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2.1. Sumur Tua 

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada 

Sumur Tua, sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor 

sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang 

tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama 

dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor. Filosofi pengelolaan pertambangan 

minyak bumi pada sumur tua adalah; a). Optimasi pemanfaatan sumur-sumur 

tua; b). Memberdayakan ekonomi rakyat disekitar lokasi sumur tua, hal 

ini menunjukan bahwa kegiatan pertambangan minyak bumi pada sumur-

sumur tua tidak termasuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang 

melampaui batas dan dapat diusahakan oleh masyarakat melalui prosedur dan 

tata cara yang sesuai dengan peraturan yang ada. 

Prinsip penambangan minyak adalah high cost, high risk, dan juga 

seharusnya high technology, demikian juga dalam pembukaan sumur-sumur tua 

juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga resiko yang besar karena ada 

kemungkinan kegagalan dan kecelakaan kerja (Dwiyanto, 2007). 

 

2.1.1. Pengusahaan Sumur Tua 

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008, untuk 

mengusahakan sumur tua harus mengajukan permohonan kepada kontraktor 

dengan tembusan menteri, dirjen, dan BP migas dengan melampirkan dokumen 

administratif dan teknis. Permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari 

pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah propinsi. Untuk 

pengelolaan sumur tua terdapat dua jenis, yang membedakan jenis 

pengelolaan ini adalah teknologi yang mendukungnya (Sulaksono, 2008), yaitu : 
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1. Teknologi Konvensional 

Teknologi konvensional yang sekarang ini digunakan seperti pada sumursumur 

tua adalah metode sumur timba manual dan mekanis. Metode sumur timba 

manual merupakan teknologi yang paling sederhana yang dapat digunakan 

untuk memproduksikan fluida dari sumur-sumur tua. Metode ini tidak 

memerlukan biaya investasi yang besar dan sangat mudah dalam 

pengoperasiannya. Akan tetapi disamping kesederhanaan dan kemurahan 

dalam investasi, teknologi ini memiliki beberapa kekurangan dimana produksi 

akan sangat terbatas karena sangat bergantung pada tenaga kerja manusia 

dan memerlukan ruang untuk dapat menarik kabel/kawat baja (yang 

menarik timba sampai kepermukaan sumur) sepanjang/sejauh kedalaman 

sumur. 

Metode sumur timba mekanis merupakan modifikasi dari metode sumur 

timba manual dimana tenaga kerja manusia diganti dengan mesin. Kelebihan 

teknologi ini adalah kinerja produksi tidak tergantung kekuatan tenaga kerja 

manusia dan tidak memerlukan ruang/space untuk menarik kabel baja karena 

kabel baja tidak perlu ditarik sejauh kedalaman sumur akan tetapi diubah 

menjadi digulung oleh mesin. Metode ini memerlukan biaya investasi 

tambahan berupa mesin penarik yang dapat berupa mesin mobil/truk yang 

memiliki kekuatan sebesar beban penimbaan. 

2. Teknologi tepat guna 

Metode sumur Jet Pump merupakan modifikasi alternatif metode yang 

dapat digunakan dengan beberapa kelebihan yaitu produksi dapat 

dilakukan secara terus menerus sehingga dapat diharapkan produksi 

menjadi lebih tinggi dan kontinyu sepanjang waktu. Teknologi ini 

digunakan untuk mengatasi keterbatasan teknologi konvensional yang saat ini 

masih sederhana. Meskipun demikian, diperlukan investasi yang cukup besar 

untuk aplikasinya. Dengan teknologi ini sebenarnya masih 

dimungkinkan proses peningkatan produksi lanjutan menggunakan 

pembersihan sumur (acidizing). 
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2.1.2. Prosedur Pemanfaatan Sumur Tua 

Dalam memanfaatkan sumur tua ada beberapa prosedur yang harus 

dilakukan yaitu : 

1. Pemilihan sumur yang akan dibuka 

Pemilihan sumur ini berdasarkan pada data geologi dan data sumur yang 

ada, meliputi : 

a. Sejarah produksi masa lalu/sebelum ditinggalkan 

b. Kedalaman sumur 

c. Profil sumur 

d. Kendala yang ada (kondisi sumur terakhir) 

2. Persiapan lokasi 

Setelah dilakukan pemilihan sumur, dilakukan persiapan lokasi antara lain: 

a. Pembersihan lokasi sumur 

b. Pembuatan jalan menuju lokasi sumur 

c. Pembuatan cellar 

d. Pembuatan bak penampung minyak hasil produksi 

3. Pelaksanaan pembersihan/pembukaan sumur 

Kondisi sumur tua yang ada dalam kondisi tertutup tanah, batu, maupun benda-

benda lain seperti pipa, besi, dll, sehingga perlu dibersihkan agar kondisi 

sumur seperti kondisi semula. 

4. Pengurasan 

Setelah pembersihan sumur, tahap selanjutnya adalah pengurasan, tujuan 

pengurasan adalah untuk membersihkan cairan lumpur dan air yang ada di dalam 

sumur. Pengurasan ini dilakukan sampai fluida keluar dari dalam sumur. 

5.  Produksi 

Setelah pengurasan selesai dan minyak mulai ikut terproduksi, maka tahap 

selanjutnya adalah produksi minyak. Untuk teknologi konvensional proses 

produksinya adalah dengan cara cairan (minyak dan air) dimasukkan ke 

dalam bak pemisah sekaligus sebagai penampung minyak, yang 

selanjutnya dipompa dengan menggunakan pompa alcon ke truk tangki untuk 

dibawa ke PPM (pusat penampungan minyak). Alat yang digunakan pada tahap 
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produksi ini adalah: truk, timba, seling timba, bak pemisah/penampung, 

pompa alcon. 

 

2.2. Sungai 

Sungai merupakan alur atau wadah-wadah air alami maupun buatan berupa 

jaringan pengaliran air  beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara 

dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan (PP No. 38 Tahun 2011). 

Sungai merupakan salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai 

merupakan ekosistem yang penting bagi manusia, sungai juga menyediakan air bagi 

manusia baik untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, maupun domestik 

(Siahaan, Indrawan, Soedharma, & Prasetyo, 2011). Menurut Mulyanto (2007) ada 

dua fungsi utama sungai secara alami yaitu mengalirkan air dan mengangkut 

sedimen hasil erosi pada Daerah Aliran Sungai dan alurnya., kedua fungsi ini terjadi 

bersamaan dan saling mempengaruhi. 

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air, air merupakan sumber daya alam yang memenuhi 

hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat 

bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga 

atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai 

dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau 

pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi 

air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas air 

dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan 

kualitas air pada sumber air diluar hutan lindung dilakukan dengan upaya 

pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas 

air memenuhi baku mutu air.  

Jenis-jenis sungai berdasarkan debit airnya diklasifikasikan menjadi 

(Mulyanto, 2007) : 

a. Sungai permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif 

tetap. 
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b. Sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim penghujan debit 

airnya besar, sedangkan pada musim kemarau debitnya kecil. 

c. Sungai episodik, yaitu sungai yang pada musim kemarau kering dan pada 

waktu musim penghujan airnya banyak. 

d. Sungai ephemeral, yaitu sungai yang hanya ada airnya saat musim hujan 

dan airnya belum tentu banyak. 

 

2.3. Kualitas Air 

Kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi atau 

komponen lain yang terdapat di dalam air. Kualitas air juga merupakan istilah yang 

menggambarkan kesesuaian atau kecocokan air untuk penggunaan tertentu, 

misalnya air minum, perikanan, perairan/irigasi, industri, rekreasi dan sebagainya 

Yuliastuti (2011). Meningkatnya aktivitas domestik, pertanian dan industri akan 

mempengaruhi dan memberi dampak terhadap kondisi kualitas air sungai terutama 

aktivitas domestik yang memberikan masukan konsentrasi BOD terbesar ke badan 

sungai (Priyambada et al., 2008). 

Daerah hulu dengan pola pemanfaatan lahan yang relatif seragam, 

mempunyai kualitas air yang lebih baik dari daerah hilir dengan pola penggunaan 

lahan yang beragam. Semakin kecil tutupan hutan dalam sub DAS serta semakin 

beragamnya jenis penggunaan lahan dalam sub DAS menyebabkan kondisi kualitas 

air sungai yang semakin buruk, terutama akibat adanya aktivitas pertanian dan 

pemukiman (Supangat, 2008). Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas 

pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari 

daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya 

(Wiwoho, 2005). Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, 

tegalan dan pemukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan 

dampak terhadap kondisi air sungai. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, 

dan pertanian akan menghasilkan limbah yang memberi sumbangan pada 

penurunan kualitas air sungai (Suriawiria, 1996). 
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Menurut Effendi (2003), Air merupakan kebutuhan yang sangat penting 

bagi makhluk hidup, sehingga komunitas tempat tinggal dimanapun baik di desa 

maupun kota selalu ditemukan dekat dengan sumber air yaitu sungai, danau dan 

pantai. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air menjadi semakin 

banyak. Bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk, akan bertambah pula 

kegiatan pembangunan yang akan mempunyai dampak terhadap keberadaan air 

yang ada, sehingga kualitas dan kuantitas semakin menurun, yaitu masuknya bahan 

organik dan anorganik ke dalam air. Dari seluruh air yang ada berada di permukaan 

bumi, 97,3% adalah air laut dan sisanya 2,7% adalah air tawar dan dari jumlah air 

tawar tersebut hanya kurang dari 1% yang dapat dimanfaatkan langsung oleh 

manusia. 

Kualitas air sungai merupakan kondisi kualitatif yang diukur berdasarkan 

parameter tertentu dan dengan metode tertentu sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. Kualitas air sungai dapat dinyatakan dengan parameter yang 

menggambarkan kualitas air tersebut. Parameter tersebut meliputi parameter fisika, 

kimia dan biologi. Parameter fisika kualitas air dapat menggambarkan kondisi yang 

dapat dilihat secara visual atau kasat mata, meliputi kekeruhan, suhu, kandungan 

padatan terlarut, rasa, bau, warna dan sebagainya. Parameter kimia meliputi derajat 

keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), BOD, COD, kandungan logam, kesadahan 

dan sebagainya. Parameter biologi meliputi kandugan mikroorganisme dalam air 

(Asdak, 2010) 

Agar perairan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya maka 

diperlukan batas atau kadar maksimum pencemar yang dapat ditenggang 

keberadaannya dalam perairan tersebut. Batas atau kadar maksimum itu disebut 

baku mutu air. Baku mutu air dibedakan menjadi 2 jenis dimana dapat menentukan 

tindakan pengendalian yang berbeda Effendi (2003) : 

a. Baku mutu badan air : untuk kadar air sesuai dengan peruntukannya dalam 

upaya pengendalian pencemaran. 

b. Baku mutu limbah cair : untuk membatasi beban limbah dari sumber 

pencemar. 
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Perubahan kualitas dan kuantitas air sungai dapat berubah berdasarkan 

kondisi alami maupun adanya aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang 

mempengaruhi kualitas air sungai berasal dari perubahan pola pemanfaatan lahan, 

kegiatan pertanian, permukiman serta industri. Kualitas dan kuantitas air buangan 

akan berpengaruh langsung pada kualitas air sungai (Asdak, 2010). 

 

2.4. Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga 

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 

berfungsi sesuai peruntukannya (PP No.82 Tahun 2001). Menurut Wardhana 

(2004), pencemaran air diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di 

dalam air yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) air dari keadaan 

normalnya. 

Menurut UU No.32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14) tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam 

lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 

Ada beberapa jenis pencemaran yaitu (Sasongko, 2005) : 

1. Pencemaran fisik, meliputi bau, kekeruhan, zat tersuspensi, basa, 

radioaktivitas, pH dan suhu. 

2. Pencemaran kimia, meliputi organik (protein, lipid, sabun, karbohidrat, 

resin, dll) dan anorganik (asam, alkali, logam berat, garam) 

3. Pencemaran fisiologi (bau dan rasa) 

4. Pencemaran biologik (ganggang, bakteri) 

5. Pencemaran dari aktivitas alam, seperti erupsi gunung berapi, tsunami dan 

banjir. 

Pencemaran air dapat merupakan masalah, regional maupun lingkungan 

global, dan sangat berhubungan dengan pencemaan udara serta penggunaan lahan 

tanah atau daratan. Pada saat udara yang tercemar jatuh ke bumi bersama air hujan, 
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maka air tersebut sudah tercemar. Pengolahan tanah yang kurang baik akan dapat 

menyebabkan erosi sehingga air perukaan tercemar dengan tanah endapan 

(Darmono, 2006). 

Menurut Warlina (2004), indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah 

tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati yang dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, dan adanya perubahan 

warna, bau dan rasa. 

2. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. 

3. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan 

mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri 

patogen. 

 

2.4.1. Sumber Pencemar 

Menurut Davis dan Cornwell (1991), sumber bahan pencemar yang masuk 

ke perairan dapat berasal dari buangan yang diklasifikasikan menjadi : 

1. Point source (sumber titik), yaitu sumber titik atau sumber pencemar yang 

dapat diketahui secara pasti, dapar berupa suatu lokasi seperti air limbah 

industri, domestik maupun saluran drainase. 

2. Non point source (sebaran menyebar), yaitu berasal dari sumber yang tidak 

diketahui secara pasti, pencemar masuk ke perairan melalui run off 

(limpasan) dari wilayah pertanian, pemukiman dan perkotaan. 

Pencemaran juga dapat dikategorikan berdasarkan sumbernya yaitu sumber 

pencemar alamiah (dari alam) dan pencemar antropogenik (kegiatan manusia). 

Pencemar antropogenik adalah polutan yang masuk ke perairan akibat aktivitas 

manusia seperti kegiatan domestik (rumah tangga), perkotaan dan industri (Effendi, 

2003). Pencemar memasuki badan air dengan berbagai cara misalnya melalui 

atmosfer, tanah, limpasan pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan 

limbah industri, limbah pertambangan dan lainya (Sudarsono, 2003). Kegiatan 



19 

 

 

 

rumah tangga, industri dan pertanian menghasilkan limbah yang dapat 

menyebabkan tercemarnya badan air (Suyono, 2014). 

Dalam kegiatan industri atau pertambangan, air yang sudah digunakan (air 

limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan tapi harus diolah 

terlebih dahulu agar memenuhi baku mutu air limbah atau baku mutu badan air. 

Namun dalam kenyataannya masih banyak industri yang membuang limbahnya ke 

lingkungan melalui air sungai, danau atau langsung ke laut. Pembuangan limbah 

secara langsung ke lingkungan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya 

pencemaran air khususnya air permukaan. Limbah yang masuk ke air lingkungan 

menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal air dan ini berarti 

suatu pencemaran (Wardhana, 2004). Untuk mendeteksi adanya pencemaran di air 

dapat dilakukan dengan mengkaji sampel air, misalnya air limbah, sesuai dengan 

parameter yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan baik melalui 

pengukuran langsung di lapangan maupun pengukuran di laboratorium. 

 

2.4.2. Air Limbah 

Menurut Permen LH No. 01 Tahun 2010 air limbah adalah sisa dari suatu 

hasil usaha dan / atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah merupakan sisa air 

yang dibuang dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya 

dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup 

(Hermawan, 2015). Menurut Sugiharto (1987) air limbah didefinisikan sebagai 

kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air 

tanah, air permukaan serta buangan lainnya. 

Menurut Effendi (2003), karakteristik limbah cair sangat dipengaruhi oleh 

sifat substansinya yang terbagi menjadi 2 golongan berdasarkan sifatnya : 

a. Sifat konservatif, adalah pencemar air sungai yang sifatnya relatif stabil 

secara kimiawi dalam badan air, dan tidak berubah menjadi bentuk kimia 

lainnya. Sifat ini dapat berubah atau berkurang konsentrasinya dengan 

adanya pengendapan dibagian dasar sungai ataupun adanya pemurnian 
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(purification) air sungai. Contoh yang termasuk kelompok ini antara lain 

logam berat, pestisida yang waktu tinggal di alam sangat lama. 

b. Sifat non konservatif, adalah pencemar yang bisa diuraikan oleh 

mikroorganisme, misalnya bahan-bahan organik yang mudah terurai, 

nitrogen dan lain-lain. 

Limbah secara spesifik disamping dapat menimbulkan bau, perubahan 

warna dan rasa, juga dapat mengurangi kadar oksigen terlarut dan meningkatkan 

BOD dalam air (Benton & Werner, 1976). Serta menyebabkan suhu yang akan 

mempengaruhi aktivitas organisme akuatik dan kelarutan gas oksigen (Kaill & 

Frey, 1973). Limbah juga dapat meningkatkan sejumlah besar zat organik dan 

anorganik yang menghasilkan kekeruhan karena terjadinya proses dekomposisi 

(Mahida, 1984). 

 

2.5. Baku Mutu Air 

2.5.1 Baku Mutu Air Sungai 

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air yang dimaksud baku mutu air adalah ukuran batas 

atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan 

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air 

digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pencemaran air, selain itu dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk mengendalikan kegiatan yang membuang air limbahnya 

ke sungai agar memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sehingga kualitas air tetap 

terjaga pada kondisi alamiahnya. Dalam PP No. 82 Tahun 2001 klasifikasi mutu air 

digolongkan menjadi 4 (empat) kelas dimana pembagian kelas ini didasarkan pada 

tingkatan baiknya mutu air dan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan. 

Klasifikasi mutu air tersebut yaitu : 

1. Kelas satu , yaitu air yang perutukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

2. Kelas dua, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 



21 

 

 

 

untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

3. Kelas tiga, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan 

peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. 

4. Kelas empat, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut. 

 

2.5.2 Baku Mutu Air Limbah 

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar atau jumlah unsur 

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang 

atau dilepas ke dalam badan air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Batas kadar dan 

jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang 

dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan minyak bumi mengacu pada 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 tentang Baku 

Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas 

Bumi. 

Tabel 2. Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Minyak dan Gas Bumi 

No. Parameter Satuan Kadar Maksimum 

1 Suhu ⁰C 45 

2 pH - 6 – 9 

3 TDS mg/L 4000 

4 COD mg/L 300 

5 Minyak dan Lemak mg/L 25 

6 NH3-N mg/L 10 
7 Sulfida Terlarut (H2S) mg/L 1 

8 Phenol mg/L 2 

 

2.6. Parameter Kualitas Air 

Pengujian terhadap beberapa parameter kualitas air ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan ilmiah yang diprakirakan dapat memberikan reaksi sebab akibat 

terhadap penurunan kualitas air sungai maupun dampak terhadap lingkungan. 

Adapun parameter utama yang digunakan untuk pengujian kualitas air sungai 

adalah suhu, pH, TDS, COD, BOD, DO, Minyak dan Lemak dan NH3. Sedangkan 
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parameter untuk pengujian air limbah adalah suhu, pH, TDS, COD, Minyak dan 

Lemak dan NH3. 

 

2.6.1 Suhu 

Sifat fisis umumnya relatif mudah untuk diukur, salah satunya adalah 

parameter suhu. Suhu air mempunyai peranan dalam mengatur kehidupan biota 

perairan, terutama dalam proses metabolisme. Kenaikan suhu menyebabkan 

terjadinya peningkatan konsumsi oksigen, namun di lain pihak juga mengakibatkan 

turunnya kelarutan oksigen dalam air (Bisri, 2009). Suhu dari suatu badan air 

dipengaruhi oleh musim, lintang (latitude), ketinggian dari permukaan laut, waktu 

dalam hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman (Effendi, 

2003). 

Menurut Kristanto (2002), naiknya suhu air akan menimbulkan akibat 

sebagai berikut : (1) menurunnya jumlah oksigen terlarut dalam air, (2) 

Meningkatkan kecepatan reaksi kimia, (3) Mengganggu kehidupan ikan dan hewan 

lainnya, (4) Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya 

mungkin akan mati. 

 

2.6.2 pH atau Derajat Keasaman 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. pH normal 

memiliki nilai 7 sementara bila nilai pH > 7 menunjukkan zat tersebut memiliki 

sifat basa sedangkan nilai pH < 7 menunjukkan zat tersebut bersifat asam. pH 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi flora dan fauna air sehingga 

dapat digunakan sebagai indikator baik buruknya lingkungan (Johan T & 

Ediwarman, 2011). Air limbah dan bahan buangan akan mengubah pH air yang 

akhirnya akan mengganggu kehidupan biota akuatik (Warlina, 2004). 

 

2.6.3 TDS (Total Dissolved Solids) 

Padatan terlarut total (Total Dissolve Solid) adalah bahan-bahan terlarut 

(diameter <10-6 mm) dan koloid (diameter 10-6 – 10-3 mm) yang berupa senyawa-



23 

 

 

 

senyawa kimia dan bahan-bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring 

berdiameter 0,45 µm (Effendi, 2003). Sebagai contoh adalah air permukaan 

apabila diamati setelah turun hujan akan mengakibatkan air sungai maupun 

kolam kelihatan keruh yang disebabkan oleh larutnya partikel tersuspensi di dalam 

air, sedangkan pada musim kemarau, air kelihatan berwarna hijau karena adanya 

ganggang di dalam air. Konsentrasi kelarutan zat padat ini dalam keadaan normal 

sangat rendah, sehingga tidak kelihatan oleh mata telanjang (Situmorang, 2007). 

Total zat padat terlarut biasanya terdiri atas zat organik dan garam 

anorganik. Bila total zat padat terlarut bertambah maka kesadahan akan naik pula. 

Selanjutnya efek padatan terlarut ataupun kesadahan terhadap kesehatan 

tergantung pada spesies kimia penyebab masalah tersebut (Slamet, 2002). Air 

limbah yang mengandung ion anorganik seperti sodium, potasium, calcium dan 

chloride menjadi perhatian terhadap lingkungan ketika dibuang ke  tanah dan badan 

air (Neff et al., 2009). 

 

2.6.4 DO (Dissolved Oxygen) 

Oksigen terlarut adalah gas oksigen yang terdapat di perairan dalam bentuk 

molekul oksigen bukan dalam bentuk molekul hidrogenoksida, biasanya 

dinyatakan dalam mg/L (Darsono, 1992). Oksigen terlarut dalam air sangat penting 

agar mikroorganisme dapat hidup. Oksigen ini dihasilkan dari atmosfir atau dari 

reaksi fotosintesis tumbuhan air. Daya larut oksigen lebih rendah dalam air laut 

dibandingkan dengan daya larutnya dalam air tawar, daya larut O2 dalam air limbah 

kurang dari 95% dibandingkan dengan daya larut dalam air tawar (Setiaji, 1995). 

Kadar oksigen terlarut berlawanan dengan kadar BOD. Semakin tinggi 

BOD maka semakin rendah oksigen terlarut. Keadaan oksigen terlarut dalam air 

dapat menunjukkan tanda-tanda kehidpan ikan dan biota dalam perairan. 

Kemampuan air untuk mengadakan pemulihan secara alami banyak tergantung 

pada tersedianya oksigen terlarut (Ginting, 2008). 
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2.6.5 COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan 

organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis 

(biodegradablel) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (non 

biodegradable). COD dinyatakan sebagai mg O2/1000 mL larutan sampel. Bahan 

buangan organik tersebut dioksidasi oleh kalium dikromat dalam suasana asam 

yang digunakan sebagai sumber oksigen (oxidizing agent) menjadi gas CO2 dan 

H2O serta sejumlah ion krom. 

Reaksi yang terjadi pada metoda refluks adalah sebagai berikut : 

CaHbOc   +   Cr2O7 
2-   +   H+                    CO2   +   H2O   +   Cr3+ 

Dalam pengukuran, nilai COD selalu lebih besar dari BOD karena senyawa 

anorganik juga bisa ikut teroksidasi selama proses analisa. Kenyataannya hampir 

semua zat organik (95 – 100%) dapat dioksidasi oleh oksidator kuat seperti kalium 

permanganat dalam suasana asam. Makin tinggi nilai COD berarti semakin banyak 

O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik pencemar.  

 

2.6.6 BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

BOD5 adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam 

lingkungan air untuk memecah atau mendegradasi bahan organik yang ada di dalam 

air menjadi karbondioksida dan air (Wardhana, 2004). Menurut Hach et al. (1997), 

BOD adalah jumlah oksigen yang dinyatakan dalam mg/L atau bagian persejuta 

(ppm) yang digunakan oleh bakteri untuk mengoksidasi bahan organik dalam air. 

Bahan organik dapat terdiri dari karbohidrat (selulosa, pati, gula), protein, minyak 

hidrokarbon dan bahan organik lain yang masuk ke dalam badan air yang berasal 

dari sumber alam maupun sumber pencemar. 

BOD merupakan parameter yang umum dipakai dalam menentukan 

pencemaran oleh bahan organik dalam air buangan. BOD hanya menggambarkan 

bahan organik yang dapat didekomposisi secara biologis (biodegradable). Proses 

oksidasi bio-kimia ini berjalan sangat lambat dan dianggap lengkap (95% - 96%) 

selama 20 hari. Tetapi penentuan BOD5 selama 20 hari dianggap masih cukup lama 
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sehingga penentuan BOD5 ditetapkan selama 5 hari inkubasi, maka biasa disebut 

BOD5. Dengan mengukur BOD5 akan memperpendek waktu dan meminimumkan 

pengaruh oksidasi ammonia yang juga menggunakan oksigen. Selama 5 hari masa 

inkubasi, diperkirakan 70% - 80% bahan organik telah mengalami oksidasi 

(Effendi, 2003). 

Menurut Sawyer & McCarty (1978) dalam Effendi (2003), proses 

penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh mikroorganisme 

atau oleh bakteri aerob adalah : 

CnHaObNc  +  (n + 
a

4
 - 

b

2
 - 

3

4
c) O2                   nCO2  +  (

a

2
 - 

3

2
c) H2O  +  cNH3  

BOD5 tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, tetapi 

hanya mengukur secara relatif jumlah O2 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi 

bahan-bahan buangan tersebut. Jika konsumsi O2 tinggi yang ditunjukkan dengan 

semakin kecilnya O2 terlarut, berarti kandungan bahan-bahan buangan yang 

membutuhkan O2 tinggi (Fardiaz, 1992).  

 

2.6.7 NH3  

Nitrogen N dapat ditemui hampir di setiap badan air dalam bermacam-

macam bentuk. Bentuk unsur tersebut tergantung dari tingkat oksidasinya, antara 

lain NH3, N2, NO2-, NO3
-. Biasanya senyawa-senyawa nitrogen tersebut adalah 

senyawa terlarut. 

Amoniak  NH3 merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH4
+ pada pH 

rendah dan disebut amonium, amoniak sendiri berada dalam keadaan tereduksi (-

3). Amoniak dalam air permukaan berasal dari air seni dan tinja, juga dari oksidasi 

zat organis secara mikribiologis, yang berasal dari air alam atau air buangan industri 

dan penduduk, sesuai reaksi sebagai berikut : 

CnHaObNc  +  (n + 
a

4
 - 

b

2
 - 

3

4
c) O2                   nCO2  +  (

a

2
 - 

3

2
c) H2O  +  cNH3 

Dapat dikatakan bahwa amoniak berada di mana-mana dari kadar beberapa 

mg/L pada air permukaan dan air tanah, sampai kira-kira 30 mg/L lebih pada air 
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buangan. Air tanah hanya mengandung sedikit NH3, karena NH3 dapat menempel 

pada butir-butir tanah liat selama infiltrasi ke dalam tanah, dan sulit terlepas dari 

butir-butir tanah liat tersebut. Kadar amoniak yang tinggi pada air sungai selalu 

menunjukkan adanya pencemaran (Alaerts & Santika, 1987). 

 

2.6.8 Minyak dan Lemak 

Minyak dan Lemak merupakan bahan organik yang mempunyai rantai 

karbon yang panjang dan kompleks (Hendrawan, 2008). Menurut Metcalf & Eddy, 

1991 dalam Hendrawan, 2008 Dampak yang nyata dari adanya minyak dan lemak 

di permukaan air adalah terhalangnya penetrasi sinar matahari yang berarti 

mengurangi laju proses fotosintesis di air. Penutupan itu juga akan mengurangi 

masukan O2 bebas dari udara dan air. Kurangnya laju fotosintesa dan masukan O2 

dari udara akan mengganggu organisme yang ada di air. Komponen-komponen 

hidrokarbon aromatik seperti benzene, toluene dan xilen bersifat racun terhadap 

manusia dan kehidupan lainnya. Sebagian emulsi minyak dan lemak akan 

mengalami degradasi melalui oksidasi oleh mikroorganisme. Penguraian minyak 

dan lemak dalam kondisi kurang oksigen akan menyebabkan penguraian yang tidak 

sempurna sehingga menimbulkan bau tengik. 

 

2.7. Status Mutu Air 

Status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan 

kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan 

membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Menurut Keputusan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Penentuan Status Mutu Air, penentuan status mutu air dapat menggunakan Metoda 

Storet atau Metoda Indeks Pencemar. 

Nemerow & Sumitomo (1970) mengusulkan suatu indeks yang berkaitan 

dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini 

dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (Pollution Index) yang digunakan untuk 

menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang 

diizinkan (Namerow, 1974). Indeks Pencemaran ditentukan untuk suatu 
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peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi 

seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Pengelolaan kualitas air 

atas dasar indeks pencemaran ini dapat memberikan 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 kehadiran senyawa pencemar. Pada model indeks pemcemaran 

digunakan berbagai parameter kualitas air, maka penggunaannya dibutuhkan nilai 

rata-rata dari keseluruhan nilai Ci/Lij sebagai tolak ukur pencemran, tetapi nilai ini 

tidak akan bermakna jika salah satu nilai Ci/Lij bernilai >1. Jadi indeks ini harus 

mencakup nilai Ci/Lij maksimum. Rumus yang digunakan untuk menyatakan 

indeks pencemaran sungai adalah sebagai berikut : 

𝑷𝑰𝒋  =   √
(

𝑪𝒊

𝑳𝒊𝒋
)𝑴𝟐 +  (

𝑪𝒊

𝑳𝒊𝒋
)𝑹𝟐

𝟐
 ..............................(3) 

Dimana : 

PIj  = Indek Pencemar bagi peruntukan (j) 

Ci  = Konsentrasi parameter kualitas air hasil pengukuran 

Lij  = Konsentrasi parameter kualitas air dalam baku mutu peruntukan  

   air (j) 

(Ci/Lij)M = Nilai Ci/Lij maksimum 

(Ci/Lij)R = Nilai Ci/Lij rata-rata 

Evaluasi terhadap nilai PI yaitu : 

0 ≤ PIj ≤ 1,0  memenuhi baku mutu (kondisi baik) 

1,0 < PIj ≤ 5,0  cemar ringan 

5,0 < PIj ≤ 10  cemar sedang 

PIj > 10  cemar berat 

Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran dengan 

dapat atau tidaknya sungai dipakai untuk penggunaan tertentu dan dengan nilai 

parameter-parameter tertentu. 

 

  


