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SARI 
 

Robert Irwanto. 2011. Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu 
Terhadap Kualitas Air Sumur di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. Skripsi, 
Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Kualitas air sumur 
 

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang 
banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu sumber daya air harus 
dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk 
hidup yang lain. Akibat dari proses kegiatan manusia yang menyebabkan kondisi 
sumber daya air yang ada akan semakin menurun kualitas maupun kuantitasnya. 
Pengelolaan suatu industri dan pembuangan limbah yang tidak di lakukan dengan 
benar akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya air yang ada di sekitarnya. 
Aktifitas manusia dapat pula mengakibatkan dampak negatif seperti pencemaran 
terhadap lingkungan. Seperti pencemaran air yang terjadi di Kelurahan Krobokan 
Kecamatan Semarang Barat. Di tengah-tengah permukiman penduduk berdiri 
industri tahu yang sisa limbah cair industrinya dibuang ke sungai sehingga 
mengakibatkan pencemaran air di sekitar lingkungan tersebut. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pengaruh limbah cair 
industri tahu terhadap kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kota 
Semarang?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur penduduk di Kelurahan 
Krobokan dan untuk pertimbangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan 
pencemaran limbah cair industri tahu di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. 

Populasi penelitian ini meliputi air sumur penduduk yang berada di sekitar 
industri tahu di Kelurahan Krobokan Kota Semarang yang berjumlah 28 sumur. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara purpusif yaitu 
sampel yang telah ditentukan. Sampel penelitian terdiri dari 4 sampel air sumur 
dengan ketentuan 2 sampel air sumur dengan jarak 10 meter di bagian hilir dan 2 
sampel air sumur dengan jarak 10 meter di bagian hulu karena dikhawatirkan arah 
aliran air permukaan tidak sama dengan arah aliran air tanah. Sampel air sumur 
diambil pada musim penghujan, yaitu tanggal 6 Oktober 2010 jam 10 pagi atau 
pada saat pembuangan air limbah tahu ke sungai. Variabel dalam penelitian ini 
adalah kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kota Semarang yang 
meliputi aspek fisika dan kimia. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara 
pemeriksaan laboratorium dan untuk menganalisis data menggunakan teknik 
komparatif. 

Hasil uji laboratorium pada sampel air sumur penduduk dapat diketahui 
bahwa parameter fisika yaitu warna pada sampel Air Sumur 1 dan Air Sumur 2 
mengalami penyimpangan dengan baku mutu air bersih karena di atas batas yang 
diperbolehkan, namun pada sampel Air Sumur 3 dan Air Sumur 4 telah sesuai 
dengan standar baku mutu air bersih. Pada sampel Air Sumur 1, Air Sumur 2, Air 
Sumur 3, dan Air Sumur 4 semuanya tidak berasa dan tidak berbau sehingga telah 
sesuai dengan standar baku mutu air bersih. Suhu pada semua sampel air sumur 
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memiliki suhu 27,5°C sehingga telah sesuai dengan baku mutu air bersih. 
Kekeruhan pada semua sampel air sumur masih di bawah normal sehingga telah 
sesuai dengan baku mutu air bersih. Zat Padat Terlarut (TDS) pada semua sampel 
air sumur masih di bawah batas yang diperbolehkan sehingga telah sesuai dengan 
baku mutu air bersih. Sedangkan parameter kimia yaitu kesadahan jumlah pada 
sampel Air Sumur 1, Air Sumur 2, Air Sumur 3, dan Air Sumur 4 telah sesuai 
dengan baku mutu air bersih karena masih di bawah batas yang diperbolehkan. 
Klorida pada semua sampel air sumur telah sesuai dengan standar baku mutu air 
bersih karena masih di bawah batas yang dianjurkan. pH pada semua sampel air 
sumur masih di bawah batas maksimum dan di atas batas minimum sehingga telah 
sesuai dengan baku mutu air bersih. Zat organik pada semua sampel air sumur 
telah sesuai dengan baku mutu air bersih karena masih dibawah batas yang 
diperbolehkan. Kromium valensi pada semua sampel air sumur telah sesuai 
dengan baku mutu air bersih.  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kualitas fisika 
pada sampel Air Sumur 1 dan Air Sumur 2 tidak memenuhi standar kualitas air 
bersih karena parameter warna tidak sesuai dengan baku mutu air bersih, namun 
sampel Air Sumur 3 dan Air Sumur 4 telah memenuhi standar kualitas air bersih. 
Sedangkan kualitas kimia pada sampel Air Sumur 1, Air Sumur 2, Air Sumur 3, 
dan Air Sumur 4 telah sesuai dengan baku mutu air bersih. Dampak yang 
ditimbulkan akibat pembuangan limbah cair industri tahu di Kelurahan Krobokan 
Kota Semarang, dari parameter yang menyimpang seperti pH, BOD, dan COD 
yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Saran yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah supaya masyarakat di Kelurahan Krobokan menggunakan air 
PDAM untuk minum dan memasak. Bagi pemerintah sebaiknya memberikan 
bantuan air bersih yang layak untuk di konsumsi dengan cara membuat saluran 
pipanisasi  air bersih yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Serta bagi pemilik 
industri tahu seharusnya membuat pengolahan limbah atau IPAL (Instalasi 
Pengolahan Air dan Limbah) yang lebih modern. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Air merupakan sumber daya yang sangat penting dan sangat mendasar 

karena tanpa air kehidupan tidak akan bisa berlangsung terutama manusia, 

tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Oleh karena itu, sumber daya air 

harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia 

serta mahluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan 

harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan 

generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.  

Dalam memenuhi kebutuhan air, manusia selalu memperhatikan kualitas 

dan kuantitas air. Kuantitas yang cukup diperoleh dengan mudah karena 

adanya siklus hidrologi, yaitu siklus ilmiah yang mengatur dan 

memungkinkan tersedianya air di permukaan dan air tanah (Sutrisno, 

2004:65). Namun demikian semakin naik jumlah penduduk serta laju 

pertumbuhannya semakin naik pula sumber-sumber air, maka beban 

pengotoran air juga bertambah cepat sesuai dengan cepatnya pertumbuhan 

penduduk sehingga untuk memperoleh kualitas yang baik dan memenuhi 

persyaratan sulit diperoleh. Air yang terlihat jernih oleh mata belum tentu 

bersih, dan air yang terlihat bersih belum tentu memenuhi kriteria air sehat 

yang dapat dikonsumsi. 



2 

 

Kondisi sumber daya air semakin lama semakin menurun, karena 

kurangnya pengelolaan sumber daya air di Indonesia dan juga karena 

pengaruh kegiatan manusia  serta limbah yang dibuang oleh manusia  yang 

menyebabkan kondisi sumber daya air semakin menurun, baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya 

air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang 

terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin 

menurun. Kegiatan industri, domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif 

terhadap sumber daya air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan, 

kerusakan, dan bahaya bagi semua mahluk hidup yang tergantung pada 

sumber daya air. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan dan perlindungan 

sumber daya air secara seksama (Effendi, 2003: 11). 

Aktifitas manusia dapat pula mengakibatkan dampak negatif seperti 

pencemaran terhadap lingkungan. Seperti pencemaran air yang terjadi di 

Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. Di tengah-tengah 

permukiman penduduk berdiri industri tahu yang sisa limbah cair industrinya 

dibuang ke sungai sehingga mengakibatkan pencemaran air di sekitar 

lingkungan tersebut. 

Pemanfaatan air sumur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

sebaiknya dengan memperhatikan apakah air tersebut sehat dan bersih 

sehingga dapat dikonsumsi atau dalam keadaan kotor sehingga harus melalui 

proses penyaringan terlebih dahulu. Dalam pembahasan air tanah untuk 

kebutuhan sehari-hari, tidak akan terlepas dari segi kualitas maupun 
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kuantitasnya. Kuantitas yang dimaksud adalah jumlah air tanah dangkal yang 

dapat digunakan sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan kualitas adalah 

keadaan air yang ditinjau dari segi parameter fisika, kimia, maupun biologi. 

Sektor industri atau usaha industri pangan dapat mencemari lingkungan 

antara lain tahu, tempe, tapioka dan pengolahan ikan. Limbah usaha kecil 

pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena 

mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, 

mineral dan sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan 

pembersihan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 th 1997). 

Limbah tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan 

tahu. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat 

belum dirasakan dampaknya terhadap lingkungan karena dapat dimanfaatkan 

untuk makanan ternak, tetapi limbah cair akan mengakibatkan bau busuk dan 

bila dibuang langsung ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai 

tersebut. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar yang 

dapat berupa gas dan bahan-bahan terlarut. Pencemaran memasuki badan air 

dengan berbagai cara, misalnya melalui atmosfer, tanah, limpasan pertanian, 

limbah domestik dan perkotaan, serta pembuangan limbah industri (Effendi, 

2003:195). 

Pada dasarnya berbagai pengaruh negatif terhadap lingkungan air oleh 

limbah pabrik, berdasarkan komponen dan sifatnya di bedakan menjadi 3, 

yaitu pencemaran fisika (suhu, kekeruhan, warna, bau, rasa dan TDS), 
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pencemaran kimia (pH, COD, BOD, zat organik dan kesadahan), pencemaran 

bakteriologik (coli) (Santoso, 2001:71). 

Pencemaran air sumur yang terjadi di Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat, dari komponen dan sifatnya yaitu pencemaran fisika, 

pencemaran air yang terjadi sebagai pengaruh dari adanya industri tahu, 

sehingga penduduk daerah sekitar kesulitan dalam memperoleh air bersih. 

Kondisi air sumur yang berada di sekitar aliran sungai memiliki tingkatan 

yang berbeda, secara fisik air sumur terlihat berwarna kuning. 

Berdasarkan fenomena diatas maka dilakukan penelitian mengenai 

akibat yang di timbulkan dari pembuangan limbah industri terhadap kualitas 

air sumur yang ada di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat 

dengan judul ”Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri  Tahu Terhadap 

Kualitas Air Sumur Penduduk di Kelurahan Krobokan Kota Semarang”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas pokok permasalahan yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimanakah pengaruh limbah cair industri tahu 

terhadap kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh limbah cair industri tahu terhadap kualitas air 

sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. 

2. Untuk pertimbangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan 

pencemaran limbah cair industri tahu di Kelurahan Krobokan Kota 

Semarang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan : 

1. Sebagai salah satu acuan keilmuan khususnya Ilmu Geografi yang 

mempelajari tentang kualitas air dalam menyikapi masalah pencemaran air 

di masa yang akan datang. 

2. Sebagai masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak 

terkait seperti institusi dan masyarakat agar lebih memperhatikan kondisi 

lingkungan. 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

Judul penelitian yang dipilih yaitu: ”Pengaruh Pembuangan Limbah Cair 

Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sumur Penduduk di Kelurahan Krobokan 

Kota Semarang”. Untuk membatasi penafsiran istilah supaya tidak terjadi 

salah tafsir, maka istilah dalam judul akan diperjelas sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Suatu hal yang mendatangkan akibat (negatif maupun positif). Jadi 

pengaruh yang dimaksud di sini adalah akibat negatif dari pembuangan 
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limbah cair industri tahu yang secara bebas sehingga dapat mencemari 

lingkungan air sumur di sekitarnya (Purwodarminto,1989:183). 

2. Limbah cair industri tahu 

Limbah Tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses 

pembuatan tahu. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair. Air asam 

cuka yang mempunyai unsur kotoran organik serta warna dan cairan yang 

bersifat masam merupakan sisa produksi, air buangan pabrik yang dapat 

mencemarkan air di daerah sekitarnya (Suripin, 1987:158). Limbah yang 

dimaksudkan adalah limbah pembuangan pembuatan tahu yang berupa zat 

cair dan bewarna yang berada di sungai atau sebelum sampai ke sungai. 

3. Kualitas Air 

Kualitas air yaitu sifat air dan kandungan mahluk hidup, zat, 

energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dengan 

beberapa parameter fisika (suhu, kekeruhan, warna, bau, rasa dan TDS), 

parameter kimia (pH, COD, BOD, zat organik dan kesadahan), parameter 

biologi (keberadaan plankton dan bakteri) (Effendi, 2003:12). 

 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian 

pendahuluan, isi dan bagian akhir skripsi. Bagian pendahuluan skripsi terdiri 

dari judul, sari, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel 

dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi ini terdiri dari : 
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BAB I Pendahuluan 

  Pendahuluan berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

skripsi. 

BAB II Landasan Teori 

  Landasan teori merupakan kajian pustaka yang membahas tentang 

limbah cair industri tahu, kualitas air sumur dan pemanfaatan air 

sumur oleh penduduk. 

BAB III Metodologi Penelitian 

  Bab ini menjelaskan tentang metode yang akan diterapkan dalam 

penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data  dan metode analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

   Hasil penelitian merupakan temuan dari hasil penelitian, sedangkan 

pembahasan menjelaskan tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya. Metode analisis data dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik komparatif. 

BAB V Penutup 

  Berisi Kesimpulan dan saran yaitu berisi simpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang relevan. Bagian akhir skripsi ini 

terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kualitas Air 

Air merupakan sumber daya vital bagi kehidupan. Makhluk hidup 

yang ada di bumi tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan air, sehingga air 

merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan karena tidak akan ada 

kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Demikian pula manusia, 

mungkin bisa hidup beberapa hari tanpa makan tetapi tidak akan bertahan 

hidup beberapa hari tanpa minum. 

Pengertian air bersih adalah air yang tidak berasa, tidak berwarna, 

dan tidak berbau yang terdapat dan di perlukan dalam kehidupan manusia, 

hewan, dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hydrogen dan 

oksigen (Santoso, 2001:71). Dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-

hari manusia sangat tergantung pada air bersih, karena air bersih 

dipergunakan untuk minum, memasak, mencuci, membersihkan dan 

mandi. Selain itu air juga bermanfaat untuk pembangkit tenaga listrik, 

irigrasi, dan media transportasi. 

Air selain sebagai alat pemenuhan kebutuhan juga merupakan 

sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan mahkuk hidup 

terutama manusia, karena air merupakan salah satu media dari berbagai 

macam penularan penyakit terutama penyakit perut dan kulit yang banyak 

terjadi di Indonesia. Melalui penyediaan air bersih baik dari kualitas 
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maupun kuantitas di suatu daerah, maka penyebaran penyakit seperti 

penyakit perut dan kulit diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. 

Penyebaran penyakit perut ini didasarkan atas pertimbangan bahwa air 

merupakan salah satu mata rantai penularan penyakit perut, agar seseorang 

menjadi sehat sangat dipengaruhi oleh adanya kontak manusia dengan 

makanan dan minuman (Sutrisno, 2004:2). 

Air di alam sangat jarang/sulit ditemukan dalam keadaan murni 

sekalipun air hujan, meskipun awalnya murni, telah mengalami reaksi 

dengan gas-gas di udara dalam perjalanannya ke bumi dan selanjutnya 

terkontaminasi selama mengalir di atas permukaan bumi dan dalam tanah. 

Kualitas air menyatakan tingkat kesesuaian air terhadap penggunaan 

tertentu dalam memenuhi kebutuhan langsung yaitu air minum, mandi, 

dan cuci, air irigasi atau pertaniaan, peternakan, rekreasi dan biologi 

(Suripin, 2001:148). 

Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah air bersih minimal yang 

perlu disediakan agar manusia dapat hidup secara layak yaitu dapat 

memperoleh air yang diperlukan untuk melakukan aktifitas dasar sehari-

hari. Adapun kebutuhan dasar manusia akan air bersih untuk keperluan 

sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Kebutuhan 

dasar lainnya dapat disebutkan sebagai keperluan sekunder misalnya 

membersihkan lantai, menyiram tanaman, dan mencuci mobil. 

Adapun kebutuhan manusia akan air bersih untuk keperluan sehari-

hari yaitu dalam mempertahankan hidup minimal diperlukan 60-70 liter. 
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Jumlah tersebut merupakan jumlah yang biasa diperlukan. Air bersih 

merupakan kebutuhan utama manusia untuk melangsungkan kehidupan 

sehari-hari, sehingga penyediaannya mempunyai hubungan yang erat 

dengan kesehatan. Dalam penyediaan air yang bersih hendaknya 

diperhatikan syarat-syarat kesehatan.  

Ditinjau dari segi kuantitasnya, kebutuhan air rumah tangga adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan air untuk minum dan mengolah makanan 5 liter / orang 

perhari. 

2. Kebutuhan air untuk mandi dan membersihkan diri 25 – 30 liter / orang 

perhari. 

3. Kebutuhan air untuk mencuci pakaian dan peralatan 25 – 30 liter / 

orang perhari. 

4. Kebutuhan air untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan 

fasilitas sanitasi atau pembuangan kotoran 4 – 6 liter / orang perhari, 

sehingga total pemakaian perorang adalah 60 – 70 liter perhari. 

Selain mempunyai peranan penting dalam mempertinggi derajat 

kesehatan masyarakat, air juga mempunyai peranan penting dalam 

melindungi serta memelihara kesehatan masyarakat. Dalam menjaga 

kesehatan masyarakat perlu dibuat standar kualitas air untuk keperluan air 

bersih sehingga akan mencegah terjadinya bahaya bagi manusia bila 

kadarnya melebihi persyaratan di dalam standar yang telah ditetapkan. 
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Makin baik kualitas air, maka makin meningkat pemakaiannya. 

Sedangkan sebaliknya, air yang kurang baik kualitasnya maka makin 

sedikit pula orang yang memakainya , sehingga pemakaian air rata – rata 

per orang per hari juga akan menurun. Air yang berkualitas baik harus 

memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, dan bakteriologik. Sesuai 

dengan parameter yang ada bahwa air yang memiliki persyaratan kualitas 

air bersih harus tidak melebihi ketentuan yang telah ada. Standar – standar 

kualitas air bersih yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar air 

bersih menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.82 Tahun 

2001 tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

Kualitas air minum harus lebih tinggi dari pada kualitas air bersih 

ditinjau dari beberapa komponen pendukungnya. Penyediaan air minum 

hendaknya juga memperhatikan kualitasnya karena apabila mengalami 

gangguan akan membahayakan masyarakat terutama pada kesehatan 

penduduk. Oleh sebab itu syarat air minum harus baik secara fisik maupun 

secara kimia dan bebas dari penyakit. Kualitas Air harus memenuhi syarat 

kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia dan biologi. 

Persyaratan fisika, kimia dan biologi air minum dapat diuraikan 

sebagai berikut :   

1. Persyaratan Fisik 

a.  Suhu 

Temperatur dari air akan akan mempengaruhi penerimaan 

masyarakat akan air tersebut dan dapat mempengaruhi pula reaksi kimia 
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dalam pengelolaan terutama apabila temperatur tersebut sangat tinggi. 

Temperatur air sebaiknya sejuk karena mempengaruhi pola reaksi kimia 

dalam air. Air yang baik mempunyai temperatur udara 20-26° Celcius. 

Suhu dimasukkan sebagai unsur standar  persyaratan untuk : 

1). Menjaga penerimaan masyarakat terhadap air minum yang  

dibutuhkannya. 

2). Menjaga derajat teksisitas dan kelarutan bahan-bahan polutan 

yang mungkin  terdapat dalam air, serendah mungkin. 

3). Menjaga adanya temperatur air yang sedapat mungkin tidak 

menguntungkan bagi pertumbuhan mikro organisme dan virus 

dalam air (Sutrisno, 2004:27). 

b. Kekeruhan  

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai 

dasar untuk mengukur keadaan air sungai, kekeruhan ini disebabkan oleh 

adanya benda tercampur atau benda kolloid di dalam air. Air terutama 

pada air permukaan biasanya kekeruhan ini disebabkan oleh adanya butir-

butir yang sangat halus yang dinamakan kolloid. Umumnya butir-butir 

kolloid ini dari bahan tanah liat, makin banyak kolloid maka air akan 

semakin keruh (Sugiharto,1987:9). 

c.  Warna  

Bahan yang menimbulkan warna berasal dari kontak antara air 

dengan perantara organis seperti daun dan sampah yang semuanya dalam 

berbagai tingkatan pmbusukan. Banyak air permukaan khususnya yang 
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berasal dari daerah rawa-rawa, seringkali berwarna sehingga tidak dapat 

diterima masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri, 

tanpa dilakukan pengelolaan untuk menghilangkan warna tersebut. Bahan-

bahan yang menimbulkan warna tersebut dihasilkan dari kontak antara lain 

dari sisa pembusukan organik. Unsur ini dimasukkan dalam standart 

persyaratan. Hal ini meningkatkan bahwa : 

1). Air yang berwarna dalam tingkatan tertentu akan mengurangi 

segi estetika, dan tidak diterima oleh masyarakat.  

2). Tidak diterimanya air minum yang berasal dari penyediaan air 

untuk minum, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa 

masyarakat akan mencari sumber air lain. 

3). Adanya standar warna sebagai salah satu persyaratan kualitas, 

diharapkan bahwa semua air minum yang akan diberikan kepada 

masyarakat akan dapat langsung diterima masyarakat (Sutrisno, 

2004:28). 

d. Bau dan Rasa 

Bau dan rasa biasanya terjadi bersama-sama dan juga disebabkan 

oleh adanya bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu 

organisme, mikroskopik, serta persenyawaan kimia. Bau air dipengaruhi 

oleh komposisi kimia dan bahan organik yang terdapat didalam air seperti 

bangkai binatang, bahan buangan atau penguraian senyawa organi oleh 

bakteri. Sedangkan rasa pada air dapat ditimbulkan oleh beberapa hal yaitu 

adanya gas terlarut misalnya organisme hidup (ganggang), adanya limbah 
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padat maupun limbah cair serta adanya organisme pembusuk limbah. Bau 

dan rasa pada air minum akan mengurangi penerimaan terhadap air 

tersebut. Efek kesehatan yang ditimbulkan oleh adanya bau dan rasa dalam 

air ini adalah : 

 1). Serupa dengan unsur warna, dengan air minum yang berbau dan 

berasa ini, masyarakat akan mencari sumber-sumber yang lain. 

2). Ketidaksempurnaan usaha menghilangkan bau dan rasa pada cara 

pengolahan yang dilakukan dapat menimbulkan kekhawatiran 

yang terolah secara tidak sempurna itu masih mengandung bahan 

kimia yang bersifat toksis (Sutrisno, 2004:30). 

e. Jumlah Zat Padat Terlarut/Total Dissolved Solids (TDS) 

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padatan yang 

terapung di dalam air walaupun jernih, tetapi jika air mengandung zat 

padatan yang terapung maka tidak baik digunakan sebagai air minum. 

Bahan padat (solids) adalah bahan yang tertinggal sebagai residu pada 

penguapan dan pengeringan pada suhu 103o-105o C. 

Zat-zat padat selalu terdapat dalam air dan kalau terlarut banyak 

tidak baik untuk air minum, banyaknya zat padat yang diisyaratkan di 

Indonesia untuk air minum adalah <500 mg/l. Pengaruh yang menyangkut 

aspek kesehatan pada penyimpangan standar kualitas air akan memberikan 

rasa tidak enak pada lidah dan rasa mual, terutama yang disebabkan karena 

natrium sulfat serta magnesium sulfat sehingga menyebabkan terjadinya 

cardiac diase dan toxaemia pada wanita hamil. 
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Dalam portable water kebanyakan bahan padat terdapat dalam 

bentuk (disolved) yang terdiri dari garam an-organik, selain itu gas-gas 

yang terlarut. Kandungan total solids pada portable water biasanya 

berkisar antara 20-1000 mg/l dan sebagai satu pedoman kekrasan dari air 

akan meningkatnya total solids, disamping itu pada semua bahan cair 

jumlah koloid yang tidak terlarut dan bahan yang tersuspensi akan 

meningkat sesuai derajat dari pencemaran (Sutrisno, 2004:33). 

2. Persyaratan Kimia 

Air minum tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau 

zat-zat kimia tertentu dalam jumlah melampui batas yang telah ditentukan. 

Kandungan bahan-bahan kimia yang ada di dalam air berpengaruh 

terhadap kesesuaian penggunaan air. Kualitas secara kimia terdiri dari PH, 

zat organik, TDS, BOD, dan COD. Untuk kualitas air minum ini diukur 

melalui beberapa parameter, antara alin: 

a. pH (derajat keasaman) 

Sebagai pengukur tingkat keasaman air dinyatakan dengan nilai 

pH. pH merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan intensitas 

keadaan asam basa atau basa suatu larutan.. Dalam penyediaan air pH 

merupakan satu faktor yang harus dipertimbangkan mengingat bahwa 

derajat keasaman dari air akan sangat mempengaruhi aktifitas pengolahan 

yang yang akan dilakukan. 

Derajat keasaman merupakan faktor yang mempengaruhi air 

minum, oleh sebab itu harus netral dan tidak boleh bersifat asam dan 
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maupun basa, air yang mempunyai pH rendah akan terasa asam karena 

sifat asam berasal dari aktifitas bakteri. Selain itu pengaruhnya bagi 

manusia yang mengkonsumsi air tesebut  dapat terkena penyakit infeksi 

pencernaan, penyakit kulit dan penyakit perut. Air murni mempunyai pH 7 

apabila p H dibawah 7 berarti air bersifat asam sedangkan pH diatas 7 

bersifat basa (Nurjijanto 2000:14) . 

b. Chemical Oxygen Demand (COD) 

COD yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh bahan oksigen lainnya, kalium dikarbonat untuk 

mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air. Bila COD 

tinggi maka dapat menimbulkan gas beracun seperti gas hidrogen sulfat 

dan methane, akibatnya dapat menimbulkan penyakit dan kecacatan 

apabila air  tersebut tercampur dan masuk ke dalam tubuh manusia 

(Nurjijanto 2000:15). 

c. Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh 

organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan 

di dalam air. Nilai BOD tidak menunjukan jumlah bahan organik yang 

sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang 

dibutuhkan. 

Penggunaan oksigen yang rendah menunjukan kemungkinan air 

jernih, mikroorganisme tidak tertarik menggunakan bahan organik dan 

mikroorganisme tersebut mati. Bila BOD tinggi maka akan terjadi kondisi 
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tanpa oksigen, dengan demikian maka bakteri dan organisme akan mudah 

berkembang biak dengan cepat dan dapat menimbulkan penyakit bagi 

manusia, seperti penyakit kulit, saluran pernafasan, diare dan menrunkan 

daya tahan tubuh. Makin rendah BOD maka kualitas air minum tersebut 

semakin baik (Nurjijanto 2000:15). 

d. Zat Organik 

Adanya zat organik di dalam air disebabkan karena air buangan 

dari rumah tangga, industri, kegiatan pertanian dan pertambangan. 

Penyimpangan terhadap standar kualitas air akan mengakibatkan 

timbulnya bau yang tidak sedap dan menyebabkan penyakit perut. Di 

dalam kualitas air ditentukan kadar maksimal yang dibolehkan untuk zat 

organik adalah 10 mg/l (Sutrisno, 2004:35).  

e. Kesadahan 

Kesadahan terbagi dalam 2 macam, yaitu kesadahan sementara dan 

kesadahan nonkarbonat (permanen). Kesadahan sementara sebagai akibat 

keberadaan Kalsium dan Magnesium Bikarbonat yang dihilangkan dengan 

memanaskan air hingga mendidih atau menambah kapur dalam air. 

Sedangkan kesadahan nonkarbonat (permanen) disebabkan oleh Sulfat dan 

Karbonat, Chlorida dan Nitrat dari Magnesium dan Kalsium. 

Kalsium yang  konsentrasinya lebih rendah dari 75 mg/l dapat 

menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih 

tinggi dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air. 

Dalam jumlah yang lebih kecil magnesium dibutuhkan oleh tubuh untuk 
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pertumbuhan tulang, akan tetapi konsentrasi yang lebih besar dari 150 

mg/l dapat menyebabkan rasa mual (Sutrisno, 2004:36). 

 

3. Persyaratan Biologi 

Kualitas biologi sangat berpengaruh pada kualitas air, dalam 

kualitas air bersih persyaratan biologi pada jumlah koliform tinja dalam 

100 ml air kadar yang diperbolehkan adalah (0). 

Air minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri penyakit 

(Pantogen) sama sekali dan tidak boleh mengandung bakteri-bakteri 

golongan Coli melebihi batas-batas yang telah ditentukannya yaitu 1 

Coli/100ml air (Sutrisno, 2004:30). 

Menurut Sutrisno persyaratan biologi yang harus dipenuhi oleh air 

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak mengandung bakteri pantogen, misalnya bakteri golongan 

coli, salmonellatyphi, dan vibrio chlotera. Kuman – kuman ini 

mudah tersebar melalui air. 

b. Tidak mengandung bakteri nonpantogen, seperti actinomycetes, 

phytoplankton, coliform dan cladocera. 

 

B. Limbah Industri Tahu 

Dilihat dari bentuknya limbah dapat di bagi menjadi 3, yaitu 

limbah cair, padat, dan gas. Sedangkan limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B-3) dapat berbentuk padat, cair atau partikulat. Limbah 
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b-3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang 

karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan 

membahayakan kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia 

No.23 th 1997). 

Pencemaran air banyak terjadi disebabkan oleh adanya pabrik dan 

limbah industri domestik. Tidak dipungkiri lagi kalau limbah pabrik dan 

limbah industri domestik merupakan penyumbang terbesar dalam 

peristiwa pencemaran air. Oleh karena itu ini akan dikemukakan kasus 

pencemaran yang terjadi di Kelurahan Krobokan Kota Semarang. Limbah 

ini disebabkan oleh adanya pabrik tahu yang berdiri di tengah-tengah 

permukiman penduduk Kelurahan Krobokan. 

 

1.  Limbah Domestik 

   Buangan sisa atau kegiatan yang meliputi semua air dari toilet, 

dapur, restoran, hotel, rumah sakit, laundry, dan lain-lain yang di 

buang ke sistem drainase atau ke sungai. Air buangan ini terutama 

terdiri dari bahan organik termasuk bakteri yang berbahaya, serta 

deterjen. Bahan organik pada umumnya berupa limbah yang dapat 

membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Pembuangan bahan 

organik ke  badan air dapat meningkatkan populasi mikroorganisme 

sehingga tidak tertutup kemungkinan meningkatnya bakteri patogen. 

Adanya bahan deterjen dan sejenis (sabun, sampho dan bahan 
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pembersih lainnya) yang berlebihan di dalam air di tandai dengan 

adanya buih-buih di permukaan air, sehingga akan menaikan pH air 

yang menggangu kehidupan mikroorganisme air, mematikan 

kehidupan organisme air, merusak lingkungan sekitar (Suripin, 

1987:158). 

 

2.  Limbah Industri 

  Industrialisasi telah menyebabkan polusi air dan udara. Limbah 

industri sering mengandung bahan-bahan kimia yang berlebihan 

seperti asam alkali, minyak, vaselin, phenol, dan mercury (bahan radio 

aktif) yang dapat masuk/diserap ke dalam rantai makanan tumbuhan 

dan hewan air dan dapat sampai ke tubuh manusia (Suripin, 1987:158). 

 

3.  Limbah Pertanian  

   Aliran permukaan dari lahan pertanian dapat menyebabkan polusi 

air karena pemakaian pupuk, pestisida, dan herbisida pada tanaman 

pertaniaan. Polusi dari kegiatan pertanian juga berupa kotoran hewan, 

dan sisa makanan ternak (Suripin, 1987:159). Polusi ini terjadi karena 

kotoran hewan yang tidak diolah menjadi pupuk kandang, sehingga 

kotoran hewan dibiarkan begitu saja sehingga menyebabkan polusi 

udara karena bau kotoran hewan yang sangat menyengat. 
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4. Sedimen 

Lumpur yang berasal dari erosi tanah yang terbawa aliran 

permukaan sampai ke saluran/sungai atau badan air lainnya dapat 

menyebabkan polusi, kemurniaan air berkurang dan air menjadi keruh. 

Kekeruhan ini akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air 

(Suripin, 1987:159). 

 

C. Pemanfaatan Air Sumur 

Air merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari kehidupan yang 

fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain, oleh sebab itu tidak 

mungkin akan berlangsung suatu kehidupan tanpa adanya air sebagai 

unsur utama kehidupan makhluk hidup karena air tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan sehari-hari makhluk hidup di dunia ini. Demikian pula 

manusia yang mungkin bisa hidup beberapa hari tanpa makan, tetapi tidak 

akan dapat bertahan hidup selama beberapa hari tanpa minum. 

Bagi manusia kebutuhan akan air ini mutlak karena zat pembentuk 

tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 73% 

dari tubuh manusia (Aswan, 1996:31). Sehingga untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya manusia berupaya mengadakan air yang cukup 

bagi dirinya, akan tetapi banyak air yang dipergunakan tidak selalu sesuai 

dengan syarat kesehatan, karena sering ditemui air tesebut mengandung 

bibit atau zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan penyakit yang justru 

membahayakan kelangsungan hidup manusia. 
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Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat mengakibatkan sumber 

daya air di dunia telah menjadi salah satu kekayaan yang sangat penting. 

Air merupakan hal pokok bagi konsumsi dan sanitasi umat manusia, untuk 

produksi barang industri serta untuk produksi makanan dan kain. Air tidak 

tersebar merata diatas permukaan bumi, sehingga ketersediaannya di suatu 

tempat akan sangat bervariasi menurut waktu (Linsly, 1989:76).  

Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada 

suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi (Sutrisno, 

2004:13). Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah di 

dalam zone jenuh dimana tekanan hidostatiknya sama atau lebih besar dari 

tekanan atmosfer (Suyono, 1993:1). Air tanah terbagi atas air tanah 

dangkal dan air tanah dalam.Air tanah dangkal terjadi karena adanya daya 

proses peresapan air dari dari permukaan tanah. Biasanya untuk 

mendapatkan air tanah dangkal ini dengan cara membuat sumur gali. 

Air sumur merpakan salah satu sumber daya alam yang dapat 

dimanfaatkan di dunia ini. Air sumur atau air tanah dangkal adalah air 

tanah yang berada pada kedalaman sampai 15 meter. Dinamakan juga air 

tanah bebas karena lapisan air tersebut tidak berada dalam tekanan. Profil 

permukaan air tanah dangkal tergantung dari profil permukaan air tanah 

dan lapisan tanah itu sendiri (Surbakti, 1989:4). 

Pemanfaatan air tanah dangkal untuk memenuhi keperluan rumah 

tangga akan air bersih dan air untuk industri sudah banyak dilakukan. Air 

juga mengalami sirkulasi yang disebut daur hidrologi, yaitu pola 
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pendauran air yang umum dan terdiri dari susunan gerakan-gerakan air 

yang rumit dan transformasi-transformasinya (Lee, 1988:43). 

Di daerah dataran rendah umumnya didapat cukup air tanah 

dangkal merupakan sumber utama dan sebagian besar dieksploitasi dengan 

jalan membuat sumur, sehingga air sumur merupakan sumber air yang 

penting, oleh karena itu lingkungan sumur maupun kontruksinya harus 

diperhatikan (Surbakti, 1989:53). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sumur dangkal 

adalah: 

1. Sumur harus diberi tembok rapat air 3 meter dari muka tanah, agar 

perembesan air permukaan dapat dihindari. 

2. Sekeliling sumur harus diberi lantai rapat air selebar 1-1,5 meter untuk 

mencegah terjadinya pengotoran dari luar. 

3. Pada lantai sekelilingnya harus diberi saluran pembuangan air kotor 

agar air dapat tersalurkan dan tidak akan mengotori sumur. 

4. Pengambilan air sebaiknya dengan pipa kemudian air dipompa keluar 

5. Pada bibir sumur hendaknya diberi tembok pengaman setinggi 1 meter 

(Sutrisno, 2004:17). 

 

Pada sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kota Semrang tidak 

sepenuhnya memperhatikan hal-hal tersebut diatas sehingga air limbah 

tahu masuk ke dalam air tanah dan mencemari air sumur penduduk di 

Kelurahan Krobokan. Dalam proses masuknya air limbah tahu ke dalam 
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air tanah disebabkan karena air limbah tahu dibuang begitu saja tanpa 

diolah terlebih dahulu sehingga air limbah tahu akan diserap oleh tanah 

dan disimpan bercampur dengan air tanah kemudian bergerak yang 

menyebabkan meluasnya pencemaran air tanah dan tercemarnya air sumur 

penduduk di Kelurahan Krobokan. Sedangkan dalam proses pergerakan air 

limbah tahu limbah ke dalam air tanah dipengaruhi oleh proses infiltrasi 

dan perkolasi. Infiltrasi adalah perpindahan air dari atas permukaan tanah 

ke dalam tanah, sedangkan perkolasi adalah gerakan air kebawah dari zona 

tidak jenuh (antara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah) ke 

dalam daerah jenuh (daerah di bawah permukaan air tanah) (Suripin, 

1987:80). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi 

Populasi adalah himpunan individu atau obyek yang banyaknya 

terbatas atau tidak terbatas. Himpunan individu atau obyek yang 

banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Himpunan individu atau obyek 

yang terbatas adalah himpunan individu atau obyek  yang dapat diketahui 

atau diukur dengan jelas jumlah maupun batasnya, sedangkan himpunan 

individu atau obyek yang tidak terbatas merupakan himpunan individu 

atau obyek yang sulit diketahui jumlahnya walaupun batas wilayahnya kita 

ketahui (Tika, 2005:24). Populasi dalam penelitian ini yaitu sumur 

penduduk yang berada di sepanjang aliran pembuangan limbah cair 

industri tahu di Kelurahan Krobokan yang berjumlah 28 sumur. 

 

B. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari obyek yang mewakili populasi (Tika, 

2005:24). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan cara purposif. Sampel yang digunakan yaitu sampel air 

sumur penduduk, yaitu dua sumur dengan jarak 10 meter dari lokasi 

industri tahu di bagian hilir, dan dua sumur dengan jarak 10 meter dari 

lokasi industri tahu di bagian hulu. Selain itu juga diambil satu sampel air 

limbah dari industri tahu tersebut. 
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Parameter fisika dan kimia pengambilan sampel masing-masing 3 

liter air untuk dimasukkan dalam botol yang sebelumnya telah dibersihkan 

dan dibilas dengan air suling terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. 

Pengambilan sampel kualitas air secara bakteriologik dilakukan dengan 

menggunakan botol kaca yang sebelumnya dibakar terlebih dahulu pada 

bagian dalamnya sehingga kemungkinan mengandung bakteri dalam botol 

sangat kecil sekali, setelah itu baru air dimasukkan ke dalam botol dan 

diuji di laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. Apabila 

terjadi kesalahan dalam prosedur pengambilan sampel air secara 

bakteriologik akan berakibat fatal, karena hasil tes harus menggunakan 

prosedur yang benar sehingga perlu pemahaman pengetahuan yang baik 

dalam prosedur pengambilan sampel secara bakteriologik. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah istilah yang menunjukkan pada gejala, karakteristik 

atau keadaan yang kemunculannya berada pada setiap subyek, seperti skor 

test, prestasi belajar, sikap, motivasi, dan semacamnya (Tika, 2005:25). 

Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas air sumur 

penduduk yang meliputi aspek fisik, kimia dan bakteriologik. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode dan cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dalah 

dengan menggunakan metode pemeriksaan laboratorium untuk 
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menganalisis sampel air sumur tentang sifat fisik air, kimia air dan 

bakteriologik dalam rangka menganalisa kualitas air. Sifat fisik air yang 

diperiksa di laboratorium meliputi suhu, kekeruhan, warna, bau, rasa dan 

TDS. Sifat kimia air yang diperiksa di laboratorium meliputi pH, COD, 

BOD, zat organik dan kesadahan. Sifat bakteriologik yang diperiksa di 

laboratorium adalah coli. 

Alat yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian ini seperti 

peralatan mekanik antara lain alat Wingker DO meter, alat ini 

menggunakan dua elektroda yang terbuat dari timah (lead) dan perak 

(silver) diletakkan dalam larutan elektrolit disertai alat pengukur arus 

(mikroameter) yang terjadi pada reaksi perpindahan elektron. Reaksi ini 

hanya terjadi apabila terdapat DO bebas di air. Sebelum melakukan 

pengukuran dengan DO meter, harus diadakan kalibrasi meter, sehingga 

arus listrik yang dicatat sebanding dengan konsentrasi O2. Untuk 

pengukuran BOD pada dasarnya dilakukan dengan menempatkan sampel 

pada botol 300 ml diinkubasi pada temperatur 20o C selama lima hari 

(Effendi, 2003:16). 

Cara menentukankan bakteri-coli disini menggunakan Multiple 

Tube Fermentation (MPN) menggunakan larutan lactose dimana bakteri-

coli membentuk gas dan larutan keruh. Produksi gas ditentukan dengan 

menempatkan tabung kecil terbalik (tabung durham) ke dalam tabung 

besar (tabung reaksi) sehingga tidak timbul gelembung udara. Setelah 

inkubasi, apabila diproduksi gas sebagian ditangkap oleh tabung kecil dan 
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adanya kekeruhan menunjukkan infeksi bakteri-coli namun dibutuhkan 

banyak tabung, satu bakteri coli dapat menyebabkan tabung positif seperti 

halnya 1000 bakteri-coli dan sulit memperhitungkan konsentrasi dengan 

satu tabung (Effendi, 2003:17). 

Pengambilan air sumur penduduk dengan parameter fisika, kimia 

dan bakteriologik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat pengambilan sampel masing-masing 1,5 liter air 

untuk dimasukkan dalam botol yang sebelumnya telah dibersihkan. 

2. Alat-alat tersebut dibilas dengan air suling terlebih dahulu, 

kemudian dikeringkan. 

3. Pengambilan sampel kualitas air secara bakteriologik dilakukan 

dengan menggunakan botol yang sebelumnya dibakar terlebih 

dahulu dalamnya sehinnga kemungkinan mengandung bakteri 

dalam botol sangatlah kecil, setelah itu air dimasukkan ke dalam 

botol dan diuji di laboratorium (Sutrisno, 2004:21). 

Apabila terjadi kesalahan dalam prosedur pengambilan sampel air 

secara bakteriologik akan berakibat fatal, karena hasil tes harus 

menggunakan prosedur yang benar sehingga perlu pemahaman 

pengetahuan yang baik dalam prosedur pengambilan sampel secara 

bakteriologik. 
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E. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

komparatif yaitu dengan cara membandingkan kualitas air dalam 

penelitian dengan kriteria baku mutu air Peraturan Menteri Kesehatan No. 

82 tanggal 14 Desember 2001 tentang kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air. Analisis komparatif digunakan untuk menguji sampel air 

berdasarkan kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan yang 

meliputi kualitas fisika dan kimia, selain itu juga digunakan untuk menguji 

sampel air limbah industri tahu di Kelurahan Krobokan yang meliputi 

kualitas fisika, kima, dan bakteriologik. 

Sifat fisika sampel air sumur meliputi warna, rasa, bau, suhu, 

kekeruhan, dan zat padat terlarut (TDS). Sifat kimia sampel air sumur 

meliputi kesadahan, khlorida, PH, zat organik dan kromium valensi. 

Sedangkan air limbah tahu yang diperiksa di Dinas Kesehatan Propinsi 

Jawa Tengah meliputi kualitas fisika, kimia dan bakteriologik. Sifat fisika 

air limbah tahu antara lain bau, kekeruhan, suhu, warna, dan zat padat 

tersuspensi (TSS). Sifat kimia air limbah tahu antara lain pH, BOD, dan 

COD. Sedangkan sifat bakteriologik air limbah tahu yang diperiksa di 

laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah adalah coli. Untuk 

mengetahui Standar Baku Mutu Tentang Kualitas Air dan Pengendalian 

Air Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Standar Baku Mutu Tentang Kualitas Air dan Pengendalian Air Menurut 

Peraturan Daerah No. 82 Tanggal 14 Desember 2001 

Parameter Satuan 
Kelas 

I II III IV 
Fisika           
Suhu °C - - - Suhu Udara 
Residu Terlarut Mg/L 1000 1000 1000 2000 
Residu Tersuspensi Mg/L 50 50 400 400 
Warna TCU - - - 5-50. 
Bau - Tdk berbau Tdk berbau Tdk berbau Tdk berbau 
Rasa - Tdk berasa Tdk berasa Tdk berasa Tdk berasa 
Kekeruhan NTU - - 5-25. - 
Kimia           
Zat Padat Terlarut - - 500 1500 500-1500 
pH Mg/L 6-9. 6-9. 6-9. 5-9. 
Zat Organik (KMnO4) Mg/L - - - 10 
BOD Mg/L 2 3 6 12 
COD Mg/L 10 25 50 100 
Total Foat sbg P Mg/L 0.2 0.2 1 5 
NO3 sbg N Mg/L 10 10 20 20 
NH3-N Mg/L 0.5 - - - 
Arsen Mg/L 0.05 1 1 1 
Kobalt Mg/L 0.2 0.2 0.2 0.2 
Barium Mg/L 1 - - - 
Boron Mg/L 1 1 1 1 
Selenium Mg/L 0.01 0.05 0.05 0.05 
Kadmium Mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 
Khorm (IV) Mg/L 0.05 0.05 0.05 0.01 
Tembaga Mg/L 0.02 0.02 0.02 0.2 
Besi Mg/L 0.3 - - - 
Timbal Mg/L 0.03 0.03 0.03 1 
Mangan Mg/L 0.1 - - - 
Air Raksa Mg/L 0.01 0.02 0.02 0.05 
Seng Mg/L 0.05 0.05 0.05 2 
Khlorida Mg/L 0.02 0.02 0.02 - 
Fluorida Mg/L 0.5 1.5 1.5 - 
Nitrat sbg N Mg/L 0.06 0.06 0.06 - 
Sulfat Mg/L 400 - - - 
Klorin Bebas Mg/L 0.03 0.03 0.03 - 
Belerang sbg H2S Mg/L 0.002 0.002 0.002 - 
Mikrobiologi           
Fecal Coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 2000 
Total Coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 
Radioktivitas           
Gross-A Bq/L 0.1 0.1 0.1 0.1 
Kimia Organik           
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Minyak dan Lemak Ug/L 1000 1000 1000 - 
Deterjen sbg MBAS Ug/L 200 200 200 - 
Senyawa Fenol Ug/L 1 1 1 - 
BHC Ug/L 210 210 210 - 
Aldrin/Deldrin Ug/L 17 - - - 
Chlordane Ug/L 3 - - - 
DDT Ug/L 2 2 2 2 
Heptachor dan Heptachlor 
Epoxide Ug/L 16 - - - 
Undane Ug/L 56 - - - 
Methoxyfor Ug/L 35 - - - 
Endrin Ug/L 1 4 4 - 
Toxaphan Ug/L 5 - - - 
        

Sumber: Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 

 

Keterangan: 

I           : Minimum yang diperbolehkan 

II          : Minimum yang dianjurkan 

III         : Maksimum yang diperbolehkan 

IV        : Maksimum yang dianjurkan 

Mg       : Miligram 

Ug       : Mikrogram 

ml        : Mililiter 

L          : Liter 

Bq        : Bequarel 

MBAS : Methyfene Blue Active Substance 

ABAM : Air Baku Untuk Air Minum 

 

 

BAB IV 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat merupakan daerah 

yang terkena dampak pembuangan limbah cair industri tahu. Akibat yang 

ditimbulkan yaitu tercemarnya air sumur penduduk yang banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari, seperti untuk minum 

dan memasak yang kualitasnya perlu diuji di Laboratorium Dinas Kesehatan 

untuk mengetahui apakah air sumur penduduk yang berada di Kelurahan 

Krobokan Kecamatan Semarang Barat layak dikonsumsi atau tidak, karena air 

sumur penduduk banyak yang tercemar oleh limbah cair industri tahu oleh 

karena adanya limbah cair industri tahu yang langsung dialirkan ke sungai / 

selokan di sekitar lokasi industri tahu. 

Gambaran umum tentang  Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat akan diuraikan dalam penelitian ini, yang mencakup letak dan luas 

daerah penelitian, kondisi geografis, penggunaan lahan, dan kondisi sosial 

penduduk. 

1. Letak dan Luas daerah penelitian  

      Obyek penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang tepatnya di 

Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat. Lokasi penelitian 

dibedakan berdasarkan letak astronomis, letak administrasi dan letak 

geografis. Secara astronomis Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat  terletak antara 110023’35” BT  sampai 110024’02” BT dan 
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6�59’12”  LS  sampai 6059’53” LS. Untuk lebih jelas tentang batas 

administrasi Kelurahan Krobokan disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat 

Kota Semarang. 

Berdasarkan letak administrasi Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat memiliki batas–batas antara lain sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tawang Mas 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bulu Lor dan 

Kelurahan Pindrikan Lor 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cabean 
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d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karangayu 

 

Berdasarkan ketinggiannya dari permukaan laut, Kelurahan 

Krobokan mempunyai ketinggian 5 meter dari permukaan air laut, dengan 

topografi berbentuk dataran rendah. Banyaknya curah hujan di Kelurahan 

Krobokan sebesar 2.000 MM dan suhu udara rata-rata di Kelurahan 

Krobokan sebesar 27�C.  

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang terbagi menjadi 16 

Kelurahan, luas wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar 1.873,87 Ha 

yang terluas dengan persentase 11,16 % yaitu Kelurahan Tawangsari 

dengan luas 209,21 Ha dan yang terkecil dengan persentase 1,47 % yaitu 

Kelurahan Cabean dengan luas 27,5 Ha, sedangkan luas Kelurahan 

Krobokan memiliki luas 82,5 Ha dengan persentase 4,4 % dari luas 

Kecamatan Semarang Barat. Data Luas Kelurahan yang terdapat dalam 

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang disajikan pada Tabel 2 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Luas Wilayah Per Kelurahan Kecamatan Semarang Barat Tahun 

2009 

No. Kelurahan Luas Wilayah (Ha)

Persentase 

(%) 

1. Kembangarum 174,8 9,33 

2. Manyaran 150 8 

3. Ngemplak Simongan 84,38 4,5 
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4. Bongsari 79,7 4,25 

5. Bojongsalaman 50 2,67 

6. Cabean 27,5 1,47 

7. Salaman Mulyo 53,7 2,86 

8. Gisikdrono 115,25 6,15 

9. Kalibanteng Kidul 93,15 4,97 

10. Kalibanteng Kulon 201 10,73 

11. Krapyak 111,14 5,93 

12. Tambakharjo 175,86 9,38 

13. Tawangsari 209,21 11,16 

14. Karangayu 66,11 3,53 

15. Krobokan 82,5 4,4 

16. Tawang Mas 199,57 10,65 

  Jumlah 1.873,87 100 

Sumber: BPS, Kecamatan Semarang Barat Dalam Angka 2008. 

 

2. Penggunaan Lahan. 

      Penggunaan lahan di Kelurahan Krobokan terdapat dua macam 

penggunaan lahan yaitu lahan tanah kering seluas 68,5 Ha dan penggunaan 

lahan untuk umum seluas 14 Ha. Untuk mengetahui seberapa luas 

penggunaan lahan di Kelurahan Krobokan dapat dilihat pada Tabel 3 

dibawah ini : 

Tabel 3. Penggunaan Lahan di Kelurahan Krobokan Tahun 2009. 
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No. 
Penggunaan 

Lahan 
Luas 
(Ha) Persentase (%) 

1. Pemukiman 68,5 83 

2. 
Lapangan Olah 

Raga 0,25 0,3 
3. Jalur Hijau 2,5 3 
4. Jalan 11,25 13,7 
  Jumlah 82,5 100 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Krobokan Tahun 2009. 

 

Penggunaan lahan terluas digunakan untuk pemukiman yaitu seluas 

68,5 Ha (83%), sedangkan penggunan lahan untuk umum yang berupa 

lapangan olah raga seluas 0,25 Ha (0,3%), penggunaan lahan untuk jalur 

hijau seluas 2,5 Ha (3%) dan penggunaan lahan untuk jalan seluas 11,25 

Ha (13,7%), jadi luas keseluruhannya mencapai 82,5 Ha dengan 

penggunaan lahan paling luas yaitu pemukiman dengan persentase 83% 

(68 Ha) dan penggunaan lahan paling sempit yaitu lapangan olah raga 

dengan persentase 0,3% (0,25 Ha). Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

penggunaan lahan di Kelurahan Krobokan disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat Kota Semarang. 

3.  Kondisi Penduduk 

Gambaran mengenai keadaan masyarakat daerah penelitian perlu 

dipaparkan tentang jumlah penduduk, tingkat pendidikan serta mata 

pencaharian. Hal ini untuk mengetahui kondisi sosial penduduk daerah 

penelitian secara umum, adapun jumlah masyarakat secara keseluruhan di 

Kelurahan sebesar 14.565 jiwa pada tahun 2009. Dari data monografi 

Kelurahan Krobokan terbagi menjadi 13 RW dan 91 RT dengan 

pembagian 2.440 KK yang terdiri dari 7.415 jiwa penduduk laki–laki dan 

7.150 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk menurut mata 

pencaharian di Kelurahan Krobokan dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

1. Karyawan 2498 41,56 

2. Wiraswasta 310 5,16 

3. Tani 1 0,02 

4. Pertukangan 326 5,42 

5. Buruh Tani - - 

6. Pensiunan 1233 20,51 

7. Nelayan 46 0,77 

8. Pemulung 21 0,35 

9. Jasa 1576 26,22 

  Jumlah 6011 100,00 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Krobokan Tahun 2009. 

 

Mata pencaharian masyarakat (bagi umur 10 tahun keatas) 

Kelurahan Krobokan berdasarkan Tabel diperoleh sebagai berikut: 

Karyawan sebanyak 41,56 %, Wiraswasta sebanyak 5,16 %, Tani 

sebanyak 0,02 %, Pertukangan sebanyak 5,42 %, Pensiunan sebanyak 

20,51 %, Nelayan sebanyak 0,77 %, Pemulung sebanyak 0,35 %, dan jasa 

sebanyak 26,22 %, jadi mata pencaharian yang paling banyak di Kelurahan 

Krobokan yaitu karyawan sebanyak 2498 jiwa (41,56%) dan yang terkecil 

yaitu buruh tani (0%). 
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B. Hasil Penelitian 

Kualitas air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

hendaknya memenuhi syarat kesehatan baik secara fisik, kimia maupun 

bakteriologik. Sampel yang digunakan yaitu sampel air sumur penduduk, 

yaitu dua sumur dengan jarak 10 meter dari lokasi industri tahu di bagian 

hilir, dan dua sumur dengan jarak 10 meter dari lokasi industri tahu di 

bagian hulu, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah aliran air 

permukaan sama dengan aliran air bawah tanah. 

Selain air sumur penduduk, juga diambil satu sampel air limbah 

industri tahu tersebut untuk mengetahui kondisi air limbah tahu di 

Kelurahan Krobokan. Pengambilan sampel air sumur penduduk dan air 

limbah tahu dilakukan pada musim penghujan, yaitu pada hari Rabu 

tanggal 6 Oktober 2010 jam 10 pagi, hal ini dikarenakan pada jam 10 pagi 

dilakukan pembuangan air limbah tahu ke sungai, sehingga air limbah tahu 

langsung mengalir menuju hilir sungai dan mencemari air sumur di sekitar 

aliran sungai tersebut. Selanjutnya sampel air sumur penduduk dan air 

limbah industri tahu dibawa ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 

untuk diperiksa kualitasnya. Untuk lebih jelasnya tentang titik lokasi 

pengambilan sampel air sumur dan air limbah industri tahu dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 



40 

 

 

Gambar 3. Peta Titik Lokasi Sampel Air Sumur Penduduk di Kelurahan Krobokan 

Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 

 

Sampel air yang diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan 

Propinsi Jawa Tengah adalah air limbah industri tahu sebanyak 1 sampel 

serta air sumur penduduk penduduk yang diambil di Kelurahan Krobokan 

sebanyak 4 sampel. Air sumur penduduk ini digunakan oleh warga 

Kelurahan Krobokan umtuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-

hari dengan berbagai macam kebutuhan antara lain untuk mandi, minum, 

masak, mencuci dan MCK. Dalam penelitian lapangan diketahui bahwa 

pembuatan air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan tidak sesuai 
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dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perembesan air 

limbah tahu masuk ke dalam air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan. 

Hasil analisis laboratorium terhadap sampel air sumur penduduk yang 

meliputi parameter fisika terdiri dari warna, rasa, bau, suhu, kekeruhan dan 

zat padat terlarut (TDS). Parameter kimia air sumur penduduk terdiri dari 

kesadahan jumlah, klorida, pH, zat organik, dan kromium valensi. 

Sedangkan analisis sampel terhadap sampel air limbah industri tahu 

meliputi parameter fisika terdiri dari bau, kekeruhan, suhu, warna dan zat 

padat tersuspensi (TSS). Parameter kimia air limbah industri tahu terdiri 

dari pH, BOD dan COD. Sedangkan parameter bekteriologik terdiri dari 

bakteri coli. 

Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Kualitas Fisika Air Sumur Penduduk 

Untuk mengetahui kualitas air sumur yang dimanfaatkan oleh 

penduduk Kelurahan Krobokan adalah dengan cara memeriksanya di 

Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, dan setelah itu 

hasilnya dibandingkan dengan baku mutu air bersih. Hasil pemeriksaan 

kualitas fisika air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan dari 

Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

 

 



42 

 

Tabel 5. Hasil Kualitas Fisika Air Sumur 

Kode Warna Rasa Bau Suhu Kekeruhan TDS Keterangan 
Air 

Sumur 1 285 
Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 27,5 2,62 742 

Melebihi 
ambang batas 

Air 
Sumur 2 56 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 27,5 0,368 534 

Melebihi 
ambang batas 

Air 
Sumur 3 40 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 27,5 0,039 219 

Di bawah 
ambang batas 

Air 
Sumur 4 15 

Tidak 
berasa 

Tidak 
berbau 27,5 0,035 448 

Di bawah 
ambang batas 

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

a. Warna 

Warna air dikelompokkan menjadi 2, yaitu warna sesungguhnya (true 

color) dan warna tampak (apparent color). Warna sesungguhnya adalah 

warna yang hanya disebabkan oleh bahan-bahan kimia terlarut. Pada 

penentuan warna sesungguhnya, bahan-bahan tersuspensi yang dapat 

menyebabkan kekeruhan dipisahkan terlebih dahulu. Warna tampak adalah 

warna yang tidak hanya disebabkan oleh bahan terlarut, tetapi juga oleh 

bahan tersuspensi. 

Warna air ditimbulkan oleh adanya bahan organik dan bahan 

anorganik, karena plankton, humus, dan ion-ion logam (misalnya besi dan 

mangan). Adanya oksida besi menyebabkan air berwarna kemerahan, 

sedangkan oksida mangan menyebabkan air berwarna kecoklatan dan 

kehitaman. Warna air pada umunya disebabkan oleh partikel koloid 

bermuatan negatif, sehingga penghilangan warna di perairan dapat dilakukan 

dengan penambahan koagulan yang bermuatan positif, misalnya aluminium 

dan besi. 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air 

sumur penduduk dapat diketahui bahwa sampel air sumur penduduk pada air 

sumur 1 adalah 285 TCU dan sampel air sumur 2 adalah 56 TCU, sedangkan 

syarat air bersih adalah 50 TCU sehingga kandungan warna pada sampel air 

sumur 1 dan sampel air sumur 2 tidak memenuhi syarat air bersih. Sedangkan 

sampel air sumur 3 adalah 40 TCU dan sampel air sumur 4 adalah 15 TCU 

sehingga masih memenuhi syarat air bersih. 

b. Rasa 

Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 4 sampel air sumur 

penduduk Kelurahan Krobokan menunjukkan bahwa air tidak berasa 

sehingga air sumur penduduk ini telah memenuhi standar kualitas air bersih. 

Pada umumnya bau dan rasa terjadi secara bersama-sama, yaitu akibat adanya 

dekomposisi bahan organik dalam air. Demikian juga senyawa kimia tertentu 

menyebabkan rasa dalam air, seperti NaCl yang menyebabkan air menjadi 

asin. 

c. Bau 

Menurut Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001, air bersih yang 

memenuhi standar kualitas air bersih harus bebas dari bau. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dari Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, dari 

4 sampel air sumur penduduk yang diambil di Kelurahan Krobokan 

menunjukkan bahwa air sumur penduduk tersebut tidak berbau berarti telah 

memenuhi standar kualitas air bersih dan layak digunakan untuk kebutuhan 
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sehari-hari. Biasanya bau disebabkan oleh bahan-bahan yang membusuk dan 

senyawa kimia lainnya seperti phenol. 

d. Suhu 

Suhu suatu bahan air dipengaruhi oleh musim, lintang (laitude), 

ketinggian dari permukaan laut (altitude), waktu dalam hari, sirkulasi udara, 

penutupan awan, dan aliran serta kedalaman badan air. Perubahan suhu 

berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu juga 

sangat berperan mengendalikan kondisi ekosistem air. Organisme akuaitik 

memliki kisaran suhu tertentu (batas atas dan bawah) yang disukai bagi 

pertumbuhannya. Peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan viskositas, 

reaksi kimia, evaporasi, dan volatilisasi. Peningkatan suhu juga menyebabkan 

penurunan kelarutan gas dalam air. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium 4 sampel air sumur 

penduduk Kelurahan Krobokan dinyatakn bahwa suhu memenuhi standar 

kesehatan yaitu dengan suhu 27,5°C. Suhu air bersih yang diharapkan rata-

rata ± 3°C. Penyimpangan terhadap standar kualitas air tersebut akan 

mengakibatkan meningkatnya daya atau toksinitas bahan kimia atau 

pencemar dalam air serta pertumbuhan mikroba dalam air. 

e. Kekeruhan 

Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan 

berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-

bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan 

organik dan anorganik yang tersupensi dan terlarut (misalnya lumpur dan 
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pasir halus), maupun bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan 

mikroorganisme lain. Kekeruhan dinyatakan dalam satuan unit turbiditas, 

yang setara dengan 1 mg/liter Si02. 

Kekeruhan yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya sistem 

osmoregulasi, misalnya pernafasan dan saya lihat organisme akuatik, serta 

dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air. Tingginya nilai kekeruhan 

juga dapat mempersulit usaha penyaringan dan mengurangi efektivitas 

desinfeksi pada proses penjernihan air. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

daerah penelitian jumlah kekeruhan air sumur yang terbesar pada sampel air 

sumur 1 yaitu sebesar 2,63 NTU dan yang terkecil pada sampel air sumur 4 

yaitu sebesar 0,035 NTU, sedangkan syarat air bersih sebesar 25 NTU 

sehingga kualitas air sumur tersebut memenuhi standar air bersih dan layak 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 

f. Zat Padat Terlarut (TDS) 

Padatan terlarut total (Total Dissolved Solid atau TDS) adalah bahan-

bahan terlarut (diameter <10-6 mm) dan koloid (diameter 10-6 mm - 10-3 mm) 

yang berupa senyawa dan bahan-bahan kimia lain, yang tidak tersaring pada 

kertas saring berdiameter 0,45 µm. TDS biasanya disebabkan oleh bahan 

anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Nilai TDS 

perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan 

pengaruh antropogenik (berupa limbah domestik dan industri). 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

daerah penelitian jumlah TDS pada sampel air sumur 1 sebesar 742 mg/l, 

sedangkan batas standar maksimum sebagai standar air bersih sebesar 1500 

mg/l dan batas minimum yang dianjurkan sebagai syarat air bersih sebesar 

500 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut memenuhi standar air bersih 

dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena masih di bawah 

batas maksimum yang dianjurkan dan di atas batas minimum yang 

dianjurkan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

daerah penelitian jumlah TDS pada sampel air sumur 2 sebesar 534 mg/l, 

sedangkan batas standar maksimum sebagai standar air bersih sebesar 1500 

mg/l dan batas minimum yang dianjurkan sebagai syarat air bersih sebesar 

500 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut memenuhi standar air bersih 

dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena masih di bawah 

batas maksimum yang dianjurkan dan di atas batas minimum yang 

dianjurkan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

daerah penelitian jumlah TDS pada sampel air sumur 3 sebesar 219 mg/l, 

sedangkan batas standar maksimum sebagai standar air bersih sebesar 1500 

mg/l dan batas minimum yang dianjurkan sebagai syarat air bersih sebesar 

500 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut memenuhi standar air bersih 

dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena masih di bawah 
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batas maksimum yang dianjurkan dan di atas batas minimum yang 

dianjurkan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

daerah penelitian jumlah TDS pada sampel air sumur 4 sebesar 448 mg/l, 

sedangkan batas standar maksimum sebagai standar air bersih sebesar 1500 

mg/l dan batas minimum yang dianjurkan sebagai syarat air bersih sebesar 

500 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut memenuhi standar air bersih 

dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena masih di bawah 

batas maksimum yang dianjurkan dan di atas batas minimum yang 

dianjurkan. 

 

2. Kualitas Kimia Air Sumur Penduduk 

Selain kualitas fisika sampel air sumur penduduk, juga dilakukan uji 

laboratorium di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah terhadap kualitas kimia 

pada sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan dan setelah itu 

membandingkannya dengan baku mutu air bersih. Pada sampel yang diambil dari 

air sumur penduduk Kelurahan Krobokan dilakukan pemeriksaan laboratorium 

antara lain kualitas air secara kimia, yang meliputi kesadahan jumlah, klorida, pH, 

zat organik dan kromium valensi. Hasil kualitas kimia pada sampel air sumur 

penduduk di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang 

dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Kualitas Kimia Air Sumur 

Kode Kesadahan Klorida pH Zat Organik Kromium Keterangan 

Air Sumur 1 338 224,4 6,92 3,03 0 

Di bawah 

ambang batas 

Air Sumur 2 193 127,24 7,13 4,54 0 

Di bawah 

ambang batas 

Air Sumur 3 155 27,89 7,07 5,09 0 

Di bawah 

ambang batas 

Air Sumur 4 276 63,18 6,92 4,27 0 

Di bawah 

ambang batas 

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010. 

 

a. Kesadahan Jumlah 

Pengaruh langsung yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan 

tidak hanya kesadahan dapat menyebabkan sabun pembersih menjadi 

tidak efektif kerjanya, selain itu kesadahan juga menyebabkan lapisan 

kerak pada peralatan dapur yang terbuat dari logam dan pipa air menjadi 

tersumbat serta sayur-sayuran akan menjadi keras jika dicuci dengan air 

sadah.  

Batas maksimum yang diperlukan sebagai air bersih adalah 500 

mg/l, dan batas minimum yang dianjurkan adalah sebesar 5 mg/l. Dari 

hasil pemeriksaan laboratorium sampel air sumur penduduk di daerah 

penelitian jumlah kesadahan sampel air sumur 1 sebesar 338 mg/l, 
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sehingga berdasarkan kandungan kesadahan menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih karena masih di 

bawah batas maksimum yang diperbolehkan. 

Batas maksimum yang diperlukan sebagai air bersih adalah 500 

mg/l, dan batas minimum yang dianjurkan adalah sebesar 5 mg/l. Dari 

hasil pemeriksaan laboratorium sampel air sumur penduduk di daerah 

penelitian jumlah kesadahan sampel air sumur 2 sebesar 193 mg/l, 

sehingga berdasarkan kandungan kesadahan menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih karena masih di 

bawah batas maksimum yang diperbolehkan. 

Batas maksimum yang diperlukan sebagai air bersih adalah 500 

mg/l, dan batas minimum yang dianjurkan adalah sebesar 5 mg/l. Dari 

hasil pemeriksaan laboratorium sampel air sumur penduduk di daerah 

penelitian jumlah kesadahan sampel air sumur 3 sebesar 155 mg/l, 

sehingga berdasarkan kandungan kesadahan menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih karena masih di 

bawah batas maksimum yang diperbolehkan. 

Batas maksimum yang diperlukan sebagai air bersih adalah 500 

mg/l, dan batas minimum yang dianjurkan adalah sebesar 5 mg/l. Dari 

hasil pemeriksaan laboratorium sampel air sumur penduduk di daerah 

penelitian jumlah kesadahan sampel air sumur 4 sebesar 276 mg/l, 

sehingga berdasarkan kandungan kesadahan menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih karena masih di 
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bawah batas maksimum yang diperbolehkan. Hasil kesadahan jumlah 

pada sampel air sumur penduduk dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Kesadahan Jumlah Sampel Air Sumur Penduduk 

Kode 

Kesadahan Jumlah 

(mg/l) 

Batas Maksimal 

(mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 338 500 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 2 193 500 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 3 155 500 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 4 276 500 Di bawah ambang batas 

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010. 

 

b. Klorida 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

Kelurahan Krobokan, klorida yang terdapat pada sampel air sumur 1 

sebesar 224,4 mg/l, sedangkan batas standar maksimum sebagai standar 

air bersih sebesar 600 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut 

memenuhi standar air bersih dan layak digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari karena masih di bawah batas maksimum yang dianjurkan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

Kelurahan Krobokan, klorida yang terdapat pada sampel air sumur 2 

sebesar 172,24 mg/l, sedangkan batas standar maksimum sebagai standar 

air bersih sebesar 600 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut 
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memenuhi standar air bersih dan layak digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari karena masih di bawah batas maksimum yang dianjurkan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

Kelurahan Krobokan, klorida yang terdapat pada sampel air sumur 3 

sebesar 27,89 mg/l, sedangkan batas standar maksimum sebagai standar 

air bersih sebesar 600 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut 

memenuhi standar air bersih dan layak digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari karena masih di bawah batas maksimum yang dianjurkan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium air sumur penduduk di 

Kelurahan Krobokan, klorida yang terdapat pada sampel air sumur 4 

sebesar 63,18 mg/l, sedangkan batas standar maksimum sebagai standar 

air bersih sebesar 600 mg/l, sehingga kualitas air sumur tersebut 

memenuhi standar air bersih dan layak digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari karena masih di bawah batas maksimum yang dianjurkan. 

Hasil kandungan klorida pada sampel air sumur penduduk dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Kandungan Klorida Sampel Air Sumur Penduduk 

Kode Klorida (mg/l) Batas Maksimal (mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 224,4 600 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 2 127,4 600 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 3 27,89 600 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 4 63,18 600 Di bawah ambang batas 

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010. 
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c. pH 

Pengaruh yang menyangkut standar kualitas air bersih yaitu pH 

yang lebih kecil dari 6,5 dan yang lebih besar dari 9,0 akan menyebabkan 

korosi pada pipa-pipa air dan dapat menyebabkan beberapa senayawa 

kimia menjadi racun yang mengganggu kesehatan. 

Batas minimum dan maksimum pH yang dianjurkan sebagai air 

bersih adalah 6,5-9,0. Dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel air 

sumur penduduk di Kelurahan Krobokan jumlah pH sampel air sumur 1 

adalah 6,92 sehingga berdasarkan kandungan pH menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih dan layak 

digunakan karena masih di antara batas minimum dan batas maksimum 

yang diperbolehkan. 

Batas minimum dan maksimum pH yang dianjurkan sebagai air 

bersih adalah 6,5-9,0. Dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel air 

sumur penduduk di Kelurahan Krobokan jumlah pH sampel air sumur 2 

adalah 7,13 sehingga berdasarkan kandungan pH menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih dan layak 

digunakan karena masih di antara batas minimum dan batas maksimum 

yang diperbolehkan. 

Batas minimum dan maksimum pH yang dianjurkan sebagai air 

bersih adalah 6,5-9,0. Dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel air 

sumur penduduk di Kelurahan Krobokan jumlah pH sampel air sumur 3 

adalah 7,07 sehingga berdasarkan kandungan pH menunjukkan bahwa air 
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sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih dan layak 

digunakan karena masih di antara batas minimum dan batas maksimum 

yang diperbolehkan. 

Batas minimum dan maksimum pH yang dianjurkan sebagai air 

bersih adalah 6,5-9,0. Dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel air 

sumur penduduk di Kelurahan Krobokan jumlah pH sampel air sumur 4 

adalah 6,92 sehingga berdasarkan kandungan pH menunjukkan bahwa air 

sumur penduduk memenuhi standar kualitas air bersih dan layak 

digunakan karena masih di antara batas minimum dan batas maksimum 

yang diperbolehkan. Hasil kandungan pH pada sampel air sumur 

penduduk dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Kandungan pH Sampel Air Sumur Penduduk 

Kode pH Batas Maksimal Keterangan 

Air Sumur 1 6,92 6,5-9,0 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 2 7,13 6,5-9,0 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 3 7,07 6,5-9,0 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 4 6,92 6,5-9,0 Di bawah ambang batas 

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

 

d. Zat Organik 

Penyimpangan zat organik dalam standar kualitas air bersih, maka 

akan menyebabkan bau tidak sedap dan menyebabkan sakit perut. Di 

dalam standar kualitas air minum ditentukan batas maksimal untuk zat 
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organik sebesar 10 mg/l, sedangkan dari hasil pemeriksaan laboratorium 

menunjukkan bahwa sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan 

telah memenuhi standar kualitas air bersih karena masih di bawah batas 

standar maksimum yang diperbolehkan dengan jumlah zat organik pada 

sampel air sumur 1 sebesar 3,03 mg/l, jumlah zat organik pada sampel air 

sumur 2 sebesar 4,54 mg/l, jumlah zat organik pada sampel air sumur 3 

sebesar 5,09 mg/l, dan jumlah zat organik pada sampel air sumur 4 

sebesar 4,27 mg/l. Hasil kandungan zat organik pada sampel air sumur 

penduduk dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Kandungan Zat Organik Sampel Air Sumur Penduduk 

Kode Zat Organik Batas Maksimal (mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 3,03 10 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 2 4,54 10 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 3 5,09 10 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 4 4,27 10 Di bawah ambang batas 

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

 

e. Kromium, Valensi 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan 

Propinsi Jawa Tengah, pada kromium valensi air sumur penduduk di 

Kelurahan Krobokan yang terdapat pada sampel air sumur 1, air sumur 2, 

air sumur 3 dan air sumur 4 sebesar 0,00 mg/l, sedangkan batas standar 

maksimum sebagai standar air bersih sebesar 0,05 mg/l, sehingga kualitas 
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air sumur tersebut memenuhi standar air bersih dan layak digunakan 

untuk kebutuhan sehari-hari karena masih di bawah batas maksimum 

yang diperbolehkan. Nilai dari masing-masing kandungan Kromium 

Valensi  pada sampel air sumur dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Kandungan Khromium Valensi Sampel Air Sumur Penduduk 

Kode 

Khromium 

(mg/l) 

Batas Maksimal 

(mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 0,00 0,05 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 2 0,00 0,05 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 3 0,00 0,05 Di bawah ambang batas 

Air Sumur 4 0,00 0,05 Di bawah ambang batas 

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

 

3. Kualitas Air Limbah Industri Tahu 

Sampel air limbah yang diteliti sebanyak 1 sampel air limbah di 

laboratorium yang berupa kualitas fisik, kimia dan bakteri coli limbah industri 

tahu di Kelurahan Krobokna Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada air limbah industri tahu 

mempunyai kandungan yang beraneka ragam. Parameter fisika pada air limbah 

industri tahu antara lain bau, kekeruhan, suhu, warna, dan Zat padat tersuspensi 

(TSS). Sedangkan parameter kimia pada air limbah industri tahu antara lain 

pH, BOD, dan COD. Hasil kualitas fisika sampel air limbah industri tahu dapat 

dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Hasil Kualitas Fisika Sampel Air Limbah Industri Tahu 

No. Parameter Hasil 

Baku 

mutu Satuan Keterangan 

1. Bau Khas - - - 

2. Kekeruhan 11,2 - Skala NTU - 

3. Suhu 1225 38 ⁰C Melebihi ambang batas 

4. Warna 26,8 - Skala TCU - 

5. 

Zat padat tersuspensi 

(TSS) 612 100 mg/l Melebihi ambang batas 

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2010 

Keterangan : 

Mg/l  = miligram/liter 

NTU = Nepnelometrik Turbidity Units 

TCU = True Colour Units 

0C     = derajat celcius 

Dari Tabel 11 dapat diuraikan bahwa kualitas fisika sampel air limbah 

industri tahu memenuhi standar kualitas air dan pengendalian pencemaran air, 

terkecuali pada parameter fisika yaitu suhu dan Zat padat tersuspensi (TSS). 

Hasil dari pemeriksaan kualitas fisika air limbah industri tahu di Kelurahan 

Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dapat diketahui bahwa 

sampel air limbah industri tahu  mempunyai bau yang khas, kekeruhan dalam 

skala NTU sebesar 3,08, suhu air limbah industri tahu sebesar 1225oC, warna 



57 

 

dalam kadar TCU sebesar 26,8, dan zat padat tersuspensi (TSS)  sebesar 612 

mg/l. 

Sedangkan parameter kimia yang terdapat pada sampel air limbah 

industri tahu antara lain pH, BOD, dan COD. Hasil kualitas kimia pada sampel 

air limbah industri tahu dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Kualitas Kimia Sampel Air Limbah Industri Tahu 

No. Parameter Hasil Baku Mutu Satuan Keterangan 

1. pH 4,31 6,0-9,0 - Melebihi ambang batas 

2. BOD 1570 150 mg/l Melebihi ambang batas 

3. COD 5740 275 mg/l Melebihi ambang batas 

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2010 

Keterangan : 

TDS  = Total Dissolved Solid  

COD = Chemical Oxygen Demand 

BOD = Biochemical Oxygen Demand 

Hasil pemeriksaan laboratorium pada Tabel 14 menunjukkan kualitas 

kimia air limbah industri tahu pada kandungan pH tidak sesuai dengan baku 

mutu yaitu sebesar 4,31 sedangkan baku mutu air limbah industri tahu sebesar 

6-9. Kelebihan pada parameter pH akan menimbulkan dampak korosifitas yang 

tinggi pada logam dan dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada 

manusia seperti gangguan sistem pencernaan. 

Kualitas kimia air limbah industri pada BOD menunjukkan 

ketidaksesuain dengan baku mutu air limbah industri tahu yaitu sebesar 1570 
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mg/l sedangkan baku mutu air limbah industri tahu sebesar 150 mg/l. Pada air 

limbah industri tahu kadar bahan toksik dalam kategori tinggi seperti SO4 

sehingga kadar oksigen pada limbah rendah dan dapat terjadi anoxis atau 

kondisi tanpa oksigen menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme anaerobik 

meningkat dibanding mikro organisme aerobik sehingga BOD dalam air 

limbah semakin tinggi. Dampak bagi kesehatan manusia dapat terserang 

penyakit kulit, saluran pernafasan, diare dan menurunkan daya tahan tubuh.  

Kualitas air limbah industri tahu pada COD juga menunjukkan bahwa 

COD yang terdapat dalam air limbah industri tahu tidak sesuai dengan standar 

baku mutu yaitu sebesar 5740 mg/l sedangkan menurut baku mutu sebesar 275 

mg/l. Penyimpangan COD pada air limbah industri tahu disebabkan karena 

sudah tercampur oleh limbah domestik rumah tangga sehingga kadar COD 

pada air limbah tahu sangat tinggi. Bila COD tinggi maka akan menimbulkan 

gas beracun seperti gas hidrogen sulfat dan methana akibatnya dapat 

menimbulkan penyakit dan kecacatan apabila air tersebut tercampur dan masuk 

kedalam tubuh manusia, COD pada limbah industri dapat mencapai 60.000 

Mg/l.  

 

C. Pembahasan 

1. Kondisi Air Sumur Penduduk 

Makin baik kualitas air, maka makin meningkat pemakaiannya. 

Sedangkan sebaliknya, air yang kurang baik kualitasnya maka akan 

menimbulkan orang untuk memakainya, sehingga pemakaian air rata-rata per 
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orang per hari juga akan menurun. Air yang berkualitas baik harus memenuhi 

persyaratan secara fisik, kimia, dan bakteriologik. 

a. Persyaratan fisik 

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik sebagai 

berikut : 

1) Jernih atau tidak keruh 

 Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari 

bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air akan 

semakin keruh. Derajat kekeruhan dinyatakan dengan satuan unit. 

2) Tidak berwarna 

 Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna 

berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. 

3) Rasanya tawar 

 Secara fisik, air dapat dirasakan oleh lidah, air yang terasa asam, 

manis, pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak 

baik. Rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air, 

sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam 

anorganik. 

4) Tidak berbau 

 Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh 

maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan-bahan 

organik yang sedang mengalami penguraian oleh mikroorganisme air. 
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5) Temperatur normal 

 Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur 

udara (20° - 26° C). Air secara mencolok mempunyai temperatur di atas 

atau di bawah temperatur udara berarti mengandung zat-zat tertentu atau 

sedang terjadi proses penguraian bahan organik oleh mikrooganisme 

yang menghasilkan energi yang mengeluarkan atau menyerap energi 

dalam air. 

6) Tidak mengandung zat padatan 

 Air yang baik tidak boleh mengandung zat padatan yang terapung 

di dalam air. Walaupun jernih, tetapi bila air mengandung zat padatan 

yang terapung maka tidak baik digunakan sebagai air bersih untuk 

diminum. Apabila air didihkan maka zat padat tersebut dapat larut 

sehinga menurunkan kualitas air minum. 

 

b. Persyaratan Kimia 

Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan kimia sebagai 

berikut : 

1) pH netral 

 Derajat keasaman air harus netral, tidak boleh bersifat asam 

maupun basa. Air yang mempunyai pH rendah akan terasa asam. 

2) Tidak mengandung bahan kimia beracun 

 Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia beracun 

seperti sianida, sulfida, dan fenolik. 
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3) Tidak mengandung garam atau ion-ion logam 

 Air yang berkualitas baik tidak mengandung garam atau io logam 

seperti besi (Fe), magnesium (Mg), Kalsium (Ca), air raksa (Hg), zink 

(Zn), mangan (Mn), clorida (Cl), dan chromium (Cr). 

4) Kesadahan rendah 

 Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang 

terlarut di dalam air terutama garam kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). 

5) Tidak mengandung bahan organik 

 Kandungan organik dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang 

berbahaya bagi kesehatan. Bahan-bahan organik ini seperti NH4,H2S, dan 

NO3. 

c. Persyaratan bakteriologik 

Persyaratan bakteriologik yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagai 

berikut : 

1) Tidak mengandung bakteri pantogen, misalnya bakteri golongan coli, 

salmoneeltyphi, dan vibrio chlotera. Kuman-kuman ini mudah 

tersebar melalui air. 

2) Tidak mengandung bakteri nonpantogen, seperti actinomycetes, 

phytoplankton, coliform, dan cladocera. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang menunjukkan bahwa rata-rata sampel air 

sumur terpengaruh oleh air limbah industri tahu. Namun dari sampel yang 

diambil dan diteliti yang menunjukkan paling terpengaruh oleh kualitas air 
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limbah industri tahu terdapat pada sampel air sumur yang letaknya di daerah 

hilir sungai yaitu pada sampel Air Sumur 1 dan Air Sumur 2. Hal ini 

disebabkan karena air limbah industri tahu yang langsung dibuang ke selokan 

mengalir ke daerah hilir sungai dan mengalir mengikuti arah air sungai 

tersebut, sehingga air sumur yang berada di sekitar aliran sungai bagian hilir 

lebih besar terkontaminasi oleh kandungan air limbah industri tahu. 

Kualitas  air sumur dalam penelitian ini yang diteliti dari segi kualitas 

melalui batas maksimum baku mutu air bersih yang dianjurkan seperti pada 

sampel air sumur yang berupa Warna, Rasa, Bau, Suhu,  Kekeruhan, Zat Padat 

Terlarut (TDS), Kesadahan Jumlah, Klorida, pH, Zat Organik, dan Kromium 

Valensi. Dari semua  sampel sebagian ada yang mengalami penyimpangan dari 

parameter air bersih hasil pemeriksaan laboratorium kualitas warna pada 

sampel Air Sumur 1 mengalami penyimpangan sebesar 285 TCU dan pada 

sampel Air Sumur 2 sebesar 56 TCU dari baku mutu air bersih sebesar 50 

TCU. Air yang tidak layak dikonsumsi oleh penduduk dapat menimbulkan 

berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, gatal–gatal, diare dan 

penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Kualitas air sumur 

diperoleh melalui uji laboratorium lalu dibandingkan dengan baku mutu air 

bersih untuk mengetahui boleh tidaknya air tersebut dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

Pencemaran limbah cair dari pabrik dapat diatasi dengan pihak pabrik 

dilakukan beberapa upaya yaitu limbah yang akan dibuang sebaiknya diolah 

terlebih dahulu untuk menghilangkan atau menguraikan polutan padat yang ada 
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dalam air limbah sehingga dapat diolah  melalui proses fisika, kimia dan 

biologi. Caranya air limbah dialirkan melalui saringan untuk memisahkan 

polutan padat yang relatif besar dan ini biasanya menyangkut sepertiga dari 

bahan polutan. Kemudian air dilewatkan ke kolam untuk menangkap pasir dan 

krakal, selanjutnya air dialirkan ke tangki pengendapan besar untuk beberapa 

saat sehingga sisa material padat yang lolos dapat diendapkan atau mengapung 

di permukaan sebagai buih dan sampah. Air yang berada dalam dua komponen 

tersebut dikeluarkan dari tangki dan diklorinasi untuk membunuh bakteri, baru 

dialirkan ke sungai. 

Dengan adanya pencemaran dari air limbah industri tahu tersebut, 

masyarakat yang memanfaatkan air sumur sebaiknya menggantinya dengan air 

PDAM atau dengan pipanisasi dari sumber air yang lain (sepeti pembangunan 

bak penampungan air bersih yang selanjutnya di alirkan kerumah warga 

dengan pipanisasi), karena air sumur yang dimanfatkan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sudah tercemar oleh limbah cair indurtri tahu. 

 

1. Kondisi Air Limbah Industri Tahu 

Kandungan limbah cair industri tahu di Kelurahan Krobokan Kecamatan 

Semarang Barat Kota Semarang melalui pengamatan lapangan dan 

pemeriksaan laboratorium. Sampel yang diteliti adalah sebanyak 1 sampel air 

limbah industri tahu. Parameter fisika limbah cair industri tahu yang diperiksa 

kualitasnya di laboratorium meliputi bau, kekeruhan, suhu, warna, dan zat 



64 

 

padat tersuspensi (TSS) mengalami penyimpangan dari baku mutu air limbah 

industri tahu menurut Perda Propinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004. 

Parameter kimia sampel air limbah industri tahu antara lain pH, BOD, 

dan COD semuanya mengalami penyimpangan dari baku mutu limbah cair 

industri tahu. Hasil uji laboratorium parameter kimia pH terjadi penyimpangan 

sebesar 4,31 dari baku mutu air limbah yaitu antara 6,0-9,0. Kandungan BOD 

mengalami penyimpangan sebesar 1570 mg/l dari baku mutu air limbah 

sebesar 150 mg/l. Kandungan COD  juga mengalami penyimpangan dari baku 

mutu air limbah sebesar 5740 mg/l, sedangkan baku mutu sebesar 275 mg/l. 

Berdasarkan hasil uji laboratorium, sampel kualitas limbah cair industri 

tahu yang melebihi batas maksimum disebabkan kadar COD pada limbah tahu 

sangat tinggi. Bila COD tinggi maka akan menimbulkan gas beracun seperti 

gas hidrogen sulfat dan methana akibatnya dapat menimbulkan penyakit dan 

kecacatan apabila air tersebut tercampur dan masuk kedalam tubuh manusia 

dan kadar bahan toksik dalam kategori tinggi seperti SO4 sehingga kadar 

oksigen pada limbah rendah dan dapat terjadi anoxis atau kondisi tanpa 

oksigen menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme anaerobik meningkat 

dibanding mikro organisme aerobik sehingga BOD dalam air limbah semakin 

tinggi. Seharusnya industri tahu di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang 

Barat Kota Semarang membuat pengolahan limbah cair atau IPAL Bersama 

(Instalasi Pengelolaan Air dan Limbah Bersama) supaya lingkungan sekitar 

pembuangan limbah cair tidak tercemar terutama yang melewati saluran air 

atau parit dan akhirnya ke sungai sehingga dapat mencemari sumur penduduk. 



65 

 

2. Dampak Pembuangan Limbah 

Di Kelurahan Krobokan sistem pembuangan limbah cair industri tahu 

dilakukan dengan cara mengalirkan  ke sungai   tanpa mengolahnya terlebih 

dahulu dan dampaknya dirasakan oleh penduduk hingga sekarang. Limbah cair 

tahu yang dialirkan kesungai akan meresap kedalam tanah dan mencemari air 

sumur penduduk yang berada di sekitar sungai tempat limbah dialirkan. Daerah 

yang terkena dampak dari limbah cair tahu di sepanjang aliran sungai di bagian 

hilir karena air limbah tahu yang dibuang ke selokan langsung mengalir ke 

sungai di bagian hilir mengikuti arah aliran sungai. Akibatnya sumur–sumur 

penduduk di bagian hilir sungai banyak yang tercemar, selain itu air sumur 

yang dikonsumsi oleh penduduk juga bisa menimbulkan berbagai macam 

penyakit, hal ini bisa disebakan oleh karena pH, COD, dan BOD dai air limbah 

tahu yang melebihi ambang batas. Padahal sebagian besar penduduk Di 

Kelurahan Krobokan menggunakan air sumur sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan sehari–hari seperti memasak, mandi, mencuci, minum dan 

menyiram, karena belum tersedianya air PDAM.  

Dampak  yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah cair industri tahu 

di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dari 

parameter yang menyimpang seperti COD, bila COD semakin tinggi kadar 

yang terkandung dalam air maka dapat menimbulkan gas beracun yang 

menimbulkan penyakit dan kecacatan permanen. Penyimpangan pada 

parameter TDS juga dapat menyebabkan rasa mual. 

 



 

66 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kualitas fisika pada sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan 

yang melebihi ambang batas baku mutu air bersih terdapat pada sampel 

Air Sumur 1 dan Air Sumur 2. Sedangkan kualitas kimia pada sampel air 

sumur penduduk di Kelurahan Krobokan masih di bawah ambang batas 

baku mutu air bersih. Kualitas fisika pada air limbah industri tahu di 

Kelurahan Krobokan pada parameter suhu dan TSS menunjukkan bahwa 

air limbah industri tahu melebihi ambang batas dari standar baku mutu 

air limbah. Sedangkan parameter kimia yang melebihi ambang batas dari 

baku mutu air limbah terdapat pada parameter pH, COD, dan BOD.  

2. Dampak pembuangan limbah cair industri tahu bagi penduduk yang 

mengkonsumsi air sumur yang tercemar limbah tahu yaitu bisa 

menimbulkan berbagai macam penyakit, hal ini bisa disebabkan oleh 

karena pH, COD, dan BOD air limbah tahu yang melebihi ambang batas 

dari standar baku mutu air limbah. Walaupun telah terjadi pencemaran 

air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan namun Pemerintah masih 

kurang memperhatikan air sumur penduduk yang telah tercemar tersebut 
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dan tetap membiarkan pemilik industri tahu yang masih membuang air 

limbahnya ke sungai dan belum memiliki pengolahan limbah atau IPAL. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian kualitas air : 

1. Sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di 

Kelurahan Krobokan seperti untuk minum dan memasak harus 

menggantinya dengan menggunakan air dengan PDAM atau dengan 

membuat saluran pipanisasi air bersih dari sumber lain (seperti 

pembangunan bak penampungan air bersih yang selanjutnya dialirkan ke 

rumah warga dengan pipanisasi), namun jika hanya untuk mandi, 

menyirami dan mencuci, air sumur di Kelurahan Krobokan masih layak 

untuk digunakan. 

2. Pemerintah sebaiknya dapat memberikan bantuan air bersih yang layak 

untuk dikonsumsi seperti air PDAM dan seharusnya industri tahu yang 

berada di tengah-tengah pemukiman penduduk dapat membuat 

pengolahan limbah atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air dan Limbah) 

yang lebih modern, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perembesan 

air limbah masuk ke dalam tanah dan dapat menyebabkan terjadinya 

pencemaran pada air sumur di sekitarnya. 
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Gambar Pengambilan Sampel Air Sumur Penduduk Kelurahan Krobokan 

 

Gambar Pengambilan Air Limbah Industri Tahu 



78 

 

      

Gambar Sampel Air Limbah Industri Tahu 

 

 

   

Gambar Sampel Air Sumur 1, Air Sumur 2, Air Sumur 3, dan Air Sumur 4 
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Gambar Pembuangan Air Limbah Industri Tahu ke Sungai 

 

Gambar Sungai yang Tercemar Air Limbah Tahu 
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Peta Administrasi Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. 
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Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. 
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Peta Titik Lokasi Sampel Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. 

 


