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ABSTRAK
Yanti, Fitri. Indeks Kualitas Perairan Sungai Teluk Desa Teluk Kecamatan
Lingga Utara Kabupaten Lingga. Tanjungpinang Jurusan Manajemen Sumberdaya
Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali
Haji. Pembimbing oleh Winny Retna Melani, S.P., M.Sc. dan Tri Apriadi, S.Pi.,
M.Si.
Sungai Teluk terletak di Desa Teluk, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten
Lingga. Adanya kegiatan disepanjang sungai Teluk, seperti industri sagu
tradisional dan pemukiman warga menyebabkan meningkatnya buangan limbah
ke perairan sungai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi kualitas
air dan indeks pencemaran perairan sungai Teluk.Metode yang digunakan yaitu
purposive sampling terdiri dari 4 stasiun. Nilai kualitas perairan sungai dengan
melakukan uji pada setiap parameter-parameter kualitas air yang dibandingkan
dengan baku mutu air PP NO.82/2001 bagi air tawar (stasiun 1, 2, dan 3),
KEPMEN LH No.51/2004 untuk air payau (stasiun 4) meliputi parameter fisika
yaitu (suhu, TSS kecepatan arus, debit) dan parameter kimia yaitu (pH, DO,
salinitas, BOD, COD, total-P, nitrat). Penentuan status mutu air menggunakan
metode indeks pencemaran yang terlampir dalam KEPMEN LH No.115/2003
tentang Pedoman Penentuan Status Air. Kualitas perairan Sungai Teluk pada
stasiun 1, 2, dan 3 beban pencemarannya semakin meningkat, tetapi beban
pencemaran pada stasiun 4 mengalami penurunan karena, jaraknya lebih jauh
mengakibatkan bahan organik dapat terdekomposisi dengan baik dan terjadinya
pengenceran akibat adanya aktivitas pasang surut air laut terhadap bahan
pencemar dari hulu. Berdasarkan nilai indeks pencemaran pada stasiun 1, 2, 3, dan
4 maka, kualitas perairan sungai Teluk tergolong cemar ringan.
Kata kunci: Sungai Teluk, kualitas air, beban pencemaran, indeks pencemaran

ABSTRACT

Yanti, Fitri. Water Quality Index of Teluk Bay River Village Teluk Kecamatan
Lingga Utara Lingga Regency. Tanjungpinang Department of Aquatic Resources
Management, Faculty of Marine Science and Fisheries, Raja Ali Haji Maritime
University. Advisor by Winny Retna Melani, S.P., M.Sc. And Tri Apriadi, S.Pi.,
M.Si.
Teluk‟s river located at Teluk village, north lingga of distich. An activities in
along Teluk river. Example traditional of sago industry and residential areas,
causing increase wase disposal to river‟s. the research aims to determine
conditions of waters quality and pollution index at Teluk‟s river. The method use
sampling purposive which consist 4 station. Value of water quality river by testing
any parameters that‟s (temperature, TSS, current of velocity and debit of water
river) and chemical parameter‟s that‟s (pH, DO, salinity, BOD, COD, value-P
nitrate). Status determination of water quality status use method pollution index
attached at KEPMEN LH No.115/2003 about water status determination
guidelines. The quality of water Teluk‟s river at 1,2 and 3 station load the
contamination is increasing, but the pollutant load at 4 station decrease because
more distance result of organic matter can not be decomposed properly and the
occurrence of dilution due to tidal activity of water to pollutants from upstream.
Base on the pollution index value at station 1,2,3 and 4 then the quality of water
Teluk‟s river classified as mid pollutants
Keywords: Teluk river, water quality, pollution load, pollution index
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Desa Teluk merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Lingga
Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 4.060,13 km2 (BPS Kabupaten
Lingga,2015). Desa Teluk memiliki sungai, masyarakat menyebutnya dengan
Sungai Teluk. Sungai di Desa ini merupakan salah satu tempat pembuangan oleh
warga. Hampir setiap hari sungai menerima sejumlah besar aliran buangan baik
secara alamiah, buangan industri sagu tradisional, buangan limbah rumah tangga,
aliran air permukaan dari hulu ke hilir, dan jalur transportasi boat dan sampan.
Ditunjukkannya data jumlah penduduk Desa Teluk pada tahun 2016 yaitu
berjumlah 504 jiwa, maka dari setiap jiwa memiliki aktivitas dan buangan
masing-masing disetiap harinya. Apabila dilakukan secara terus menerus ini akan
berdampak kepada perubahan lahan khususnya perubahan pada kualitas air Sungai
Teluk tersebut. Sungai didaerah ini dimanfaatkan warga sekitar sebagai alur
transportasi menuju hilir atau laut untuk nelayan mencari ikan, dan sungai ini
dimanfaatkan airnya untuk pencucian sagu serta pengendapan pati sagu.
Perubahan kulitas perairan sungai dapat diketahui melalui pendekatan
perhitungan indeks kualitas perairan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya
untuk mengetahui kondisi perairan Sungai Teluk Desa Teluk Kecamatan Lingga
Utara Kabupaten Lingga melalui indeks kualitas perairan berdasarkan indeks
pencemaran.

1.2. Rumusan Masalah
Masyarakat Desa Teluk umumnya beraktivitas tidak lepas dari perairan sungai,
yaitu dari aktivitas rumah tangga, industri sagu tradisional, pemukiman warga,
jalur transportasi kapal dan sampan. Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat
dirumuskan masalah yaitu; bagaimana kondisi kualitas perairan Sungai Teluk,
Desa Teluk, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga berdasarkan indeks
pencemaran?

1.3. Kerangka Pemikiran
Kegiatan di Sungai Teluk : pemukiman warga, aktivitas industri sagu
tradisional, jalur transportasi boat dan sampan, aliran dari hulu ke hilir.

Peningkatan pembuangan limbah ke perairan sungai

Pencemaran Sungai Teluk:
Bagaimana kondisi kualitas perairan Sungai Teluk, Desa Teluk,
Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga berdasarkan indeks
pencemaran ?

Mengkaji kondisi kualitas perairan Sungai Teluk

Perubahan kualitas perairan Sungai Teluk

-

Analisis indeks pencemaran

Analisis data:
In situ
Laboratorium

Kualitas air perairan Sungai Teluk

-

PP No 82 Tahun 2001

-

Kepmen

LH

No.51

LH

No.115

Tahun 2004
-

KepMen
Tahun 2003

Indeks kualitas perairan Sungai Teluk

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti merumuskan
tujuan penelitian sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui kondisi kualitas perairan Sungai Teluk, Desa Teluk,
Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui status pencemaran di perairan Sungai Teluk, Desa Teluk,
Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi sumber
informasi kepada pembaca dan menjadi acuan untuk peneliti berikutnya tentang
Indeks Kualitas Perairan Sungai Teluk Desa Teluk Kabupaten Lingga, sehingga
dapat

digunakan

dalam

pengelolaan perairan

dan

kepentingan

lainya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sungai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, yang
dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa
jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara,
dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang berada di muara
merupakan perairan yang semi tertutup terdapat di hilir sungai dan masih
berhubungan dengan laut sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air
laut dan air tawar (Asriyana, Yuliana., 2012)
Hampir setiap hari sungai diseluruh dunia menerima sejumlah besar aliran
sedimen baik secara ilmiah, buangan industri, buangan limbah rumah tangga,
aliran air permukaan, daerah urban dan pertanian. Karena aliran air tersebut
kebanyakan sungai dapat berubah normal kembali dari pencemaran karena arus
air dapat mempercepat proses degradasi limbah yang memerlukan oksigen selama
sungai tersebut tidak meluap karena banjir. Degradasi dan nondegradasi pada arus
sungai yang lambat tidak dapat menghilangkan polusi limbah oleh proses
penjernihan alamiah tersebut (Darmono., 2001).
Sungai dapat memberikan manfaat baik kepada alam maupun kehidupan
manusia. Manfaat dengan adanya sungai itu sendiri bisa dikenal sebagai fungsi
dari sungai. Fungsi dari sungai untuk kehidupan manusia yaitu untuk pengairan
pertanian, sanitasi lingkungan, industri, pariwisata, olahraga, pertahanan,
perikanan, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Sedangkan fungsi sungai
bagi alam yaitu untuk daerah aliran, menampung, menyimpan aliran air yang
berasal dari curah hujan ke laut (PP No.38 tahun 2011).
Berdasarkan penelitian Priyono. (2011), terkait studi kasus di Sungai Ciliwung,
diketahui bahwa dalam halnya kegiatan usaha kecil yang banyak berkembang di
wilayah Kota Bogor sebagian besar menghasilkan limbah cair yang langsung
dibuang ke sungai/anak sungai di DAS Ciliwung, sehingga memberikan masukan
beban pencemaran yang besar bagi air Sungai Ciliwung.

2.2. Kualitas Air
Air sangat berperan penting dalam kehidupan, bukan hanya manusia saja yang
memerlukan air tetapi seluruh makhluk hidup. Maka dari itu sumber air harus
dijaga agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dewasa ini air menjadi
masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Untuk
mendapatkan air yang baik, sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi
barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar akibat bermacam–macam
limbah (Wardhana., 2004). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No.20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, kualitas air yaitu sifat
air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain didalam air
(Effendi., 2003).
Limbah dalam bahasa ilmiah disebut dengan polutan, dapat juga digolongkan
atas beberapa kelompok berdasarkan pada jenis, sifat, dan sumbernya.
Berdasarkan pada jenis, limbah dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu yang
pertama limbah padat, adalah semua bahan sisa atau bahan buangan yang sudah
tidak berguna dan berbentuk benda padat. Limbah padat dapat berupa, kaleng
bekas minuman, daun bekas pembungkus, kertas dan lain sebagainya. Limbah cair
adalah semua jenis bahan sisa yang dibuang dalam bentuk larutan atau berupa zat
cair. Limbah cair dapat berupa air bekas pencucian pemurnian emas yang
mengandung unsur-unsur merkuri, busa detergen dan lain sebagainya.
Berdasarkan sifatnya, limbah dibagi menjadi dua, pertama limbah organik adalah
semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang merupakan bentuk-bentuk
organik, dalam arti bahan buangan tersebut akan dapat terurai dan habis dalam
tatanan lingkungan dengan adanya organisme-organisme pengurai (dekomposer).
Sebagai contoh untuk limbah organik adalah bangkai hewan dan tanaman, bekas
daun pembungkus, dan lain sebagainya. Kedua limbah an-organik adalah semua
jenis bahan sisa atau bahan buangan yang tidak dapat terurai dan habis dalam
tatanan lingkungan. Contoh limbah an-organik ini adalah sampah plastik.
Sedangkan berdasarkan sumbernya limbah dikelompokkan atas pertama limbah
rumah tangga atau limbah domestik, dan kedua limbah industri yaitu semua jenis
bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses
perindustrian (Palar., 2012).

Pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan inilah yang menjadi
penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah (baik berupa padatan maupun
cairan) yang masuk ke air lingkungan yang menyebabkan terjadinya
penyimpangan dari keadaan normal air dan ini berarti suatu pencemaran. Tandatanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda
yang dapat diamati melalui: adanya perubahan suhu air, adanya perubahan pH
atau konsentrasi ion hidrogen, adanya perubahan warna, bau, rasa air, timbulnya
endapan, koloidal, bahan terlarut, adanya mikroorganisme, dan meningkatnya
radioaktivitas air lingkungan (Wardhana., 2004).

2.3. Parameter Kualitas Air
Kualitas air bisa dinyatakan dengan nilai-nilai melalui beberapa penilaian
seperti dari kualitasnya, komponen-komponen dan faktor-faktor. Adapun
penilaian kualitas air dapat dinyatakan dengan beberapa parameter yaitu;

2.3.1. Parameter Fisika
2.3.1.1. Suhu
Suhu air dalam suatu perairan dapat berubah-ubah salah satunya dari kegiatan
industri yang seringkali suatu proses disertai dengan timbulnya panas reaksi atau
panas dari suatu gerakan mesin. Agar proses industri dan mesin-mesin yang
menunjang kegiatan tersebut dapat berjalan baik maka panas yang terjadi harus
dihilangkan. Penghilangan panas dilakukan dengan proses pendinginan air. Air
pendingin akan mengambil panas yang terjadi. Air yang menjadi panas tersebut
kemudian dibuang ke lingkungan (Wardhana., 2004)
Apabila air yang panas tersebut dibuang ke sungai maka air sungai akan
menjadi panas. Air sungai yang suhunya naik akan mengganggu kehidupan hewan
air dan organisme air lainnya karena kadar oksigen yang terlarut dalam air akan
turun bersamaan dengan kenaikan suhu (Wardhana., 2004). Huboyo. (2007),
mengatakan bahwa sebaran temperatur sangat berkaitan dengan sebaran oksigen
terlarut, semakin tinggi temperatur maka, semakin rendah oksigen yang terlarut.

2.3.1.2. TSS (Total Suspended Solid)
TSS (Total Suspended Solid) merupakan bahan tersuspensi yang tertahan pada
saringan milipore dengan diameter pori 0,45 µm. Bahan–bahan tersuspensi pada
perairan alami tidak bersifat toksik, akan tetapi apabila berlebihan, terutama TSS,
dapat meningkatkan nilai kekeruhan; yang selanjutnya akan menghambat
penetrasi cahaya matahari ke kolom air dan akhirnya berpengaruh terhadap proses
fotosintesis diperairan (Effendi., 2003).

2.3.1.3. Kecepatan Arus
Kecepatan arus yaitu suatu badan air sangat berpengaruh terhadap kemampuan
badan air tersebut untuk mengasimilasi dan mengangkut bahan pencemar.
Pengetahuan akan kecepatan arus digunakan untuk memperkirakan kapan bahan
pencemar akan mencapai suatu lokasi tertentu, apabila bagian hulu suatu badan air
mengalami pencemaran. Kecepatan arus dinyatakan dalam satuan m/detik
(Effendi., 2003).

2.3.1.4. Debit
Debit merupakan volume yang mengalir pada selang waktu tertentu, biasanya
dinyatakan dalam satuan m3/detik. Meningkatnya debit air di karenakan kadar
bahan–bahan alam yang terlarut ke suatu badan air akibat erosi meningkat secara
eksponesial. Namun, konsentrasi bahan-bahan antropogenik yang memasuki
badan air tersebut mengalami penurunan mengalami penurunan karena terjadi
proses pengenceran. Jika suatu bahan pencemar masuk ke badan air dengan
kecepatan konstan, kadar bahan pencemar dapat ditentukan dengan membagi
jumlah bahan pencemar yang masuk dengan debit badan air (Effendi., 2003).

2.3.2. Parameter Kimia
2.3.2.1.Derajat Keasaman (pH)
Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai pH
berkisar antara 6,5-7,5. Air dapat bersifat asam atau basa, tergantung pada besar
kecilnya pH air atau besarnya konsentrasi ion hidrogen didalam air. Air yang
mempunyai pH lebih kecil dari pH normal akan bersifat asam, sedangkan air yang

mempunyai pH lebih besar dari normal akan bersifat basa. Air limbah dan bahan
buangan dari kegiatan industri yang dibuang ke perairan akan mengubah pH air
yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan organisme di dalam air
(Wardhana., 2004). Berdasarkan hasil penelitian Oviantari. (2011), didapatkan pH
6,7–7,0, nilai ini merupakan kisaran kehidupan mikroorganisme yang dapat
tumbuh dengan baik. Nilai pH ini juga mendukung proses dekomposisi bahan
organik.

2.3.2.2.Oksigen Terlarut (DO)
Penyebab utama berkurangnya kadar oksigen dalam air ialah limbah organik
yang terbuang dalam air. Limbah organik akan mengalami degradasi dan
dekomposisi oleh bakteri aerob (menggunakan oksigen didalam air), sehingga
lama kelamaan oksigen terlarut dalam air akan sangat berkurang. Dalam kondisi
berkurangnya oksigen tersebut hanya spesies organisme tertentu saja yang dapat
hidup (Darmono., 2001).
Tatangindatu et al. (2013), menyatakan jika oksigen terlarut tidak seimbang
akan menyebabkan stress pada ikan karena otak tidak mendapat suplai oksigen
yang cukup, serta kematian akibat kekurangan oksigen (anoxia) yang disebabkan
jaringan tubuh ikan tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut dalam darah.

2.3.2.3.Salinitas
Salinitas yaitu kosentrasi total ion yang terdapat diperairan. Salinitas
dinyatakan dalam satuan permil (‰). Nilai salinitas perairan tawar biasanya
kurang dari 0,5‰, perairan payau antara 0,5-30‰, dan perairan laut salinitasnya
dengan kisaran 30-40‰. Pada perairan hipersaline, nilai salinitas dapat mencapai
kisaran 40-80‰. Pada perairan pesisir, nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh
masukan air tawar dari sungai (Effendi., 2003).

2.3.2.4.BOD (Biochemical Oxygen Demand)
Nilai BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh
mikroorganisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan organik didalam

air. Apabila semakin tinggi nilai BOD berarti semakin besar derajat pengotoran
air limbah oleh bahan organik (Haryanto., 2004)
Pada umumnya air lingkungan mengandung mikroorganisme yang dapat
“memakan”, memecah, menguraikan (mendegradasi) bahan organik. Jumlah
organisme didalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Dalam
mendagrasi air buangan ada dua tipe mikroorganisme, tipe yang pertama yaitu
mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk memecah bahan buangan
organik disebut dengan bakteri aerobik. Sedangkan mikroorganisme yang tidak
memerlukan oksigen, disebut dengan bakteri anaerobik (Wardhana., 2004)
Lensun. (2013), mengatakan bahwa, adanya aktivitas masyarakat dalam bentuk
buangan limbah domestik, pakan ikan dan industri di lokasi penelitian dan
sekitarnya memengaruhi BOD perairan sehingga mengakibatkan perairan bisa
tercemar.

2.3.2.5.COD (Chemical Oxygen Demand)
COD (Chemical Oxygen Demand) atau kebutuhan oksigen kimia adalah
jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada didalam air dapat
teroksidasi melalui reaksi kimia (Wardhana., 2004). Dalam halnya buangan air
limbah, apabila air limbah dengan nilai COD yang tinggi dapat menimbulkan
masalah pencemaran bila dibuang langsung ke dalam suatu perairan, yang dapat
menurunkan oksigen terlarut sehingga mengganggu keseimbangan ekologi dan
bahkan menyebabkan kematian biota perairan lainnya (Yuliastini., 2014).
Suparjo. (2009), mengatakan bahwa tingginya kandungan COD dipengaruhi
oleh degradasi bahan organik maupun anorganik yang berasal dari aktivitas
masyarakat disekitar sungai maupun limbah yang dihasilkan oleh industri tidak
terolah dengan baik.

2.3.2.6.Total Fosfat (Total-P)
Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan.
Berdasarkan kadar fosfor total, perairan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:
perairan dengan tingkat kesuburan rendah, yang memiliki kadar fosfat total
berkisar antara 0–0,02 mg/L; perairan dengan tingkat kesuburan sedang, yang

memiliki kadar fosfat total 0,021–0,05 mg/L; dan perairan dengan tingkat
kesuburan tinggi, yang memiliki kadar fosfat total 0,1 mg/L (Effendi., 2003)
Meningkatnya

fosfat

di

lingkungan

menunjukkan

berbagai

aktivitas

masyarakat di era modern dan semakin besarnya jumlah populasi manusia
menjadi penyumbang yang sangat besar bagi lepasnya fosfat ke lingkungan air
(Yudo., 2010)

2.3.2.7.Nitrat (NO3)
Nitrat (NO3) adalah bentuk utama nitrogen diperairan alami dan merupakan
sumber nutrisi utama bagi pertumbuhan fitoplankton dan tumbuhan air lainnya.
Kadar nitrat yang lebih dari 5 mg/L menggambarkan telah terjadinya pencemaran
(Tatangindatu., 2013). Sumber nitrat yang berasal dari sekitar perairan
diantaranya adalah aktivitas pemukiman, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
akumulasi sisa pakan kegiatan budidaya ikan (Asriyana, Yuliana., 2012).

2.3.2.8.Beban Pencemran
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun
2003, Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung
dalam air atau air limbah. Bahan pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang
bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam yang memasuki suatu
tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut (Effendi.,
2003).

2.4. Kriteria Baku Mutu Air
Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang di tenggang
keberadaannya di dalam air (PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Baku mutu air ini sebagai tolak
ukur terjadinya pecemaran pada air.
Didalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air menyatakan klasifikasi mutu air
digolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

1) Kelas satu : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air
minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut;
2) Kelas dua : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana
rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut;
3) Kelas tiga : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau
peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan
tersebut;
4) Kelas empat : air yang peruntukannya dapat di gunakan untuk mengairi
pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang
sama dengan kegunaan tersebut.

2.5. Indeks Pencemaran
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 Tentang
Penentuan Status Mutu Air dengan Metoda Indeks Pencemaran menjelaskan
bahwa “Sumitomo dan Nemerow (1970), Universitas Texas, A.S., mengusulkan
suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk
suatu peruntukan. Indeks Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukan,
kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian
badan air atau sebagian dari suatu sungai.
Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini dapat memberi
masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk
suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika
terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. IP mencakup
berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna.
Saraswati. (2014), mengatakan bahwa kelebihan dari metode indeks pencemaran
adalah dapat digunakan untuk menentukan status mutu air/perairan dari hanya
satu kali pengambilan speseimen kualitas air.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-Juni 2017. Penelitian ini berlokasi di
Sungai Teluk Desa Teluk Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga
Kepulauan Riau (Gambar 2):

Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian

3.2. Alat yang digunakan
Alat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1:
Tabel 1 Alat yang digunakan
No

Parameter

7
8

Fisika
Suhu
TSS (Total Suspended Solid)
Kecepatan arus
Debit
Kimia :
Derajat keasaman (pH)
Oksigen terlarut (DO)
Salinitas
BOD (Biochemical Oxygen
Demand)
COD (Chemical Oxygen Demand)
Total-P

9

Nitrat (NO3)

10

Pendukung penelitian

1
2
3
4
3
4
5
6

Alat
Multitester YK. 2005 WA
Timbangan analitik, kertas saring, oven
Current meter
meteran
Multitester YK. 2005 WA
Multitester YK. 2005 WA
Hand refractometer
MultItester YK. 2005 WA, botol BOD,
aquades
Spektofotometer, erlenmeyer
Autoclave, alumunium foil, akuades
Spektofotometer, kertas saring, gelas piala,
pipet tetes
GPS, cool box, alat tulis dan kamera digital

3.3. Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.
Data primer yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti data parameter
fisika yaitu suhu, TSS (Total Suspended Solid), kecepatan arus, dan parameter
kimia yaitu derajat kesaman (pH), oksigen terlarut (DO), salinitas, BOD
(Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), total-P, nitrat,
debit, beban pencemaran.
Sedangkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data
demografi yang diperoleh dari kantor Desa Teluk Kecamatan Lingga Utara
Kabupaten Lingga dan sumber penunjang lainnya.

3.4. Penentuan Titik Stasiun
Penentuan titik stasiun pada penelitian ini yang dilakukan di Sungai Teluk
Desa Teluk Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, menggunakan metode
“purposive sampling”. Tata cara pengambilan sampel berdasarkan adanya
beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat 3 (tiga) titik
pengamatan sebagai ulangan di setiap stasiun. Titik 1 (satu) tepat berada pada
lokasi yang menjadi penciri stasiun, titik 2 (dua) berada pada 10 meter sebelum

titik 1 (titiik penciri utama stasiun), titik 3 (tiga) berada pada 10 meter sesudah
titik 1 (titik penciri utama stasiun). Pengambilan sampel yang akan diambil pada
stasiun yang telah ditentukan yaitu 4 (empat) stasiun pengamatan. Adapun 4
stasiun pengamatan sebagai berikut:
1. Stasiun 1
Stasiun 1 merupakan titik awal dari penelitian yaitu berada pada hulu sungai.
Lokasi ini berada pada koordinat 104o90‟251” E dan -0o26‟465” N. Pada
lokasi ini merupakan daerah tidak adanya aktivitas warga, di sekitar daerah
sungai terdapat rumput liar dan hutan.
2. Stasiun 2
Pengambilan sampel pada stasiun 2, berada pada koordinat 104o90‟319” E dan
-0,26‟568” N. Stasiun 2 ini adanya aktivitas industri sagu tradisional yaitu
pencucian dan pengendapan pati sagu.
3. Stasiun 3
Pengambilan sampel pada stasiun 3 yaitu berada pada koordinat 104o90‟431”
E dan -0o26‟721” N. Pada stasiun ini adanya aktivitas pemukiman warga.
4. Stasiun 4
Pengambilan sampel pada stasiun 4 yaitu berada pada koordinat 104o90‟587”
E dan -0o26‟925” N. Pada stasiun 4 ini merupakan hilir dari sungai Teluk,
yaitu tempat bertumpunya air dari hulu. Pada stasiun ini sudah ada pengaruh
pasang surut air laut.

3.5

Teknik Pengambilan Sampel dan Prosedur Kerja

Sampel air diambil pada permukaan perairan dengan kedalaman satu meter,
pengambilan menggunakan wadah yang bervolume 5 L. Air sampel akan
dimasukkan pada botol yang telah diberi H2SO4 (asam sulfat) untuk pengukuran
total fosfat, dan nitrat. Untuk sampel air TSS juga di masukkan kedalam botol
setelah diambil menggunakan wadah dengan volume 5 L. Sedangkan untuk
sampel BOD5 dan COD, pengambilan sampelnya langsung menggunakan botol
sampel dengan cara dicelupkan ke perairan sungai sampai tidak ada gelembung
udara, botol yang dipakai adalah botol gelap dan botol terang.

Setelah pengambilan sampel selesai, sampel diletakkan kedalam ice box.
Setelah itu sampel dibawa dan dianalisis dilaboratorium. Sedangkan parameter
yang diukur secara insitu atau dilapangan yaitu suhu,

salinitas, pH (derajat

keasaman), DO (oksigen terlarut). Sampel air sungai diambil pada 4 (empat)
stasiun yaitu berdasarkan aktivitas didaerah sungai tersebut, dengan 3 (tiga) titik
pengamatan sebagai ulangan untuk setiap parameter yang akan diuji.
Sampel yang dibawa ke Laboratorium Universitas Maritim Raja Ali Haji,
laboratorium BBL Batam, laboratorium BTKLPP Batam akan dicek dengan
prosedur kerja untuk menentukan kualitas air. Adapun prosedur kerjanya sebagai
berikut:

3.5.1. Parameter Fisika
3.5.1.1.Suhu
Suhu air diukur menggunakan multitester yaitu dengan cara, hidupkan terlebih
dahulu multitester dengan menekan tombol “ON”, kemudian probe yang ada
dialat multitester dicelupkan ke dalam perairan. Tunggu beberapa saat untuk
mendapatkan hasil yang ditampilkan dilayar multitester, Kemudian catatlah hasil
yang terdapat disebelah kiri bawah multitester.

3.5.1.2.TSS (Total Suspended Solid)
Pengujian TSS menggunakan metode gavimetri :
1. Siapkan filter ( Millipore ukuran 0,45µm) dan “vacuum pump. Saring 2 x
20 mL akuades, biarkan penyaringan berlanjut sampai 2-3 menit untuk
mengisap kelebihan air.
2. Keringkan kertas saring (filter) dalam oven selama 1 jam pada temperatur
103-105oC, dinginkan dalam dessikator lalu timbang (B mg).
3. Ambil 100 mL air sampel dengan gelas ukur, aduk, kemudian saring
dengan menggunakan kertas saring (filter) yang telah ditimbang pada
prosedur no.2.
4. Keringkan filter dan residu dalam oven 103-105oC selama paling sedikit 1
jam, dinginkan dalam dessikator, timbang (A mg).

TSS mg/L=

A-B x 1000
mL sampel

Keterangan :
A = berat akhir
B = berat awal

3.5.1.3.Kecepatan Arus
Kecepatan arus diukur menggunakan current meter, yaitu dengan cara
meletakkan current meter kedalam perairan, tunggu beberapa saat dan lihat angka
yang di tunjukkan pada current meter, setelah itu di catat hasil kecepatan arusnya.

3.5.1.4.Debit
Pengukuran debit air dinyatakan sebagai volume yang mengalir pada selang
waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan m3/detik (Effendi,2003).
Nilai debit air bisa dihitung menggunakan rumus :

D=V×A
Keterangan : D = debit air (m3/detik)
V = kecepatan arus (m/detik)
A = luas penampang saluran air (m2)

3.5.2. Parameter Kimia
3.5.2.1.Derajat Keasaman (pH)
Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan Multitester (YK-2005 WA),
pengukuran dilakukan bersamaan dengan pengukuran oksigen terlarut. Prosedur
pengukuran pH dengan Multitester adalah sebagai berikut :
1. Probe elektroda pH disiapkan dan dimasukkan ke dalam socket pada alat
dengan benar dan pada posisi yang tepat, tekan tombol “POWER” untuk
menghidupkan alat.
2. Tekan tombol “MODE” pada alat hingga layar alat menunjukkan tampilan
pH dan masukkan indikator manual untuk suhu.

3. Proses kalibrasi alat dilakukan sebelum melakukan pengukuran, dengan
cara menekan tombol “REC” dan “HOLD” secara bersamaan hingga pada
layar alat menunjukkan angka 7,00.
4. Tekan tombol “ENTER” untuk mengakhiri prroses kalibrasi, lalu buka
botol kalibrasi pada ujung alat, dan pengukuran pH dapat dilakukan,
kemudian hasil yang ditunjukkan pada layar alat dicatat setelah angka
yang ditunjukkan stabil (tidak berubah).

3.5.2.2.Oksigen Terlarut (DO)
Prosedur pengukuran DO (Dissolve Oxygen) adalah sebagai berikut :
1. Siapkan probe Oksigen terlarut (DO) dan masukkan ke dalam socket DO
pada alat dengan benar dan pada posisi yang tepat.
2. Hidupkan alat dengan menekan tombol “POWER”
3. Tekan tombol “MODE” hingga layar alat menunjukkan tampilan %02 dan
indikator manual untuk DO dimasukkan.
4. Biarkan selama 5 menit hingga angka stabil
5. Kalibrasi alat sebelum pengukuran, dengan cara menekan tombol “REC”
dan “HOLD” secara bersamaan.
6. Tekan tombol “ENTER” tunggu 30 detik hingga pada layar menunjukkan
tampilan %02 menunjukkan angka 20,9.
7. Tekan tombol “FUNC” hingga menunjukkan tampilan “mg/L” kemudian
alat dapat digunakan untuk pengukuran oksigen terlarut.

3.5.2.3. Salinitas
Salinitas

dapat

diukur menggunakan

alat

hand

refraktometer.

Cara

menggunakan alat hand refraktometer yaitu: tetesi hand refraktometer dengan
akuades, bertujuan untuk mengkalibrasi alat. Bersihkan dengan kertas tisu pada
kaca hand refraktometer sisa akuades yang tertinggal, ambil air sampel
secukupnya, lalu teteskan pada kaca depan hand refraktometer, kemudian amati
melalui lensa belakang, penunjuk nilai salinitas pada alat tersebut, kemudian catat
hasilnya.

3.5.2.4.BOD (Biochemicaly Oxygen Demand)
Cara untuk menentukan nilai BOD (SNI 6989.72:2009):
1. Siapkan 2 buah botol DO tandai masing-msing botol dengan notasi A1; A2;
2. Masukkan larutan contoh uji kedalam masing-masing botol DO A1 dan A2;
sampai meluap, kemudian tutup masing-msing botol secara hati-hati untuk
menghindari terbentuknya gelembung udara;
3. Lakukan pengocokan beberapa kali, kemudian tambahkan air bebas
mineral pada sekitar mulut botol DO yang telah ditutup;
4. Simpan botol A2 dalam lemari incubator 20oC ± 1o C selama 5 hari;
5. Lakukan pengukuran oksigen terlarut terhadap larutan terhadap larutan
dalam botol A1 dengan alat DO meter yang terkalibrasi. Hasil pengukuran,
merupakan nilai oksigen terlarut 0 hari (A1). Pengukuran oksigen terlarut
pada nol hari harus dilakukan paling lama 30 menit setelah pengenceran;
6. Ulangi pengerjaan pada point e, untuk botol A2 yang telah diinkubasi 5
hari ± 6 jam. Hasil pengukuran yang diperoleh merupakan nilai oksigen
terlarut 5 hari (A2);
7. Lakukan pengerjaan point 1, sampai 6 untuk penetapan blanko dengan
menggunakan larutan pengencer tanpa contoh uji. Hasil pengukuran yang
diperoleh merupakan nilai oksigen terlarut 5 hari (B2);
8. Lakukan pengerjaan point 1 sampai 6 untuk penetapan control standar
dengan menggunakan larutan glukosa-asam glutamate. Hasil pengukuran
yang diperoleh merupakan nilai oksigen terlarut nol hari (C 1) dan nilai
oksigen terlarut 5 hari (C1);
9. Lakukan kembali pengerjaan point 1 sampai point 6 terhadap beberapa
macam pengenceran contoh uji.
10. Nilai BOD5 contoh uji dihitung sebagai berikut:

A1 -A2 -

B1 -B2
VB VC
P

3.5.2.5.COD (Chemical Oxygen Demand)
Cara untuk menentukan nilai COD (SNI 6989.73:2009):
1. Cuci bersih erlenmeyer 125 mL hingga bebas bahan organik

2. Pipet 5,00 mL air sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer,
3. Tambahkan 2,5 mL K2Cr2O7, aduk
4. Tambahkan dengan hati-hati 7,5 mL H2SO4 pekat (gunakan ruang asam)
kemudian aduk.
5. Tutup Erlenmeyer dengan kaca arloji (gelas penutup) dan biarkan selama
sekitar 30 menit.
6. Encerkan dengan menambahkan 5 mL akuades bebas ion, aduk.
7. Tambahkan 2-3 tetes indikator feroin, kemudian titrasi dengan FAS hingga
terjadi perubahan warna dari kuning-oren atau biru-kehijauan menjadi
merah-kecoklatan.
8. Buat larutan blanko dengan menggunakan 5 mL akuades, kemudian
tambahkan pereaksi–pereaksi seperti pada prosedur 1-7. Larutan blanko ini
diperlukan dalam perhitungan COD
9. Perhitungan COD :

COD

mg
B-S x N x 8 x1000
=
L
ml sampel

Keterangan :
B = Volume FAS yang digunakan dalam larutan blanko (mL)
S = Volume FAS yang digunakan dalam air sampel (mL)
N = Normalitas FAS

3.5.2.6.Total Phosphat
Prosedur penentuan total-P :
1. Pipet 25 mL air sampel (tidak disaring).
Tambahkan 1 tetes indicator pp. (phenolphthalein), bila berubah jadi
merah, tambahkan satu atau beberapa tetes asam sulfat, sampai warna
hilang.
2. Tambahkan 4 mL K2S2O8 (potassium persulfate) 5% (dibuat dengan
melarutkan 5,00 g potassium persulfate dalam 100 mL akuades, dengan
„magnetic stirer‟ selama ± 2 jam).
3. Tambahkan 0,5 mL H2SO4 30% (atau 2 tetes asam sulfat pekat).

4. Tutup Erlenmeyer dengan „alumuniun foil‟ dan di „autoclave‟ pada 7801040 mmHg dan 250 oC selama 30 menit, dinginkan.
5. Setelah sampel dingin, tambahkan 1 tetes pp, kemudian titrasi dengan
NaOH (8 gram per 100 mL akuades) sampai berwarna merah jambu muda
(volume titran tidak perlu dicatat). Ukur sampel yang sudah dinetralisasi
ini dengan gelas ukur (= A mL).
6. Selanjutnya lakukan seperti pada prosedur penentuan orthophosphate pada
25 mL sampel tersebut.
7. Hitung konsentrasi total phosphorus (total-P) dengan persamaan berikut:

Total-P (mg/L) = [P] x

A
25 ml

Keterangan :
[P]

= adalah konsentrasi P dari persamaan regresi atau grafik.

3.5.2.7.Nitrat (NO3)
Pengukuran parameter nitrat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut (SNI
01-3554-2006);
a. Pembuatan kurva kalibrasi
Buat larutan standar kalibrasi nitrat dengan kepekatan 1; 2; 3; 4; dan 5 mg
NO3-N/l dengan cara pipet masing-masing 5; 10; 15; 20; dan 25 mL
larutan baku nitrat ke dalam labu ukur 50 mL dan masukkan ke dalam
Erlenmeyer 100 mL;
b. Pipet contoh 50 mL dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL;
c. Tambahkan 1 mL HCl 1 N ke dalam larutan standard an contoh;
d. Periksa contoh dan standar padda spektofotometer dengan panjang
gelombang 220 nm dan 275 nm
e. Buat larutan standar nitrat-nitrogen, sebelum pengenceran sampai 100 mL,
tambahkan terlebih dahulu 20 – 30 mL akuades dan 8 mL NH4OH pekat,
kemudian baru ditambahkan lagi akuades sampai tanda tera. Selanjutnya
lakukan prosedur 3 dan 4.
f. Dengan larutan blanko dan pada panjang gelombang 410 nm,
spektrofotometer pada 0,000 Absorbance, kemudian ukur sampel dan
larutan standar.

g. Buat persamaan regresi (y = a+bx) dari larutan standar untuk menentukan
kadar nitrat-nitrogen air sampel.
Untuk menentukan kadar nitrat dalam mg nitrat per liter (= ppm NO 3-)
digunakan persamaan berikut :

Mg NO3 -/L= PPM NO3 -N x

BM NO3
BA N

= ppm NO3-N x 4,43

3.5.2.8.Beban Pencemaran
Penentuan beban pencemaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut;
Beban pencemaran (kg/thn) = debit (m³/s) X konsentrasi (mg/L) X 0,031536
Beban pencemaran didapatkan dengan mengalikan debit Sungai Teluk pada
aliran sungai dikalikan dengan konsentrasi pada parameter (TSS, BOD, COD,
total-P, nitrat). Angka 0.031536 merupakan konversi untuk mendapatkan satuan
kg/tahun.

3.6. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses telaah dan pencarian makna dari data yang
diperoleh untuk menemukan jawaban dari masalah dalam penelitian. Data yang
kualitas air yang diperoleh dibandingkan dengan criteria nilai mutu air Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 bagi air tawar (stasiun 1, 2, dan 3), serta
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51/2004 bagi biota laut untuk
perairan payau (stasiun 4).
Kualitas air dengan dapat diuji dengan parameter fisika yaitu suhu, TSS (Total
Suspended Solid), kecepatan arus, dan parameter kimia yaitu derajat kesaman
(pH), oksigen terlarut (DO), salinitas, BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD
(Chemical Oxygen Demand), total-P, nitrat, debit, beban pencemaran. Hasil dari
kualitas air akan dihitung menggunakan indeks pencemaran.
Analisis indeks pencemaran berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 115 tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air dengan
Metoda Indeks Pencemaran menjelaskan bahwa, Jika Lij menyatakan konsentrasi
parameter kualitas air yang dicantumkan dalam Baku Mutu suatu Peruntukan Air

(j), dan Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air (i) yang diperoleh dari
hasil analisis cuplikan air pada suatu lokasi pengambilan cuplikan dari suatu alur
sungai, maka PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan
fungsi dari Ci/Lij. Harga Pij ini dapat ditentukan dengan cara :
1. Pilih parameter-parameter yang jika harga parameter rendah maka kualitas
air akan membaik seperti; TSS, BOD, COD, total-P, nitrat.
2. Pilih konsentrasi parameter baku mutu yang tidak memiliki rentang
seperti; pH.
3. Hitung harga Ci/Lij untuk tiap parameter pada setiap lokasi pengambilan
cuplikan.
4. a. Jika nilai konsentrasi parameter yang menurun menyatakan tingkat
pencemaran meningkat, misal DO. Tentukan nilai teoritik atau nilai
maksimum Cim (misal untuk DO, maka Cim merupakan nilai DO
jenuh). Dalam kasus ini nilai Ci/Lij hasil pengukuran digantikan oleh
nilai Ci/Lij hasil perhitungan, yaitu:

(Ci/Lij)baru =

Cim -Ci (hasil pengukuran )
Cim -Lij

b. Jika nilai baku Lij memiliki rentang
 untuk Ci ≤ Lij rata-rata

Ci - Lij rata-rata
Lij minimum- Lij rata-rata
 untuk Ci >Lij rata-rata

Ci - Lij rata-rata
Lij maksimum- Lij rata-rata
c. Keraguan timbul jika dua nilai (Ci/Lij) berdekatan dengan nilai acuan
1,0, misal C1/L1j = 0,9 dan C2/L2j = 1,1 atau perbedaan yang sangat
besar, misal C3/L3j = 5,0 dan C4/L4j = 10,0. Dalam contoh ini tingkat
kerusakan badan air sulit ditentukan. Cara untuk mengatasi kesulitan
ini adalah :
(1) Penggunaan nilai (Ci/Lij)hasil pengukuran kalau nilai ini lebih kecil
dari 1,0.

(2) Penggunaan nilai (Ci/Lij)baru jika nilai (Ci/Lij)hasil pengukuran lebih
besar dari 1,0.
(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran
P adalah konstanta dan nilainya ditentukan dengan bebas dan disesuaikan
dengan hasil pengamatan lingkungan dan atau persyaratan yang
dikehendaki untuk suatu peruntukan (biasanya digunakan nilai 5).
5. Tentukan nilai rata-rata dan nilai maksimum dari keseluruhan Ci/Lij
((Ci/Lij)R dan (Ci/Lij)M)
6. Tentukan harga PIj

PIj =

Ci /Lij

2
M

+ Ci /Lij

2
R

2

7. Evaluasi terhadap nilai PI adalah :
Tabel 2 Kelas nilai PI
No
1

Nilai PI
0 ≤ PIj ≤ 1,0

Kualitas Perairan
Memenuhi baku mutu (kondisi baik)

2
3
4

1,0 < PIj ≤ 5,0
5,0 < PIj ≤ 10
PIj > 10

Cemar ringan
Cemar sedang
Cemar berat

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Letak Geografis
Desa Teluk merupakan salah satu dari sebelas desa di wilayah Kecamatan
Lingga Utara. Batas wilayah Desa Teluk yaitu :
Utara berbatasan dengan

: Desa Limbung

Timur berbatasan dengan

: Desa Penaah

Selatan berbatsan dengan

: Desa Blungkur

Barat berbatasan dengan

: Desa Kudung

Penduduk Desa Teluk memiliki mata pencaharian sebagai petani sagu dan
nelayan. Industri sagu tradisional di desa Teluk berjumlah 5 buah yang berada di
tepian Sungai Teluk. Sungai Teluk juga mendapat pengaruh, dari aktivitas
pemukiman warga, dan menjadi jalur transportasi bagi warga.
Vegetasi yang banyak dijumpai di desa Teluk yaitu pohon mangrove, pohon
nipah dan pohon sagu. Sepanjang sungai Teluk terdapat gelondongan sagu yang
siap diolah menjadi pati sagu.

4.1.2. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan di desa Teluk yang paling tinggi persentasenya pada
tamatan SD dengan persentase 31,5% berjumlah 148 jiwa di sajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Persentase dan Jumlah Tingkat Pendidikan
Tamatan

Jumlah (jiwa)

Persentase (%)

Buta huruf

35

7,4

Tidak sekolah

46

9,8

Tidak tamat SD

97

20,6

SD

148

31,5

SMP

82

17,4

SMA

53

11,3

Perguruan tinggi

9

1,9

Jumlah

470

Persentase tingkat pendidikan yang dominan di desa Teluk yaitu tamatan SD.
Jadi, di lihat dari tingkatan tamatan, pengetahuan masyarakat yang minim tentang
aktivitas yang dilakukan masyarakat sehingga berdampak buruk atau tidak
terhadap perairan sungai Teluk itu sendiri. Kegiatan industri sagu yang berada di
dekat stasiun 2 masih dilakukan secara tradisional: mencuci dan membuang
limbah cair sagu langsung ke perairan sungai, tanpa ada pengelolaan terlebih
dahulu. Sedangkan pada stasiun 3 yaitu berada pada aktivitas pemukiman atau
rumah warga, warga yang berada tinggal di daerah tepian sungai membuang
limbah rumah tangga langsung ke perairan sungai tersebut.

4.2. Kondisi Kualitas Perairan Setiap Stasiun
Nilai rata-rata parameter di stasiun sungai Teluk, desa Teluk disajikan pada
Tabel 4.

Tabel 4 Nilai Rata-rata Parameter di Setiap Stasiun
Parameter
Fisika
Suhu
TSS
Kecepatan
Arus
Debit
Kimia
pH
DO
Salinitas
BOD
COD
Total-P
Nitrat

stasiun 1

Nilai Rata- rata
stasiun 2
stasiun 3

stasiun 4

⁰C
mg/L

27±0,29
71,7±11,9

27,1±0,23
60,7±8,4

27,2±0,29
61±8,2

28,9±0,23
67,7±4,2

m/s

0,23±0,15

0,23±0,06

0,37±0,06

0,23±0,06

m³/s

1,87±1,22

1,63±0,40

2,57±0,40

1,60±0,0

mg/L
‰
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

6,41±0,04
7,65±0,4
0±0
2,6±1,82
87,31±22,05
0,006±0,005
0,87±0,6

5,09±0,78
7,04±0,03
0±0
4,93±0,64
103,08±7,6
0,008±0,009
0,4±0,44

4,26±0,07
7,66±0,17
0±0
5,07±1,8
107,18±1,4
0,035±0,05
0,4±0,4

6,21±0,15
7,24±0,06
2±0
2,87±1,3
103,29±4,17
0,022±0,02
0,03±0,06

Satuan

4.2.1. Kondisi Kualitas Perairan Sungai Teluk Stasiun 1
Nilai rata-rata setiap parameter pada stasiun 1 di sungai Teluk, desa Teluk
disajikan pada Gambar 3.

Nilai Rata-rata

120
100
80
60
40
20
0

Parameter S1

Gambar 3 Nilai rata-rata setiap parameter di stasiun 1
Keterangan :
: parameter < baku mutu
: parameter > baku mutu
┬

: standar deviasi

Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisika dan kimia stasiun 1, parameter
COD dan TSS berada di atas baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan
nilai 87,31 mg/L dan 71,7 mg/L. Stasiun 1 memiliki beban pencemaran COD
dengan nilai 5,34 kg/tahun dan TSS dengan nilai 3,9 kg/tahun.
Berdasarkan dari kondisi lingkungan di sekitar daerah aliran sungai, stasiun 1
merupakan daerah bagian hulu sungai, kondisi di sekitarnya tidak ada aktivitas
warga, pada tepian sungai stasiun ini banyak ditumbuhi pohon-pohon nipah.
Tetapi stasiun 1 ini dekat dengan industri sagu tradisional, apabila air pasang
limbah yang berada di hilir akan ikut bersama air tersebut bergerak ke arah hulu.
Tingginya parameter COD dan TSS pada stasiun 1 dikarenakan lambatnya
kecepatan arus dengan nilai 0,23 m/s dan rendahnya debit dengan nilai 1,87 m³/s.
Besar kecilnya debit air sungai akan berpengaruh terhadap konsentrasi bahan
pencemar dalam air. Pada air sungai dengan debit kecil maka, konsentrasi bahan
pencemaran dalam air akan tinggi (Agustininggsih., 2012).
Untuk kadar nutrien di perairan sungai Teluk stasiun 1 N dan P masih berada di
bawah baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan nilai 0,87
mg/L dan 0.006 mg/L. Sumber nutrien pada stasiun 1 berasal dari alam sekitar
stasiun 1, karena pada stasiun 1 ini berada pada hulu sungai dan belum ada
aktivitas masyarakat.

4.2.2. Kondisi Kualitas Perairan Sungai Teluk Stasiun 2
Nilai rata-rata pada setiap parameter pada stasiun 2 di sungai Teluk, desa

Nilai Rata-rata

Teluk, disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4 Nilai rata-rata setiap parameter pada stasiun 2
Keterangan :
: parameter < baku mutu
: parameter > baku mutu
┬

: standar deviasi

Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisika dan kimia pada stasiun 2
diketahui bahwa, parameter yang berada di atas ambang baku mutu yaitu
parameter TSS dengan nilai 60,7 mg/L, BOD dengan nilai 4,93 mg/L, dan COD
dengan nilai 103,08 mg/L. Nilai ketiga parameter ini sudah melebihi ambang baku
mutu Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sedangkan Beban pencemaran pada
stasiun 2 tergolong tinggi pada parameter COD dengan nilai 5,30 kg/tahun.
Stasiun 3 memiliki aktivitas industri sagu tradisional. Aktivitas di industri sagu

tradisional di desa Teluk berupa, pencucian sagu dan air limbahnya dibuang
langsung ke perairan sungai tanpa diolah terlebih dahulu.
Tingginya nilai pada parameter TSS, BOD, COD juga dipengaruhi oleh
kecepatan arus pada stasiun 2 yaitu dengan nilai 0,23 m/s. Kecepatan arus
merupakan suatu badan air sangat berpengaruh terhadap kemampuan badan air
tersebut untuk mengasimilasi dan mengangkut bahan pencemar. Pengetahuan akan
kecepatan arus digunakan untuk memperkirakan kapan bahan pencemar akan
mencapai suatu lokasi tertentu, apabila bagian hulu suatu badan air mengalami
pencemaran (Effendi,2003). Rendahnya nilai kecepatan arus, sehingga sulit untuk
mengangkut bahan pencemar mencapai ke hilir, supaya bahan pencemar dapat
terdegradasi dengan bantuan dari air laut untuk pengenceran bahan pencemar yang
berasal dari hulu.
Nilai pH pada stasiun 2 berada di bawah rentang batas baku mutu, yaitu
tergolong asam dengan nilai 5,09. Penelitian sebelumnya yaitu penelitian
Yuliastini (2014) mengatakan bahwa kandungan pH dalam air limbah industri
sagu mencapai 4.68, air limbah dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan
nilai pH yang rendah dapat menyebabkan penurunan kualitas air.

4.2.3. Kondisi Kualitas Perairan Sungai Teluk Stasiun 3
Nilai rata-rata pada setiap parameter pada stasiun 3 di sungai Teluk, desa

Nilai Rata-rata

Teluk, disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5 Nilai rata-rata setiap parameter di stasiun 3

Keterangan :
: parameter < baku mutu
: parameter > baku mutu
┬

: standar deviasi

Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia pada stasiun 3, yang melewati
ambang batas baku mutu yaitu parameter TSS dengan nilai 61 mg/L, BOD 5,07
mg/L, dan COD 107,18 mg/L. Tingginya nilai pada parameter TSS, BOD, dan
COD, karena sungai Teluk memiliki satu aliran sungai, pada hulu sungai ini ada
aktivitas industri sagu tradisional. Stasiun 3 sendiri memiliki aktivitas rumah
tangga yang membuang limbahnya langsung ke perairan sungai. Sehingga
menumpuk beban pencemarnya pada stasiun 3. Nilai beban pencemaran pada
parameter TSS sebesar 4,9 kg/tahun, COD sebesar 8,68 kg/tahun, dan BOD
sebesar 0,42 kg/tahun.
Parameter yang tinggi juga dipengaruhi oleh kecepatan arus yang lambat pada
stasiun 3 dengan nilai 0,37 m/s dan kedalaman sungai yang dangkal dengan
ukuran 1 meter. Sehingga bahan pencemar yang berasal dari hulu atau dari stasiun
3 sendiri menumpuk dan sulit untuk terdegradasi.
Nilai pH pada stasiun 3 yaitu 4,26. Nilai pH pada stasiun 3 ini tergolong asam
dan berada di luar rentang baku mutu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan
nilai rentang baku mutu 6-9. pH menurun menjadi asam karena pasokan dari hulu
yaitu pada stasiun 2, sehingga melewati dan menumpu pada stasiun 3. Maka dari
itu, nilai pH pada stasiun 3 cenderung menurun.

4.2.4. Kondisi Kualitas Perairan Sungai Teluk Stasiun 4
Nilai rata-rata pada setiap parameter pada stasiun 4 di sungai Teluk, desa
Teluk, disajikan pada Gambar 6.

Nilai Rata-rata
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Gambar 6 Nilai rata-rata setiap parameter di stasiun 4
Keterangan :
: parameter < baku mutu
: parameter > baku mutu
┬

: standar deviasi

Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisika dan kimia stasiun 4, umumnya
parameter kualitas air masih berada di bawah ambang batas baku mutu Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004, hanya parameter nitrat
dengan nilai 0,03 mg/L yang melebihi baku mutu. Beban pencemaran stasiun 4
pada parameter dengan nilai 0,002 kg/tahun. Nilai beban pencemaran ini
cenderung lebih kecil.
Stasiun 4 merupakan daerah hilir sungai, semua parameter berada di bawah
ambang batas saku mutu, terkecuali parameter nitrat. Jarak antara stasiun 3 ke
stasiun 4 itu cukup jauh, sehingga terjadinya proses pemulihan perairan
berlangsung lebih lama memungkinkan bahan organik terdegradasi dan adanya
masukan air laut ke sungai sehingga terjadinya pengenceran bahan pencemar dari
hulu.

4.3.

Indeks Pencemaran dan Pengelolaan Perairan Sungai Teluk

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003
mengatakan bahwa Indeks Pencemaran (IP) di tentukan untuk suatu peruntukan,

kemudian dapat di kembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian
badan air atau sebagian dari suatu sungai.
Penelitian ini dilakukan perhitungan indeks pencemaran berdasarkan pada
stasiun pengambilan sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter
fisika yaitu suhu, TSS (Total Suspended Solid), kecepatan arus, debit, dan
parameter kimia yaitu derajat kesaman (pH), oksigen terlarut (DO), salinitas, BOD
(Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), total-P, nitrat.
Baku mutu yang di gunakan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
untuk stasiun 1, 2, dan 3, sedangkan stasiun 4 berdasarkan baku mutu Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air
Laut untuk Biota Laut. Hasil perhitungan Indeks Pencemaran disajikan dalam
Gambar 7.
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Gambar 7 Grafik Indeks Pencemaran

Secara umum, berdasarkan nilai indeks pencemaran maka sungai Teluk
tergolong dalam katagori cemar ringan (Gambar 7). Nilai indeks pencemaran
mengalami peningkatan bertahap dari stasiun 1 sampai stasiun 3 dengan kategori
tercemar ringan. Stasiun 3, pencemaran perairan disebabkan karena tingginya nilai
parameter COD, TSS, dan BOD yang melebihi ambang batas nilai baku mutu
yang telah ditetapkan. Tingginya nilai parameter COD, TSS, dan BOD dilihat dari
beban pencemaran. Nilai beban pencemaran 8,68 kg/tahun, 4,9 kg/tahun, dan 0,42

kg/tahun nilai ini termasuk tinggi. Tingginya nilai parameter pada stasiun 3
disebabkan karena adanya pembuangan limbah rumah tangga, dan masukan
buangan yang berasal dari hulu yaitu aktivitas industri sagu. Kondisi yang di dapat
dalam indeks pencemaran yaitu perairan sungai Teluk tergolong cemar ringan
memerlukan upaya penanggulangan untuk mengembalikan kualitas air sebelum
terjadinya tercemar berat. Penanggulangan harus disesuaikan dengan kondisi
lingkungan yang berada pada aliran sungai Teluk.
Kegiatan yang ada di sekitar perairan sungai Teluk, menyebabkan nilai
parameter COD, TSS, dan BOD meningkat sehingga perlu pengelolaan
pencemaran perairan dimulai dari stasiun yang memiliki nilai indeks pencemaran
yang tinggi, yaitu berada pada stasiun 3 dengan nilai 3,22, stasiun 3 tergolong
cemar ringan. Stasiun 3 memiliki kondisi lingkungan yaitu pemukiman warga.
Pemukiman warga yang tinggal ditepian sungai memiliki aktivitas rumah tangga
dan membuangnya langsung ke perairan sungai. Berdasarkan kondisi lingkungan
pada stasiun 3, pengelolaan yang perlu dilakukan disesuaikan dengan tingkat
pendidikan masyarakat desa Teluk, yang dominan tamatan SD. Jadi, perlu
disosialisasikan bahaya limbah rumah tangga apabila dibuang langsung ke
perairan sungai untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
perairan sungai bagi kehidupan mereka.
Stasiun 2 memiliki kategori indeks pencemaran yaitu tercemar ringan dengan
nilai 3,01. Penyebab dari perairan sungai di kategorikan tercemar ringan yaitu
ditunjukkan pada nilai parameter COD, TSS, dan BOD yaitu dengan nilai 103,08
mg/L, 60,7 mg/L, dan 4,93 mg/L. Dilihat dari nilai parameter yang tinggi ternyata
nilai beban pencemaran untuk parameter COD, TSS, dan BOD juga tinggi yaitu
dengan nilai 5,30 kg/tahun, 3,1 kg/tahun, dan 0,25 kg/tahun. Tingginya nilai
parameter COD, TSS, dan BOD pada stasiun 2 yaitu karena pada stasiun 2 ini
adanya aktivitas industri sagu yang mencuci dan membuang hasil cucian langsung
ke perairan sungai tersebut.
Pengelolaan pencemaran untuk stasiun 2 tergolong cemar ringan dengan nilai
3,01. Pada stasiun 2 memiliki kondisi lingkungan yaitu aktivitas industri sagu
tradisional. Pada tahap pencucian sagu, limbah cairnya langsung dibuang ke
sungai. Pengelolaan yang perlu dilakukan untuk stasiun 2 yaitu, sosialisasi dari

pemerintah terkait kepada pemilik industri sagu tradisional tentang pembuatan bak
penampungan yang berfungsi untuk menampung dan mengendapkan limbah cair
sagu guna untuk pengelolaan limbah, selanjutnya dilakukannya perlakuan untuk
menurunkan kadar zat yang tinggi di dalam limbah industri sagu tradisional
sebelum dibuang ke permukaan perairan.
Pada stasiun 1 dengan kategori tercemar ringan yaitu 2,73. Nilai indeks
pencemaran tergolong cemar ringan disebabkan tingginya nilai TSS dan COD
dengan nilai 71,7 mg/L dan 87,31 mg/L. Sedangkan nilai beban pencemaran pada
stasiun 1 yaitu 3,9 kg/tahun dan 5,34 kg/tahun. Nilai parameter tinggi dan nilai
beban pencemaran juga tinggi, karena pada stasiun 1 merupakan hutan dan jalur
warga mengambil kayu bakar menuju hutan dari daerah hulu sungai. Tingginya
nilai TSS dan COD disebabkan pohon-pohon yang berada pada hulu sungai,
sehingga adanya daun-daun dan ranting-ranting yang berjatuhan buangan ini
semua tidak terurai dengan sempurna dan menyebabkan nilai parameter TSS dan
COD meningkat.
Pengelolaan yang dilakukan untuk stasiun 1 yaitu upaya meningkatkan
kesadaran bagi warga untuk menjaga air yang berasal dari hulu sungai, karena air
dari hulu sungai dimanfaatkan warga bagian hilir untuk kegiatan industri sagu
tradisional. Sehingga perlunya sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya perairan sungai.
Stasiun 4 memiliki kategori indeks pencemaran yaitu tercemar ringan dengan
nilai 2,87. Nilai indeks pencemaran tergolong cemar ringan disebabkan tingginya
nilai nitrat yaitu 0,03 mg/L dengan beban pencemaran 0,002 kg/tahun. Stasiun 4
berada pada hilir sungai, tingginya nitrat dikarenakan adanya pasokan limbah
yang berasal dari hulu sungai yaitu dari aktivitas industri sagu dan pemukiman
warga. Nilai pada indeks pencemaran stasiun 4 cenderung menurun.
Kondisi pada stasiun 4, sudah terjadi percampuran antara air laut dan air sungai
sehingga terjadinya pengenceran bahan pencemar yang berasal dari hulu. Hasil
pengenceran tersebut bisa menurunkan kadar parameter yang tinggi berasal dari
hulu sungai.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Parameter yang melewati batas baku mutu stasiun 1 BOD (2,6 mg/L) dan
COD (93,97 mg/L), stasiun 2 BOD (4,93 mg/L) dan COD (103,08 mg/L),
stasiun 3 BOD (5,07 mg/L), sedangkan pada stasiun 4 parameter melewati
ambang batas baku mutu yaitu parameter nitrat yaitu 0,03 mg/L.
2. Status pencemaran pada sungai Teluk dengan metode indeks pencemaran dari
stasiun 1 sampai stasiun 4 termasuk ke dalam kategori cemar ringan.

5.2. Saran
Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa kualitas perairan yang dihitung
berdasarkan metode indeks pencemaran dengan kategori cemar ringan maka,
disarankan; bagi pemerintah perlu dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat
yang mempunyai industri sagu tradisional untuk menampung limbah cairnya dan
dikelola terlebih dahulu untuk menurunkan kadar zat yang tinggi pada limbah cair
cucian olahan sagu, sebelum dibuang ke permukaan perairan sungai.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN
Lampiran 1 Parameter Fisika dan Kimia Perairan di Setiap Stasiun

Parameter
Suhu
TSS
Kecepatan Arus
Debit
pH
DO
Salinitas
BOD
COD
Total-P
Nitrat

Parameter
Suhu
TSS
Kecepatan Arus
Debit
pH
DO
Salinitas
BOD
COD
Total-P
Nitrat

Stasiun 1
Satuan Titik 1
⁰c
26.5
mg/L
58
m/s
0.4
m³/det
3.2
6.38
mg/L
7.89
‰
0
mg/L
0.5
mg/L 103.73
mg/L 0.003
mg/L
1.5

Satuan
⁰c
mg/L
m/s
m³/det
mg/L
‰
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Titik 2
26.5
77
0.1
0.8
6.45
7.87
0
3.7
95.95
0.003
0.5

Stasiun 2
Titik 1 Titik 2
27
27.4
65
66
0.2
0.2
1.4
1.4
5.98
4.77
7.04
7.06
0
0
5.2
5.4
96.6
111.51
0.018
0.003
0.1
0.2

Titik 3
27
80
0.2
1.6
6.4
7.19
0
3.6
62.24
0.012
0.6

Titik 3
27
51
0.3
2.1
4.53
7.01
0
4.2
101.13
0.003
0.9

Rata-rata
27
71.7
0.23
1.87
6.41
7.65
0
2.6
87.31
0.006
0.87

Rata-rata
27.1
60.7
0.23
1.63
5.09
7.04
0
4.93
103.08
0.008
0.4

Deviasi
0.29
11.93
0.15
1.22
0.04
0.40
0
1.82
22.05
0.005
0.55

Deviasi
0.23
8.39
0.06
0.40
0.78
0.03
0
0.64
7.64
0.009
0.44

Parameter
Suhu
TSS
Kecepatan Arus
Debit
pH
DO
Salinitas
BOD
COD
Total-p
Nitrat

Parameter
Suhu
TSS
Kecepatan Arus
Debit
pH
DO
Salinitas
BOD
Nitrat

Satuan
⁰c
mg/L
m/s
m³/det
mg/L
‰
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Satuan
⁰c
mg/L
m/s
m³/det
mg/L
‰
mg/L
mg/L

Stasiun 3
Titik 1 Titik 2
27.5
27
63
52
0.4
0.4
2.8
2.8
4.24
4.2
7.64
7.84
0
0
7.1
4
106.32 108.91
0.003
0.094
0.8
0.3

Titik 3
27
68
0.3
2.1
4.33
7.51
0
4.1
106.32
0.007
0.1

Rata-rata
27.2
61
0.37
2.57
4.26
7.66
0
5.07
107.18
0.035
0.4

Deviasi
0.29
8.19
0.06
0.40
0.07
0.17
0
1.76
1.50
0.051
0.36

Stasiun 4
Titik 1 Titik 2
28.6
29
71
63
0.2
0.2
1.6
1.6
6.38
6.1
7.21
7.3
2
2
4.1
1.5
0
0

Titik 3
29
69
0.2
1.6
6.15
7.2
2
3
0.1

Rata-rata
28.9
67.7
0.2
1.60
6.21
7.24
2
2.87
0.03

Deviasi
0.23
4.16
0.00
0.00
0.15
0.06
0
1.31
0.06

Lampiran 2 Beban Pencemaran

Parameter
TSS
BOD
COD
Total-P
Nitrat

Parameter
TSS
BOD
COD
Total-P
Nitrat

Satuan
Kg/thn

Satuan
Kg/thn

Parameter
TSS
BOD
COD
Total-P
Nitrat

Satuan
Kg/thn

Parameter
TSS
BOD
COD
Total-P
Nitrat

Satuan
Kg/thn

Stasiun
1
2
3
4

TSS
3.9
3.1
4.9
3.4

Stasiun 1`
Titik 2
1.94
0.09
2.42
0.00008
0.013

Titik 3
4.04
0.18
3.14
0.00061
0.030

Rata-rata
3.9
0.11
5.34
0.0003
0.065

Stasiun 2
Titik 1
Titik 2
2.87
2.91
0.2
0.2
4.26
4.92
0.00079 0.00013
0.004
0.009

Titik 3
3.38
0.28
6.70
0.00008
0.060

Rata-rata
3.1
0.25
5.30
0.0003
0.024

Stasiun 3
Titik 1
Titik 2
5.56
4.59
0.6
0.4
9.39
9.62
0.00026
0.0083
0.071
0.026

Titik 3
4.50
0.27
7.04
0.00046
0.007

Rata-rata
4.9
0.42
8.68
0.003
0.035

Stasiun 4
Titik 2
3.18
0.08
5.36
0.00050
0.000

Titik 3
3.48
0.15
5.30
0.00066
0.005

Rata-rata
3.41
0.14
5.21
0.001
0.002

Titik 1
5.85
0.05
10.47
0.00030
0.151

Titik 1
3.58
0.21
4.97
0.00222
0.000

Beban pencemaran kg/tahun
BOD
COD
Total-P
0.11
5.34
0.000328
0.25
5.30
0.000334
0.42
8.68
0.003
0.14
5.21
0.001

Nitrat
0.065
0.024
0.035
0.002

Lampiran 3 Indeks Pencemaran

parameter
TSS
pH
BOD
COD
DO
Total-P
Nitrat

Ci
71.7
6.41
2.6
87.31
7.65
0.006
0.87

parameter
TSS
pH
BOD
COD
DO
Total-P
Nitrat

Ci
6.07
5.09
4.93
103.08
7.04
0.008
0.4

parameter
TSS
pH
BOD
COD
DO
Total-P
Nitrat

Ci
61
4.26
5.07
107.18
7.66
0.035
0.4

Indeks Pencemaran Stasiun 1
Ci baru
Lij
Ci/Lij
50
1.43
7.5
0.73
3
0.87
25
3.49
0.21
4
0.05
0.2
0.03
10
0.09
(Ci/Lij)²m
(Ci/Lij)²R
IP

Ci/Lij baru
1.78
0.73
0.87
3.72
0.05
0.03
0.09
13.81
1.08
2.73

Indeks Pencemaran Stasiun 2
Ci baru
Lij
Ci/Lij
50
0.12
7.5
1.61
3
1.64
25
4.12
0.31
4
0.08
0.2
0.04
10
0.04
(Ci/Lij²m
(Ci/Lij²R
IP

Ci/Lij baru
0.12
2.03
2.08
4.08
0.08
0.04
0.04
16.62
1.46
3.01

Indeks Pencemaran Stasiun 3
Ci baru
Lij
Ci/Lij
50
1.22
7.5
2.16
3
1.69
25
4.29
0.18
4
0.05
0.2
0.18
10
0.04
(Ci/Lij)²m
(Ci/Lij)²R
IP

Ci/Lij baru
1.43
2.67
2.14
4.29
0.05
0.18
0.04
18.38
2.38
3.22

parameter
TSS
PH
BOD
DO
Nitrat

Ci
67.7
6.21
2.87
7.24
0.03

Indeks Pencemaran Stasiun 4
Ci baru
Lij
Ci/Lij
80
0.85
11.25
1.19
20
0.14
-0.94
5
-0.19
0.008
3.75
(Ci/Lij)²m
(Ci/Lij)²R
IP

Ci/Lij baru
0.85
1.37
0.14
-0.19
3.87
14.98
1.46
2.87

Lampiran 4 Hasil dari BTKLPP Kelas I Batam

Lampiran 5 Hasil Uji dari BBLB

Lampiran 6 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut

Lampiran 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Lampiran 8 Alat yang digunakan

Lampiran 9 Lokasi penelitian
Stasiun 1.

Stasiun 2.

Stasiun 3.

Stasiun 4.

