.. 

a. gas-gas beracun 

b. logam-logam berat 

c. bibit penyakit 

d. senyawa organic 

e. semua benar 
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4. Parameter umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa 

air sudah tercemar antara lain, kecuali… 

a. Kekeruhan 

b. warna 

c. rasa 

d. titik didih 

e. bau 

5. Jika kadar BOD tinggi menunjukkan bahwa… 

a. banyak zat organik yang terlarut dalam air 

b. sedikit zat organik yang terlarut dalam air  

c. banyak oksigen yang terlarut dalam air 

d. air sampel tidak tercemar 

e. air sampel tercemar ringan 
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A. Informasi 

 

Dixolved Oxygen (DO) 

 

Dixolved Oxygen (DO) adalah jumlah oksigen (dalam mg/L) terlarut 

dalam air. Semakin tinggi kadar DO dalam air menunjukkan semakin baik 

air tersebut. Dibawah ini adalah studi kasus tentang kajian kualitas air 

sungai metro di kota Malang.   

Sungai Metro yang berada di Kecamatan Sukun, Kota Malang masih 

dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar sungai untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti MCK dan sebagai sumber 

air untuk pertanian. Selain itu, digunakan juga sebagai tempat pembuangan 

sampah dan air limbah domestik, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai. Hasil 

pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta tahun 2001, 

Sungai Metro telah mengalami penurunan kualitas air terutama disebabkan 

salah satunya oleh air limbah domestik (Puslit Sumberdaya Air dan Perum 

Jasa Tirta I, 2002). Hasil analisis status mutu air pada lokasi stasiun 

pemantauan kualitas air di Jembatan Metro kondisi kualitas air tercemar 

ringan (Sholichin et al., 2010).  

Parameter oksigen terlarut dapat digunakan sebagai indikator tingkat 

kesegaran air (Sutriati, 2011). Oksigen memegang peranan penting sebagai 

indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses 

oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Karena proses oksidasi 

dan reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat penting untuk 

membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan secara alami 

(Salmin, 2005). Hasil pemantauan parameter DO pada setiap stasiun 

pengamatan menunjukan terjadi penurunan dari stasiun 1 ke stasiun 3. 

Nilai DO pada stasiun 1 sebesar 3,6 mg/L kemudian menurun pada stasiun 

2 sebesar 3,2 mg/L dan semakin menurun pada stasiun 3 sebesar 2,9 

mg/L. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas III untuk parameter 

DO berdasarkan Perda Provinsi Jatim No. 2 Tahun 2008 yaitu sebesar 3 

mg/l, maka kondisi kualitas air Sungai Metro bila di lihat dari parameter 

DO pada stasiun 1 dan 2 masih dalam batas baku mutu air, sedangkan 

pada stasiun 3 berada dibawah baku mutu sesuai peruntukannya.2. 

Setelah membaca informasi tentang kadar oksigen terlarut yang ada di 

Sungai Metro tersebut, bagaimana kondisi air di sana? Mengapa bisa 

demikian? Jelaskan! 

  

TUGAS 1 
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Studi Kasus Pencemaran Air di Sungai Muara Barito 

Desa Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh. 

 

Salah satu sungai di Indonesia yang tercemar ialah Sungai Barito. 

Sungai Barito merupakan Sungai terbesar yang ada di Kalimantan 

Selatan. Sungai Barito mempunyai banyak anak sungai, dan wilayah di 

sepanjang aliran sungai ini sejak jaman dahulu telah dijadikan tempat 

pemukiman penduduk dan lokasi kota-kota banyak yang berada di 

sekitar muara sungai.  

Pencemaran air yang ada di Sungai Barito sangat memprihatinkan, 

salah satunya pencemaran air sungai yang ada di Desa Tanipah Aluh-

Aluh. Berdasarkan survey pendahuluan, masyarakat mengeluhkan 

adanya pencemaran sungai di sekitar daerah mereka, pasalnya 

masyarakat Desa Tanipah selalu mengandalkan air sungai untuk 

aktifitas sehari-hari mereka, salah satunya sebagai pasokan air bersih. 

Adapun pencemaran yang terjadi di kawasan muara Barito ini menurut 

nelayan setempat ialah akibat adanya kapal milik perusahaan dalam 

negeri maupun kapal milik asing yang setiap harinya paling sedikit 10 

kapal yang melakukan pemuatan batubara dari tongkang ke kapal, 

sehingga banyak ceceran batubara yang masuk ke dalam sungai barito.  

Pencemaran air yang diakibatkan dari batubara ini tidak lain ialah 

karena permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) 

berinteraksi dengan air menghasilkan Asam Sulfat yang tinggi sehingga 

B. Tugas Mahasiswa 

1. Bacalah informasi mengenai kadar oksigen terlarut yang ada di 

Sungai Metro Kecamatan Sukun Kota Malang dengan cermat, teliti 

dan penuh tanggung jawab! Deskripsikan permasalahan di atas! 

2. Setelah membaca informasi tentang kadar oksigen terlarut yang 

ada di Sungai Metro tersebut, bagaimana kondisi air di sana? 

Mengapa bisa demikian? Jelaskan! 
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terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive 

terhadap perubahan pH yang drastis. Selain itu pencemaran yang terjadi 

juga akibat adanya limbah dari rumah tangga yang membuang sampah 

langsung ke sungai, serta banyaknya jamban milik warga yang berada 

dipinggir sungai. Dampak dari pembuangan sampah ke sungai oleh 

masyarakat setempat dapat menyebabkan sungai terindikasi adanya 

kandungan logam berat berbahaya. 

Pencemaran batubara maupun limbah rumah tangga di muara Sungai 

Barito mengakibatkan sungai menjadi sangat keruh dan tidak jernih lagi, 

juga terindikasi tingginya kandungan logam berat yang berbahaya bagi 

kesehatan tubuh sehingga tidak layak digunakan untuk aktivitas sehari-

hari. Tapi pada faktanya masyarakat setempat masih saja menggunakan 

air sungai barito untuk keperluan mandi, mencuci pakaian, serta untuk 

dimasak. 

 

 

 

 

 

I. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk meneliti tingkat 

pencemaran air di Sungai Muara Barito Desa Tanipah Kecamatan Aluh-

aluh, analisis sampel air sungai diserahkan ke Laboratorium Daerah 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

1. Prosedur penelitian pencemaran air 

a. Persiapan sebelum pengambilan sampel 

Tahapan persiapan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan observasi lokasi penelitian. 

2) Membuat surat izin penelitian. 

3) Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

 

 

Penelitian Langsung Pencemaran Air 
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b. Persiapan alat dan bahan 

 Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut: 

1. Botol penyimpan air sampel 

2. Alat tulis 

c.  Tahap pengambilan sampel  

Tahapan persiapan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan lokasi penelitian yaitu di muara Sungai Barito di 

Desa Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh  dengan membuat 3 titik 

pengambilan sampel. 

2) Menetapkan secara sistematis  jarak pengambilan sampel. 

Titik pertama sampel diambil di daerah paling awal dari Desa 

Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh, Titik kedua berada kurang 

lebih 500 meter dari titik pertama, dan titik ketiga dari sungai 

yang berada paling ujung Desa Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh. 

3) Menetapkan parameter yang akan digunakan untuk 

menganalisis tingkat pencemaran air di Desa Tanipah, yaitu 

berupa: pH, COD, BOD, DO, Suhu, Rasa, Kekeruhan, Bau, 

dan Kandungan Logam Berat Cd.  

4) Melakukan pengambilan sampel di 3 titik yang telah 

ditentukan. 

5) Mendokumentasikan area sungai saat penelitian berlangsung. 

6) Menganalisis tingkat pencemaran air di Desa Tanipah melalui 

parameter yang telah ditentukan di Laboratorium Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Selatan  

7) Melakukan analisis data terhadap data yang diperoleh. 

 

2.  Hasil Uji Laboratorium 

 Hasil penelitian kualitas mutu air Sungai Muara Barito Desa Tanipah 

Aluh-aluh yang diteliti di Laboratorium Provinsi Kalimantan Selatan 

menunjukkan hasil seperti pada Tabel 2, berikut. 
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Tabel 2 Hasil Laboratorium Provinsi Kalsel tentang Kualitas Mutu Air 

Sungai di Desa Tanipah Aluh-Aluh 

Keterangan: 

1. Batas Maksimum I: Air baku air minum 

2. Batas Maksimum II: Untuk Rekreasi, budidaya ikan air tawar, peternakan, 

mengairi tanaman 

3. Batas Maksimum III: Untuk budidaya ikan air tawar, mengairi tanaman 

4. Batas Maksimum IV: Untuk mengairi tanaman 

 

3. Analisis Kualitas Air 

Analisis kualitas air dilakukan untuk mengetahui kesesuaian air 

untuk peruntukan tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu 

air sesuai kelas air. Berdasarkan peruntukannya, Sungai Barito 

merupakan golongan air kelas III, maka hasil pemantauan parameter 

fisika (Rasa, suhu, kekeruhan, bau) dan kimia (pH, DO, BOD, COD, Cd 

dan Pb)pada masing-masing stasiun pengamatan dalam penelitian ini, 

selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu air kelas III yang terdapat 

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2007. Hasil analisa 

terhadap masing-masing parameter adalah sebagai berikut: 

 

No Pemeriksaan Satuan 

Hasil Batas Maksimum 

Stasiun 
1 

Stasiun 
2 

Stasiun 
3 

I II III IV 

A. FISIKA 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 Rasa - 
Tidak 
Berasa 

Tidak 
Berasa 

Tidak 
Berasa 

- - - - 

2 Suhu ᵒC 27 27 27 Deviasi3 Deviasi3 Deviasi3 Deviasi3 

3 Kekeruhan NTU 37,6 41,6 48,6 - - - - 

4 Bau - 
Tidak 

Berbau 
Tidak 

Berbau 
Tidak 

Berbau 
- - - - 

B. KIMIA         

5 pH - 6,30 6,32 6,28 6-9 6-9 6-9 6-9 

6 
Oksigen 
Terlarut (DO) 

mg/L 5,56 6,11 3,24 6 4 3 0 

7 BOD mg/L 3,60 4,76 4,16 2 3 4 12 

8 COD mg/L 9,114 9,543 7,018 10 25 50 100 

9 
Kadmium 
(Cd) 

mg/L <0,0043 <0,0043 <0,0043 0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Timbal (Pb) mg/L <0,0069 <0,0069 <0,0069 0,3 0,3 0,3 1 
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a. Suhu 

Berdasarkan  hasil pemantauan parameter suhu air Sungai Barito 

pada masing-masing stasiun pengamatan menunjukkan bahwa tidak 

terjadi perbedaan suhu pada 3 stasiun.  Pada stasiun I,II, dan III suhu air 

sungai sebesar 27 °C. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas III 

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan No.5 

Tahun 2007 yaitu deviasi 3 dari keadaan alamiah, maka kondisi kualitas 

air sungai ditinjau dari parameter suhu masih dalam batas baku mutu 

air sesuai peruntukannya. 

Suhu sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem perairan. 

Peningkatan suhu juga menyebabkan terjadinya peningkatan 

dekomposisis bahan organik oleh mikroba. Kisaran suhu optimum bagi 

pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20°C-30°C (Effendi, 2003). 

Selain itu menurut (Barus,2002 dalam Rina, 2012), kisaran suhu air 

yang baik dalam perairan dan kehidupan ikan berkisar antara 23-32°C. 

Sehingga suhu air di Sungai Barito dapat dikatakan masih mendukung 

dalam hal pertumbuhan fitoplankton dan kehidupan ikan. 

b. pH 

Hasil pemantauan parameter pH pada setiap  stasiun pengamatan 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. pH pada setiap stasiun 

Gambar 6 di atas menunjukkan terjadinya peningkatan dari stasiun 1 

ke stasiun 2, sedangkan menurun pada stasiun 3. Nilai pH pada stasiun 

1 sebesar 6,30, stasiun 2 sebesar 6,32, dan stasiun 3 sebesar 6,28. 

Apabila dibandingkan dengan nilai pH sesuai baku mutu air kelas III 

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2007 
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yaitu berkisar antara  6-9, maka kondisi kualitas air Sungai Barito bila 

dilihat dari parameter pH air masih dalam batas baku mutu air sesuai 

peruntukkannya. Air normal untuk memenuhi syarat untuk suatu 

kehidupan mempunyai pH sekitar 6,5-7,5 (Wardhana, 2004). Nilai pH air 

yang tidak tercemar biasanya mendekati netral (pH 7) dan memenuhi 

kehidupan hamper semua organisme air (shofyan dkk, 2011). Sehingga 

dengan nilai pH 6,28-6,32, tidak memenuhi syarat untuk kehidupan 

organisme air. 

c. DO 

Parameter oksigen terlarut dapat digunakan sebagai indikator tingkat 

kesegaran air (Sutriati, 2011). Oksigen memegang peranan penting 

sebagai indikator kualitas perairn, karena oksigen terlarut berperan 

dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Karena 

proses oksidasi dan reduksi inilah maka peranan oksigen terlarut sangat 

penting untuk membantu mengurangi beban pencemaran pada perairan 

secara alami. (Salmin, 2005).  

Hasil pemantauan parameter DO pada setiap stasiun dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. DO pada setiap stasiun 

Gambar 7 di atas menunjukkan terjadinya kenaikan dari stasiun 1 ke 

stasiun 2, dan mengalami penurunan pada stasiun 3. Nilai DO pada 

stasiun 1 sebesar 5,56 mg/l kemudian meningkat pada stasiun 2 sebesar  

6,11 mg/l dan sangat menurun pada stasiun 3 sebesar  3,24 mg/l. Jika 

dibandingkan dengan baku mutu air kelas III untuk parameter DO 

berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2007 

yaitu sebesar 3 mg/l, maka kondisi kualitas air sungai Barito bila dilihat 
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dari parameter DO maka stasiun I,II, dan III masih dalam batas baku 

mutu air sesuai peruntukkannya. 

Pada umumnya air yang telah tercemar kandungan oksigennya sangat 

rendah, makin banyak bahan buangan organik di dalam air makin sedikit 

sisa kandungan oksigen yang terlarut dalam air (Wardhana, 2004). 

Aktivitas manusia seperti pertanian dan pembuangan limbah, 

menyebabkan penurunan konsentrasi oksigen terlarut (Blume et al., 

2010). Penurunan nilai DO air Sungai Barito pada stasiun 3 merupakan 

akumulasi dari pembuangan limbah domestik. Perairan dapat 

dikategorikan sebagai perairan yang baik dan tingkat pencemarannya 

rendah, jika kadar oksigen terlarutnya >5 mg/l (Salmin, 2005). Hal ini 

menandakan bahwa kualitas air Sungai Barito pada stasiun 3 memiliki 

tingkat pencemaran yang lumayan tinggi. 

d. Chemixal Oxygen Demand (COD) 

COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi 

bahan-bahan organic secara kimia (Yudo, 2010). Hasil pemantauan 

parameter COD pada setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

Gambar 8. COD pada sertiap stasiun 

Gambar 8 di atas menunjukkan terjadinya peningkatan dari stasiun 1 

ke stasiun 3. Nilai COD pada stasiun 1 sebesar 9,114 mg/l, pada stasiun 

2 sebesar 9,543 mg/l, dan pada stasiun 3 sebesar 7,018 mg/l. Jika 

dibandingkan dengan baku mutu air kelas III untuk parameter COD 

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2007 
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yaitu sebesar 50 mg/l, maka kondisi kualitas air Sungai Barito masih 

dalam batas baku mutru air sesuai peruntukannya. 

Angka COD yang tinggi, mengindikasikan semakin besar tingkat 

pencemaran yang terjadi (Yudho, 2010). Peningkatan nilai COD air 

Sungai Barito disebabkan oleh pembuangan limbah yang bersumber dari 

masyarakat sekitar sungai. Perairan yang memiliki nilai COD tinggi tidak 

diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD pada 

perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/l, sedangkan 

pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg/l (Effendi, 2003). Dengan 

demikian maka kualitas air Sungai Barito untuk parameter COD, masih 

dapat kepentingan perikanan dan pertanian dan tidak tercemar. 

e. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri 

pengurai untuk menguraikan bahan pencemar organik dalam air. Makin 

besar konsentrasi BOD suatu perairan, menunjukkan konsentrasi bahan 

organik di dalam air juga tinggi (Yudo, 2010). Hasil pemantauan 

parameter BOD pada setiap stasiun pengamatan dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

 

Gambar 9. BOD pada setiap stasiun 

Gambar 9 di atas menunjukkan terjadinya peningkatan dari stasiun 1 

ke stasiun 2 dan turun pada stasiun 3. Nilai BOD pada stasiun 1 sebesar 

3,60 mg/l. stasiun 2 sebesar 4,76 mg/l dan pada stasiun 3 sebesar 4,16 

mg/l. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.5 Tahun 

2007, baku mutu air kelas III untuk parameter BOD yaitu sebesar  4 

mg/l. Jika dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas air Sungai 

Barito, maka kondisi kualitas air pada stasiun 1 masih dalam batas baku 
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mutu air sedangkan pada stasiun 2 dan 3 telah melebihi baku mutu air 

sesuai peruntukannya. 

Makin besar kadar BOD nya, maka merupakan indikasi bahwa 

perairan tersebut telah tercemar. Kadar BOD dalam air tingkat 

pencemarannya masih rendah dan dapat dikategorikan sebagai  perairan 

yang baik berkisar 0-10ppm (Salmin, 2005). Naiknya angka BOD dapat 

berasal dari bahan-ahan organik dari yang berasal dari limbah domestik 

dan lainnya (Rahayu dan Tontowi, 2009). Nilai BOD yang tinggi karena 

adanya pembuangan limbah dari pemukiman ke sungai. Kualitas air 

Sungai Barito sendiri masih masuk dalam rentang atau batas tersebut, 

namun semakin besar kadar BOD dari hulu ke hilir menandakan bahwa 

perairan tersebut telah tercemar yang diakibatkan oleh buangan limbah 

domestik. 

f. Kekeruhan 

Hasil pemantauan tingkat kekeruhan dari setiap stasiun dapat dilihat 

pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Kekeruhan pada setiap stasiun 

Gambar 10 di atas menunjukkan meningkatnya kekeruhan dari 

stasiun 1 ke stasiun 3 . Nilai kekeruhan dari stasiun 1 sebesar 37,6, 

stasiun 2 sebesar 41,6, dan stasiun 3  sebesar 48,6. Adapun kekeruhan 

erat kaitannya dengan padatan tersuspendi. Meningkatnya padatan 

tersuspensi maka akan diikuti pula dengan menigkatnya kekeruhan. 

Menurut (Chanson, 2004 dalam oktaviana, 2008), peningkatan turbulensi 

akibat perubahan kecepatan menyebabkan partikel yang terangkut aliran 

akan bertambah dan tingkat kekeruhan meningkat. Berdasarkan hasil 
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analisis, kekeruhan yang ada masih berada di bawah baku mutu yang 

dibolehkan yaitu 50 mg/l. 

g. Rasa dan Bau 

Menurut analisis di laboratorium Kesehatan Prov.Kalsel, sampel air 

Sungai Muara Barito di Desa Tanipah di 3 stasiun pengambilan sampel, 

tidak berasa dan juga tidak berbau. Maka jika dilihat dari parameter ini, 

air sungai yang ada di Desa Tanipah tidak tercemar. 

h. Kadmium (Cd) 

Terdapat dua sumber utama kontaminasi logam berat cadmium pada 

lingkungan yaitu melalui lapisan bumi dan aktivitas manusia 

(antropogenik). Logam berat cadmium dalam aktivitas manusia sering 

digunakan sebagai pewarna cat dabn PVC/plastic, sebagai katoda nikel.  

Parameter fisika dan kimia dalam perairan secara umum dapat 

mempengaruhi kelarutan logam berat. Hasil pemeriksaan konsentrasi 

cadmium di Sungai Barito Desa Tanipah masih berada pada nilai <0,0043 

mg/l. Jika dibandingkan dengan baku mutu peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2007 untuk kelas III yaitu 0,1 mg/l, 

maka konsentrasinya masih berada di bawah baku mutu. Hal ini juga 

sesuai dengan karakteristik dari kelarutan Cd yang cenderung mudah 

mengendap di sedimen (Afriansyah, 2009). 

i. Timbal (Pb) 

 Timbal (Pb) sering digunakan dalam berbagai keperluan baik dalam 

produk-produk seperti amunisi, pelapis kabel, pipa, solder, bahan cat, 

serta bahan campuran dalam bahan bakar kendaraan. Bentuk 

persenyawaan timbal berbeda-beda tergantung kegunaannya. Bentuk 

persenyawaan timbal sebagai tambahan untuk bahan bakar kendaraan 

bermotor adalah timbal tetraetil (tetraethyllead/TEL) dan timbal tetrametil 

(tetra metil lead/TML) (Darmono 1995). 

Berdasarkan hasil analisis, dari ketiga stasiun konsentrasi timbal 

masih berada pada nilai <0,0069 mg/l. Jika dibandingkan dengan baku 

mutu peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.5 Tahun 2007 untuk 

kelas III yaitu 0,3 mg/l, maka konsentrasinya berada dibawah baku 

mutu. 
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II. Penelitian berbasis Problem Based 

Learning 

 

Penyajian Masalah 

 

Air yang ada di Muara Sungai Barito Desa Tanipah 

Kecamatan Aluh-aluh telah mengalami pencemaran menurut 

hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di Laboratorium 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui 10 parameter 

pencemaran, dari hasil tersebut ada 2 parameter pencemaran 

yang berada di luar ambang batas baku mutu air yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dan  disimpulkan bahwa air Muara 

Sungai Barito di Desa Tanipah tersebut telah tercemar. 

Lakukanlah penelitian langsung untuk membuktikan bahwa 

air  Muara Sungai Barito di Desa Tanipah Kecamatan Aluh-aluh 

telah tercemar ! 

 

Mengorganisasikan Kegiatan Pembelajaran 

1. Siapkanlah alat dan bahan yang akan digunakan untuk 

mengukur parameter pencemaran air. 

2. Buatlah hasil pengamatan dan informasi yang kamu 

dapatkan dari penelitian langsung di lapangan. 

TUGAS 2 

Mengapa pada setiap stasiun menghasilkan pH, DO, BOD, COD, 

dan kekeruhan yang berbeda? Analisis grafik yang ada pada 

uraian materi sebelumnya! 
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Tabel hasil pengamatan parameter pencemaran air 

No 
Parameter 

Pencemaran 
Alat Hasil 

1 Dixolved Oxygen DO meter ............................. 

2 pH pH meter ............................. 

3 Kecerahan Sansidish .............................. 

 

Analisis Data 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Membimbing Mahasiswa 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian langsung tersebut 

buatlah tabel hasil pengamatan dan analisis terhadap pencemaran 

air yang ada di Muara Sungai Barito Desa Tanipah Kecamatan 

Aluh-aluh. 
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Latihan Mandiri 

 

Pernahkah kalian menemui sungai yang 

dipenuhi dengan tumpukan sampah seperti 

yang terdapat pada gambar di samping? 

Kira-kira apa yang menyebabkan banyaknya 

sampah berserakan dipinggiran sungai? 

Apakah sampah tersebut dapat 

menyebabkan air menjadi tercemar? 

Indikator apa saja yang menjadi patokan bahwa sungai tersebut telah 

tercemar? serta bagaimana cara menanggulangi jika memang air tersebut 

telah tercemar dan tidak bisa dikonsumsi? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Sampah yang 

berserakan di pinggiran sungai 

Berdasarkan wacana di atas, tulislah permasalahan yang 

kamu temukan dengan berdiskusilah dengan teman sekelompokmu! 

 

! 
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