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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingakat Pencemaran limbah cair domestik di perairan 

pesisir Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Adapun manfaat dari penelitian 

ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk pengelolaan wilayah pesisir 

Kecamatan Tanjungpinang Barat berwawasan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kandungn TSS di dalam perairan berkisar 1,04 mg/l – 1,37 mg/l Ph 8,91 mg/l – 9,27 mg/l, 

BOD5  8,33 mg/l – 10,17 mg/l lemak dan minyak 20,07 mg/l – 61,13 mg/l. Kondisi ini jika 

mengacu kepada baku mutu KEPMEN LH NO 122 TAHUN 2003 masih dalam kisaran toleransi 

(kondisi baik) kecuali derajat keasaman (pH) dan kandungan lemak dan minyak perairan di atas 

ambang baku mutu, ini di duga karena pada daerah penelitian ini merupakan daerah reklamasi 

dan daerah pemukiman masyarakat yang sudah pasti terdapat buangan limbah rumah tangga 

berupa daging, minyak sisa masakan, cucian dapur, serta alat pemanggang dimana menyumbang 

limbah domestik yang lebih tinggi. 
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ABSTRAK 

 

This study aims to determine the Tertiary domestic wastewater pollution in the coastal waters of 

West Tanjungpinang Tanjungpinang District, The benefit of this study is expected to be used as a 

basis for the management of coastal district of West Tanjungpinang environmentally sound. 

mailto:fikp@umrah.ac.id


Results of this study indicate that kandungn TSS in the water ranged from 1.04 mg / l - 1.37 mg / 

l pH 8.91 mg / l - 9.27 mg / l, BOD5 of 8.33 mg / l - 10.17 mg / l fats and oils 20.07 mg / l - 

61.13 mg / l. This condition refers to the quality standard if KEPMEN LH NO 122 OF 2003 is 

still in the range of tolerance (good condition) unless the degree of acidity (pH) and fat content 

and oil waters above the threshold standards, this is thought to have on the study area is an area 

of reclaimed and residential areas there are definitely people who have household waste such as 

meat, leftover cooking oil, laundry kitchen and grill which accounts for the higher domestic 

waste. 

 

Keyword: coastal waters, pollution, District of West Tanjungpinang 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kota Tanjungpinang merupakan 

pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

yang terletak pada posisi 00.51-00.59 

Lintang Utara dan 104.023-104.034 Bujur 

Timur dengan luas wilayah sebesar 239,50 

KM
2
 atau 23.950 Ha. Secara adminitrasi 

kota Tanjungpinang terdiri dari 4 

kecamatan, yaitu: Kecamatan 

Tanjungpinang Barat 3.450 Ha, Kecamatan 

Tanjungpinang Kota 5.250 Ha, Kecamatan 

Bukit Bestari 6.900 Ha dan Kecamatan 

Tanjungpinang Timur 8.360 Ha.  

 

Berdasarkan laporan tahunan 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Tanjungpinang, menunjukan bahwa 

Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki 

tingkat kepadatan penduduk yang cukup 

tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan 

yang ada di Sekitarnya, dimana dengan luas 

wilayah 34,5 KM
2
 terdapat  62.117 jiwa 

dengan Tingkat Kepadatan penduduk 

sebesar 1.800 Jiwa/KM
2 

yang tersebar di 

berbagai kelurahan. Walaupun jumlah 

penduduk belum merata pada setiap 

kelurahan tetapi kepadatan penduduk di 

daerah pesisir cukup tinggi, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Luas wilayah kecamatan 

Kecamata

nn 

Luas Penduduk

k 

Kepadatan

n Bukit 

Bestari 

69,0 61.092 885 

TPI Timur 83,5 73.193 877 

TPI Kota 52,5 23.974 457 

TPI Barat 34,5 62.117 1800 

Jumlah 239,

5 

220.376 920 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Tanjungpinang (2009)    

                                                

Tingginya aktifitas dan 

pemanfaatan wilayah pesisir sebagai bentuk 

Perkembangan pembangunan kota 

Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi 

Kepualauan Riau di khawatirkan akan 

memberikan pengaruh pada lingkungan 

sekitarnya. Perubahan lingkungan secara 

perlahan akan memberikan efek secara 

langsung maupun tidak langsung kepada 

biota-biota  perairan dan manusia sebagai 

pengkonsumsinya.  

 

Kondisi tersebut juga bisa terjadi 

pada Kecamatan Tanjungpinang Barat yang 

merupakan salah satu kecamatan yang 

memiliki tingkat kepadatan penduduk yang 

cukup tinggi serta memiliki berbagai bentuk 

usaha di daratan maupun lautannya.  

Menurut data dari Badan Pusat Statistik 

Kota Tanjungpinang pada tahun 2009, 

Kecamatan Tanjungpinang Barat memiliki 



usaha mikro kecil dan menengah berupa 

makanan dan non makanan sebanyak 625 

usaha, memiliki 12 penginapan berupa hotel 

berbintang 3, berbintang 1 dan penginapan 

kelas melati dan memiliki 3 tempat wisata 

kuliner serta usaha kecil lainnya.   

 

Padatnya penduduk dan banyaknya 

aktivitas atau kegiatan yang terjadi akan 

menghasilkan limbah yang tidak sedikit 

,baik berupa limbah organik, anorganik 

maupun fecal coliform, sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan kualitas 

perairan dari tahun ke tahun. Sehingga perlu 

diketahui Tingkat pencemaran limbah cair 

domestik untuk dasar dalam membuat 

tindakkan preventif untuk menjaga 

kelestarian biota-biota perairan.     

 

Dengan demikian tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Tingakat Pencemaran limbah cair domestik 

di perairan pesisir Kecamatan 

Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang. 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini  

di harapkan dapat dijadikan sebagai salah 

satu dasar untuk pengelolaan wilayah pesisir 

Kecamata Tanjungpinang Barat berwawasan 

lingkungan 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat 

 

Penelitian dilaksanakan dari bulan    

Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 

2013 diperairan pesisir Kecamatan 

Tanjungpinang Barat provinsi Kepulauan 

Riau. 

 

Alat dan Bahan 

 

Penelitian ini akan menggunakan 

alat dan bahan sebagaimana     disajikan 

pada Tabel 2.  

Tabel 2 alat dan bahan 

NO Alat dan bahan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kamera Digital 

Alat Tulis 

Multi parameter testing kit 

Botol sampel 

Formalin 4% 

Secchi Disk 

Turbidi Meter 

Spektrofotometer 

Kuisioner 

Kapal pompon / speed boad 

 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah metode penelitian survey 

atau observasi lansung ke lapangan dengan 

menggabungkan  penelitian fisik dan 

penelitian sosial, dimana untuk  data Tingkat 

pencemaran Limbah cair domestik 

dilakukan penelitian fisik terhadap 

parameter kimia, fisika dan biologi, 

sedangkan untuk data prilaku masyarakat 

menggunakan penelitian sosial melalui 

kuisioner. 

 

Prosedur kerja 

 

Sampel diambil dilokasi titik 

pengambilan sampel dengan 2x ulangan 

waktu pagi anatara pukul 6-8 dan sore antara 

pukul 16-18. Adapun cara kerja 

pengambilan sampel air laut meliputi : 

1. Ambil sampel dengan menggunakan 

botol Van Dorn. Adapun cara 

pengambilannya menurut Hariyadi et 

al (1992) sebagai berikut : 

 Van Dorn dalam posisi terbuka 

dimasukkan tegak lurus ke 

dalam perairan sampai ke 

kedalaman yang dikehendaki 

 Kemudian dengan meluncurkan 

pemberat, maka kedua tutup 

karet di kedua ujung tabung 

akan menutup tabung Van Dorn 

 Air contoh dalam tabung siap 

diangkat ke permukaan. 



 Pengeluaran air dalam tabung 

dilakukan dengan membuka 

penjepit pada selang 

pengeluaran pada bagian bawah 

dan selang pengudaraan di 

bagian atas. 

2. Lalu air dimasukkan kedalam botol 

sampel. 

3. Kemudian dilakukan pengawetan 

sampel air, dengan cara memberikan 

penambahan formalin 4% 

4. Setelah itu sampel dimasukan kedalam 

ice box. Kemudian dibawa ke 

laboratrium. 

 

 

Pengambilan kuisioner 

Teknik Penetapan sampel kuisioner 

di lakukan dengan metoda Simple Random 

terbilang 30 kepala keluarga yang di anggap 

mampu memberikan jawaban keterwakilan 

dari jumlah penduduk. Cara pengambilan 

sampel ini, dengan memilih sub grup dari 

populasi sedemikian rupa sehingga sampel 

yang di pilih mempunyai sifat yang sesuai 

dengan sifat-sifat populasi.  

 

Metode Analisa 

 

Data yang diperoleh dari hasil 

pemeriksaan laboratrium disajikan dalam 

bentuk tabel distribusi dan pembahasannya 

dilakukan secara deskriptif Kemudian hasil 

analisisnya dibandingkan dengan baku mutu 

berdasarkan keputusan menteri Negara 

lingkungan hidup No. 112 Tahun 2003 

tentang baku mutu air laut selanjutnya data 

didukung dengan menunjukan hasil dari 

quizsioner kemudian data penelitian 

dianalisis secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengukuran terhadap 

parameter fisika-kimia perairan yang diukur 

dari 4 Stasiun 12 Titik yang menjadi 

parameter utama dalam penelitian ini dapat 

dilihat  pada gambar 1 
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Gambar 1Grafik Pengukuran Parameter 

Utama  

 

 Berdasarkan gambar 1 dapat 

diketahui bahwa kandungn TSS di dalam 

perairan berkisar 1,04 mg/l – 1,37 mg/l Ph 

8,91 mg/l – 9,27 mg/l, BOD5  8,33 mg/l – 

10,17 mg/l lemak dan minyak 20,07 mg/l – 

61,13 mg/l. Kondisi ini jika mengacu kepada 

baku mutu KEPMEN LH NO 122 TAHUN 

2003 masih dalam kisaran toleransi (kondisi 

baik) kecuali derajat keasaman (pH) dan 

kandungan lemak dan minyak perairan di 

atas ambang baku mutu, ini di duga karena 

pada daerah penelitian ini merupakan daerah 

reklamasi dan daerah pemukiman 

masyarakat yang sudah pasti terdapat 

buangan limbah rumah tangga berupa 

daging, minyak sisa masakan, cucian dapur, 

serta alat pemanggang dimana menyumbang 

limbah domestik yang lebih tinggi. 

 

Total Suspended Solid (TSS)/Total 

Padatan Tersuspensi 

TSS merupakan salah satu 

parameter yang dapat menghambat penetrasi 

cahaya dimana mampu menurunkan 

aktivitas fotosintesis. Menurut Erlina et al 

(2011) bahwa kadar tertentu padatan 

tersuspensi akan dapat menghambat 

penetrasi cahaya ke dalam perairan yang 

berakibat terhadap menurunnya aktivitas 

fotosistensis. Hasil penelitian diperoleh nilai 

TSS berkisar 1,04 – 1,37 mg/l. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat pada gambar 2  
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Gambar 2 Perbedaan nilai TSS pada Setiap 

Stasiun Pengamatan. 

 

Berdasarkan Gambar 2 dapat di 

ketahui kandungan TSS pada perairan, 

dimana pada stasiun 2 kandungan TSS 1,37 

mg/l sedangakan pada stasiun lainya hanya 

mencapai 1,14 mg/l hal ini di duga daerah 

tersebut merupakan daerah pemukiman 

padat penduduk sehingga kontribusi limbah 

domestik dari aktifitas masyarakat menjadi 

tinggi seperti limbah cucian pakaian, 

pembuangan tinja, serta kondisi daerah yang 

masih berbatasan dengan daratan yang tidak 

menuntut kemungkinan pengikisan tanah 

pada badan air. Kondisi ini sesuai yang di 

kemukakan Efendi (2003) bahwa Padatan 

tersuspensi total (Total Suspended Solid 

atau TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi 

yang terdiri atas lumpur dan pasir halus serta 

jasad-jasad renik yang terutama disebabkan 

oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang 

terbawa ke perairan. 

Akan tetapi mengacu kepada 

standar baku mutu KEPMEN LH NO. 112 

TAHUN 2003 kondisi perairan ini msih 

dikatakan baik, meskipun secara fisik dan 

kasat mata kondisi perairan tersebut sudah 

tidak layak. Hal ini sesuai dengan hasil 

kuisioner  terhadap responden masyarakat 

mengatakan kondisi perairan sudah tidak 

layak (kotor), dimana 83,3 % mengatakan 

kotor, 6,6 % mengatakan bersih dan 10% 

mengatakan tercemar. 

Dengan kisaran nilai TSS 1,04 – 

1,37 mg/l masih tidak berpengaruh bagi 

kepentingan perikanan, karena menurut 

Efendi (2003) kategori TSS <5 tidak 

berpengaruh bagi kehidupan perikanan. 

 

pH 

pH merupakan derajat keasaman 

yang memiliki arti penting untuk 

menentukan nilai guna bagi perikanan. pH 

air bervariasi tergantung beberapa faktor 

seperti suhu, alkalinitas, Do, dan kandungan 

anion serta kation. Hal ini juga diungkapkan 

oleh Pescod (1973) menyatakan bahwa 

toleransi jasad perairan terhadap pH air 

bervariasi tergantung beberapa faktor antara 

lain suhu, kandungan oksigen terlarut, 

alkalinitas dan adanya berbagai anion dan 

kation.  

Dari hasil penelitian diperoleh nilai 

pH berkisar 8,91 – 9,27. Berdasarkan nilai 

tersebut pH pada lokasi pengamatan lebih 

bersifat alkalis. Untuk parameter pH ini, 

nilai tersebut diatas baku mutu perairan,. 

Karena menurut Efendi (2003) bahwa Air 

normal yang memenuhi syarat untuk suatu 

kehidupan mempunyai pH berkisar antara 

6,5 – 7,5. Untuk lebih jelas nilai pH antar 

stasiun dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Perbedaan nilai pHpada Setiap 

Stasiun Pengamatan. 

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat 

dilihat nilai pH tertinggi berada pada stasiun 

1 yang berada pada daerah reklamasi. Hal 

ini juga di dukung oleh intensitas 

masyarakat dalam keseharianya 



menggunakan sabun mandi, shampoo, 

pewangi pakaian, deterjen, pemutih pakaian 

berlebihan sehingga mempengaruhi pH 

perairan. 

 

BOD5 

 

BOD merupakan oksigen yang 

dibutuhkan mikroba aeraob untuk 

mengoksidasi bahan organik, sehingga 

menunjukkan jumlah oksigen yang 

dikonsumsi untuk respirasi. Sesuai dengan 

pendapat Davis and Cornwell (1991). BOD 

merupakan kadar bahan organik, yaitu 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh 

mikroba aerob untuk mengoksidasi bahan 

organik menjadi bahan karbondioksida dan 

air . Sedangkan Boyd (1988) menyatakan 

bahwa  BOD menunjukan jumlah oksigen 

yang di konsumsi oleh proses respirasi 

mikroba aerob yang terdapat dalam botol 

BOD yang diinkubasi pada suhu 20ºC 

selama lima hari, dalam keadaan tanpa 

cahaya.  

Kisaran BOD5 pada hasil penelitian 

yaitu 8,33 – 10,17 mg/l, dimana           masih 

dapat mendukung kehidupan biota laut, 

karena berdasarkan          Kepmenlh No.51 

Tahun 2003, baku mutu untuk BOD5 

maksimal 20 mg/l. 
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Gambar 4 Perbedaan Nilai BOD5 pada 

Setiap Stasiun Pengamatan.  

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat nilai 

BOD5 tertinggi berada pada    Stasiun 2 

dimana bernilai 10,17 mg/l. Hal ini diduga 

karena pada stasiun itu banyak mengandung 

bahan organik, karena pada stasiun 2 itu 

berada pada daerah permukiman yang 

mengandung bahan organik dari 

pembuangan limbah domestik masyarakat 

sekitar, hal ini sesuai dengan hasil kuisioner 

masyarakat pemukiman dalam proses 

pembuangan tinja tanpa melalui daur ulang 

atau spitenk melainkan langsung di buang 

keperairan. Dimana penduduk masyarakat 

pesisir hanya 6,6 % yang rumahnya 

memiliki WC dengan septinktank, 16,6 % 

WC dirumah lalu lalu dialirkan kesungai 

atau pantai dan sebanyak 76,6 % maryarakat 

pesisir hanya memiliki WC “cemplungan’. 

Hal ini didukung oleh pendapat Efendi 

(2003) bahwa Limbah cair yang dihasilkan 

oleh rumah tangga banyak mengandung 

bahan organik yang dicirikan dengan 

tingginya nilai BOD pada air yang tercemari 

limbah ini. 

 

Lemak dan Minyak 

 

Lemak dan minyak merupakan 

salah satu limbah cair domestik yang umum 

terdapat dari hasil pembungan dari sampah 

rumah tangga masyarakat. Limbah cair 

domestik pada umum menghasilkan 

senyawa organik. Menurut Fakhrizal (2000) 

Limbah cair domestik ini menghasilkan 

senyawa organik berupa, protein, 

karbohidrat, lemak dan asam nukleat  

Dari hasil penelitian kisaran nilai 

lemak dan minyak yaitu 20,07 – 61,13 mg/l. 

Dengan kisaran nilai lemak dan minyak 

seperti itu, lokasi penelitian telah mengalami 

pencemaran, dimana jika dibandingkan 

dengan baku mutu air laut untuk biota laut 

berdasarkan Kepmenlh No. 112 Tahun 2003 

jauh diatas ambang baku mutu yaitu sebesar 

10 mg/l. Untuk melihat nilai lemak dan 

minyak pada lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

Pada Gambar 5 menjelaskan bahwa 

nilai lemak dan minyak yang tertinggi 

terdapat pada Stasiun 1 sedangkan tertinggi 



ke dua berada pada     Stasiun 2, dimana 

masing-masing bernilai 61,13 mg/l dan 

51,60 mg/l.   
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Gambar 5 Perbedaan Nilai Lemak & 

Minyak pada Setiap Stasiun. 

 

Tingginya nilai lemak dan minyak 

pada satsiun 1 dan 2 diduga karena pada 

daerah tersebut merupakan daerah reklamasi 

dan daerah pemukiman, dimana 

menyumbang limbah domestik yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan stasiun lainnya. 

Pada daerah reklamasi tersebut diduga 

terjadi pencucian alat berat, adanya daerah 

perkantoran, tempat rekreasi masyarakat 

yang dapat menyumbang kandungan lemak 

dan minyak di dalam perairan, selain itu 

pada daerah tersebut juga terdapat restaurant 

yang juga menyumbang bertambahnya 

lemak dan minyak diperairan dengan 

dibuangnya sisa-sisa masakan, sedangkan 

stasiun 2 merupakan daerah permukiman 

masyarakat yang sudah pasti terdapat 

buangan limbah rumah tangga berupa 

daging, minyak sisa masakan, cucian dapur, 

serta alat pemanggang. Hal tersebut 

didukung oleh pendapat Hendrawan (2008) 

yang menyatakan bahwa Sumber minyak 

dan lemak di perairan diduga berasal dari 

kegiatan rumah tangga, bengkel, restaurant 

yang bersumber dari kegiatan  domestik 

rumah tangga, kantor, hotel, restaurant, 

tempat hiburan, pertokoan dan rumah sakit. 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian kondisi 

perairan pesisir Tanjungpinang Barat, 

Tingakat pencemaran perairan pesisir 

Kecamatan Tanjungpinang Barat 

berdasarkan Baku Mutu limbah Cair 

Domestik KEPMEN LH NO 112 TAHUN 

2003 nilai pH, BOD, TSS, Minyak dan 

Lemak meningkat, Hal ini diduga karena 

pada daerah tersebut banyak terdapat jasad-

jasad renik dari pembuangan limbah rumah 

tangga, serta daerah ini masih berbatasan 

dengan daratan yang tidak menutup 

kemungkinan terjadi pengikisan oleh tanah 

yang terbawa ke badan air. 

 

SARAN 

 

Diharapkan dengan hasil penelitian 

ini, memberi inpirasi kepada masyarakat 

untuk lebih menjaga kebersihan dan 

lingkungan pesisir Kecamatan 

Tanjungpinang Barat. 

  Pemerintah juga hendaknya 

mensosialisasikan kepada masyarakat 

tentang pentingnya spitank, karna 

masyarakat pesisir kecamatan 

Tanjungpinang barat pada umumnya tidak 

mempunyai spitank. 
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