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ABSTRAK 

 

Pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang yang mengakibatkan peningkatan 

kebutuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, berbagai kegiatan 

pemerintah, kegiatan perdagangan, perhotelan, dan pelayaran umum. Bertambahnya 

perumahan, pemukiman dan fasilitas lainnya maka salah satu masalah yang timbul adalah 

banyaknya limbah domestik yang dibuang langsung ke perairan akibat dari kegiatan 

manusia tersebut maka perairan akan tercemar karena menerima beban pencemaran yang 

melampaui daya dukungnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi perairan 

melalui nilai Indeks Kualitas Perairan Pesisir Kecamatan Tanjungpinang Kota.  

Parameter yang diukur yaitu suhu, Kekeruhan, TSS, DO, PH, BOD, nitrat, fosfat 

dan coliform. Data kualitas air yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu air laut 

(Kep-51/MENLH/IV/2004) untuk biota air laut. Sedangkan untuk mengetahui status 

perairan dilakukan perhitungan Indeks dengan menggunakan software Indeks Kualitas 

Perairan CWQI 1.0 (Canadian Water Quality Indeks). 

Kondisi Perairan Pesisir di Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan 

menggunakan metode Canadian Water Quality Indeks 1,0 (CWQI 1.0) diketahui nilai 

Indeks 40 tergolong dalam kualitas jelek, berdasarkan dari hasil pengujian 9 parameter uji 

seperti suhu, kekeruhan, TSS, pH, DO, BOD5, nitrat, fosfat dan coliform terdapat 2 (dua) 

parameter uji yang tidak memenuhi baku mutu untuk biota air laut menurut Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 tahun 2004, yaitu parameter  nitrat dan fosfat.  

 

Kata Kunci : indeks Kualitas air, daerah pesisir    
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ABSTRACT 

 

The grawth of resident at Tanjungpinang’s city that cause increase of infrastructure was 

housing and settlement, a variaety gaverment activity, commercial activity, hotel management and 

navigational common. The increasing of housing, settlement and another facility therefore one of 

evoked problem was it’s a lot of domestic waste, that was discarded direct to effect water of that 

man activity therefore waters will begrimed because accept sacrilege charges that wents behind to 

energy it’s advocate. The object from this research was to know condition of watersvia waters 

quality index coast, Tanjungpinang’s district city. 

The parameter measured which were Temperature, Turbidity, TSS, DO, pH, BOD, 

Nitrate, Phosphate and Coliform. The waters quality data that acquired as compared to water 

quality standard goes out to sea (Kep – 5 / MENLH / IV / 2004 ) to biota water goes out to sea. 

Where as to know waters state done by index count by use of quality index sofware CWQI waters. 

0 (condition water ality is index). 

The condition of coast waters at Tanjungpinang’s district city by use of method condition 

water quality index. 0 (CWQI. 0) acknow ledged appreciative index 40 that quality in deep bad 

ranks, be based on from examinatin result 9 parameter test as Temperture, Turbidity, TSS, DO, 

pH, BOD, Nitrate, Phosphate and Coliform exists of 2 (two) parameter tests that don’t accomplish 

quality standard for biota water goes out to sea to terminological environmentminister decision 

number 51 years 2004, which were parameter nitrate and phosphate. 
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LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan penduduk di Kota 

Tanjungpinang yang mengakibatkan 

peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman, berbagai 

kegiatan pemerintah, kegiatan perdagangan, 

perhotelan, dan pelayaran umum. Sarana dan 

fasilitas dasar yang penting di dalam 

lingkungan perumahan dan permukiman, 

dengan bertambahnya perumahan dan 

pemukiman dan fasilitas lainnya maka salah 

satu masalah yang timbul akibat 

meningkatnya kegiatan manusia adalah 

tercemarnya air pada sumber-sumber air 

karena menerima beban pencemaran yang 

melampaui daya dukungnya. Pencemaran 

yang mengakibatkan penurunan kualitas air 

dapat berasal dari limbah seperti: limbah 

industri limbah usaha peternakan, 

perhotelan, rumah sakit dan limbah 

domestik. Perubahan signifikan pada Kota 

Tanjungpinang yang merupakan daerah 

pesisir pantai pastinya akan berakibat pada 

ekosistem perairan di wilayah tersebut, 

terutama pada indeks kualitas perairan laut 

pesisirnya, apalagi daerah pesisir 

tanjungpinang yang berhadapan langsung 

dengan jalur perdangan segitiga Emas 

(Indonesia, Malaysia dan Singapura) 

sehingga jumlah polutan yang berasal dari 

limbah kapal akan semakin tinggi. 

(Pemerintah Kota Tanjungpinang 2012). 

Berdasarkan hal tersebut  sehingga 

perlu dilakukan penelitian indeks Kualitas 

perairan pesisir Kecamatan Tanjungpinang 

Kota dalam upaya untuk mengetahui kondisi 

terkini perairan sehingga dapat diambil 

langkah pencegahan serta dapat diketahui 

peruntukkan air sesuai dengan standar baku 

mutu. 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Wilayah Pesisir 

Pengertian wilayah pesisir menurut 

kesepakatan terakhir internasional adalah 

merupakan wilayah peralihan antara laut dan 

daratan, ke arah darat mencakup daerah yang 

masih terkena pengaruh percikan air laut 

atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi 

daerah paparan benua (continental shelf) 

(Dahuri,  2001). 

2.2. Kualitas Air 

Kualitas air adalah kondisi 

kualitatif air yang diukur dan atau diuji 

berdasarkan parameter-parameter tertentu 

dan metode tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor : 115 Tahun 2004).  

Ada 3 parameter kualitas air yaitu : 

parameter fisika (suhu, TSS (Total 

Suspended Solids), Kekeruhan, Salinitas), 

parameter kimia (DO (Dissolved Oxygen)/ 

Oksigen terlarut, BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) banyaknya oksigen yang 

dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam 

proses dekomposisi bahan organik, dan pH / 

derajat keasaman), dan  parameter biologi 

dengan memperhitungkan total coliform..  

2.4.  Baku mutu air limbah 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan  Pengendalian 



 
 

Pencemaran Air telah mengatur kriteria 

mutu air berdasarkan kelas. Khusus untuk 

baku mutu air laut dituangkan dalam 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup No.51 Tahun 2004.  

2.5.  Indeks Kualitas Perairan CWQI 

(Canadian Water Quality Index) 

Menurut User Manual CWQI 1.0 

(Canadian Council of Ministers of the 

Environment, 2001) Indeks kualitas air 

merupakan suatu upaya menyajikan data 

kualitas air yang komplek menjadi mudah 

dipahami terutama untuk  konsumsi 

masyarakat awam. CWQI/Canadian Water 

Quality Index  berpedoman pada formula 

yang dikeluarkan oleh Departemen 

Lingkungan Inggris yang meliputi 3 elemen 

:  scope (berapa banyak ?) –frequency 

(seberapa sering ?) dan amplitude (berapa 

besaran tiapa variable yang gagal ?). CWQI 

menghasilkan angka indeks antara 0 

(kualitas air terburuk) – 100 (kualitas air 

terbaik). Angka-angka ini dibagi dalam 5 

kategori deskriftif yang berbeda, yaitu :  

1. Sangat Baik : (95-100)  

2. Baik : (80-94)  

3. Sedang : (65-79)  

4. Jelek : (45-64) 

5. Sangat Jelek: (0-44)  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 

2013 dengan mengambil lokasi di Perairan 

Pesisir Kecamatan Tanjungpinang Kota 

Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan 

Riau.  

Tabel 1. Alat dan Bahan yang digunakan 

N

o 

Parameter Alat dan 

Bahan 

Manfaat 

    
1 Suhu Multitest 

YK.2005WA 

Mengukur suhu di 

perairan 

2 Salinitas Saltmeter 
YK-31SA 

Mengukur 
salinitas 

3 Kekeru-

han 

Turbidi meter Mengukur tingkat 

kekeruhan 

4 TSS Timbangan 
analitik, 

kertas saring, 

oven 

Mengukur TSS 

5 pH Multitest 

YK.2005WA 

Mengukur pH 

perairan 

6 Oksigen 

terlarut 

Multitest 

YK.2005WA 

Mengukur DO 

perairan 

7 
 

8 
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Ortophofat 
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Pendukung 

Penelitian 

Botol BOD, 
Multitest, 

Aquades 

Spektrofotom
eter, Kertas 

saring, gelas 

piala, pipet 
tetes, Brucin, 

sodium 

arsenit, H2SO4 

Spektrofotom

eter, Kertas 

saring, gelas 
piala, pipet 

tetes, 

Amonium 
molybdate, 

SnCl2, 

Aquades 
Inkubator 

Trawas, 

vacuum 
pump, 

vacuum flask, 

sterifil filter 
holder, 

penyumpit, 

Pembakar 

Bunsen, kaca 

pembesar, 

media agar 
M-Endo 

- -GPS (Global 

Positioning 
System) 

- -Van Dorn 

Water 
sampler 

- -H2SO4 

-  
- -Cool Box 

-  

-  

 

-Alat Tulis 

dan Kamera 

digital 

Mengetahui nilai 
BOD5 Perairan 

 

Mengetahui nilai 
nitrat perairan 

 

 
 

 

 

Mengukur 

orthophosfat 
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coliform 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

-Menentukan 
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koordinat 

-Mengambil 

Sampel Air Laut 
 

-Mengawetkan 

Sampel 
-Menyimpan 

Botol Sampel Air 

Laut sampai ke 
Laboratorium 

-Mencatat Data 

Hasil Pengukuran 
Parameter Insitu 

dan Dokumentasi 



 
 

3.1. Penentuan Lokasi Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel 

(stasiun) ditetapkan berdasarkan metode 

purposive sampling (Arikunto, 2006). 

Penentuan lokasi stasiun berdasarkan 

pertimbangan aktivitas atau kegiatan yang 

ada di Tanjungpinang Kota.  Stasiun 

pengambilan sampel terdiri atas 4 stasiun. 

- Stasiun 1 berada di daerah Pelabuhan Sri 

Bintan Pura Kota Tanjungpinang  

- Stasiun 2 bertempat di daerah Tepi Laut 

- Stasiun 3 bertempat di daerah pemukiman 

yaitu di pesisir pulau Penyengat  

- Stasiun 4 bertempat di daerah Kampung 

Bugis yaitu di Galangan Kapal 

 Setiap stasiun dilakukan 3 kali 

pengulangan dalam pengukuran parameter 

insitu dan pengambilan sampel.  

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Sumber : Google earth, 2007 
 

3.2. Prosedur Penyamplingan 

Prosedur pengambilan sampel air 

diambil dengan menggunakan water 

sampler. Sampel air yang didapat kemudian 

dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah botol  

yang didapat dari laboratorium BTKL-PPM 

Kota Batam yaitu botol steril untuk 

pengukuran coliform dan botol yang telah 

diberikan pengawet H2SO4 (asam sulfat) 

sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) untuk pengukuran nitrat dan posfat, 

sedangkan untuk pengukuran BOD5 

menggunakan botol terang dan botol gelap 

yang langsung dicelupkan ke dalam 

permukaan air hingga penuh dan tidak ada 

udara yang tersisa. Kemudian botol sampel 

disimpan dan dimasukkan kedalam cool box 

hingga sampai ke laboratorium Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji, sedangkan untuk 

parameter kualitas perairan yang di uji 

secara insitu seperti suhu, kekeruhan, pH 

dan Oksigen terlarut dilakukan langsung 

pengukuran pada saat pengambilan sampel.  

3.3.  Prosedur Analisis Sampel 

Tabel 2. Metode Analisa Kualitas Air 

Kecamatan Tanjungpinang 

Kota 

Sedangkan penjelasan untuk 

prosedur analisis sampel yang dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Suhu 

Pengukuran suhu perairan 

dilakukan secara insitu dengan 

menggunakan alat multitest YK.2005WA. 

layar multitest. 

b. Kekeruhan 

Pengukuran kekeruhan atau 

turbiditas menggunakan alat turbidimeter 

yang disambungkan dengan sumber listrik 

dan diamkan selama 15 menit.  

No Parameter Satuan Metode Uji 

1 

 

 

Fisika : 

1. Temperatur 
2. Turbiditas 

3. TSS 

4. Salinitas 

 
OC 
NTU 

mg/l 

‰ 

 

Digital  
Digital 

Gravimetri 

Digital 

2 

 

 

 

 

Kimia : 

1. BOD 

2. pH 
3. DO 

4. Orthophosfat 

5. Nitrat 

 

mg/l 

- 
mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

Kebutuhan 

Oksigen 
Digital 

Digital 

Spektrofotomet
rik 

Spektrofotomet

rik 

3 Biologi 

1. Coliform 

 

mg/l 

 

Membran Filter 



 
 

c. TSS 

Satuan yang digunakan dalam 

pengukuran TSS adalah mg/l. Prosedur 

pengukuran TSS (Total Suspended Solids) 

adalah sebagai berikut ; 

1) Dikeringkan kertas saring (filter) dalam 

oven selama 1 jam pada temperatur 103-

105C, kemudian kertas saring 

didinginkan lalu ditimbang (B mg)  

2) Diambil 100 ml air sampel dengan 

menggunakan gelas ukur, kemudian air 

sampel disaring dengan menggunakan 

kertas saring (filter) yang telah 

ditimbang pada prosedur no 1. 

3) Kemudian kertas saring residu 

dikeringkan dalam oven dengan suhu 

103-105C selama paling sedikit 1 jam, 

kemudian kertas saring didinginkan dan 

ditimbang (A mg) 

Perhitungan : 

 

d. Salinitas 

Pengukuran salinitas dilakukan 

dengan metode digital dengan menggunakan 

alat saltmeter YK-31SA.  

e. BOD5 

Satuan yang digunakan dalam 

pengukuran BOD5 adalah mg/l, untuk  

prosedur penentuan BOD5 adalah sebagai 

berikut ; 

1) Diambil air sampel sebanyak 1 - 2 liter 

dari kedalaman yang dikehendaki. 

Apabila air terlalu keruh (terutama 

karena plankton), lanjutkan ke prosedur 

2. Bila air tampak jernih, lanjutkan ke 

prosedur 3. 

2) Encerkan 400 – 500 ml air sampel 5 

sampai 100 kali, tergantung pada 

tingkat kepekatan sampel, dengan 

menggunakan akuades bebas biota 

3) Tingkatkan kadar oksigen air sampel 

tersebut dengan aerasi menggunakan 

aerator baterai selama ± 5 menit. 

Peningkatan kadar oksigen juga dapat 

dilakukan dengan cara menuangkan air 

sampel dengan dari botol satu ke botol 

yang lain, dan sebaliknya, sebanyak 15 

kali atau lebih. (Pada prinsipnya, 

maksud dari perlakuan pada prosedur 2 

dan/atau 3 ini adalah agar tersedia 

oksigen yang berlebih untuk proses 

dekomposisi sampai hari terakhir 

inkubasi). 

4) Pindahkan air sampel tersebut kedalam 

botol BOD gelap dan terang sampai 

penuh. Air dalam botol BOD terang 

segera dianalisa kadar oksigen 

terlarutnya (DO1). Botol BOD gelap 

dan air sampel didalamnya diinkubasi 

dalam BOD inkubator pada suhu 20C. 

Setelah 5 hari penentuan kadar oksigen 

terlarut dalam botol gelap ini (DO5). 

Penentuan kadar oksigen terlarut ini 

bisa dilakukan secara titrimetrik atau 

dengan menggunakan DO- meter. 

Perhitungan : 

BOD5 (ppm) = (DO1 – DO5) x faktor 

pengenceran 

f. pH 

Pengukuran pH perairan dilakukan 

dengan menggunakan alat multitest 

YK.2005WA.  

g. DO 



 
 

Pengukuran oksigen terlarut 

dilakukan secara insitu dengan 

menggunakan alat multitest YK.2005WA.  

h. Ortofosfat 

Satuan yang digunakan untuk 

parameter ortofosfat adalah mg/l, untuk 

prosedur pengukurannya  sebagai berikut : 

1) disaring 25 – 50 ml air sampel (tidak 

lebih dari 2-3 jam setelah pengambilan 

contoh air) dengan millipore (0,45nm). 

2) Pipet sebanyak 25 ml Amonium 

molybdate, kemudian diaduk 

3) Tambahkan 5 tetes SnCl2, aduk diamkan 

(10 menit) 

4) Buat larutan blanko dari 25 ml aquades. 

Kemudian lakukan prosedur 3 dan 4 

5) Buat larutan standar orthophosphate 

dengan konsentrasi : 0,01; 0,05; 0,10; 

0,25; 0,50; 0,75 dan 1,00 ppm-P dari 

larutan standar 5 ppm-P. Lakukan 

prosedur 3 dan 4. 

6) Setelah didiamkan 10 menit dan 

sebelum 12 menit, ukur air sampel dan 

larutan standar dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 690 nm. 

(Gunakan akuades untuk set alat pada 

0,000 absorbance) 

7) Buat persamaan regresi atau grafik 

untuk menentukan kadar 

orthophosphate air sampel. 

i. Nitrat 

Prosedur penentuan nitrat (mg/l) 

sebagai berikut : 

1) Disaring sebanyak 25-50 ml air sampel 

dengan kertas saring whatman nomor 42 

atau yang setara. 

2) Kemudian contoh air laut yang telah 

disaring diambil sebanyak 5 ml dan 

dimasukkan kedalam gelas piala. Untuk 

perairan dengan salinitas tinggi (air laut) 

tambahkan 1 tetes sodium arsenit. 

3) Kemudian ditambahkan 0,5 ml larutan 

brucin dan diaduk 

4) Ditambahkan juga 5 ml asam sulfat 

pekat dan diaduk 

5) Kemudian dibuat larutan blanko dari 5 

ml aquades. Lakukan prosedur 3 dan 4 

6) Buat larutan standar nitrat-nitrogen 

Sebelum pengenceran sampai 100 ml, 

tambahkan terlebih dahulu 20-30 ml 

akuades sampai 8 ml NH4OH pekat, 

kemudian baru ditambahkan lagi 

akuades sampai tanda tera. Selanjutnya 

lakukan prosedur 2, 3 dan 4. 

7) Ukur larutan contoh dan larutan standar 

dengan larutan blanko pada panjang 

gelombang 410 nm, set 

spektrofotometer pada absorbansi 0,000 

8) Buat persamaan regresi (y= Ax + Bx) 

dari larutan standar untuk menentukan 

kadar nitrat-nitrogen air sampel. 

Untuk menentukan kadar nitrat 

dalam mg nitrat per liter, per liter (= ppm 

NO3-) digunakan persamaan berikut ; 

mg NO3-/L = ppm NO3-N x BM NO3- = 

ppm NO3-N x 4,43 

j. Coliform 

Metode yang digunakan dalam 

proses pengukuran coliform adalah dengan 

menggunakan metode membran filter 

menurut APHA (2004). Adapun prosedur 

yang digunakan dalam teknik membran 

filter adalah sebagai berikut ; 



 
 

1) Disiapkan alat penyaringan dengan 

saringan membran yang steril dan siap 

untuk menyaring sampel.  

2) Sampel air yang akan diperiksa 

kemudian dimasukkan kedalam alat 

sterifil filter holder sebanyak 100 ml, 

setelah itu sterifil filter holder 

dihubungkan dengan alat pompa vakum 

maka contoh air dalam sterifil funnel 

akan tersedot melalui pori-pori 

membran filter dan akhirnya masuk 

kedalam sterifil filter flask.  

3) Kemudian saringan membran 

dipindahkan dengan menggunakan 

penyumpit yang telah disterilkan secara 

aseptis, dari alat penyaring ke cawan 

petri yang sudah ada m Endo agar 

(warna merah). 

4) Kemudian cawan petri diinkubasi 

dengan suhu inkubasi 35,5C selama 24 

jam ±2 jam dan catat hasilnya (cawan 

tertutup).  

5) Koloni yang tumbuh berwarna merah 

metalik dihitung jumlahnya. Parameter 

hasil yang digunakan adalah jumlah 

koloni berwarna merah tua. Kepadatan 

koloni bakteri dapat dihitung dengan 

kepekatan per 100 ml, jadi 

perhitungannya dirumuskan menurut 

yang dianjurkan oleh APHA (1976) dan 

WHO (1977) sebagai berikut :  

 

 

3.4.    Analisis Data 

Data hasil pengukuran parameter 

fisika, kimia dan biologi hasil penelitian 

akan dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan indeks kualitas air menurut 

perhitungan Software CWQI 1.0 (Canadian 

Water Quality Index). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Parameter Fisika 

a. Suhu 

Perbedaan suhu dapat 

menyebabkan terjadinya stratifikasi dan 

sirkulasi air yang secara tidak langsung 

maupun langsung berpengaruh terhadap 

distribusi organisme perairan.  

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram Suhu (C) menurut 

Stasiun Pengamatan 
 

Hasil analisis di masing-masing 

stasiun pengamatan suhu perairan berkisar 

antara 28.73C – 29.63C dengan rata-rata 

29.38C sehingga dapat dikatakan masih 

memiliki kualitas yang baik untuk 

kehidupan biota air laut. 

b. Kekeruhan 

Nilai kekeruhan perairan yang 

terukur di lokasi penelitian memiliki kisaran 

2.13 – 5.18 NTU, dengan rata-rata 3.51 

NTU. Menurut data yang diperoleh nilai 

kekeruhan pada setiap lokasi penelitian 

masih berada pada ambang batas baku mutu 

air laut (Kep-51/MENLH/IV/2004) untuk 

biota air laut yaitu < 5 NTU.  
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Gambar 3. Histogram Kekeruhan (NTU) 

menurut Stasiun Pengamatan 

Berdasarkan gambar 3. dapat dilihat 

nilai kekeruhan tertinggi terdapat pada 

stasiun 1 dimana pada daearah ini 

merupakan daerah aktivitas transportasi laut 

alur pelayaran kapal ferry dari 

Tanjungpinang – Batam, Malaysia, 

Singapore dan daerah antar pulau lainnya. 

c. Total Padatan Tersuspensi (Total 

Suspended Solid/ TSS)  

Total padatan tersuspensi (TSS) 

terdiri atas lumpur dan pasir halus serta 

jasad-jasad renik terutama yang disebabkan 

oleh kikisan tanah atau erosi yang terbawa 

ke dalam badan air. Menurut Marganof 

(2007) Padatan tersuspensi yang tinggi akan 

mempengaruhi biota di perairan. 

 

 

 

 

Gambar 4. Histogram TSS menurut 

Stasiun Pengamatan 

Pada penelitian ini diperoleh 

kisaran nilai TSS antara 0,98 – 1,37 mg/l 

dengan rata-rata 1.22 mg/l (Tabel 10 dan 

Gambar 7). TSS pada penelitian ini 

tergolong rendah dan masih berada dibawah 

ambang baku mutu air laut.  

d. Salinitas 

Salinitas dapat menentukan suatu 

kelompok biota akuatik yang hidup disuatu 

perairan. Pada penelitian ini diperoleh 

kisaran nilai salinitas antara 28,9 –32.1 ‰ 

dengan rata-rata 30.8 ‰. Salinitas pada 

perairan pesisir Kecamatan Tanjungpinang 

Kota masih berada pada kisaran salinitas 

yang normal.  

 

 

 

 

Gambar 5. Histogram Salinitas pada 

Stasiun Pengamatan 

 

4.2. Parameter Kimia 

a. pH 

Derajat keasaman (pH) merupakan 

salah satu parameter yang dapat menentukan 

produktivitas suatu perairan hal ini 

dikarenakan pada pH kurang dari 6 

organisme seperti fitoplankton tidak akan 

hidup dengan baik sehingga dapat 

mengurangi poduktivitas pada suatu 

perairan. Hal ini didukung oleh Pescod 

(1973) dan Gusti (2004) yang menyatakan 

perairan dengan nilai pH lebih kecil dari 4 

merupakan perairan yang sangat asam dan 

dapat menyebabkan kematian makhluk 

hidup.  

 

 

 

 

Gambar 6. Histogram pH menurut 

Stasiun Pengamatan 

pH perairan pada lokasi penelitian 

berkisar antara 7.17 – 8.19 dengan rata- rata 

7.48. Data yang diperoleh menunjukkan pH 

pada setiap lokasi penelitian belum melebihi 

batas ambang baku mutu air laut (Kep-

51/MENLH/IV/2004) untuk biota air laut 

sebesar 7 – 8.5.  
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b. Oksigen Terlarut (Dissolved 

Oxygen/ DO) 

Pada stasiun pengamatan nilai rata-

rata oksigen terlarut berkisar antara 5.93 – 

7.83 mg/l dengan nilai rata-rata 7.30 mg/l. 

Secara keseluruhan nilai oksigen yang 

terukur pada lokasi penelitian masih relative 

baik sesuai dengan standar baku mutu untuk 

biota air laut menurut Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 51 ahun 2004 

yaitu > 5 mg/l. 

 

 

 

 

Gambar 7. Histogram Oksigen Terlarut 

(mg/l) pada stasiun pengamatan 

c.  Kebutuhan Oksigen Biokimiawi 

(BOD5) 

Menurut Anam (2006) BOD 

umumnya dihasilkan dari respirasi plankton  

dan bakteri. Angka BOD5 adalah jumlah 

oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk 

menguraikan hampir semua zat organis yang 

terlarut dan sebagian zat-zat organis yang 

tersuspensi didalam air.  

 

 

 

 

 

Gambar 8. Histogram Nilai BOD5 (mg/l) 

menurut Stasiun Pengamatan 

 Hasil pengukuran kebutuhan 

oksigen biokimiawi (BOD5) pada stasiun 

pengamatan menunjukkan kisaran nilai 

antara 8,67 – 14,25 mg/l dengan rata-rata 

12.23 mg/l. Secara keseluruhan nilai BOD5 

pada perairan pesisir Kecamatan 

Tanjungpinang Kota dapat dikatakan baik 

untuk kehidupan biota air laut. Hal ini 

dikarenakan nilai BOD5 pada stasiun 

pengamatan masih berada dibawah standar 

baku mutu untuk biota air laut menurut Kep-

51/MENLH/IV/2004 yaitu < 20 mg/l. 

 

 

d.  Nitrat 

Menurut Anam (2006), Nitrat 

(NO3) adalah bentuk utama nitrogen 

diperairan alami dan merupakan nutrient 

utama bagi pertumbuhan tanaman dan algaa. 

Hasil pengukuran terhadap kandungan Nitrat 

(NO3) di perairan pesisir kecamatan 

Tanjungpinang Kota diperoleh kisaran nilai 

0,83 – 1,29 mg/l dengan rata-rata 1.11 mg/l  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Histogram Kandungan Nitrat 

(mg/l) pada  stasiun pengamatan 

Berdasarkan data kosentrasi nitrat 

yang dapat dilihat pada Gambar 9 tingkat 

kesuburan perairan berdasarkan kandungan 

nitrat dilokasi penelitian pada stasiun 1 dan 

2 tergolong kategori sedang, sedangkan pada 

stasiun 3 dan 4 tergolong pada keadaan baik. 

Secara keseluruhan data kandungan nitrat 

yang terdapat pada stasiun lokasi penelitian 

telah melewati ambang batas baku mutu 

untuk biota air laut (Kep-

51/MENLH/IV/2004) yaitu sebesar 0,008 

mg/l.  
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Tingginya nilai konsentrasi nitrat 

pada lokasi penelitian diduga berasal dari 

sisa limbah domestik masyarakat pesisir dan 

berbagai kegiatan yang berada di wilayah 

pesisir Kecamatan Tanjungpinang Kota.  

e. Orthoposfat 

Menurut Achmad (2004) Kenaikan 

konsentrasi fosfat dapat terjadi karena  

adanya zat pencemar dalam perairan. 

Senyawa-senyawa fosfat tersebut dalam 

bentuk organofosfat dan polifosfat. Senyawa 

ini masuk kedalam perairan bersama-sama 

dengan limbah industri dan rumah tangga. 

Nilai kandungan orthoposfat yang terukur 

pada lokasi penelitian berkisar antara 0,34 – 

1,53 mg/l dengan rata-rata 0,98 mg/l. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 10. Histogram Kandungan 

orthofosfat menurut stasiun pengamatan 

Berdasarkan tingkat kesuburan di 

lokasi penelitian dari stasiun 1 sampai 

stasiun 4 termasuk perairan yang sangat baik  

kandungan fosfatnya karena berada pada 

kisaran besar dari 0,201 mg/l.  

Pada gambar 10 dapat dilihat 

stasiun penelitian kandungan orthoposfat 

tertinggi berada pada stasiun 2. Stasiun ini 

merupakan daerah limpahan limbah 

domestik dari perkotaan karena terdapat 

aliran air dari daratan yang mengalir kearah 

laut. Sehingga limbah domestik yang 

mengalir kelaut berasal dari pusat rumah-

rumah makan, dan hotel yang berada pada 

pesisir yang dialirkan pada drainase yang 

dapat menyebabkan tingginya nilai 

konsentrasi fosfat pada perairan bertambah. 

Secara keseluruhan data kandungan fosfat 

yang terdapat pada stasiun lokasi penelitian 

telah melewati ambang batas baku mutu 

untuk biota air laut (Kep-

51/MENLH/IV/2004) yaitu sebesar 0,015 

mg/l. 

4.3. Parameter Biologi 

Parameter bilogi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bakteri coliform. 

Menurut Tururaja dan Mogea (2010) salah 

satu indikator pencemaran mikrobia adalah 

keberadaan bakteri coliform.  

Berdasarkan data yang telah 

diperoleh dilokasi penelitian nilai coliform 

berkisar antara 8.67 – 33.33 MPN/ 100 ml 

dengan rata – rata 20.75 MPN/ 100 ml. 

Stasiun I dengan nilai 25,33; stasiun II 

dengan nilai 8,67; stasiun III dengan nilai 

33,33; dan stasiun IV dengan nilai 15,67. 

Secara keseluruhan nilai coliform pada 

perairan pesisir Kecamatan Tanjungpinang 

Kota tergolong dalam keadaan baik hal ini 

dikarenakan nilai coliform yang terukur 

masih berada dibawah standar baku mutu 

(Kep-51/MENLH/IV/2004) untuk kehidupan 

biota air laut yaitu < 1000 MPN/ 100 ml.  

 

 

 

 

Gambar 11. Histogram coliform pada 

stasiun pengamatan 

4.4. Analisis Indeks Kualitas Perairan 

Pesisir Kecamatan 

Tanjungpinnag Kota dengan 
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metode Canadian Water Quality 

Indeks 1.0 (CWQI 1.0) 

Analisis indeks kualitas perairan 

pesisir Kecamatan Tanjungpinang Kota 

dengan metode CWQI dilakukan dengan 

membandingkan data hasil pengukuran 

kualitas perairan dengan baku mutu untuk 

kategori biota air laut menurut Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 

Tahun 2004.  

Pengukuran indeks kualitas 

perairan pesisir Kecamatan Tanjungpinang 

Kota untuk kategori biota air laut 

menunjukkan nilai 40 dengan kategori 

sangat jelek. Tingginya nilai parameter nitrat 

dan posfat yang terdapat pada perairan 

pesisir Kecamatan Tanjungpinang Kota ini 

diduga diakibatkan oleh aktifitas limbah 

domestik yang mengalir ke perairan.  

Limbah domestik yang dihasilkan 

dalam kegiatan/ aktivitas masyarakat 

Kecamatan Tanjungpinang Kota dapat 

menyebabkan peningkatan jumlah nitrat dan 

posfat dalam perairan. Pernyataan ini 

didukung oleh Pastorok dan Bilyard (1985) 

dalam Adriman (2012) mengatakan 

peningkatan jumlah nitrat dan posfat 

disebabkan oleh masukan limbah buangan 

rumah tangga dari pemukiman pesisir 

perairan. 

a. Paramete

r Kimia 

Berdasarkan pengukuran uji 

MANOVA yang dilakukan pada 5 parameter 

kimia yaitu pH, DO, BOD5, nitrat dan 

orthofosfat tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antar setiap stasiun (nilai sig baik 

pada Metode Pillai’s Trace maupun 

Wilks’Lambda diatas 0.05). 

b. Parameter Fisika 

Berdasarkan pengukuran uji 

MANOVA yang dilakukan pada 3 parameter 

fisika yaitu suhu, kekeruhan dan TSS 

terdapat perbedaan yang signifikan antar 

setiap stasiun (nilai sig baik pada Metode 

Pillai’s Trace maupun Wilks’Lambda ≤ 

0.05)  

Berdasarkan nilai rata-rata nilai 

TSS, Stasiun IV (Kampung Bugis) 

mempunyai nilai terkecil dibandingkan 

dengan Stasiun penelitian lainnya. Hal ini 

disebabkan mobilitas manusia dan kegiatan 

di 3 Stasiun lainnya (Pelabuhan Sri Bintan 

Pura, Tepi Laut dan Pelabuhan Penyengat) 

lebih tinggi dan lebih intens. 

c. Parameter Biologi 

Parameter biologi hanya nilai E coli 

yang diukur. Berdasarkan uji Anova satu 

arah terdapat perbedaan yang nyata pada 

stasiun penelitian untuk kandungan E coli (α 

0.05) 

4.5. Kategori Biota Air Laut 

Berdasarkan data hasil olahan 

indeks dengan metode CWQI 1.0 kategori 

biota air laut nilai indeks kualitas perairan 

pesisir di Kecamatan Tanjungpinang Kota 

menunjukkan nilai 40 dengan kategori 

sangat jelek  

Tabel 4.  Data Olahan Indeks Kualitas Perairan Pesisir Kecamatan Tanjungpinang Kota 

untuk Kategori Biota Laut dengan metode Canadian Water Quality Indeks 1.0 

(CWQI 1.0) 



 
 
 

Sumber : data primer (2013) 

Berdasarkan data olahan pada 

Tabel 19 dapat dilihat bahwa F1 yang 

merupakan jumlah variabel yang tidak 

memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan 

memiliki nilai sebesar 33 untuk kategori 

biota air laut. Sedangkan F2 yang 

merupakan ukuran berapa banyak kejadian 

tidak terpenuhinya baku mutu pada setiap 

variabel memiliki jumlah nilai sebesar 25 

dan F3 yang merupakan jumlah objek baku 

mutu yang tidak terpenuhi memiliki nilai 

sebesar 96 untuk biota air laut.  

 

Tabel 5. Variable pengukuran yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu untuk biota 

laut menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004
Keterangan : 

Turb = Kekeruhan 

P  = orthofosfat 

N  = Nitrat 

C = Coliform  

Font merah = nilai yang tidak memenuhi baku 

mutu 

Sumber : data primer, (2013) 

 

Stasiun I yang berada di Pelabuhan 

Sri Bintan Pura memiliki indeks kualitas 

perairan sebesar 37 dengan kategori jelek. 

Pada stasiun I berada di Pelabuhan terdapat 

3 parameter yang telah melebihi batas baku 

mutu yaitu kekeruhan, nitrat dan fosfat. 

Tingginya nilai kekeruhan pada stasiun 

diakibatkan oleh jalur transportasi, niai nitrat 

dan fosfat diduga dipengaruhi oleh limbah 

domestik seperti sisa-sisa buangan limbah 

padat dan cair akibat kegiatan manusia yang 

masuk kedalam perairan yang berasal dari 

daratan yang mengarah ke laut. 

Stasiun II berada di Tepi Luat 

memiliki indeks kualitas perairan sebesar 41 

dengan kategori jelek. Pada stasiun II juga 

terdapat 3 parameter yang telah melebihi  

batas baku mutu yaitu pH, nitrat dan fosfat. 

Tingginya nilai pH, nitrat dan posfat yang 

terdapat pada stasiun II diduga diakibatkan 

oleh limbah domestik dari aktifitas rumah 

makan yang berada di tepi laut, stasiun II 

merupakan tempat rekreasi atau pusat 

jajanan masyarakat kota Tanjungpinang. 

Data Summary 
Stasiun 

CWQI 
I II III IV 

CWQI 37 41 39 42 40 

Categorization Poor Poor Poor Poor Poor 

F1 (Scope) 44 22 33 22 33 

F2 (Frequency) 37 22 26 22 25 

F3 (Amplitude) 93 96 96 96 96 

Minimal Dataset Requirement of 4 Variables Met Met Met Met Met 

Contaminant Analysis of Last Sample 
Not 
Tested 

Not 
Tested 

Not Tested 
Not 
Tested 

Not 

Tested 
St 

Suhu Turb TSS BOD pH DO P N C 

C NTU Mg/l Mg/l - Mg/l Mg/l Mg/l 
MPN/ 

100ml 

1       29.63 5.18 0.93 13.00 7.17 7.83 0.34 0.83 25 

2 29.67 2.13 0.85 12.67 8.19 7.73 1.53 1.11 8 

3 
28.73 3.99 0.84 13.33 7.31 7.7 1.15 1.22 33 

4 29.47 2.73 0.60 8.67 7.26 5.93 0.91 1.29 18 



 
 

Dengan buangan limbah domestik dan yang 

terdiri dari buangan air limbah lainnya 

(kamar mandi, cucian, dan dapur). Limbah 

domestik bekas air cucian seperti sabun 

yang dapat meningkatkan jumlah pH, nitrat 

dan fosfat di perairan.  

Indeks kualitas perairan pesisir 

pada stasiun III yaitu berada di pemukiman 

di Pesisir Pulau penyengat dengan nilai 

Indeks sebesar 39 dengan kategori jelek. 

Pada stasiun III terdapat 2 parameter  dari 9 

parameter uji yang telah melebihi batas baku 

mutu yaitu nitrat dan fosfat. Tingginya nilai 

nitrat dan posfat yang terdapat pada stasiun 

III diduga diakibatkan oleh limbah domestik 

yang berasal pemukiman masyarakat. 

Menurut Soemarwoto (2004), pencemaran 

merupakan musuh utama industri pariwisata, 

akan tetapi ironisnya pariwisata merupakan 

sumber pencemar yang besar pula. 

Pencemaran yang paling tampak ialah 

sampah padat, seperti plastik, kertas, dan 

sisa makanan. Pencemaran lain yang yang 

kurang nampak adalah yang disebabkan oleh 

limbah cair yang berasal dari kamar mandi. 

Efek pencemarannya itu berupa naiknya 

populasi bakteri dan tingkat kesuburan 

badan air yang menerima limbah itu. 

Berdasarkan pernyataan tersebut salah satu 

efek pencemaran limbah domestik dapat 

meningkatkan kesuburan badan air yang 

menerima limbah. Peningkatan kesuburan 

perairan pada stasiun III dapat dilihat dari 

tingginya nilai nitrat dan fosfat yang sudah 

melebihi ambang baku mutu untuk biota air 

laut. 

Stasiun IV yang berada di 

Kampung Bugis tempat Galangan Kapal 

memiliki indeks kualitas perairan sebesar 42 

dengan kategori jelek. Tingginya nilai Nitrat 

dan fosfat yang berada pada stasiun  diduga 

berasal limpahan limbah domestik dari 

pesisir pantai yang banyaknya terdapat 

sampah-sampah dan buangan limbah rumah 

tangga yang terdapat pada lokasi penelitian 

yang mengalir kelaut.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kondisi Perairan Pesisir di 

Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan 

menggunakan metode Canadian Water 

Quality Indeks 1,0 (CWQI 1.0) diketahui 

nilai Indeks 40 tergolong dalam kualitas 

jelek sehingga mengancam keberlanjutan 

kehidupan biota air laut. Hal ini diakibat dari 

limbah domestik yang berada di daerah ini 

berdasarkan dari hasil pengujian 9 parameter 

uji seperti suhu, kekeruhan, TSS, pH, DO, 

BOD5, nitrat, fosfat dan coliform terdapat 2 

(dua) parameter uji yang tidak memenuhi 

baku mutu untuk biota air laut menurut 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 51 tahun 2004, yaitu parameter  

nitrat dan fosfat.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka perlu dilakukannya 

pengelolaan lingkungan yang terdapat 

dipesisir pantai dan penataan daerah 

permukiman guna menghindari penurunan 

kualitas perairan yang lebih parah. Sehingga 

keberlanjutan kehidupan biota bisa terjaga. 
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