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SARI 
 

Siswoyo. 2011. Dampak Pembuangan Limbah Industri Kecap Terhadap Kualitas 
Air Sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Limbah Industri Kecap, Kualitas Air sumur 

Air sumur mempunyai peranan penting dalam kehidupan, karena diketahui 
bersama tidak satupun kehidupan dimuka bumi dapat berlangsung tanpa adanya 
air. 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 tidak di lakukan dengan benar akan 
berpengaruh terhadap kualitas sumber daya air yang ada di sekitarnya. Pokok 
permasalahan yang akan dikemukakan  dalam  penelitian ini adalah: Bagaimana 
kondisi limbah cair industri kecap Bawang di Kelurahan  Purwodadi, Kecamatan 
Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui kondisi 
air limbah dan air sumur akibat pembuangan limbah cair kecap Kelurahan 
Purwodadi, 2) mengetahui pemanfaatan air sumur yang digunakan penduduk 
Kelurahan Purwodadi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 3) mengetahui 
dampak Pembuangan limbah kecap terhadap lingkungan Kelurahan Purwodadi. 

Populasi penelitian meliputi kepala keluarga yang tinggal di sekitar 
industri kecap yang berjumlah 50 untuk memperoleh data tentang pemanfaatan 
dan pemakaian air setiap hari pada setiap keluarga, dan sumur yang berada di 
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Teknik 
pengambilan sampelnya dengan cara sampling area, sampel penelitian terdiri dari 
1 sampel air limbah kecap dan 5 sampel air sumur yang masing-masing sampel 
diambil dengan memperhatikan arah aliran air tanah. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, metode angket, metode dokumentasi, dan 
metode pengambilan sampel air limbah kecap dan air sumur. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis komparatif. 

Hasil penelitian terhadap sampel limbah kecap  sebagai berikut: sampel 
limbah kecap untuk parameter fisika memenuhi standar kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air, terkecuali pada parameter fisika berupa warna, dan 
kekeruhan. Pada sampel limbah kecap mengalami penyimpangan pada parameter 
kimia diantaranya BOD, COD, pH, dan TSS. Hasil uji laboratorium mengenai 
kualitas sampel air sumur penduduk dapat diketahui bahwa kandungan parameter 
fisika seperti suhu, rasa, warna dan bau dan suhu ada yang mengalami 
penyimpangan dengan standar baku mutu air bersih. Parameter fisika yang 
mengalami penyimpangan diantaranya warna pada sampel 1. Parameter suhu 
semuanya mengalami penyimpangan dari baku mutu air besih. Sampel 1 memiliki 
suhu 27,5 oC, tidak berasa, tidak berbau, tingkat kekeruhan dibawah baku mutu 
yakni dengan NTU sebesar 0,0879, warna tidak sesuai dengan baku mutu yaitu 
TCU sebesar 90. Sampel 2 memiliki suhu 27,5 oC, tidak berasa, tidak berbau, 
tingkat kekeruhan dibawah baku mutu yakni dengan NTU sebesar 0,044, warna 
sesuai dengan baku mutu yaitu TCU sebesar 31. Sampel air sumur 3 memiliki 
suhu 27,5 oC, tidak berasa, tidak berbau, tingkat kekeruhan dibawah baku mutu 
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yakni dengan NTU sebesar 0,061, warna sesuai dengan baku mutu yaitu TCU 
sebesar 41. Sampel air sumur 4 memiliki suhu 27,5 oC, tidak berasa, tidak berbau, 
tingkat kekeruhan dibawah baku mutu yakni dengan NTU sebesar 0,067, warna 
sesuai dengan baku mutu yaitu dengan TCU sebesar 29. Sampel 5 memiliki suhu 
27,4 oC, tidak berasa, tidak berbau, tingkat kekeruhan dibawah baku mutu yakni 
dengan NTU sebesar 0,038, warna sesuai dengan baku mutu yaitu dengan TCU 
sebesar 18. Parameter kimia yang mengalami penyimpangan dari baku mutu air 
bersih yaitu Phenol dan DO dan semua sampel mengalami penyimpangan. 
Dampak  yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah kecap di Kelurahan 
Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan + 1 Km di sekitar pabrik 
dan sepanjang aliran dari limbah kecap, dari parameter yang menyimpang seperti 
COD, bila COD semakin tinggi kadar yang terkandung dalam air maka dapat 
menimbulkan gas beracun seperti gas hydrogen sulfat methane yang 
menimbulkan penyakit dan kecacatan permanen. Penyimpangan pada parameter 
TDS juga dapat menyebabkan rasa mual dan terjadinya cardiac disease dan 
toxaemia pada wanita hamil. 

Saran yang dikemukakan adalah supaya industri kecap membuat sistem 
pipanisasi dari sumber air bersih ke rumah-rumah penduduk dan memperbaiki 
saluran-saluran limbah dari pabrik ke tempat pembuangan limbah ataupun sungai 
agar tidak terjadi kebocoran atau rembesan ke air tanah dan membuat instalasi 
pembungan limbah bersama (IPAL) lebih modern. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Alasan Pemilihan Judul 

Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup 

orang banyak, bahkan oleh semua mahluk 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. Aspek 

penghematan dan pelestarian sumber daya air harus ditanamkan pada segenap 

pengguna air. 

Air yang telah jernih oleh mata belum tentu bersih dan air yang terlihat 

bersihpun belum tentu memenuhi kriteria air sehat yang dapat untuk 

dikonsumsi. Barang kali semua akan terkagum bila mengetahui dan melihat 

secara langsung dengan alat bantu, bahwa air minum yang kita manfaatkan 

setiap hari ada yang tercamar baik pada tingkat yang ringan apalagi polusinya 

telah jauh melebihi ambang batas yang diperbolehkan (Pitojo, 2003: 3).  

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 fisik, kimia, maupun 

biologi (Soemarwoto, 1989 : 23). 

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). 

Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar (polutan) 

yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemaran 

memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya melalui atmosfer, tanah, 

limpasan (Run Off) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan 

limbah industri dan lain-lain (Effendi, 2003:195). 

Pada dasarnya berbagai pengaruh negatif terhadap lingkungan air oleh 

limbah pabrik, berdasarkan komponen dan sifatnya di bedakan menjadi 4, 

yaitu: (1) pencemaran fisik (suhu, kekeruhan, warna, bau), (2) pencemaran 

kimia (bahan buangan kimia, logam berat, pestisida,deterjen,dll), (3) 

pencemaran biologis ( Mikroorganisme yang terlarut, tinja), (4) pencemaran 

radio aktif (Santoso, 2001:71). 

Limbah kecap adalah limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan 

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

belum dirasakan dampaknya terhadap lingkungan karena dapat dimanfaatkan 
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untuk makanan ternak, tetapi limbah cair akan mengakibatkan bau busuk dan 

bila dibuang langsung ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai 

tersebut (Observasi,2010).   

Air limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan akan menyebabkan 

pencemaran, antara lain dapat menyebabkan polusi sumber-sumber air 

seperti, sungai, sumber mata air, dan sumur penduduk. Air tersebut harus 

diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas 

air yang sesuai dengan baku mutu kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air, jadi air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat 

digunakan lagi. Air limbah yang dibuang secara langsung inilah yang menjadi 

penyebab utama terjadinya pencemaran air (Observasi,2010).    

Kegiatan industri kecap di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan mempunyai pengaruh pada air tanah penduduk. 

Dampak negatif limbah kecap ini bagi kualitas air penduduk di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan diantaranya dapat 

diidentifikasi dari rasa, warna maupun bau. Rasa air sumur yang tercemar 

limbah industri kecap ini yang semula tidak berasa menjadi agak berasa 

seperti keasam-asaman. Berdasarkan pengamatan dari penduduk yang 

tercemar, warna air sumurnya menjadi coklat agak kehitaman. Bau air sumur 

yang tercemar menjadi tidak enak dan daerah pertanian yang dulunya dapat 

ditanami sekarang sudah tidak dapat ditanami (Observasi,2010). 

Jika dilihat secara fisik air sumur penduduk di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan teridentifikasi tercemar limbah 
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industri kecap karena mempunyai ciri–ciri kalau musim penghujan berwarna 

agak hitam dan berbau sehingga akan mengakibatkan berbagai efek, yang 

dapat dilihat dari berbagai akibat seperti: penduduk menjadi kesulitan 

mendapatkan air bersih, tanah menjadi kurang subur, kesehatan penduduk 

menjadi terganggu karena penyakit kulit dan gatal-gatal (Observasi,2010). 

Berdasarkan fenomena diatas maka dilakukan penelitian mengenai 

akibat yang di timbulkan dari pembuangan limbah industri terhadap kualitas 

air sumur yang ada di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi dengan 

judul ”Dampak Pembuangan Limbah Industri Kecap Terhadap Kualitas Air 

Sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas  pokok permasalahan yang ditemukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah  kualitas air limbah industri kecap dan kualitas air sumur di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan air sumur  penduduk di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan? 

3. Bagaimanakah dampak pembuangan limbah industri kecap di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian dengan judul “Dampak Pembuangan Limbah Industri Kecap 

Terhadap Kualitas Air Sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan”, bertujuan untuk . 

1. Mengetahui kondisi air limbah dan air sumur akibat pembuangan limbah 

Industri Kecap di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan. 

2. Mengetahui pemanfaatan air sumur yang digunakan penduduk di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk 

memenuhi kehidupan sehari-hari. 

3. Mengetahui dampak pembuangan limbah kecap terhadap lingkungan di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

 

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 bagi PEMDA Kabupaten Grobogan khususnya Dinas 

Industri dalam memberikan ijin pendirian suatau industri agar 

memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. 

3. Sebagai masukan bagi pemilik industri kecap agar tidak membuang 

limbah kecap begitu saja.  
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E. Penegasan Masalah 

Judul penelitian yang dipilih yaitu : ”Dampak Pembuangan Limbah 

Industri  Kecap Terhadap Kualitas Air Sumur di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”. Untuk membatasi penafsiran 

istilah agar tidak terjadi salah tafsir, maka istilah dalam judul akan diperjelas 

sebagai berikut: 

1. Dampak 

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

Jadi dampak yang dimaksud disini adalah akibat negatif dari pembuangan 

limbah industri kecap yang secara bebas sehingga dapat mencemari 

lingkungan air sumur disekitarnya (Poerwadarminta,1989:183). 

2. Limbah Industri Kecap 

Limbah Industri Kecap adalah limbah yang dihasilkan dalam proses 

pembuatan kecap. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dan padat 

yang mengandung unsur-unsur kimia yang sangat membahayakan bagi 

kehidupan organisme lain khususnya manusia dan 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 didaerah sekitarnya 

(http/www.menih.com/ipb/mudex/essay.(12 januari.2010). 

Limbah yang dimaksudkan disini adalah limbah pembuangan 

pembuatan kecap yang berupa zat cair dan bewarna yang berada di sungai 

atau sebelum sampai ke sungai (saluran). 
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3. Kualitas Air Sumur 

Sifat kimia, fisika dari persedian air tanah yang dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya dan untuk mengetahui tingkat baik buruknya. Jadi 

yang dimaksud dengan kualitas pada penelitian ini adalah kadar baik 

buruknya air tanah yang ada disekitar pembuangan limbah industri kecap 

untuk sumber pemenuhan kebutuhan sehari–hari masyarakat Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan (Purwodarminto, 

1989:467). 

 

F. Sistematika Penulisan 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 beberapa hal dibawah ini. 

 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 industri pabrik kecap, kualitas air sumur dan pemanfaatan 

air sumur oleh penduduk. 
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BAB III : Metodologi Penelitian 

  Bab ini menjelaskan tentang metode yang akan diterapkan dalam 

penelitian yang terdiri dari populasi, sampel, teknik sampling, 

variabel dan metode analisis data 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

   Hasil penelitian merupakan temuan dari hasil penelitian, sedangkan 

pembahasan merupakan analisis dari hasil penelitian. 

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 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Limbah Industri Kecap 

1. Tinjauan Tentang Industri Kecap 

Kecap adalah cairan hasil fermentasi bahan nabati atau hewani 

berprotein tinggi di dalam larutan garam. Kecap berwarna coklat tua, 

berbau khas, rasa asin dan dapat mempersedap rasa masakan. Bahan baku 

kecap adalah kedelai atau ikan rucah. Yang paling banyak diolah menjadi 

kecap adalah kedelai. Mula-mula kedelai difermentasi kemudian menjadi 

semacam tempe kedelai, kemudian “tempe” ini dikeringkan dan direndam 

di dalam larutan garam. Garam merupakan senyawa yang selektif terhadap 

pertumbuhan mikroba. Hanya mikroba tahan garam saja yang tumbuh 

pada rendaman kedelai tersebut. Mikroba yang tumbuh pada rendaman 

kedelai pada umumnya dari jenis khamir dan bakteri tahan garam, seperti 

Zygosaccharomyces (khamir) dan Lactobacillus (bakteri). Mikroba ini 

merombak protein menjadi asam-asam amino dan komponen rasa dan 

aroma, serta menghasilkan asam. Fermentasi tersebut terjadi jika kadar 

garam cukup tinggi, yaitu antara 15 sampai 20% 

Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang tanah, 

biji kecipir, koro, kelapa dan lain-lain merupakan bahan pangan sumber 

protein dan lemak nabati yang sangat penting peranannya dalam 

kehidupan. Asam amino yang terkandung dalam proteinnya tidak 
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selengkap protein hewani, namun penambahan bahan lain seperti wijen, 

jagung atau menir adalah sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam 

amino tersebut  

Kacang-kacangan dan umbi-umbian cepat sekali terkena jamur 

(aflatoksin) sehingga mudah menjadi layu dan busuk. Untuk mengatasi 

masalah ini, bahan tersebut perlu diawetkan. Hasil olahannya dapat berupa 

makanan seperti keripik, tahu dan tempe, serta minuman seperti bubuk dan 

susu kedelai 

Kedelai mengandung protein 35 % bahkan pada varitas unggul kadar 

proteinnya dapat mencapai 40 - 43 %. Dibandingkan dengan beras, jagung, 

tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam, kedelai 

mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar 

protein susu skim kering 

Bila seseorang tidak boleh atau tidak dapat makan daging atau sumber 

proteinhewani lainnya, kebutuhan protein sebesar 55 gram per hari dapat 

dipenuhi dengan makanan yang berasal dari 157,14 gram kedelai. 

Kedelai dapat diolah menjadi: tempe, keripik tempe, tahu, kecap, susu, 

dan lain-lainnya. Proses pengolahan kedelai menjadi berbagai makanan 

pada umumnya merupakan proses yang sederhana, dan peralatan yang 

digunakan cukup dengan alat-alat yang biasa dipakai di rumah tangga, 

kecuali mesin pengupas, penggiling, dan cetakan. 

http://www.menlh.go.id/usaha-kecil/index-view.php?sub=7. (21 Agustus 

2010). 
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2. Cara Pembuatan Kecap Kedelai 

a. Cuci kedelai dan rendam dalam 3 liter air selama satu malam. 

Kemudianrebus sampai kulit kedelai menjadi lunak, lalu tiriskan di atas 

tampah dan dinginkan 

b. Beri jamur tempe pada kedelai yang didinginkan. Aduk hingga rata dan 

simpan pada suhu ruang (250~3000 C) selama 3~5 hari 

c. Setelah kedelai ditumbuhi jamur yang berwarna putih merata, tambahka 

larutan garam. Tempatkan dalam suatu wadah dan biarkan selama 3-4 

minggu pada suhu kamar (250~3000 C). Batas maksimum 

prosespenggaraman adalah dua bulan 

d. Segera tuangkan air bersih, masak hingga mendidih lalu saring 

e. Masukkan kembali hasil saringan, tambah gula dan bumbu-bumbu. 

Bumbu ini (kecuali daun salam, daun jeruk dan sereh) disangrai terlebih 

dahulu kemudian digiling halus dan campur hingga rata. 

http://www.menih.go.id/usaha-kecil/indek-view.php?sub=7 (21Agustus 

2010). 

 

3. Limbah Industri Kecap 

Jumlah industri untuk menghasilkan berbagai macam produk, guna 

memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini semakin meningkat. Selain 

menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh manusia, kegiatan 

produksi ini juga menghasilkan produk lain yang belum begitu banyak 

dimanfatkan yaitu limbah. Seiring dengan peningkatan industri ini, juga 
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akan terjadi peningkatan jumlah limbah. Limbah yang dihasilkan dapat 

memberikan dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan, 

seperti gangguan pencemaran alam dan pengurasan sumber daya alam, 

yang nantinya dapat menurunkan kualitas lingkungan antara lain 

pencemaran tanah, air, dan udara jika limbah tersebut tidak diolah terlebih 

dahulu. Bermacam limbah industri yang dapat mencemari lingkungan 

antara lain: limbah industri tekstil, limbah agroindustri (limbah kelapa 

sawit, limbah industri karet remah dan lateks pekat, limbah industri 

tapioka, dan limbah pabrik pulp dan kertas), limbah industri farmasi, dan 

lain-lain. Selain kegiatan industri, diperkotaan limbah juga dihasilkan oleh 

hotel, rumah sakit dan rumah tangga. Bentuk limbah yang dihasilkan oleh 

komponen kegiatan yang disebut di atas adalah limbah padat dan limbah 

cair. Menurut Sugiharto (1987 :25) air limbah adalah kotoran yang berasal 

dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air  tanah, 

air permukaan, serta buangan lainnya. 

Limbah adalah subtansi berbentuk cair, padat dan gas yang di hasilkan 

organisme atau sistem yang tidak memiliki kegunaan metode tertentu 

(Setiana, 1996:23). Dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi limbah 

cair, padat, dan gas. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun 

(Limbah B-3) dapat berbentuk padat, cair atau partikulat. Limbah B-3 

adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang 

karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun 
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tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan 

membahayakan kesehatan manusia (UU  RI No.23 th 1997).    

Buangan limbah cair industri kecap menimbulkan bau busuk karena 

terdapat komponen selulosa (bahan dasar pulp) bila tertimbun di dasar 

sungai atau lahan terbuka akan menimbulkan bau busuk. Akibat timbunan 

limbah cair ini  sebagian besar sumur gali warga sudah tidak dapat 

dimanfaatkan untuk minum, sedangkan bahan kimia yang terikut dalam 

limbah cair setiap malam menimbulkan gangguan pernafasan bagi 

penduduk yang tinggal  disekitarnya (http://www.air.bappenas.go.id).   

Pencemaran air banyak terjadi disebabkan oleh adanya pabrik dan 

limbah industri rumah tangga atau domestik. Tidak bisa dihindari kalau 

limbah industri domestik penyumbang terbesar dalam peristiwa 

pencemaran air. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau pada kesempatan 

ini akan dikemukakan kasus pencemaran yang terjadi di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaen Grobogan. Limbah ini 

disebabkan oleh adanya pabrik kecap yang berdiri di tengah-tengah 

permukiman penduduk. (http://www.air.bappenas.go.id).   

Limbah industri kecap mempunyai baku mutu air yang berbeda 

dengan baku mutu air limbah indutri farmasi, industri mebel, industri 

tekstil, industri gula, industri jamu, industri tahu, industri sabun dan 

deterjen dan indutri lainnya dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.Baku Mutu Limbah Industri Kecap 
 

NO PARAMETER 
KADAR 

MAKSIMUM 
(mg/L) 

BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM 
(kg/ton) 

Dengan Cuci Botol Tanpa Cuci Botol 

1. BOD5 100 1,0 0,8 

2. COD 175 1,75 1,4 

3. T SS 100 1,0 0,8 

4. pH 6,0- 9.0 

5. Debit Maksimum   
10 (m3/ton produk 

kecap) 
8 (m5/ton produk 

kecap) 

 Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 

a. Limbah Padat Industri Kecap 

Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, 

lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Limbah 

padat berasal dari kegiatan  industri dan domestik. Limbah domestik 

pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, limbah padat 

kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta dari 

tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat: kertas, kayu, kain, 

karet/kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, organik, bakteri, kulit telur, 

dll Sumber-sumber dari limbah padat sendiri meliputi seperti pabrik 

gula, pulp, kertas, rayon, plywood, limbah nuklir, pengawetan buah, 

ikan, atau daging. Secara garis besar limbah padat terdiri dari: Limbah 

padat yang mudah terbakar, limbah padat yang sukar terbakar, limbah 
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padat yang mudah membusuk, limbah yang dapat di daur ulang  dan 

limbah radioaktif. 

1. Dampak Pencemaran Limbah Padat  

Limbah pasti akan berdampak negatif pada lingkungan hidup 

jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar, dengan adanya 

limbah padat didalam linkungan hidup maka dapat menimbulkan 

pencemaran seperti. 

a.  Timbulnya gas beracun, seperti asam sulfida (H2S), amoniak 

(NH3), methan (CH4), C02 dan sebagainya. Gas ini akan 

timbul jika limbah padat ditimbun dan membusuk dikarena 

adanya mikroorganisme. Adanya musim hujan dan kemarau, 

terjadi proses pemecahan bahan organik oleh bakteri 

penghancur dalam suasana aerob/anaerob 

b.  Dapat menimbulkan penurunan kualitas udara, dalam sampah 

yang ditumpuk, akan terjadi reaksi kimia seperti gas H2S, 

NH3 dan methane yang jika melebihi NAB (Nilai Ambang 

Batas) akan merugikan manusia. Gas H2S 50 ppm dapat 

mengakibatkan mabuk dan pusing 

c.  Penurunan kualitas air, karena limbah padat biasanya langsung 

dibuang dalam perairan atau bersama-sama air limbah. Maka 

akan dapat menyebabkan air menjadi keruh dan rasa dari air 

pun berubah 
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2. Proses Pengolahan Limbah Padat 

Dalam memproses pengolahan limbah padat terdapat empat 

proses yaitu pemisahan, penyusunan ukuran, pengomposan, dan 

pembuangan limbah. 

a. Pemisahan 

Karena limbah padat terdiri dari ukuran yang berbedan dan 

kandungan bahan yang berbeda juga maka harus dipisahkan 

terlebih dahulu, supaya peralatan pengolahan menjadi awet. 

Sistem pemisahan ada tiga yaitu diantaranya :  

Sistem Balistik. Adalah sistem pemisahan untuk 

mendapatkan keseragaman ukuran / berat / volume. Sistem 

Gravitasi. Adalah sistem pemisahan berdasarkan gaya berat 

misalnya barang yang ringan / terapung dan barang yang berat / 

tenggelam. Sistem Magnetis. Adalah sistem pemisahan 

berdasarkan sifat magnet yang bersifat agnet, akan langsung 

menempel. Misalnya untuk memisahkan campuran logam dan 

non logam. 

b. Penyusunan Ukuran    

 Penyusunan ukuran dilakukan untuk memperoleh ukuran 

yang lebih kecil agar pengolahannya menjadi mudah. 

c. Pengomposan 

Pengomposan dilakukan terhadap buangan / limbah yang 

mudah membusuk, sampah kota, buangan atau kotoran hewan 
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ataupun juga pada lumpur pabrik. Supaya hasil pengomposan 

baik, limbah padat harus dipisahkan dan disamakan ukurannya 

atau volumenya. 

d. Pembuangan Limbah 

Proses akhir dari pengolahan limbah padat adalah 

pembuangan limbah yang dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Pembuangan di laut 

Pembuangan limbah padat di laut tidak boleh dilakukan 

pada sembarang tempat dan perlu diketahui bahwa tidak 

semua limbah padat dapat dibuang ke laut. Hal ini 

disebabkan karena :laut sebagai tempat mencari ikan bagi 

nelayan, laut sebagai tempat rekreasi dan lalu lintas kapal, 

laut menjadi dangkal, limbah padat yang mengandung 

senyawa kimia beracun dapat membunuh biota laut. 

2) Pembuangan di darat atau tanah 

Untuk pembuangan di darat perlu dilakukan pemilihan 

lokasi yang harus dipertimbangkan sebagai berikut : 

Pengaruh iklim, temperatur dan angin, struktur tanah, 

jaraknya jauh dengan permukiman, pengaruh terhadat sumber 

lain, perkebunan, flora atau fauna, pilih lokasi yang benar-

benar tidak ekonomis lagi untuk kepentingan apapun. 

http://sobatbaru.blogspot.com/2008/05/pengertian 

limbah.html (16 Februari 2010). 
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b.  Limbah Cair Industri Kecap 

1. Limbah Domestik  

   Buangan sisa atau kegiatan yang meliputi semua air dan 

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 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 udara dan air. 

Limbah industri sering mengandung bahan-bahan kimia yang 

berlebihan seperti asam alkali, minyak, vaselin, phenol, dan mercury 

(bahan radio aktif) yang dapat masuk/ diserap kedalam rantai 

makanan tumbuhan, hewan air dan dapat sampai ketubuh manusia 

(Suripin, 1987:158). 
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3. Limbah Pertaniaan  

    Aliran permukaan dari lahan pertaniaan dapat menyebabkan 

polusi air karena pemakaian pupuk, pestisida, dan herbisida pada 

tanaman pertaniaan. Polusi dari kegiatan pertaniaan juga berupa 

kotoran hewan, sisa makanan ternak (Suripin, 1987:159). 

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 

kedalam air (Suripin,1987:159). 

 

4. Kualitas Air Limbah 

Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari 

kandungan pencemar dalam limbah. Kandungan pencemar dalam limbah 

terdiri dari berbagai parameter. Semakin sedikit parameter dan semakin 

kecil konsentrasi, menunjukkan peluang pencemar terhadap lingkungan 

semakin kecil 

Limbah yang diproduksi pabrik berbeda satu dengan yang lain, 

masing-masing memiliki karakteristik tersendiri pula. Karakteristik ini 

diketahui berdasarkan parameternya. Apabila limbah masuk ke dalam 

lingkungan, ada beberapa kemungkinan yang diciptakan. Kemungkinan 

pertama, lingkungan tidak mendapat pengaruh yang berarti; kedua, ada 
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pengaruh perubahan tapi tidak menyebabkan pencemaran; ketiga, memberi 

perubahan dan menimbulkan pencemaran 

Ada berbagai alasan untuk mengatakan demikian. Tidak memberi 

pengaruh terhadap lingkungan karena volume limbah kecil dan parameter 

pencemar yang terdapat di dalamnya sedikit dengan konsentrasi kecil. 

Karena itu andaikata masuk pun dalam lingkungan ternyata lingkungan 

mamp,u menetralisasinya. Kandungan bahan yang terdapat dalam limbah 

konsentrasinya barangkali dapat diabaikan karena kecilnya. Ada berbagai 

parameter pencemar yang menimbulkan perubahan kualitas lingkungan 

namun tidak menimbulkan pencemaran, artinya : lingkungan itu 

memberikan toleransi terhadap perubahan serta tidak menimbulkan 

dampak negatif 

Kualitas limbah dipengaruhi berbagai faktor Yaitu : volume air 

limbah, kandungan bahan pencemar, frekuensi pembuangan limbah. 

Penetapan standar kualitas limbah harus dihubungkan dengan kualitas 

lingkungan 

Kualitas lingkungan dipengaruhi berbagai komponen yang ada 

dalam lingkungan itu seperti kualitas air, kepadatan penduduk, flora dan 

fauna, kesuburan tanah, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Adanya 

perubahan konsentrasi limbah menyebabkan terjadinya perubahan keadaan 

badan penerima. Semakin lama badan penerima dituangi air limbah, 

semakin tinggi pula konsentrasi bahan pencemar di dalamnya 
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Pada suatu saat badan penerima tidak mampu lagi. memulihkan 

keadaannya. Zat-zat pencemar yang masuk sudah terlalu banyak dan 

mengakibatkan tidak ada lagi kemampuannya menetralisasinya. Atas dasar 

ini perlu ditetapkan batas konsentrasi air limbah yang masuk dalam 

lingkungan badan penerima. Dengan demikian walau dalam jangka waktu 

seberapa pun lingkungan tetap mampu mentolerirnya. Toleransi ini 

menunjukkan kemampuan lingkungan untuk menetralisasi ataupun 

mengeliminasi bahan pencemaran sehingga perubahan kualitas negatif 

dapat dicegah. Dalam hal inilah perlunya batasan-batasan konsentrasi yang 

disebut dengan standar kualitas limbah 

Pada jangka waktu yang cukup jauh akan timbul kesulitan 

menetapkan perubahan kualitas karena periode waktu yang demikian jauh. 

Dengan konsentrasi limbah tertentu, tidak terjadi perubahan kualitas 

lingkungan. Artinya perubahan kualitas lingki.ngan tidak muncul dalam 

waktu relatif pendek bila hanya berdasarkan standar kualitas limbah. 

Perubahan hanya dapat dipantau pada masa-masa 20 atau 25 tahun yang 

akan datang. Dengan demikian maka standar kualitas lingkungan perlu 

ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kualitas limbah. Sebagai air 

limbah diukur dengan parameter standar kualitas limbah dan sebagai 

badan penerima diukur dengan standar kualitas lingkungan 

(http/www.menih.com/ipb/mudex/essay.(18 Agustus 2010).  
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B. Pencemaran Air  

Banyak penyebab pencemaran air tetapi secara umum dapat 

dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. 

Sumber langsung meliputi effiven yang keluar dari industri , TPA dan 

sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki badan 

air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Tanah dan air tanah 

mengandung sisa dari aktifitas pertanian seperti pupuk dan pestisida. 

Kontaminasi dari atmosfer juga berasal dari aktivitas manusia yaitu 

pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam. 

Secara umum pencemaran adalah keadaan tercemar yang merugikan 

bagi pengguna sehingga pandangan tersebut menggunakan patokan tertentu 

yaitu selagi tidak menimbulkan kerugian adalah bukan termasuk pencemaran 

(Pitojo, 2002:36). Menurut Brant dalam Pitojo (2003:21) dikatakan bahwa air 

yang tidak murni memiliki rumus molekul H2O  “X” yang pada komponen 

“X” tersebut merupakan bahan terlarut mikroorganisme, bakteri, plankton dan 

bahan-bahan lain. Air bersih merupakan syarat khusus agar terhindar dari 

unsur “X” yang terkait dengan kualitas air. Syarat tersebut diberlakukan 

karena bermanfaat untuk kelangsungan hidup. 

Pencemaran air berdampak luas, misalnya Pencemar air dapat 

diklasifikasikan sebagai organik, anorganik, radioaktif, dan asam/basa. Saat 

ini hampir 10 juta zat kimia telah dikenal manusia dan hampir 100.000 zat 

kimia telah digunakan secara komersial. Kebanyakan sisa zat kimia tersebut 

dibuang ke badan air atau air tanah. Pestisida, deterjen, PCBs, dan PCPs 
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(polychlorinated phenols), adalah salah satu contohnya. Pestisida dgunakan di 

pertanian, kehutanan dan rumah tangga. PCB, walaupun telah jarang 

digunakan di alat-alat baru, masih terdapat di alat-alat elektronik lama sebagai 

insulator, PCP dapat ditemukan sebagai pengawet kayu, dan deterjen 

digunakan secara luas sebagai zat pembersih di rumah tangga 

(http://www.kitada.eco). Dapat meracuni sumber air minum, meracuni 

makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, 

pengrusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya.   

Pada badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat (dari kegiatan 

pertanian) telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali 

(berlebihan). Ledakan pertumbuhan ini menyebabkan oksigen, yang 

seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan atau tumbuhan air, 

menjadi berkurang.  Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisi menyedot 

lebih banyak oksigen. Sebagai akibatnya, ikan akan mati dan aktivitas bakteri 

menurun (http://www.kitada.eco). 

Dalam kegiatan industri kecap, air yang telah digunakan atau air 

limbah industri kecap seharusnya tidak boleh langsung dibuang kelingkungan 

karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Air tersebut harus diolah 

terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air 

lingkungan. Jadi air limbah harus mengalami proses daur ulang sehingga 

dapat digunakan lagi. Air limbah yang dibuang inilah yang menyebabkan 

terjadinya pencemaran air. 
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Pencemaran air sumur oleh limbah industri dapat menimbulkan 

kerugian bagi yang mengkonsumsi, pencemaran air terdiri dari pencemaran 

secara fisika, kimia, dan biologi.      

    

1. Pengertian Air Bersih 

Air merupakan komponen dalam lingkungan hidup. Dalam hal ini, 

pengertian air bersih adalah cairan bersih 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 program kesehatan lingkungan dikenal adanya 2 (dua) jenis 

air yang dari aspek kesehatan layak digunakan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu air minum dan air bersih. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

416/Menkes/Per/IX/1990 tentang pengawasan dan syarat-syarat kualitas 

air yang disebut sebagai air minum adalah air yang memenuhi syarat 

kesehatan yang dapat langsung diminum, sedangkan yang disebut sebagai 

air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, yang harus dimasak 

terlebih dahulu sebelum diminum. Syarat kesehatan dimaksud meliputi 

syarat-syarat fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktifitas 

(http://www.air.bappenas.go.id).   

Kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah air bersih minimal yang 

perlu disediakan agar manusia dapat hidup secara layak yaitu dapat 
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memperoleh air yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar sehari-

hari (Sunjaya dalam Karsidi, 1999 : 18). 

Secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh 

terhadap kualitas air. Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan 

kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh 

manusia sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama 

dalam penilaian terhadap produk air minum yang dihasilkannya, maupun 

dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap 

sumber daya air (Saiful, 2001:4). 

 

2. Kualitas Air Sumur 

Air sumur merupakan sumber utama air minum bagi masyarakat 

yang tinggal didaerah perkotaan. Untuk mendapatkan sumber air tersebut 

umumnya manusia membuat sumur gali atau sumur pantek. Air  tanah 

sering mengandung Zat besi (Fe) dan Mangan (Mn) cukup besar. Adanya 

kandungan Fe dan Mn dalam air menyebabkan warna air tersebut berubah 

menjadi kuning-kecoklatan setelah beberapa saat kontak dengan udara. 

Disampaing dapat mengganggu kesehatan juga menimbulkan bau yang 

kurang enak serta menyebabkan warna kuning pada dinding bak serta 

bercak-bercak kuning pada pakaian. Oleh karena itu menurut PP. No. 20 

Tahun 1990 tersebut, kadar (Fe) dalam air minum maksimum yang di 

bolehkan adalah 0,3 mg/Lt, dan kadar Mangan (Mn) dalam air minum 

yang di bolehkan adalah 0,1 mg/Lt (http://www.air.bappenas.go.id).   
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Air tanah adalah air yang ada dibawah permukaan tanah di dalam 

zone jenuh dimana tekanan hidrostatistiknya sama atau lebih besar dari 

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

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

peresapan air dari permukaan tanah. Biasanya untuk mendapatkan air tanah 

dangkal ini dengan cara membuat sumur gali. Air sumur merupakan salah 

satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di dunia. Air sumur atau air 

tanah dangkal adalah air tanah yang berada pada kedalaman sampai 15 m. 

Dinamika air tanah bebas karena lapisan air tersebut tidak berada di dalam 

tekanan. Profil permukaan air tanah dangkal tergantung dari profilpermukaan 

tanah dan lapisan tanah itu sendiri  (Surbakti, 1987 :4). Air tanah dalam 

terdapat setelah lapis rapat air yang pertama.   

Klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. Berdasarkan peraturan 

pemerintah tersebut, kualitas air diklasifikasikan menjadi empat kelas 

yaitu sebagai berikut. 

a. Kelas I : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

sama dengan kegunaan tersebut. 

b. Kelas II : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / 

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

untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air sama dengan kegunaan tersebut. 
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c. Kelas III : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

membudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

sama dengan kegunaan tersebut. 

d. Kelas IV : air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

sama dengan kegunaannya.  

Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, memasak, mencuci dan 

lainnya. Kebanyakan air yang bersumber dari mata air kualitasnya baik 

sehingga umumnya digunakan sebagai sumber air minum oleh masyarakat 

sekitarnya. Sebagai sumber air minum masyarakat, maka harus memenuhi 

beberapa aspek yang meliputi kuantitas, kualitas dan kontuinitas. Khusus 

dari segi kualitas harus memenuhi syarat kualitas fisik, kimia, 

mikrobiologi dan radioaktifitas (WHO, 2004 :25). Kualitas fisik yang 

dimaksud mencakup beberapa parameter yaitu kekeruhan, warna, rasa dan 

bau. Rasa dan bau dapat berasal dari keadaan alamiah air yang 

mengandung bahan kimia organik dan anorganik dan dapat pula karena 

adanya proses biologik seperti mikroorganisme air (Irianti dan 

Sasimartoyo, 2006 dalam Arthana:30). Adapun indikator utama yang 

dipakai dalam menentukan kualitas mikrobiologi adalah keberadaan 

bakteri  Escerichia coli. Bakteri ini biasanya terdapat dalam tinja manusia 

maupun hewan dan sangat jarang ditemui ditempat yang bebas dari 
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pencemaran tinja, namun terbukti dapat tumbuh ditanah yang beriklim 

tropis. Bakteri E. coli ini sangat peka terhadap proses disinfeksi 

dibandingkan dengan protozoa dan virus yang menyebabkan penyakit 

perut (Irianti Sasimartoyo, 2006 dalam Arthana :33). 

 

3. Kualitas Air Minum 

Sesuai dengan ketentuan badan dunia yang menangani kesehatan 

(WHO) maupun Departemen Kesehatan layak tidaknya air untuk 

kehidupan manusia ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas secara 

fisika, secara kimia, dan biologis (Suriawiria, 2005:80). 

a. Kualitas Fisika Air Minum  

Kualitas secara fisika meliputi suhu, warna, rasa, bau, dan 

kekeruhan. Berikut penjelasan tentang kualitas fisika air. 

1. Suhu 

Temperatur dari air akan akan mempengaruhi penerimaan 

masyarakat akan air tersebut dan dapat mempengaruhi pula reaksi 

kimia dalam pengelolaan terutama apabila temperatur tersebut sangat 

tinggi. Suhu dimasukkan sebagai unsur standar  persyaratan untuk : 

a). Menjaga penerimaan masyarakat terhadap air minum yang    

dibutuhkannya. 

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

yang mungkin  terdapat dalam air, serendah mungkin. 



21 

 

c). Menjaga adanya temperatur air yang sedapat mungkin tidak 

menguntungkan bagi pertumbuhan mikro organisme dan virus 

dalam air (Sutrisno,1996:27-28). 

2.  Kekeruhan  

Kekeruhan adalah ukuran yang menggunkan efek cahaya 

sebagai dasar untuk mengukur keadaan air sungai, kekeruhan ini 

disebabkan oleh adanya benda tercampur atau benda kolloid di 

dalam air (Soegiarto,1987:9). 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 air akan semakin keruh. 

3.  Warna  

Banyak air permukaan khususnya yang 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. Hai ini meningkatkan 

bahwa . 

a). Air yang berwarna dalam tingkatan tertentu akan mengurangi 

segi estetika, dan tidak diterima oleh masyarakat.  
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b). Tidak diterimanya air minum yang berasal dari penyediaan air 

untuk minum, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa 

masyarakat akan mencari sumber air lain. 

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

diharapkan bahwa semua air minum yang akan diberikan kepada 

masyarakat akan dapat langsung diterima masyarakat 

(Soetrisno,1996:28). 

4. Bau dan Rasa 

Bau dan rasa pada air minum akan mengurangi penerimaan 

terhadap air tersebut. 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 seperti phenol. Efek kesehatan yang 

ditimbulkan oleh adanya rasa dalam air ini adalah sebagai berikut. 

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

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

b). 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 (Soetrisno,1996:30). 

5.  Jumlah Zat Padat Terlarut/Total Dissolved Solids (TSD) 

Air minum yang baik tidak boleh mengandung zat padatan yang 

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

Dalam portable water kebanyakan bahan padat terdapat dalam 

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

juga gas-gas yang terlarut. Kandungan total solids pada portable 

water biasanya berkisar antara 20-1000 mg/1 dan sebagai satu 

pedoman kekerasan dari air akan meningkatkan total solids, 

disamping itu pada semua bahan cair jumlah koloid yang tidak 

terlarut dan bahan yang teruspensi akan meningkat sesuai derajat 

dari pencemaran (Soetrisno,1991:33). 

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

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

Indonesia untuk air minum dalah < 500 mg/1. Pengaruh yang 

menyangkut  aspek kesehatan dari 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.  

 

b. Kualitas Kimia Air Minum 

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

zat kimia tertentu dalam jumlah melampauhi batas yang telah di 
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tentukan. Untuk kualitas air minum ini diukur melaui beberapa 

parameter. 

standar yang diusulkan untuk badan air sumber air minum yang 

meliputi parameter kimia yaitu: pH, fenol, sianida, khlorida, khromium, 

timbal, oksigen terlarut, dan TDS (Suriawiria, 2005:86). 

1. Derajat Keasaman (pH Air) 

pH merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 

intensitas keadaan asam atau basa sesuatu larutan (Sutrisno, 

1991:32). Goncangan pH perairan dapat terjadi karena terbentuknya 

asam dan basa kuat, gas-gas dalam perombakan bahan organik, 

reduksi karbon organik, dan proses metabolisme air. pH yang baik 

bagi air minum dan air limbah adalah netral yaitu 7 (Sugiharto, 

1987:31). 

Kenaikan pH pada badan perairan biasanya akan diikuti 

dengan semakin kecilnya kelarutan dari senyawa-senyawa logam 

yang ada di perairan itu. Perubahan tingkat stabil dari kelarutan 

tersebut biasanya terlihat dalam bentuk pergeseran persenyawaan. 

Umumnya pada pH yang semakin tinggi, maka kestabilan akan 

bergeser dari karbonat ke hidroksida yang akan mengendap dan 

membentuk lumpur (Palar, 2004:36). 

2. Klorida 

Kadar klorida di dalam air alami dihasilkan dari rembesan 

klorida yang ada di dalam batuan dan tanah serta dari daerah pantai 
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dan rembesan air laut (Sugiharto, 1987:31). Ion klorida adalah salah 

satu anion anorganik utama yang ditemukan di perairan alami dalam 

jumlah lebih banyak daripada anion halogen lainnya. Klorida 

merupakan zat terlarut dan tidak menyerap Sebagai khlor bebas 

berfungsi desinpektan tapi dalam bentuk ion yang bersenyawa 

dengan ion natrium menyebabkan air menjadi asin dan dapat 

merusak pipa-pipa instalasi (Ginting, 2007:55).  

Menurut Effendi (2003:136) ion klorida adalah salah satu 

anion anorganik utama yang ditemukan di perairan alami dalam 

jumlah lebih banyak dari pada anion halogen lainya. Sebagian besar 

klorida bersifat mudah larut, dan kadar klorida bervariasi menurut 

iklim. 

3. Fenol 

Fenol dan bahan organik kompound adalah bahan yang 

merupakan penyebab timbulnya rasa yang ada di dalam air minum 

terutama apabila air tersebut dilakukan klorinasi. Fenol ini dihasilkan 

dari industri dan apabila konsentrasi mencapai 500 mg/l masih dapat 

dioksidasi melalui proses biologis, akan tetapi akan sulit 

penguraiannya apabila telah mencapai kadar yang melebihi tersebut 

di atas (Sugiharto, 1987:30). 

Kandungan fenol berdasarkan standar baku mutu tentang 

kualitas air dan pengendalian air menurut peraturan daerah  
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No. 82 Tanggal 14 Desember 2001 batas maksimum yang 

dianjurkan adalah sebesar 1 mg/l.  

4. Sianida 

Sianida merupakan kelompok senyawa anorganik dan organik 

dengan siano (CN) sebagai struktur utama. Biasanya, senyawa ini 

dihasilkan dalam pemrosesan logam. Sianida berdampak negatif 

terhadap mahluk hidup, yakni mengganggu fungsi hati, pernafasan, 

dan menyebabkan kerusakan tulang. Keberadaan sianida sangat 

dipengaruhi oleh pH, suhu, oksigen terlarut, salinitas, dan 

keberadaan ion lain. Sianida dalam bentuk ion mudah terserap oleh 

bahan-bahan yang tersuspensi maupun oleh sedimen dasar (Effendi, 

2003:185). 

Konsentrasi sianida dalam air minum yang melebihi standar 

yang ditetapkan akan dapat mengganggu metabolisme oksigen, 

sehingga jaringan tubuh tidak mampu mengubah oksigen, selain itu 

dapat pula meracuni hati (Soetrisno, 1991:49). 

Standar konsentrasi maksimal sianida yang diperbolehkan 

menurut  standar baku mutu tentang kualitas air dan pengendalian air 

No. 82 Tanggal 14 Desember batas maksimum yang dianjurkan 

adalah sebesar 0,1 mg/l.  

5. Khromium 

Khromium termasuk unsur yang jarang ditemukan pada 

perairan alami. Khromium dengan senyawa bervalensi tujuh lebih 
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berbahaya bila dibandingkan dengan Khromium bervalensi tiga. 

Apabila terpapar oleh khromium ini dapat menyebabkan kanker pada 

kulit dan saluran pencernaan (Sugiharto, 1987:47). 

Logam berat, khromium termasuk logam yang mempunyai 

daya racun tinggi. Sifat racun ynag dibawa oleh logam ini juga dapat 

mengakibatkan terjadinya keracunan akut dan keracunan kronis 

(Palar, 2004:139).  

6. Timbal (Pb) 

Timbal pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan 

tersuspensi. Kelarutan timbal cukup rendah sehingga kadar timbal di 

dalam air relatif sedikit. Akumulasi timbal di dalam tubuh manusia 

mengakibatkan gangguan pada otak, serta kemunduran mental pada 

anak yang sedang tumbuh. Timbal tidak termasuk unsur yang 

esensial bagi mahluk hidup, bahkan unsur ini bersifat toksik bagi 

hewan dan manusia karena dapat terakumulasi pada tulang (Effendi, 

2003:189). 

Timbal atau timah hitam dan persenyawaanya dapat berada di 

dalam badan perairan secara alamiah dan sebagai dampak dari 

aktivitas manusia. Secara alamiah, timbal dapat masuk ke badan 

perairan melalui pengkristalan timbal di udara dengan bantuan air 

hujan. Proses korosifikasi dari batuan mineral akibat hempasan 

gelombang dan angin, juga merupakan salah satu jalur sumber 

timbal yang akan masuk ke dalam badan perairan (Palar, 2004:80). 
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7. Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut dalam 

perairan. Kadar oksigen yang terlarut di perairan alami bervariasi, 

tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air dan tekanan atmosfer. 

Semakin besar suhu dan ketinggian serta semakin kecil tekanan 

atmosfer, kadar oksigen terlarut semakin kecil. Kadar oksigen 

terlarut yang tinggi tidak menimbulkan pengaruh fisiologis bagi 

manusia (Effendi, 2003:81). 

Kadar oksigen terlarut dapat dijadikan ukuran untuk 

menentukan kualitas air. Kehidupan di air dapat bertahan jika 

terdapat oksigen terlarut minimal sebanyak 5 ppm. Oksigen terlarut 

dapat berasal dari proses fotosintesis tanaman air dan dari atmosfer 

yang masuk ke dalam air dengan kecepatan tertentu (Palar, 2004:77). 

8. Total Dissolved Solid (TDS) 

TDS adalah bahan-bahan terlarut yang berupa senyawa-

senyawa kimia dan bahan-bahan lain. TDS biasanya disebabkan oleh 

bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan 

diperairan. Adapun ion-ion yang biasa terdapat di perairan misalnya: 

besi, kalium, nitrat, boron. Nilai TDS perairan sangat dipengaruhi 

oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah dan pengaruh 

antropogenik (berupa limbah domestik dan industri) (Effendi, 

2003:66). 
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Standar konsentrasi maksimal TDS yang diperbolehkan 

menurut  standar baku mutu tentang kualitas air dan pengendalian air 

No. 82 Tanggal 14 Desember batas maksimum yang dianjurkan 

adalah sebesar 1500 mg/. 

c. Kualitas Biologi Air Minum 

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/100 ml air (Soetrisno,1996:30). 

1. Colli 

Air minum tidak boleh mengandung bakteri-bakteri penyakit 

(patogen) sama sekali tidak boleh mengandung bakteri coli melebihi 

batas–batas yang telah ditentukan yaitu 1 coli/100 ml air (Soetrisno, 

1991 : 23). 

2. COD (Chemical Oxygen Demand) 

COD yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang 

dibutuhkan oleh bahan oksidan misalnya kalium dikromat untuk 

mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat dalam air 

(Nurdijanto, 2000 : 15). Kandungan COD dalaair bersih berdasarkan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 82 / 2001 mengenai baku mutu 

air minum golongan B maksimum yang dianjurkan adalah 12 mg/l. 

Apabila nilai COD melebihi batas dianjurkan, maka kualitasair 

tersebut buruk. 
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3. BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

Adalah jumlah zat terlarut yang dibutuhkan oleh organisme 

hidup untuk memecah bahan – bahan buangan didalam air 

(Nurdijanto, 2000 : 15). Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan 

organik yang sebenarnya tetepi hanya mengukur secara relatif 

jumlah oksigen yang dibutuhkan. Penggunaan oksigen yang rendah 

menunjukkan kemungkinan air jernih, mikroorganisme tidak tertarik 

menggunakan bahan organik makin rendah BOD maka kualitas air 

minum tersebut semakin baik.  

Kandungan BOD dalam air bersih menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No 82 / 2001 mengenai baku mutu air dan air minum 

golongan B maksimum yang dianjurkan adalah 6 mg/l. 

Tabel 2. Persyaratan Kualitas Air Bersih Secara Fisika, Kimia,    
Biologi 

No Parameter Satuan Kadar maksimum 
yang 
diperbolehkan 

keterangan 

 A.Fisik    

1. Bau - - Tidak berbau 
2. Kekeruhan Skala 

NTU 
25 - 

3. Rasa - - Tidak berasa 
4. Suhu 0C Suhu udara + 30 C - 
5 Warna - - - 

 B. Kimia    

1. Besi (Fe) Mg/l 1,0 - 
2. PH Mg/l 6,5-9,0 Merupakan batas 

minimum dan 
maksimum khusus 
air hujan Ph 
minimum 5,5 

3. Zink (Zn) - 15 - 
4 Aluminium (Al)  Mg/l 0,2 - 
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5. Total Disolved 
Solid (TDS) 

Mg/l 1,500 - 

 C. Biologi    

1. BOD 
(Biochemichal 
Oxygen Demand) 

Mg/l 6 - 

2. COD (Chemical 
Oxygen Demand) 

Mg/l 12 - 

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan RI NO.82/2001 

 Kualitas air minum harus lebih tinggi dari pada kualitas air 

bersih ditinjau dari beberapa komponen pendukungnya. Penyediaan 

air minum hendaknya kontinyu akan kualitasnya, apabila mengalami 

gangguan akan membahayakan masyarakat terutama pada kesehatan 

penduduk. 

Maka dari itu syarat air minum antara lain : harus baik secara 

fisik,(tidak menggangu panca indra), harus baik secara kimia (tidak 

mengandung zat beracun) dan bebas dari penyakit. 

 

C. Pemanfaatan Air Sumur 

Air merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan sehari-hari mahluk hidup di dunia ini. Air merupakan 

bagian terpenting bagi mahluk hidup baik hewan, tumbuhan maupun 

manusia. Demikian pula manusia mungkin dapat hidup selama beberapa hari 

tanpa makan tetapi tidak akan bertahan hidup selama beberapa hari tanpa 

minum. 

Air selain sebagai alat pemenuhan kebutuhan juga merupakan sarana 

utama untuk meningkatkan derajat kesehatan mahkuk hidup terutama 
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manusia, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam 

penularan terutama penyakit perut dan kulit yang banyak terjadi di Indonesia. 

Melalui penyediaan air bersih baik dari kualitas maupun kuantitas disuatu 

daerah, maka penyebaran penyakit menular dalam hal ini adalah 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,1987:1). 

Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada 

suatu sistem penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka suatu 

sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi (Soetrisno,2004:13).  

Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia 

berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya. Akan tetapi banyak hal air 

yang dipergunakan tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan, karena sering 

ditemui air tersebut mengandung bibit atau zat-zat tertentu yang dapat 

menimbulkan penyakit yang justru membahayakan kelangsungan hidup 

manusia. 

Pemanfaatan air tanah dangkal untuk memenuhi kebutuhan atau 

keperluan rumah tangga akan air bersih dan air untuk industri sudah banyak 

dilakukan. Air juga mengalami sirkulasi yang disebut daur hidrologi, yaitu 

pola pendauran air yang umum dan terdiri susunan gerakan-gerakan air yang 

rumit dan transformasi-transformasinya (Lee,1989:53). 
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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 di atas permukaan bumi, sehingga ketersediaannya disuatu 

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

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sumur dangkal 

adalah sebagai berikut. 

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

agar   perembesan air permukaan dapat dihindari.   

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

mencegah 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 bibit sumur hendaknya diberi tembok pengaman setinggi 1 m 

(Soetrisno,1991:17). 

Kebutuhan air bersih yaitu banyaknya air yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari misalnya mandi, 

menyiram tanaman dan lain-lain. 
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Tabel 3. Beberapa Penelitian Tentang Kualitas Air 

Nama dan 
Tahun Tema/Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil Penelitian 

Wahyu Mustika 
Jati 
Tahun (2008) 

Kualitas air sumur akibat 
pembuangan limbah 
industri batik di Desa 
Simbangkulon 
Kecamatan Buaran 
Kabupaten Pekalongan 

1. Mengetahui persebaran pencemaran 
limbah industri batik. 

2. Mengetahui kualitas air sumur 
penduduk akibat pembuangan limbah 
industri batik. 

Populasi: air sumur dan 
limbah batik. Sampel 
menggunakan sampling area, 
12 sampel (9 air sumur) (3 
air limbah). Variabel: 
persebaran limbah, kualitas 
limbah dan air sumur. 
Analisis data: deskriptif dan 
komparatif. 

1. Pencemaran limbah industri 
batik sesuai arah aliran air. 

2. Kualitas limbah secara fisik 
tidak memenuhi standar. 

3. Kualitas air sumur tidak 
memenuhi standar kualitas air. 

Eko Kurniawan 
Tahun (2006) 

Menentukan kualitas air 
sumur di Dukuh 
Watubaban Kelurahan 
Gedanganak Kabupaten 
Semarang 

1. Mengetahui kualitas air sumur sekitar 
aliran sungai pembuangan limbah 
industri tekstil Dukuh Watubaban. 

2. Pemanfaatan air sumur oleh 
masyarakat Dukuh Watubaban. 

Populasi: air sumur dan KK 
di sepanjang aliran sungai. 
Sampel menggunakan 
purposive sampel. Variabel: 
kualitas air, pemanfaatan dan 
penggunaan air. Analisis 
data: deskriptif dan 
komparatif. 

1. Kualitas air sumur tidak 
memenuhi standar kualitas air 
bersih. 

2. Pemanfaatan air sumur oleh 
masyarakat, sebesar 65,92 
l/hari  

Cahyo Nugroho 
Tahun (2009) 

Kondisi limbah industri 
kertas dan kualitas air di 
Desa Jati Kulon 
Kecamatan Jati 
Kabupaten Kudus 

1. Mengetahui kondisi air limbah 
industri kertas dan air sumur di Desa 
Jati. 

2. Mengetahui  pemanfaatan air sumur 
penduduk di Desa Jati. 

3. Mengetahui  dampak pembuangan 
limbah cair industri kertas di Desa 
Jati. 

Populasi: KK di sekitar 
pembuangan limbah, air 
sumur. Sampel menggunakan 
sampling area, 12 sampel  (9 
air sumur) (3 air limbah). 
Variabel: kualitas air sumur 
dan air limbah. Analisis data: 
deskriptif dan komparatif. 

1. Kualitas limbah cair tidak 
sesuai dengan baku mutu air 
limbah. 

2. Pemanfaatan air sumur oleh 
masyarakat 51,96 l/hari. 

3. Pencemaran air di Desa Jati 
Kulon disebabkan adanya hasil 
buangan limbah industri kertas 
PT. Pusaka Raya 
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Sofa Pujiari 
Tahun (2010) 

Kualitas air sungai 
Meduri dan air sumur di 
Desa Tegaldowo 
Kecamatan Tirto 
Kabupaten Pekalongan 

1. Mengetahui kualitas air sungai dan air 
sumur di Desa Tegaldowo. 

2. Mengetahui pemanfaatan air sumur 
penduduk Desa Tegaldowo. 

Populasi: KK sekitar sungai 
meduri, air sumur. Sampel 
menggunakan sampling area, 
9 sampel (6 air sumur) (3 air 
limbah). Variabel: kualitas 
air sungai dan sumur. 
Analisis data: deskriptif dan 
komparatif. 

1. Parameter air sungai dan air 
sumur  yang tidak sesuai 
adalah warna, bau, suhu, TSS, 
pH, COD, amoniak, sulfida, 
klorida, kromium dan DO. 

2. Pemanfaatan air sumur oleh 
masyarakat Desa Tegaldowo 
sebesar 63,45 l/hari 

Siswoyo  
Tahun (2010) 

Dampak Pembuangan 
Limbah Industri Kecap 
Terhadap Kualitas Air 
Sumur di Kelurahan 
Purwodadi Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten 
Grobogan 

1. Mengetahui dampak 
pembuangan limbah kecap terhadap 
lingkungan di Kelurahan Purwodadi 
Kecamatan Purwodadi. 

2. Mengetahui kondisi air 
limbah dan air sumur akibat 
pembuangan limbah cair Industri 
Kecap di Kelurahan Purwodadi 
Kecamatan Purwodadi. 

3. Mengetahui pemanfaatan 
air sumur yang digunakan penduduk 
di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 
Purwodadi untuk memenuhi 
kehidupan sehari-hari. 

 
 

populasi :KK di sekitar 
pembuangan limbah industri 
kecap, air sumur. 
sample menggunakan 
sampling area, 6 sample  (1 
air limbah) (5 air 
sumur).Variabel :kualitas air 
limbah dan air sumur. 
Analisis data : deskriptif dan 
komparatif 

 
1. Kualitas limbah cair 

semuanya tidak sesuai dengan 
baku mutu yang di tetapkan 
pemerintah. 

2. Pemanfaatan air sumur oleh 
penduduk 21,970/hari 

3. Pencemaran yang terjadi di 
Kelurahan Purwodadi 
Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan 
disebabkan karena adanya 
pabrik kecap 

 
 
 
 
 
 

Sumber: Kumpulan Referensi Skripsi Kualitas Air Perpustakaan Jurusan Geografi UNNES 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan mengambil 2 populasi meliputi yaitu. 

1. Kepala keluarga yang tinggal di sekitar pembuangan limbah industri kecap 

yang mempunyai sumur. Populasi ini untuk menggali data tentang  

pemanfaatan dan pemakaian air tiap hari pada setiap rumah tangga. 

2. Air sumur penduduk dan limbah cair yang berada di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan di sepanjang aliran  

pembuangan limbah indutri kecap. Setiap sampel air sumur dan air limbah 

diambil untuk diujikan di laboratorium. 

 

B. Sampel Penelitian  

Pengambilan sampel Kepala Keluarga yang memiliki sumur di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yang 

tinggal di sekitar daerah industri diambil sebanyak 547 KK yang terbagi 

menjadi 12 RT dan 3 RW (BPS,2007:48). Sementara itu, bila populasi lebih 

dari 100, diambil sampel sebanyak 10-15% atau lebih (Suharsimi, 1996:120). 

Sampel diabil 10% karena sampel yang digunakan bersifat homogen, 

sehingga  sampel sudah bisa mewakili jumlah dari populasi dan Penduduk di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan semuanya 
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mengguakan air sumur untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan hal 

tersebut, maka sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 50 KK 

(10% dari 547 KK) secara Proporsional Random Sampling karena untuk 

memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subjek dari setiap strata 

atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya 

subjek dalam masing-masing strata atau wilayah.  

  Sampel untuk penentuan pengambilan air sumur dan air limbah yang 

dilakukan melalui metode Sampling Area yaitu dengan mengambil sampel air 

berdasarkan lokasi yang di perkirakan dipengaruhi oleh pembuangan limbah 

industri kecap terdiri dari 5 sampel air sumur di sekitar limbah industri kecap  

yang dilewati arah aliran air tanah yang ditentukan melalui peta aliran air 

tanah. Sampel  1 dan 2 diambil pada jarak 10 m, sampel 3 dan 4 diambil pada 

jarak 20 m dan  sampel 5 diambil pada jarak 30 m.  

                    

Gambar 1. Pengambilan sampel air sumur 
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Gambar 2. Sampel air sumur (kiri) dan sampel air limbah (kanan) 
 

Lokasi sampel air sumur yang tersebar di 6 titik lokasi didistribusikan 

sebagai berikut.  

Tabel 4. Lokasi titik pengambilan sampel air limbah kecap dan air 
sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

No Kode Sampel 
KOORDINAT 

X Y 

1 Pabrik Kecap 490.194,21 9.216.206,79 

2 S1 490.232,04 9.216.265,26 

3 S2 490.290,52 9.216. 244,62 

4 S3 490.328,35 9.216.299,66 

5 S4 490.201,09 9.216.323,73 

6 S5 490.118,54 9.216.306,53 

Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2010 

 

 



39 

 

 

Gambar 3 : Peta Lokasi Pengambilan Sample Air Sumur dan Lokasi Industri Kecap di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi,2002:96). Untuk variabel penelitian ini 

ada dua yaitu sebagai berikut. 

1.  Kualitas Air Limbah Industri Kecap. 

1) Kualitas Limbah secara fisika yang terdiri dari suhu, warna, bau, 

kekeruhan dan TSS melalui kontak langsung dan uji laboratorium. 

2) Kualitas limbah secara kimia yang terdiri dari parameter pH, BOD, 

COD, Fenol, melalui uji laboratorium. 

2.   Kualitas Air Sumur Penduduk. 

1) Kualitas air sumur secara fisika yang terdiri dari suhu, warna, rasa, bau, 

kekeruhan dan TDS melalui kontak langsung dan uji laboratorium. 

2) Kualitas air sumur secara kimia yang terdiri dari parameter pH, Klorida, 

Sianida, DO, Fenol dan Khromium valensi 6 melalui uji laboratorium. 

3.  Pemanfaatan air sumur yang digunakan penduduk untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari: Berapa banyak keperluan air bersih untuk mandi, 

mencuci, memasak dan minum.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara. 

1. Metode Observasi 

 Observasi dilakukan secara efektif terutama mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan  permasalahan pada penelitian ini. Pengamatan yang 
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dilakukan meliputi kondisi fisik dan sosial penduduk (untuk pemanfaatan 

dan penggunaan air sumur) di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan, keadaan lingkungan industri kecap, tempat 

pembuangan limbah industri  kecap, termasuk bagaimana  cara pengambilan 

sampel air sumur yang nantinya akan diuji di laboratorium. 

2. Metode Angket 

 Angket yang digunakan sebagai metode pokok, sekaligus sebagai 

alat pengumpul data (kuesioner) yaitu dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu. 

3. Metode Dokumentasi 

 Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi, yang dimaksud metode dokumentasi adalah cara memperoleh 

data mengenai hal-hal yang berupa kondisi penduduk, luas wilayah yang 

diperoleh melalui data monografi Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan, data curah hujan yang diperoleh dari BPS 

serta foto-foto proses pembuatan kecap dan pengambilan sampel air. 

4. Metode Pengambilan Sampel Air Limbah dan Air Sumur 

 Pengambilan sampel air limbah dan air sumur di Kelurahan 

Purwodadi  dilakukan dengan cara mengambil air limbah dan air sumur 

yang masing-masing dimasukkan ke dalam botol berukuran 1 liter kemudian 

segera ditutup menggunakan penutup yang rapat udara dan disimpan dalam 

tas plastik lalu dibawa ke laboratorium. Sampel air khususnya air limbah 
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diberi lartutan MnCl dan NaOH, untuk mendapatkan hasil nilai dari 

parameter BOD dan COD. Pengambilan sampel air limbah dan air sumur 

dilakukan pada waktu siang hari. Selanjutnya air limbah dan air sumur yang 

telah diambil harus segera dilakukan pemeriksaan dilaboratorium karena air 

sampel yang telah diambil untuk diujikan tidak boleh melebihi batas waktu 

yang ditentukan, yaitu 3 hari setelah pengambilan. 

5. Uji Laboratorium 

      Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengambilan 

sampel air dari beberapa lokasi pada Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan. Tekniknya dengan pengambilan air dari 

sumur-sumur yang berada di daerah penelitian dengan jarak pengambilan 

sampel yang berada pada tiap Rukun Warga. 

      Analisis laboratorium dilakukan setelah sampel air yang ada didalam 

botol terisi air penuh, tidak boleh terdapat gelembung udara dan diberi 

bahan pengawet berupa asam sulfat untuk parameter  BOD, COD, kemudian 

ditutup dengan menggunakan penutup yang rapat. Langkah selanjutnya air 

sampel yang telah diambil untuk diujikan tidak boleh melebihi batas waktu 

yang telah ditentukan yaitu tiga hari setelah pengambilan.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 
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1. Interpretatif Kartografi  

Data lapangan yang didapat seperti data elevasi dan data kedalaman muka 

air sumur, kemudian dianalisis menggunakan analisis interpretatif kartografi yaitu 

dengan mengolah data ketinggian dan data kedalaman muka air sumur dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografi untuk mendapatkan interpretasi 

mengenai arah aliran air tanah dalam wujud peta aliran air tanah digunakan untuk 

mengetahui persebaran pencemaran limbah industri kecap di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.  

2. Diskriptif  

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu pengolahan data 

dengan melakukan proses mengatur dan mengurutkan data yang terdiri dari 

catatan di lapangan, baik dilakukan dengan observasi maupun angket kemudian 

diatur dan diurutkan berdasarkan kebutuhan penelitian yang kemudian dianalisis. 

3. Analisa Komparatif 

Setelah mendapatkan data laboratorium mengenai unsur-unsur yang 

terkandung pada sampel air limbah maupun sampel air sumur, kemudian kualitas 

air limbah dan kualitas air sumur dari hasil uji laboratorium dibandingkan dengan 

baku mutu tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran air sehingga 

diketahui hasil dari unsur kandungan oleh air limbah kecap terhadap air sumur 

penduduk Kelurahan Purwodadi. 

Analisa komperatif digunakan untuk membandingkan kualitas air limbah 

kecap dan kualitas air sumur penduduk dengan baku mutu Peraturan Pemerintah 
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No.82 tanggal 14 Desenber 2001 tentang kualitas air dan pengendalian 

pencemaran air. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini melalui beberapa tahapan penelitian sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

 Merupakan tahap pra lapangan yang dilakukan sebelum melakukan 

kegiatan lapangan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi: survey 

awal daerah penelitian dan studi pustaka yaitu mengumpulkan literatur dari 

berbagai macam sumber yang mendukung penelitian ini, serta pembuatan 

peta sebagai dasar penelitian. 

2. Tahap Lapangan  

 Pada tahap ini dilakukan kegiatan lapangan yaitu penentuan sampel 

dan pengambilan sampel yang berupa sampel air limbah dan sampel air 

sumur, memasukkan sampel air sumur dan sampel air limbah ke 

laboratorium, serta pengumpulan data mengenai fakta-fakta di lapangan 

menggunakan metode observasi, angket dan dokumentasi. 

3. Tahap Pengolahan dan Evaluasi Data 

  Tahap ini merupakan kegiatan evaluasi data sampel air sumur dan 

sampel air sungai yang diambil dari lapangan kemudian di uji laboratorium 

untuk mengetahui apakah unsur-unsur yang ada pada air sungai terdapat 

pada air sumur sehingga di ketahui adanya pencemaran oleh pabrik kecap 

dan untuk mengetahui kualitas air sumur maka dikomparasikan dengan 



54 

 

Baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tanggal 14 

Desember 2001. 

4. Tahapan Analisis dan Penulisan Skripsi 

 Merupakan kegiatan pasca lapangan, yang terdiri dari analisis data 

secara deskriptif dan komparatif dan penulisan laporan hingga menjadi 

skripsi. Ketiga tahapan penelitian di atas dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian yang disajikan pada Gambar 4. 
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G. Diagram Alir Penelitian 
”Dampak Pembuangan Limbah Industri Kecap Terhadap Kualitas Air Sumur 

di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

 
Gambar 4 : Diagram Alir Penelitian 

SUMUR PENDUDUK 

Peta kontur dan kedalaaman air 
tanah 

Pengukuran elevasi dan 
kedalaman muka air sumur

Penentuan sample dan koordinat 
sumur dengan cara sampling area 

dan GPS 
Penentuan Sampel dan 

Koordinat Pabrik  

PABRIK 

Peta Aliran Air Tanah 

Pencemaran limbah cair industri kecap terhadap kualitas air sumur 

Komparasi dengan baku mutu air No. 82 Tanggal 14 Desember 2001 

Kualitas air sumur 

Pemeriksaan 
laboratorium

Pemeriksaan 
laboratorium 

Pengambilan 
sampel air sumur

Pengambilan 
sampel air limbah 

Kualitas limbah 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 Di Kabupten Grobogan terdapat beberapa lokasi industri 

pembuatan kecap salah satunya kecap yang ada di  Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Daerah tersebut merupakan 

salah satu daerah yang terkena dampak pembuangan limbah pabrik kecap. 

Akibatnya yang ditimbulkan yaitu tercemarnya sumber air yang banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari 

terutama untuk minum yang kualitasnya perlu diuji di Laboratorium untuk 

mengetahui apakah air yang berada di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan  layak dikonsumsi atau tidak. Air sumur 

banyak yang tercemar oleh limbah industri kecap, karena limbah industri 

kecap langsung dialirkan ke selokan atau sungai yang melewati Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.   

  Gambaran umum Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan akan diuraikan dalam penelitian ini, yang mencakup 

letak dan luas daerah penelitian, kondisi fisik (arah aliran air tanah, 

penggunaan lahan dan kondisi iklim) serta kondisi sosial Penduduk 

Kelurahan Purwodadi. 
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a. Letak dan Luas Daerah Penelitian 

Obyek penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kabupaten 

Grobogan tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. 

Lokasi penelitian dibedakan berdasarkan letak astronomis, dan letak 

administrasi. Secara astronomis Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi terletak antara 110° 15’BT  sampai 111° 25’BT dan 7° 52’  

LS  sampai 7° 30’ LS dan berdasarkan letak administrasi Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan memiliki 

batas–batas antara lain sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan 

dengan Kecamatan Grobogan. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Kalongan dan Desa Danyang. Sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Karanganyar. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuripan . 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terbagi menjadi 17 

Kelurahan atau Desa, untuk lebih jelasnya tentang Kelurahan 

Purwodadi disajikan pada tabel 5 dan pada peta administrasi, Gambar 5. 
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Gambar 5 : Peta Batas Administrasi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi      Kabupaten Grobogan
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Tabel 5. Jumlah Desa dan Luas Wilayah Per Desa di Kecamatan 
Purwodadi Kabupaten Grobogan 

No Nama Desa Luas Wilayah 
(Ha) 

Persentase (%) 

1 Candisari 539,000 6,94 
2 Genuksuran 348,000 4,48 
3 Danyang 322,500 4,15 
4 Kalongan 312,000 4,01 
5 Ngraji 566,470 7,29 
6 Kandangan 483,000 6,22 
7 Nambuhan 669,270 8,61 
8 Waru karanganyar 446,000 5,74 
9 Nglobar 442,000 5,69 
10 Kedungrejo 470,460 6,05 
11 Karanganyar 324,000 4,17 
12 Purwodadi 390,510 5,02 
13 Kuripan 520,000 6,69 
14 Ngembak 444,880 5,72 
15 Cingkrong 600,000 7,72 
16 Pulorejo 397,000 5,11 
17 Putat 489,540 6,30 
 Jumlah 7.764,630 100% 

Sumber: BPS, Kecamatan Purwodadi Dalam Angka 2008 

Luas wilayah Kecamatan Purwodadi sebesar 7.764,630 Ha, dimana 

daerah terluas 669,270 Ha dengan persentase 8,61 % yaitu Desa 

Nambuhan dan yang terkecil dengan persentase 4,01 % yaitu Desa 

Kalongan dengan luas 312,000 Ha, sedangkan Kelurahan  Purwodadi 

memiliki luas 390,510 Ha atau sekitar 5,02 % dari luas Kecamatan 

Purwodadi. 

b. Aliran Air Tanah  

Kelurahan Purwodadi terletak di dataran rendah dengan ketinggian 

rata-rata 6 mdpl dan morfologi Kelurahan Purwodadi relatif datar dan 
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untuk mengetahui arah aliran air tanah maka hasil dari pengukuran 

elevasi dikurangkan dengan hasil pengukuran kedalaman permukaan air 

tanah, hasil perhitungan dari elevasi dan kedalaman permukaan air 

sumur dapat dilihat pada Tabel 6, dengan hasil kontur arah aliran air 

tanah menggunakan surver 7.0 yang dapat dilihat pada Gambar 6.  

Tabel 6. Hasil Perhitungan Elevasi dan Kedalaman Air Sumur di 
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 
Grobogan 

No
Koordinat Elevasi 

(meter) 

Kedalaman 
Sumur/(d) 

(cm) 

Muka Air 
Tanah 
(meter) X Y 

1 490197 9216330 6 152 4.48
2 490228 9216272 6 115 4.85
3 490293 9216241 6 150 4.50
4 490097 9216237 5 144 3.56
5 490115 9216360 5 122 3.78
6 490269 9216113 5 110 3.90
7 490431 9216286 5 98 4.02
8 490386 9216306 5 102 3.98
9 490314 9216313 3 115 1.85

10 490163 9216375 4 110 2.90
11 490118 9216406 6 94 5.06
12 490486 9216371 6 153 4.47
13 490025 9216134 6 138 4.62
14 490022 9216220 6 115 4.85
15 490156 9216027 6 94 5.06
16 490400 9216986 6 95 5.05
17 490218 9216928 5 152 3.48
18 490266 9216048 5 138 3.65
19 490087 9216845 5 103 3.97
20 490641 9216234 6 144 4.56
21 490524 9216089 6 113 4.87
22 490555 9216357 6 98 5.02
23 490572 9216268 6 135 4.65

 Sumber: Analisis Hasil Penelitian 
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Gambar 6 : Peta Aliran Air Tanah Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
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c. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kelurahan Purwodadi terbagi menjadi dua 

macam penggunaan lahan, yaitu penggunaan lahan tanah sawah dan 

tanah kering. Luas wilayah secara keseluruhan Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sebesar 390,510 Ha. Luas 

penggunaan lahan sawah sebesar 26,670 Ha atau 6,83 % dan luas 

penggunaan lahan tanah kering sebesar 363,840 Ha atau sebesar 93,17 

% yang terlihat seperti pada Tabel 7. 

Tabel 7.  Penggunaan Lahan di Kelurahan Purwodadi Kecamatan        
Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2008 

Lahan Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase 
(%) 

Tanah 
Sawah 

Sawah teknis, Sawah 
Sederhana, Sawah 
Tadah hujan 

26,670 6,83 

Tanah 
Kering 

Tegal, Pekarangan, 
Hutan Negara, Kolam/ 
Tambak, Jalan, Sungai, 
Lainnya 

363,840 93,17 

 Jumlah  390,510 100 % 
 Sumber: BPS, Kecamatan Purwodadi Dalam Angka 2008 

Tabel 7 menunjukkan bahwa penggunaan lahan untuk tanah sawah 

yang berupa sawah teknis memiliki luas 26,670 Ha atau sebesar 6,83 %. 

Penggunaan lahan tanah kering yang meliputi bangunan atau 

pemukiman, jalan, sungai, dan lahan tandus yang memiliki daerah 

terluas digunakan untuk pemukiman yaitu sebesar 363,840 Ha atau 

93,17 %. 
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Gambar 7 : Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
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d. Kondisi Iklim 

Keadaan curah hujan di daerah penelitian yaitu Kabupaten 

Grobogan diketahui dengan menggunakan data curah hujan yang 

dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Grobogan. Data curah hujan di 

Kabupaten Grobogan  selama sepuluh tahun dari tahun 1999 sampai 

dengan 2008 disajian pada Tabel 8. 

Data curah hujan dapat dipergunakan untuk menentukan suatu 

musim yaitu musim penghujan atau musim kemarau. Penentuan suatu 

masa sudah masuk dalam musim penghujan bila dalam dasarian (10 

hari) curah hujan mencapai 50 mm atau lebih diikuti 10 hari berikutnya, 

sedangkan suatu masa dikatakan musim kemarau bila dalam satu 

dasarian curah hujan mencapai kurang dari 50 mm dan diikuti 10 hari 

berikutnya. 

Rata–rata curah hujan bulanan setiap bulan dalam satu dasawarsa, 

rata–rata curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 

jumlah  180 mm dan terendah pada bulan Juli dengan rata-rata curah 

hujan 12 mm. Berdasarkan data curah hujan pada Tabel 8 dapat 

diketahui bahwa musim penghujan terjadi antara bulan Oktober, 

Nopember, Desember sampai Mei sebab pada bulan-bulan ini memiliki 

rata-rata curah hujan lebih dari 80 mm, sedangkan musim kemarau 

terjadi antara bulan Juni, Juli, Agustus, dan September karena curah 

hujan kurang dari 80 mm. Penentuan iklim di daerah Kabupaten 

Grobogan menggunakan tipe iklim Schmidth dan Ferguson. 
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 Tabel 8. Data Curah Hujan Bulanan Kabupaten Grobogan Tahun 1999-2008 

Sumber: BPS, Kabupaten Grobogan Dalam Angka Tahun 1999-2008 

Keterangan  : 

CH > 100 mm adalah bulan basah (B) 

CH  antara 60–100 mm adalah bulan lembab 

CH < 60 mm adalah bulan kering (K) 

Penentuan tipe iklim menggunakan data curah hujan yaitu jumlah 

bulan basah dan bulan kering, bulan basah sebanyak 53 dan bulan 

kering sebanyak 50. Bulan basah adalah bulan yang curah hujannya 

lebih dari 100 mm sedangkan bulan kering adalah bulan yang curah 

hujan kurang dari 60 mm. 

Schmidth dan Ferguson menentukan tipe curah hujan berdasarkan 

rata-rata jumlah hujan kering dan rata-rata bulan basah, perbandingan 

jumlah bulan basah dan bulan kering dinyatakan dalam Q. Formula 

Tahun 
Bulan Jml 

hujan 
tahunan 

B K 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 

1999 222 170 125 140 38 7 16 0 29 32 108 135 1,022 6 6 
2000 155 127 169 126 47 22 3 8 18 26 94 122 918 5 6 
2001 186 159 223 116 39 59 27 2 32 73 96 43 1,053 4 5 
2002 104 95 73 12 7 4 0 0 3 14 48 64 410 1 9 
2003 26 101 69 57 51 10 0 3 30 45 8 114 513 2 9 
2004 86 99 129 73 74 9 6 0 18 0 118 126 738 3 5 
2005 187 132 181 193 46 87 61 37 82 154 110 269 1,539 7 2 
2006 264 231 167 197 154 32 2 4 4 61 102 230 1,448 8 4 
2007 142 244 331 305 110 101 1 82 10 182 215 369 2,092 9 2 

2008 337 377 338 200 132 32 1 81 66 295 272 232 2,363 8 2 
Rata2hjn 
bulanan 

184 174 180 141 70 36 12 15 29 88 117 169 1,201 53 50 



66 

 

untuk menentukan tipe iklim menurut Schimdth dan Ferguson  dalam 

(Tukidi, 2007:86) adalah:  

Q = 
basahbulan jumlah  rata-Rata
keringbulan jumlah  rata-Rata x 100% 

Hasil perhitungan rata-rata curah hujan di Kabupaten Grobogan 

adalah rata-rata jumlah bulan kering yaitu 5,0 sedangkan rata-rata bulan 

basah yaitu 5,3. 

  Dengan demikian nilai Q di Kabupaten Grobogan adalah sebagai 

berikut: 

 Q = 5,0 x 100% = 94,33% 

Schmidth dan Ferguson membagi tipe curah hujan di Indonesia 

menjadi   beberapa tipe seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Tipe Curah Hujan Menurut Schmidth dan Ferguson  
Tipe Parameter Keterangan 
A.
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 

0% <Q<14,3%
14,3%<Q<33,3% 
33,3%<Q<60% 
60%<Q<100% 
100%<Q<167% 
167%<Q<300% 
300%<Q<700% 

700%<Q 

Sangat basah, bervegetasi hutan hujan tropis 
Basah, bervegetesi hutan hujan tropis 
Agak basah, bervegetasi hutan musim 
Sedang, bervegetasi hutan musim 
Agak kering, terdapat hutan belantara 
Kering, ilalang 
Sangat kering 
Luar biasa kering 

Sumber: Tukidi, 2007 

Berdasarkan  kriteria tipe curah hujan dari Schimdth dan Ferguson 

maka Kabupaten Grobogan bertipe D dimana Kabupaten Grobogan 

berada di ketinggian 50 mdpl yaitu dengan nilai Q antara 60% -100% 

yang termasuk kategori curah hujan Sedang, dan jika digambar ke 

dalam skala grafik dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8: Tipe Curah Hujan Menurut Schmidth dan Ferguson 

 

e. Kondisi Penduduk di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan 

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 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 

sebesar 25.038 pada tahun 2009 jiwa dari data monografi desa. 

Berdasarkan data monografi Kelurahan Purwodadi tahun 2009 

Kelurahan Purwodadi terdiri dari 12.152 jiwa penduduk laki-laki dan 

12.886 jiwa penduduk perempuan dengan pembagian 6.274 KK. 
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Informasi jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan (umur 5 

tahun keatas) di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di 
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan 

No Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Tamat Perguruan Tinggi 

/Akademi 

2.550 21,37 

2 Tamat SLTA /SLTP 5.811 48,71 

3 Tamat SD/ Tidak tamat SD 1.780 14,92 

4 Belum tamat SD/ Tidak 

sekolah 

1.788 14,98 

 Jumlah  11.929 100 % 

 Sumber: Monografi Kelurahan Tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 10, tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan 

Purwodadi yang belum tamat SD sebanyak 14,98%, tidak tamat SD dan 

tamat SD 14,92 %, tamat SMP dan tamat SMA 48,71 %, dan tamat 

PT/akademi sebanyak 21,37%. Distribusi masyarakat Kelurahan 

Purwodadi menurut mata pencaharian (bagi umur 10 tahun keatas) 

dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Distribusi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian di 
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

1 PNS 2.503 18,11

2 TNI/ POLRI 620 4,48

3 Karyawan (Swasta) 623 4,50

4 Wiraswasta 6.709 48,55

5 Tani 90 0,65

6 Pertukangan 310 2,24

7 Buruh Tani 105 0,75

8 Pensiunan 253 1,83

9 Nelayan - -

10 Pemulung 105 0,75

11 Jasa /lainnya 2.500 18,09

 Jumlah 13.818 100 %

  Sumber: Monografi Kelurahan Tahun 2009 

Mata pencaharian masyarakat (bagi umur 10 tahun keatas) 

Kelurahan Purwodadi berdasarkan Tabel 11 diperoleh sebagai berikut: 

Pegawai Negeri sebanyak 18,11 %, TNI / POLRI sebanyak 4,48 %, 

Karyawan swasta sebanyak 4,50 %, Wiraswasta sebanyak 48,55 %, 

Petani sebanyak 0,65 %, Pertukangan sebanyak 2,24 %, Buruh tani 

sebanyak 0,75 %, Pensiunan sebanyak 1,83 %, Nelayan sebanyak 0 %, 

Pemulung sebanyak 0,75 %, Jasa lainnya sebanyak 18,09 %. 
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f. Kegiatan Industri Kecap di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan 

Salah satu industri yang berada disekitar Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan yakni industri kecap 

Udang. Kegiatan industri  kecap Udang berlangsung dari jam 07.00 

pagi hingga jam 17.00  sore (10 jam). Proses industri ini dimulai 

dengan pencucian kedelai dan direndam selama 1 malam, kemudian 

setelah ditumbuhi jamur lalu dilakukan proses penggaraman. Segera 

tuangkan air bersih lalu dimasak hingga mendidih dan disaring. 

Kemudian dimasukkan lagi hasil saringan ditambahkan gula dan 

bumbu-bumbu lalu digiling hingga halus dan dicampur hingga rata.    

Keberadaan industri kecap  Udang di Kelurahan Purwodadi 

awalnya diterima dengan baik oleh masyarakat karena banyak 

memperkerjakan masayarakat di  Kelurahan Purwodadi, dengan 

pertumbuhan industri di negara ini maka tidak bisa dihindari limbah 

yang dihasilkan dari pabrik. Keberadaan pabrik yang dulu berdiri sejak 

awal tahun 1988 mendapat sorotan karena limbah yang mencemari 

lingkungan di sekitarnya berupa pencemaran air, udara dan tanah.    

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan terdapat 

pengusaha kecap yang bernama Bpk. Minto Hardjoyo yang mendirikan 

usaha sejak tahun 1988 dengan modal awal sebesar Rp 8.500.000 dan 

mempunyai 45 karyawan yang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 
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soredengan gaji per karyawan sebesar Rp 750.000 per bulan. 

Sedangkan untuk per harinya membutuhkan 15 Kwintal kedelai. 

Tabel 12. Data Pengusaha Kecap di Kelurahan Purwodadi 
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan  

Pabrik 
Kecap 

Tahun 
berdiri 

Modal 
Awal 

(Rupiah) 

Jumlah 
tenaga 
kerja 

Jumlah 
bahan baku 

/Kg 

Gaji/bulan 
(Rupiah) 

Kecap 
Udang  

1988 8.500.000 45 1500 750.000 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010 

Kondisi pembuatan kecap di pabrik ini memakai cara-cara 

tradisional. Akhir-akhir ini produksi kecap per hari kurang kebih sekitar 

1500 botol, padahal kapasitas produksi sampai 3000 botol per hari. 

Pimpinan perusahaan mengatakan bahwa para pekerja seharusnya bisa 

lebih banyak produk kecap yang dihasilkan setiap harinya.semangat 

kerjasama yang lebih tinggi, kelompok mengambil inisiatif sendiri dan 

melakukan tugas pemecahan persoalan yang dilakukan oleh 

manajemen. 

Tabel 13. Data Pengusaha Kecap di Kelurahan Purwodadi 
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan  

Jumlah 
Bahan 

Baku/Hari 

Jumlah 
Limbah 
cair/liter 

Jumlah Limbah 
Padat/Kg 

Jumlah Produksi 
Kecap/Hari 

1500 Kg 2000 1000 1500 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2010 

Berikut ini adalah langkah- langkah pembuatan kecap yang ada di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
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a. Cuci kedelai dan rendam dalam air selama satu malam. Kemudian 

rebus  sampai kulit kedelai menjadi lunak, lalu tiriskan di atas 

tampah dan dinginkan 

b. Beri jamur tempe pada kedelai yang didinginkan. Aduk hingga rata 

dan simpan pada suhu ruang (250~300 C) selama 3~5 hari 

c. Setelah kedelai ditumbuhi jamur yang berwarna putih merata, 

tambahka larutan garam. Tempatkan dalam suatu wadah dan biarkan 

selama 3-4 minggu pada suhu kamar (250~300 C). Batas maksimum 

prosespenggaraman adalah dua bulan 

d. Segera tuangkan air bersih, masak hingga mendidih lalu saring 

e. Masukkan kembali hasil saringan, tambah gula dan bumbu-bumbu. 

Bumbu ini disaring terlebih dahulu kemudian digiling halus dan 

campur hingga rata. http://www.menih.go.id/usaha-kecil/indek-

view.php?sub=7 (21 Agustus 2010). 

Berikut adalah gambar proses pembuatan kecap Udang yang ada di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

  
Gambar 9 : Proses Pemasakan Kecap 
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Kegiatan pembuangan limbah indutri kecap Udang terjadi satu kali 

dalam sehari, yakni pada sore hari. Proses pembuangan limbah ini 

dialirkan pada satu saluran besar yang berada ditengah-tengah 

pemukiman penduduk Kelurahan Purwodadi. Saluran yang berisi 

limbah indutri kecap ini pada akhirnya dialirkan ke sungai.  

Botol yang digunakan untuk tempat kecap tidak semunya berasal 

dari botol kecap itu sendiri tetapi ada yang berasal dari botol-botol lain 

seperti botol sambal, botol bekas minuman keras dll. Jadi dengan 

demikian akan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsi. Botol-

botol itu pun dicuci dengan cara yang sederhana dan setiap harinya 

pabrik kecap membutuhkan kurang lebih 1000 botol untuk tempat 

kecap baru. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode 

pengamatan bahwa sistem pembuangan limbah industri kecap yang 

dilakukan oleh pengusaha kecap di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan semua limbah industri kecap di buang 

langsung ke sungai.  Dengan sistem pembuangan limbah yang seperti 

ini akan dapat mempengaruhi air sungai. 

Sistem pembuangan limbah yang dialirkan kesungai menggunakan 

saluran yang tidak permanen yaitu saluran yang terbuat dari tanah . 

Dengan adanya jarak sumur dengan tempat pembuangan limbah 

industri kecap akan mempengaruhi kualitas air sumur, semakin dekat 

jarak sumur dengan lokasi industri kecap maka kualitas air sumur  akan 
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semakin buruk atau tidak memenuhi syarat kualitas air begitu juga 

sebaliknya  semakin jauh semakin jauh jarak sumur dengan lokasi 

industri kecap maka kualitas air sumur semakin baik atau memenuhi 

standar kualitas air. Proses pencucian botol dan hasil limbah dapat 

dilihat pada gambar 10 dan 11.  

 
Gambar 10 : Proses Pencucian Botol Kecap 

 

 
Gambar 11: Limbah Padat Industri Kecap 
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Setiap Industri Kecil Menengah (IKM) menghadapi berbagai 

tuntutan dan harapan dari pelanggan yang meliputi : kualitas produk, 

harga, distribusi, dan layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, IKM 

harus meningkatkan konsistensi proses produksi, efisiensi biaya, sistem 

dan prosedur kerja, dan motivasi serta sikap SDM.  

Industri Kecap yang diproduksi oleh CV Udang sudah terkenal 

oleh masyarakat Purwodadi sebagai produsen kecap local merk 

“Udang” yang pemasarannya sudah cukup luas. Pengamatan di 

lapangan menunjukkan toko-toko sembako dan Pasar seluruh 

Kabupaten Grobogan ada kecap udang .  Target utama pemasarannya 

adalah para pemilik warung Bakso. Penjualan biasanya dilakukan 

langsung di pasar-pasar tradisional kemudian dikirim ke warung-

warung bakso langganan dan dijual ke luar` daerah. 

   

Gambar 12 : Pendistribusian Kecap 
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2. Kondisi Air Limbah Kecap di Kelurahan Purwodadi  

 Sampel air limbah yang diteliti sebanyak 1 sampel air limbah di 

laboratorium yang berupa kualitas fisik, kimia dan bakteri coli limbah 

industri kecap Udang di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan. 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium limbah industri kecap 

mempunyai kandungan yang beraneka ragam, dari hasil laboratorium 

limbah industri kecap kandungan yang ada dalam limbah industri kecap 

dapat dilihat pada tabel  dalam parameter fisika seperti suhu, bau, 

kekeruhan, dan warna. Kandungan kimia limbah industri kecap seperti pH, 

BOD, COD, TSS, diuraikan sebagai berikut : 

 Sampel limbah kecap untuk parameter fisika memenuhi standar 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air, terkecuali pada parameter 

fisika berupa Zat padat tersuspensi (TSS),warna dan bau .  

 Hasil dari pemeriksaan kualitas fisika limbah industri Kecap di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan  dapat 

diketahui bahwa sampel limbah kecap mempunyai suhu 27oC, TTS sebesar 

530,warna dengan kadar TCU sebesar 530, tidak berasa dan mempunyai 

bau khas, memiliki kekeruhan dengan kadar NTU sebesar 3,08. dapat 

dilihat pada tabel 13 dibawah ini.  

Tabel  14. Hasil Kualitas Fisika Sampel Limbah Kecap 

Kode Suhu 
(0C) 

Warna 
(TCU) TSS Bau Kekeruhan 

(NTU) Analisis 

Limbah 
Kecap  

27 530 194 Khas 3,08 Warna dan TSS 
tidak sesuai 

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 
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Keterangan : 
Mg/l  = miligram/liter 
NTU = Nepnelometrik Turbidity Units 
TCU = True Colour Units 
0C     = derajat celcius 
 Kandungan kimia yang terdapat pada sampel air limbah kecap yang 

terdiri dari pH, BOD, COD, TSS dan TDS diuraikan beserta tabel hasil uji 

laboratorium dan grafik pada uraian berikut ini. 

Tabel 15. Hasil Kualitas Kimia Sampel Limbah Kecap 

Kode BOD mg/l COD  
mg/l pH Analisis 

Limbah 
Kecap 812 2952 4,28 Semua tidak sesuai 

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 untuk 

kualitas kimia yang berupa parameter COD menunjukkan  tidak sesuai 

dengan standar baku mutu terjadi sebesar 182 mg/l dari baku mutu sebesar 

100 mg/l. Kandungan parameter  BOD menunjukkan ketidaksesuain 

dengan nilai sebesar 2952 mg/l dari baku mutu sebesar 175 mg/l. 

Sedangkan Parameter pH juga tidak sesuai dengan baku mutu yaitu dengan 

nilai sebesar 4,28, dari baku mutu Peraturan Daerah No. 82 tanggal 14 

Desember tahun 2001 tentang kualitas air dan pengendalian pencemaran 

air sebesar 6-9.  
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 Kualitas kimia yang terdapat pada sampel air limbah kecap  yang 

terdiri dari pH, BOD, COD, diuraikan dengan tabel hasil uji laboratorium 

dan gambar grafik pada uraian berikut ini. 

a. Kandungan pH pada Air Limbah Kecap 

Kandungan pH pada sampel air limbah kecap tidak sesuai 

dengan baku mutu yaitu dengan nilai sebesar 4,28dari batas yang 

ditetapkan antara 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. Hasil kualitas pH dapat dilihat pada Tabel 15 dan grafiknya 

pada Gambar 13. 

Tabel 16. Hasil Kualitas pH Sampel Air Limbah Kecap 
Kode pH  Baku Mutu Air Limbah Keterangan 

Air Limbah 
Kecap 4,28 6-9 Tidak sesuai 

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2010 

 

 
Gambar 13 : Grafik Kandungan pH Air Limbah Kecap 
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b. Kandungan BOD Pada Air Limbah Kecap 

BOD yang terkandung pada sampel Limbah Air Limbah Kecap 

dengan penyimpangan sebesar 812 Mg/l dari batas maksimal standar 

baku mutu yaitu 100 Mg/l. Dimungkinkan pada limbah Kecap 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.  

Tabel 17. Hasil Kualitas BOD Sampel Air Limbah Kecap 
Kode BOD (Mg/l) Batas Maksimal Analisis 

Air limbah 
Kecap 812 50 mg/l Tidak sesuai 

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2010 

 

 
Gambar 14 : Grafik Kandungan BOD Air Limbah Kecap 
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c. Kandungan COD Air Limbah Kecap 

Kandungan COD pada sampel Limbah indutri kecap terjadi 

penyimpangan. Sampel limbah kecap mengalami penyimpangan 

sebesar 2952 Mg/l, dari batas maksimal 100 mg/l dari baku mutu 

peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004.  

Penyimpangan COD pada limbah kecap dimungkinkan karena sudah 

tercampur oleh limbah domestik rumah tangga sehingga kadar COD 

pada limbah kecap 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.  

Tabel 18. Hasil Kualitas COD Sampel Air Limbah Kecap 
Kode COD (Mg/l) Batas Maksimal Keterangan 

Air Limbah 
Kecap  

2952 100 mg/l Tidak sesuai

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah 2010 

 

Gambar 15 : Grafik Kandungan COD Air Limbah Kecap 
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3. Kondisi Air Sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi   
Kabupaten Grobogan 

 Secara umum kondisi sumur di Kelurahan Purwodadi akan 

diuraikan berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian air sumur sebanyak 

5 sumur. Sumur tersebut berada di sekitar pabrik kecap Udang yang berada 

ditengah-tengah permukiman penduduk dengan penentuan sampel sumur 

menganalisis pada peta kontur muka air tanah dan peta aliran air tanah. 

 Berikut ini akan di uraikan tentang kondisi fisik, kimia dan 

kandungan zat organik pada sampel air sumur. 

  a. Kualitas Fisika dan Kimia Air Sumur Penduduk 

Hasil uji laboratorium mengenai kualitas sampel air sumur 

penduduk dapat diketahui bahwa kandungan parameter fisika seperti 

suhu, rasa, warna dan bau dan suhu ada yang mengalami penyimpangan 

dengan standar baku mutu air bersih. Parameter fisika yang mengalami 

penyimpangan diantaranya kekeruhan,suhu dan warna pada sampel 1-5. 

Sampel 1 memiliki suhu 27,5 oC, tidak berasa, tidak berbau, tingkat 

kekeruhan dibawah baku mutu yakni dengan NTU sebesar 0,0879, 

warna tidak sesuai dengan baku mutu yaitu TCU sebesar 99, TDS 

dibawah baku mutu yakni sebesar 746 mg/l. Sampel 2 memiliki suhu 

27,5 oC, tidak berasa, tidak berbau, tingkat kekeruhan dibawah baku 

mutu yakni dengan NTU sebesar 0,044, warna dibawah baku mutu 

yaitu TCU sebesar 31, TDS dibawah baku mutu yakni sebesar 604 

mg/l. Sampel air sumur 3 memiliki suhu 27,5 oC, tidak berasa tidak 

berbau, tingkat kekeruhan dibawah baku mutu  yakni dengan NTU 
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sebesar 0,061, warna dibawah baku mutu mutu yaitu TCU sebesar 41, 

TDS dibawah baku mutu yakni sebesar 219 mg/l. Sampel air sumur 4 

memiliki suhu 27,5  oC, tidak berasa  tidak berbau, tingkat kekeruhan 

dibawah baku mutu yakni dengan NTU sebesar 0,067, warna dibawah 

baku mutu yakni dengan TCU sebesar 29, TDS dibawah baku mutu 

yakni sebesar 614 mg/l. Sampel air sumur 5 memiliki suhu 27,4 oC, 

tidak berasa tidak berbau, tingkat kekeruhan dibawah baku mutu yakni 

dengan NTU sebesar 0,038, warna dibawah baku mutu yakni dengan 

TCU sebesar 18, TDS dibawah baku mutu yakni sebesar 461 mg/l.     

Tabel 19. Hasil Kualitas COD Sampel Air Sumur 

Kode Suhu 
(0C) 

Warna 
(TCU) 

Kekeruhan 
(NTU) Rasa TDS Analisis 

Air 1 
Air 2 
Air 3 
Air 4 
Air 5 

27,5 
27,5 
27,5 
27,5 
27,4 

99
31 
41 
29 
18 

0,0879
0,044 
0,061 
0,067 
0,038 

Tidak berasa
Tidak berasa 
Tidak berasa 
Tidak berasa 
Tidak berasa 

746 
604 
219 
6,14 
461 

Warna tidak sesui
Suhu tidak sesuai  
Suhu tidak sesuai 
Suhu tidak sesuai 
Suhu tidak sesuai 

  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010  

Nilai dari kualitas kimia yang terdapat pada sampel air sumur di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 

yang terdiri dari parameter Klorida, pH, Sianida, Oksigen Terlarut 

(DO), Fenol, dan Khromium valensi 6 dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 20. Hasil Kualitas Kimia Sampel Air Sumur 

Kode Klorida pH Sianida DO Fenol Kromium 

Parameter
yang 
tidak 
sesuai 

Air 1 
Air 2 
Air 3 
Air 4 

221,97 
74,95 
27,02 

111,99 

6,90
6,87 
6,90 
6,88 

0,00
0,00 
0,00 
0,00 

6,26
6,67 
5,80 
6,60 

0,056
0,116 
0,007 
0,039 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

DO
DO 
DO 
DO 
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Air 5 
 

62,75 6,90 0,00 5,90 0,076
 

0,00 
 

DO

  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

Kualitas kimia pada sampel air sumur terjadi ketidaksesuaian 

pada parameter DO ketidaksesuaian terjadi pada semua sampel air 

sumur dengan nilai standar baku mutu sebesar 2 mg/l, Hasil kualitas 

kimia sampel air sumur pada parameter Klorida, pH, sianida, Phenol 

dan Kromium  tidak menunjukkan adanya ketidaksesuaian dari nilai 

standar baku mutu yang ditetapkan. Nilai Klorida menurut standar baku 

mutu adalah  600 mg/l  dan hasil sampel air sumur menunjukkan 

dibawah 600 mg/l. Nilai pH menurut standar baku mutu adalah 6-9 dan 

hasil sampel air sumur menunjukkan nilai 6-7, untuk nilai parameter  

sianida yang sesuai dengan standar baku mutu sebesar 0,1 mg/l dan 

nilai dari sampel air sumur masing-masing sebesar 0,00 mg/l, pada 

parameter fenol nilai yang sesuai dengan standar baku mutu adalah 

sebesar 1 mg/l, dan masing-masing nilai dari sampel air sumur dibawah 

1 mg/l, kemudian pada parameter Kromium nilai yang sesuai dengan 

standar baku mutu adalah sebesar  0,05 mg/l dan masing-masing nilai 

dari sampel air sumur 0,00 mg/l . Lebih jelasnya tentang nilai dari 

kualitas kimia sampel air sumur Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan, diuraikan dengan tabel hasil uji 

laboratorium dan gambar grafik pada uraian berikut ini. 
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b. Kualitas Klorida Air Sumur 

Kandungan Klorida pada sampel air sumur 1 sampai dengan 

sampel air sumur 6 dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa 

keseluruhan sampel air sumur tidak  menunjukkan adanya 

penyimpangan atau semuanya sesuai dari nilai standar baku mutu 

sebesar 600 mg/l. Hasil kandungan Klorida pada sampel air sumur 

dapat dilihat pada Gambar grafik 16. 

Tabel 21. Hasil Kualitas Klorida Sampel Air Sumur 

Kode Klorida
(Mg/l) 

Batas Maksimal
(Mg/l) Keterangan 

Air 1 
Air 2 
Air 3 
Air 4 
Air 5 

 

221,97
74,95 
27,02 
111,99 
62,75 

600
600 
600 
600 
600 

 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

 
  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

 

 

Gambar 16 : Grafik Kandungan Klorida Air Sumur 
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c. Kualitas pH Air Sumur 

Berdasarkan hasil uji laboratorium mengenai kualitas air sumur 

penduduk, pH sampel air sumur penduduk ada yang mengalami 

penyimpangan sesuai dengan aturan baku mutu yaitu sebesar 6-9. 

sampel 1-5 memiliki pH sesuai dengan aturan baku mutu air bersih. 

Hasil kandungan pH pada sampel air sumur dapat dilihat pada Gambar 

grafik 17. 

Tabel 22. Hasil Kualitas pH Sampel Air Limbah Kecap 
Kode 

 pH  Batas Normal Keterangan 

Sampel 1 
Sampel 2 
Sampel 3 
Sampel 4 
Sampel 5 
 

6,90
6,87 
6,90 
6,88 
6,90 

6,5-9,0
6,5-9,0 
6,5-9,0 
6,5-9,0 
6,5-9,0 

 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

 
  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

 

 

Gambar 17 : Grafik Kandungan pH Air Sumur 
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d. Kualitas Sianida Air Sumur 

Hasil dari kualitas sianida pada sampel air sumur pada Tabel 22 

menunjukkan nilai kandungan sianida pada sampel air sumur 1 sampai 

dengan sampel air sumur 5 semuanya sudah sesuai dengan standar baku 

mutu yang di tetapkan yaitu sebesar 0,1 mg/l. Nilai dari masing-masing 

sampel air sumur 1 sampai dengan sampel air sumur 5 sebesar 0,00 

mg/l.  

Tabel 23. Hasil Kualitas Sianida Sampel Air Sumur 

Kode Sianida 
(mg/l) 

Batas Maksimal 
(mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 
Air Sumur 2 
Air Sumur 3 
Air Sumur 4 
Air Sumur 5 

 

0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

0,1
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

 
  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

 

e. Kualitas Kromium Valensi 6 Air Sumur 

Nilai kandungan dari parameter Kromium Valensi 6 untuk  

sampel air sumur 1-5 di Kelurahan Purwodadi  yang di ujikan di 

laboratorium menunjukkan bahwa semuanya sudah sesuai dengan 

standar baku mutu yang di tetapkan yaitu sebesar 0,05 mg/l, dan 

masing-masing sampel mempunyai nilai kandungan Kromium Valensi 

6 sebesar 0,00 mg/l. Nilai dari masing-masing kandungan Kromium 

Valensi  pada sampel air sumur dapat dilihat pada Tabel 23.  
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Tabel 24. Hasil Kualitas Khromium Sampel Air Sumur 

Kode Khromium 
(mg/l) 

Batas Maksimal 
(mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 
Air Sumur 2 
Air Sumur 3 
Air Sumur 4 
Air Sumur 5 

 

0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

0,05
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

 

Sesuai  
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

 
  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 

f. Kualitas DO Air Sumur 

Hasil dari kualitas DO menunjukkan bahwa nilai dari 

kandungan oksigen terlarut (DO) dalam sampel air sumur berdasarkan 

uji laboratorium menunjukkan ketidak sesuaian pada keseluruhan 

sampel air sumur dari standar baku mutu sebesar 2 mg/l. Masing-

masing sampel mempunyai nilai kandungan DO sebesar 6,90 mg/l 

untuk sampel 1, sampel 2 sebesar 6,67 mg/l, sampel 3 sebesar 5,80 

mg/l, sampel 4 sebesar 6,60 mg/l, sampel 5 sebesar 5,90 mg/l. 

Tabel 25. Hasil Kualitas DO Sampel Air Sumur 

Kode DO 
(mg/l) 

Batas Maksimal 
(mg/l) Keterangan 

Air Sumur 1 
Air Sumur 2 
Air Sumur 3 
Air Sumur 4 
Air Sumur 5 

 

6,90
6,67 
5,80 
6,60 
5,90 

2
2 
2 
2 
2 
 

Tidak sesuai  
Tidak sesuai  
Tidak sesuai 
Tidak sesuai 
Tidak sesuai 

 
  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 
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Gambar 18 : Grafik Kandungan DO Air Sumur 
 

g. Kualitas Phenol 

 Nilai kandungan dari parameter Phenol untuk 5 sampel air 

sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi yang di ujikan di 

laboratorium menunjukkan bahwa semuanya sudah sesuai dengan 

standar baku mutu yang di tetapkan yaitu sebesar 1 mg/l, dan masing-

masing sampel mempunyai nilai kandungan Phenol sebesar 0,00 mg/l. 

Nilai dari masing-masing kandungan Phenol pada sampel air sumur 

dapat dilihat pada Tabel 25.  

Tabel 26. Hasil Kualitas Fenol Sampel Air Sumur 

Kode Fenol 
(mg/l) 

Batas Maksimal 
(mg/l) Keterangan 

Air 1 
Air 2 
Air 3 
Air 4 
Air 5 

 

0,00
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 

1
1 
1 
1 
1 
 

Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 
Sesuai 

 
  Sumber: Hasil Uji Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010 
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4. Pemanfaatan dan Kebutuhan Air Bersih Untuk Penduduk 

 Kebutuhan pokok makhluk hidup selain tanah, udara dan api salah 

satunya adalah air. Oleh karena itu keberadaan air tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia, tumbuhan dan binatang. 

 Kondisi ketersediaan air sumur penduduk  dimusim kemarau 

berbeda dengan kondisi ketersediaan air dimusim penghujan  baik 

mengenai kuantitas maupun kualitas air sumur, hal ini dapat dilihat dari 

ketinggian air yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan 

permukaan air sumur.  

Tabel 27. Kondisi Air Sumur Musim Kemarau 
No Ketinggian (meter) Jumlah Responden Persentase (%) 

1 1-3 5 10 
2 4-6 45 90 

 Jumlah 50 100 % 
 Sumber : Analisis hasil penelitian tahun 2010 

 Kondisi ketersediaan air sumur dimusim kemarau mengenai 

kualittas air sumur rata-rata tampak jernih karena pada musim kemarau air 

kurang tercemar karena limbah atau pengotoran daun, pada musim 

kemarau banyak sumur di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan mengalami penyusutan volume air, hal ini dapat 

dilihat pada tabel 26. Pada ketinggian 4-6 meter terdapat 45 sumur 

penduduk yang mengalami penyusutan volume air yang terlalu banyak, 

untuk sumur dengan kedalaman 1-3 meter terdapat 5 sumur yang 

mengalami penyusutan volume air akan tetapi tidak terlalu banyak. 
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Tabel 28. Kondisi air Sumur Musim Penghujan 
No Ketinggian 

(meter) 
Jumlah Responden Persentase (%) 

1 1-3 44 88 
2 4-6 6 12 

 Jumlah 50 100 % 
 Sumber : Analisis hasil penelitian tahun 2010 

 Pada musim penghujan volume air di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan rata-rata mengalami 

peningkatan, hal itu dapat dilihat bahwa pada ketinggian 1-3 meter dari 

permukaan tanah hingga permukaan air sumur mencapai 88 % dari 50 

responden dan air yang tersedia rata-rata tampak keruh karena hujan. 

 Berdasarkan persentase hasil perhitungan konsumsi air secara 

umum untuk berbagai kebutuhan  atau kegiatan di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Groboogan antara lain mandi, memcuci, 

memasak, minum dan lain-lain dapat dilihat pada tabel 28 di bawah ini. 

Tabel 29. Kebutuhan Air Bersih di Kelurahan Purwodadi Tahun 2010 
No Jenis penggunaan Volume (Liter/hari) Persentase (%) 

1 Mandi 9960 45,70
2 Memasak 2715 12,45
3 Minum 2090 9,59
4 Mencuci 4605 21,13
5 Lain-lain 2420 11,10
 Jumlah 21790 100 %

 Sumber : analisis hasil penelitian tahun 2010 

 Pemanfaatan untuk mandi sebesar 9960 l/hari atau  45,70%, 

memasak sebesar 2715 l/hari atau sebesar 12,45 %, minum sebesar 2090 

l/hari atau sebesar 9,59 %, mencuci sebesar 4605 l/hari atau sebesar 

21,13%, lain-lain sebesar 2420 l/hari atau sebesar 11,10%. 
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C. Pembahasan 

1. Kondisi Air Limbah Kecap 

 Kandungan limbah cair industri kecap di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan diperoleh melalui pengamatan 

lapangan dan pemeriksaan laboratorium. Sampel yang diteliti adalah 

sebanyak 1 sampel limbah industri kecap, kandungan limbah industri kecap 

yang meliputi warna, rasa, bau, suhu dan kekeruhan yang merupakan 

parameter fisika mengalami penyimpangan  dari batas baku mutu air limbah 

Perda Propinsi Jawa Tengah No 10 tahun 2004 industri kecap yang 

ditentukan.  

 Kandungan kimia sampel limbah pada parameter pH, BOD, COD, 

dan TSS semuanya mengalami penyimpangan dari baku mutu limbah cair 

dan pengendalian pencemaran air. Hasil uji laboratorium parameter kimia 

pH terjadi penyimpangan sebesar 4,82 Mg/l dari baku mutu  air limbah yaitu 

antara 6-9 Mg/l. Kandungan BOD mengalami penyimpangan sebesar 812 

Mg/l dari baku mutu air limbah sebesar 100 Mg/l. Kandungan COD  juga 

mengalami penyimpangan dari baku mutu air limbah sebesar 2952 Mg/l, 

yang ditetapkan sebesar 175 Mg/l. Kandungan TSS pada sampel kecap juga 

mengalami penyimpangan yaitu sebesar 194 Mg/l sedangkan  batas yang 

ditetapkan sebesar 100 Mg/l.  

 Berdasarkan hasil uji laboratorium, sampel kualitas limbah cair 

yang melebihi batas maksimum disebabkan kadar COD pada limbah kecap 

sangat tinggi. Bila COD tinggi maka akan menimbulkan gas beracun seperti 
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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. Kualitas limbah seharusnya industri kecap di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 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. 

 

2. Kondisi Air Sumur di Kelurahan Purwodadi 

 Hasil dari penelitian yang dilakuakan di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa rata-rata 

sampel air sumur terpengaruh oleh air Limbah Kecap. Namun dari sampel 

yang diambil dan diteliti yang menunjukkan paling terpengaruh oleh 

kualitas air limbah kecap terdapat pada sampel air sumur yang letaknya 

dekat dengan lokasi industri kecap. Hal ini disebabkan karena sumur yang 

dekat dengan lokasi industri kecap langsung terkena buangan limbah kecap, 

sehingga sumur yang berada disekitanya lebih besar terkontaminasi oleh 

kandungan kualitas air limbah kecap. 
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 Kualitas  air sumur dalam penelitian ini hampir beberapa dari 

sampel air 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, pH, TDS, Zat Organik dari semua  

sampel sebagian ada yang mengalami penyimpangan dari parameter air 

bersih hasil pemeriksaan laboratorium kualitas warna pada sampel sumur 1 

mengalami penyimpangan sebesar 99 TCU dari baku mutu air bersih 

sebesar 50 TCU dan pada parameter suhu semuanya  mengalami 

penyimpangan yaitu pada sumur 1 mengalami penyimpangan sebesar 27,50 

C, sumur 2  27,50C, sumur 3  27,50C, sumur 4 27,50C, sumur 5 27,40C dari 

baku mutu sebesar 30C.  Air yang tidak layak dikonsumsi oleh penduduk 

dapat menimbulkan 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 mendekomposisi polutan 

padat yang ada dalam air limbah sehingga dapat diolah  melalui proses 

fisika, kimia dan biologi. Pertama–tama caranya air limbah dialirkan 

melalui saringan untuk memisahkan polutan padat yang relatif besar dan ini 

biasanya menyangkut sepertiga dari bahan polutan. Kemudian air 
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dilewatkan kekolam 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 limbah cair kecap 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 kecap. 

 

3. Pemanfaatan Air Sumur Penduduk di Kelurahan Purwodadi 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa air sumur di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan secara kualitas 

kurang memenuhi persyaratan untuk air bersih dan air minum, sehingga 

perlu adanya pengolahan terlebih dahulu sebelum air tersebut dikonsumsi. 

 Air sumur yang ada di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan biasanya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari–hari seperti mencuci, memasak, mandi, minum dan 
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kebutuhan lainnya. Maka semakin banyak pemanfaatan air sumur yang ada 

akan berpengaruh terhadap kualitas air tersebut. 

 Penggunaan air tanah dari pabrik kecap untuk proses produksi 

mengakibatkan jumlah debit air sumur mengalami penurunan debit, 

terutama pada musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

seperti memasak, mandi, mencuci dan lainnya penduduk membuat 

pipanisasi air dan pengadaan air dari PDAM dengan biaya sepenuhnya dari 

pihak penduduk itu sendiri.   

 Pemanfaatan air sumur oleh masyarakat di Kelurahan Purwodadi 

rata-rata adalah untuk mandi sebanyak  188 liter/hari, memasak sebanyak 

18,8 liter/hari, minum sebanyak 18,24 liter/hari, mencuci sebanyak 141 

liter/hari dan untuk kebutuhan lainnya 47 liter/hari. Apabila dihitung secara 

keseluruhan maka rata–rata setiap KK memerlukan air sebanyak 20.387 

liter/hari atau 86,77 liter/kapita/hari. 

 Menurut Sitepoe (1997:41) manusia membutuhkan air untuk 

memenuhi kabutuhan hidupnya dalam sehari sebanyak 59–79 

liter/kapita/hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah air di Kelurahan 

Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sudah memenuhi 

persyaratan untuk memenuhi kebutuhan sehari–hari oleh penduduk.  

 Kebutuhan manusia yang tidak lepas dari air mengakibatkan 

pengambilannya secara besar-besaran dan tidak memperhatikan lingkungan 

sekitar, bisa kita lihat contohnya industri yang menggunakan air sebagai 

kebutuhan pokoknya, limbah cair industri yang merupakan sisa dari 
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kegiatan industri keberadaannya sangat merugikan bagi masyarakat bahkan 

ekosistem sekitar. Air sumur yang tercemar oleh limbah pabrik kecap 

mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat yang 

mengkonsumsi air sumur. Timbulnya penyakit seperti diare, mual adalah 

gejala awal yang terjadi setelah mengkonsumsi air sumur, efek lain dari luar 

tubuh yaitu berupa penyakit kulit seperti gatal-gatal hingga sampai 

kerusakan pigmen kulit. Dampak lanjutan yang terjadi seperti infeksi 

pencernaan hingga mengakibatkan penyakit yang permanen atau dalam 

jangka waktu yang lama semua itu berakibat dari pengkonsumsian air sumur 

yang tercemar limbah cair.  

 
4. Dampak Pembuangan Limbah 

 Di Kelurahan Purwodadi sistem pembuangan limbah cair industri 

kecap dilakukan dengan cara mengalirkan  ke sungai   tanpa mengolahnya 

terlebih dahulu dan dampak dirasakan oleh penduduk hingga sekarang. 

Limbah cair yang dialirkan kesungai akan meresap kedalam tanah dan 

mencemari air sumur penduduk yang berada disekitar sungai tempat limbah 

dialirkan. Daerah yang terkena dampak dari limbah cair kecap dengan 

perkiraan + 1 Km di sekitar pabrik dan sepanjang aliran dari limbah cair 

kecap. Akibatnya sumur–sumur penduduk banyak yang tercemar selain itu 

air sumur yang dikonsumsi  oleh penduduk juga banyak menimbulkan 

penyakit seperti sakit perut, diare, penyakit kulit dan lain–lainnya.  

Sedangkan sebagian besar penduduk Di Kelurahan Purwodadi 

menggunakan air sumur sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari–hari 
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seperti memasak, mandi, mencuci, minum dan lain–lain, karena air tersebut 

tidak sehat dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah 

No.82 Tgl 14 Desember 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air serta Baku Mutu Air Limbah Perda Propinsi Jawa Tengah 

No. 10 Tahun 2004 Industri Kecap. 

 Dampak  yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah cair industri 

kecap di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan, dari parameter yang menyimpang seperti COD, bila COD 

semakin tinggi kadar yang terkandung dalam air maka dapat menimbulkan 

gas beracun seperti gas hydrogen sulfat methane yang menimbulkan 

penyakit dan kecacatan permanen. Penyimpangan pada parameter TDS juga 

dapat menyebabkan rasa mual dan terjadinya cardiac disease dan toxaemia 

pada wanita hamil. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Kualitas fisika pada air limbah kecap di Kelurahan Purwodadi pada 

parameter warna, suhu, TSS dan bau menunjukkan tidak sesuai dengan 

standar baku mutu. Sedangkan parameter kimia yang tidak sesuai 

dengan baku mutu terjadi pada parameter pH, COD, BOD. Kualitas 

fisika pada air sumur yang tidak sesuai dengan baku mutu terjadi pada 

parameter suhu dan warna. Sedangkan parameter kimia yang tidak 

sesuai terjadi pada parameter phenol dan DO. 

2. Masyarakat Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi, 

minum, mencuci, memasak dan lain-lain rata-rata sebesar 86,77 

liter/kapita/hari walaupun air sumur tersebut tidak memenuhi 

persyaratan air bersih. 

3. Dampak pembuangan limbah industri kecap bagi penduduk yang 

mengkonsumsi air sumur yang tercemar limbah terserang penyakit 

seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare, sakit perut, mual dan akibat 

tambahan yaitu menurukan daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah 

terserang penyakit.  
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian kualitas air adalah. 

1. Sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di 

Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 

seperti memasak, mandi, mencuci dan lainnya dengan mengganti 

penggunaan air dari PDAM atau dengan membuat saluran pipanisasi air 

bersih dari sumber lain (seperti pembangunan bak penampungan air 

bersih yang selanjutnya dialirkan kerumah warga dengan pipanisasi). 

2. Masyarakat Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan  diharapkan ikut serta membantu memelihara dan menjaga 

kualitas sumber air yaitu dengan diberi tawas dan disaring kemudian 

memasak air terlebih dahulu sebelum diminum. Untuk mengurangi 

kelebihan kadar oksigen terlarut dapat dilakukan dengan dekomposisi 

bahan organik dan oksidasi bahan anorganik sehingga dapat mengurangi 

kadar oksigen terlarut hingga nol (anaerop). 

3. Sebaiknya pabrik kecap membuat pengolahan limbah atau IPAL 

(instalasi pengolahan air dan limbah) yang lebih modern supaya 

lingkungan pembuangan limbah tidak tercemar terutama yang melewati 

sungai dekat sumur penduduk dan dapat mencemarinya. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR PERTANYAAN I 

Dampak Pembuangan Limbah Industri Kecap Terhadap Kualitas Air 

Sumur Penduduk di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

 

A. Identitas Responden  

1. Nama Responden  : 

2. umur  : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Alamat  : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Pekerjaan  : 

7. Jumlah Anggota Keluarga : 

 

B. Berapa jumlah air yang anda gunakan setiap hari ? 

No Jenis Penggunaan Liter / Hari 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mandi 

Memasak 

Minum 

Mencuci 

Lainnya 

 

 Jumlah   

 

C. KETERSEDIAAN AIR BERSIH 

1. Sumber air yang anda gunakan berasal darimana? 

a. Sumur b. PDAM c. Lainnya ........ 

2. Jika menggunakan sumur, pada tahun berapa sumur dibuat? 

 Tahun ............ 
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3. Jika menggunakan sumur, sehari-hari sumur dimanfaatkan untuk apa? 

 ...................... 
 

4. Jika menggunakan sumur dan sumur sudah tidak dimanfaatkan, mulai 

tahun berapa sumur tidak dimanfatkan? 

 Tahun............ 
 

 
5. Berapa jarak tempat tinggal anda dengan industri tekstil? 

a. 0 - < 25 meter d.   75 - < 100 meter 

b. 25 - < 50 meter e. 100 - < 200 meter 

c. 50 - < 75 meter f. > 200 meter 

 

D. KONDISI AIR SUMUR 

6. Bagaimana ketersediaan air sumur dimusim kemarau? 

 Ketinggian air sumur...............meter 

7. Bagaimana ketersediaan air sumur dimusim hujan? 

 Ketinggian air sumur...............meter 

8. Apakah pada musim hujan air sumur berbau? 

a. Bau b. Tidak berbau 

9. Apakah pada musim hujan air sumur berwarna? 

a. Berwarna b. Tidak berwarna 

10. Apakah pada musim hujan air sumur berasa? 

a. Berasa b. Tidak berasa 

11. Apakah pada musim kemarau air sumur berbau? 

a. Bau b. Tidak berbau 

12. Apakah pada musim kemarau air sumur berwarna? 

a. Berwarna b. Tidak berwarna 

13. Apakah pada musim kemarau air sumur berasa? 

a. Berasa b. Tidak berasa 
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Lampiran 2 
 

DAFTAR PERTANYAAN  II 

Pengusaha Kecap  

 

1. Nama Responden  : 

2. umur    : 

3. Jenis Kelamin   : 

4. Alamat    : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

7. Jumlah Anggota Keluarga : 

 

 1. Kapan Bapak / Ibu mulai mendirikan industri kecap?  

 2. Berapa kira-kira modal awal yang Bapak/Ibu keluarkan dalam mendirikan 

usaha kecap ini? 

 3.Berapa orang yang bekerja di pabrik kecap Bapak /Ibu sekarang? 

 4.Pada jam berapa pekerja Bapak/Ibu mulai bekerja? 

 5.Berapa jumlah kedelai yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembuatan kecap 

setiap harinya? 

6. Berapa jumlah volume limbah yang dihasilkan setiap harinya? 

7. Limbah padat yang dihasikan dari proses pembuatan kecap di gunakan untuk 

apa? 

8. Limbah cair hasil sisa pembuatan kecap dibuang kemana? 

9. Penjualan kecap sudah sampai ke Daerah mana saja? 

10. Berapa rata-rata hasil pembuatan kecap setiap bulannya? 

11. Berapa pendapatan setiap bulannya? 
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Lampiran 3 
DAFTAR PERTANYAAN III 

(PENGAMBILAN SAMPEL AIR LIMBAH DAN AIR SUMUR) 

 

A. Sampel Air Sumur 

1.Kualitas Fisika terdiri dari : 

No. PARAMETER HASIL 

1. Suhu  

2. Warna  

3. Rasa  

4. Bau  

5. Kekeruhan  

 

2.Kualitas Kimia terdiri dari :  

No. PARAMETER HASIL 

1 Klorida  

2 pH  

3 Sianida  

4 Fenol  

5 DO  

6 Khorm   

 

B.  Sampel Limbah Cair Kecap 

1.Kualitas Fisika terdiri dari : 

No. PARAMETER HASIL 

1. Suhu  

2. Warna  

3. Rasa  

4. Bau  

5. Kekeruhan  
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2. Kualitas Kimia : 

No. PARAMETER HASIL 

1. pH  

2. BOD  

3. COD  

 

3. Kualitas Biologi terdiri dari : 

No PARAMETER HASIL 

1. Coli  

2.   
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Lampiran 4  

Standar Baku Mutu Tentang Kualitas Air dan Pengendalian Air Menurut 
Peraturan Daerah No. 82 Tanggal 14 Desember 2004 

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 

Gross-B Bq/L 1 1 1 1 
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Kimia Organik           

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 - - - 

            
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     
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Lampiran 5 

 

Data Tabulasi Pemanfaatan Air di Kelurahan Purwodadi 

No 
Volume Air (Liter/Hari/KK) 

Jumlah (Liter) 
Mandi Memasak Minum Mencuci Lain-lain 

1 205 45 40 100 50 435 
2 165 50 40 75 50 380 
3 100 45 40 60 40 275 
4 205 55 50 90 55 455 
5 215 50 45 95 60 505 
6 250 60 45 120 60 535 
7 300 65 50 110 45 570 
8 115 35 30 55 40 275 
9 165 45 40 65 30 345 
10 100 35 30 50 45 260 
11 155 45 40 65 50 355 
12 205 50 45 80 45 425 
13 205 50 45 115 60 470 
14 115 40 35 75 50 365 
15 100 35 30 70 40 275 
16 210 55 40 110 50 465 
17 350 65 50 140 70 575 
18 105 45 30 75 40 295 
19 200 50 40 80 45 420 
20 110 35 30 65 35 265 
21 100 40 35 60 40 275 
22 300 65 50 120 45 580 
23 295 60 45 15 40 565 
24 210 50 45 110 50 465 
25 210 50 45 110 60 475 
26 205 45 40 115 50 555 
27 265 60 50 130 60 565 
28 210 50 45 105 55 465 
29 200 50 45 100 40 435 
30 155 45 40 70 55 365 
31 205 45 40 90 35 415 
32 305 60 50 125 35 575 
33 300 65 60 120 40 585 
34 55 30 25 50 30 190 
35 200 45 40 100 30 515 
36 60 25 20 45 25 175 
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37 200 55 40 95 50 440 
38 210 50 45 90 55 450 
39 200 55 40 100 40 435 
40 205 50 45 105 50 450 
41 300 60 50 125 50 585 
42 305 60 55 125 50 595 
43 200 55 45 110 60 470 
44 220 60 45 110 70 505 
45 215 45 40 105 60 465 
46 210 45 40 80 60 435 
47 265 60 55 120 70 570 
48 110 30 30 60 40 270 
49 220 45 40 100 65 470 
50 250 60 50 120 50 530 

Jumlah 9960 2715 2090 4605 2420 21815 
Sumber: Analisis Hasil Penelitian 
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Lampiran 6 

 
Distribusi Penduduk Kelurahan Purwodadi  Menurut Mata Pencaharian. 

No 
Mata Pencaharian

PNS Swasta Karyawan TNI/Polri Dagang Petani Buruh Lainny
a 

1  V   
2   V   
3 V    
4  V   
5   V   
6  V   
7  V   
8  V   
9    V

10   V   
11   V   
12   V   
13   V   
14   V   
15     
16 V    
17   V   
18   V   
19   V   
20    V
21    V
22   V   
23   V  
24   V   
25   V   
26   V   
27 V    
28   V   
29   V  
30   V   
31  V   
32   V   
33 V    
34   V   
35   V   
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36   V   
37  V   
38   V   
39   V   
40 V    
41   V   
42   V  
43   V   
44   V   
45   V   
46   V   
47   V   
48 V  V   
49   V   
50   V   

JML 7 7 11 3 12 4 3 3 
Sumber : Analisis Hasil Penelitian 
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Lampiran 7 

 
Kondisi Ketersediaan Air Sumur di Musim Hujan dan Kemarau 

No 
Ketinggian Air Sumur Musim 

Hujan 
Ketinggian Air Sumur Musim 

Kemarau 
1-3 m 4-6 m >7 m 1-3 m 4-6 m >7 m

1 V  V   
2  V V   
3  V V   
4  V V   
5 V  V   
6  V V  
7  V V   
8  V V   
9 V  V   
10  V V  
11  V V   
12  V V   
13 V  V   
14  V V   
15  V V   
16  V V   
17  V V   
18  V V   
19  V V   
20  V V  
21  V V   
22  V V   
23  V V   
24  V V   
25  V V   
26  V V  
27  V V   
28  V V   
29  V V  
30  V V   
31  V V   
32  V V   
33  V V   
34  V V   
35  V V   
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36  V V   
37  V V   
38  V V   
39 V  V   
40  V V   
41  V V   
42  V V   
43  V V  
44  V V   
45  V V   
46  V V   
47  V V   
48  V V   
49  V V   
50  V V   

JML 5 45 44 6  
Sumber : Analisis Hasil Penelitian 
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Lampiran 8 

 
Data Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Pemanfaatan Air 

No 
Sumber Air Yang di Manfaatkan

Sumur PDAM Lainnya 
1 V 
2  V  
3 V  
4  V  
5  V  
6  V  
7 V  
8  V  
9 V  
10 V  
11 V  
12 V  
13 V  
14 V  
15 V  
16 V  
17  V  
18  V  
19 V  
20 V  
21 V  
22 V  
23 V  
24 V  
25 V  
26  V  
27  V  
28 V  
29 V  
30 V  
31 V  
32 V  
33 V  
34 V  
35 V  
36 V  
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37 V  
38 V  
39 V  
40 V  
41 V  
42 V  
43 V  
44 V  
45 V  
46 V  
47 V  
48 V  
49 V  
50 V  

Jumlah 41 9  
Sumber : Analisis Hasil Penelitian 
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Lampiran 9 

 

Data Tabulasi Jawaban Responden Mengenai Kondisi Air Sumur. 

No 
Kondisi Air Sumur Musim Hujan Kondisi Air Sumur Musim Kemarau 

Bau Warna Rasa Bau Warna Rasa 
1 Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak 
2 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 
3 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
4 Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya 
5 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
6 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 
7 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 
8 Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 
9 Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
10 Tidak Ya Tidak Tidak Ya Ya 
11 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
12 Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak 
13 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
14 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
15 Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak 
16 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
17 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
18 Tidak Ya Ya Ya Ya Ya 
19 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
20 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 
21 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 
22 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
23 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
24 Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya 
25 Tidak Ya Ya Ya Tidak Ya 
26 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
27 Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 
28 Tidak Ya Tidak Ya Tidak Tidak 
29 Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak 
30 Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 
31 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
32 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
33 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
34 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
35 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
36 Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak 
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37 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
38 Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya 
39 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
40 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
41 Ya Ya Tidak Ya Ya Ya 
42 Tidak Ya Tidak Ya Ya Ya 
43 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 
45 Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak 
46 Tidak Tidak Tidak Ya Ya Ya 
47 Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak 
48 Tidak Ya Ya Tidak Ya Tidak 
49 Tidak Ya Ya Ya Ya Tidak 
50 Tidak Ya Tidak Ya Ya Tidak 

Sumber : Hasil analisis 
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