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ABSTRAK 
 
 

Limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang dihasilkan industri 
tekstil karena terjadi proses pewarnaan (Dyeing). PT. APAC INTI CORPORA 
(PT. AIC) yang dalam produksinya selain menghasilkan denim juga 
mengeluarkan limbah cair yang berpengaruh besar terhadap ekosistem perairan 
disekitar industri tersebut. Karena limbah yang dihasilkan dibuang langsung ke 
sungai setelah dilakukan pengolahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengolahan limbah di 
WWT PT. AIC terhadap kualitas air sungai Bade, ditinjau dari aspek Fisika, 
Kimia dan Biologi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2005 sampai 
bulan Desember 2005 di sungai Bade, yang merupakan sungai buangan dari 
limbah industri tekstil. Contoh air diambil langsung dari sungai Bade dengan 3 
stasiun pengamatan, yaitu stasiun I tepat pada Outlet WWT PT. AIC, stasiun II 
setelah Outlet sebelum jembatan sungai Bade, dan stasiun III setelah jembatan 
dari sungai Bade. 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kisaran suhu pada bulan Oktober 
2005 rata-rata 32,3 0 C, bulan November 2005 28,6 0 C dan pada bulan Desember 
2005 rata-rata 30,3 0 C. Nilai BOD rata-rata 8,6 ppm pada bulan  Oktober 2005, 
bulan Novermber 2005 8,03 ppm dan bulan Desember 2005 rata-rata 9,6 ppm. 
COD pada bulan Oktober 2005 rata-rata 79,6 ppm bulan November 2005 rata-rata 
72,3 ppm dan bulan Desember 2005 rata-rata 72,3 ppm. pH pada bulan Oktober 
2005 7,51, bulan November 2005 pH 7,71 dan bulan Desember 2005 rata-rata 
7,56. pengukuran warna pada bulan Oktober 2005 rata-rata 133 PtCo, 128,6 PtCo 
pada bulan November 2005, dan 178,8 PtCo pada bulan Desember 2005. 
pengukuran bau, umumnya di 3 stasiun ada bulan Oktober, November dan 
Desember 2005 perairan tidak berbau. 

Berdasarkan hasil  penelitian, setelah dibandingkan dengan peraturan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep – 51/ MENLH/ 10/ 1995, baik faktor 
Fisika maupun  Kimia telah memenuhi baku mutu limbah cair industri tekstil, 
karena hasil pengukuran menunjukkan bahwa parameter fisika dan kimia 
memiliki nilai dibawah ambang baku mutu. Ini berarti pengolahan yang dilakukan 
oleh WWT PT. AIC telah sesuai  dengan tangkah-langkah pengolahan limbah dan 
dapat menekan pencemaran sehingga limbah yang dibuang aman bagi lingkungan.        
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya tiap penerapan pengoperasian suatu penemuan baru, tiap 

inovasi tidak selalu disambut dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.  Ada 

dua kejadian yang dianggap mengganggu stabilitas lingkungan yaitu perusakan 

dan pencemaran (Dwidjoseputro, 1991). 

Perusakan lingkungan adalah perbuatan manusia yang sadar atau tidak 

sadar , langsung atau tidak langsung mengakibatkan rusaknya suatu lingkungan. 

Pencemaran lingkungan yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 

energi atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan dan atau berubahnya tata 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang mengakibatkan 

turunnya kualitas lingkungan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya (dwidjoseputro,1991). 

Sungai Bade letaknya di Jl. Raya Bawen Km. 32 Desa Harjosari 

kecamatan  Bawen Kabupaten Semarang. Sungai Bade  merupakan sungai yang 

mengalir melalui  tempat pemukiman penduduk, dan daerah perindustrian. Sungai 

Bade merupakan badan air penerima hasil olahan dari Pabrik Tekstil  PT. APAC 

INTI CORPORA (AIC), terletak di sekitar pemukiman penduduk sehingga 

dikhawatirkan air buangan hasil olahan limbah dapat membahayakan manusia. 

PT. APAC INTI CORPORA (AIC) merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak dibidang produksi benang tenun dan tekstil terkemuka di Indonesia. 

Dalam produksinya PT AIC menggunakan bahan dasar sintetik dan kimia, 
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terutama untuk pewarnaan. Kemajuan industri tekstil PT. AIC selain 

menghasilkan tekstil dalam operasinya, juga mengeluarkan limbah cair yang 

berpengaruh terhadap ekosistem perairan yang berada di sekitar industri tersebut. 

Hal ini terjadi karena PT. AIC memiliki lokasi industri di sekitar sungai, untuk 

memudahkan pembuangan limbah secara langsung.  Dari data tersebut jelas 

bahwa air buangan industri tekstil berpotensi sebagai bahan pencemar, apabila air 

buangan langsung dibuang ke sungai tanpa di olah terlebih dahulu.  

Air limbah yang dibuang begitu saja ke lingkungan menyebabkan 

pencemaran, antara lain menyebabkan polusi sumber-sumber  air seperti sungai, 

danau, sumber mata air, dan sumur. Limbah cair mendapat perhatian yang lebih 

serius dibandingkan bentuk limbah yang lain karena limbah cair dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan dalam bentuk pencemaran fisik, 

pencemaran kimia, pencemaran biologis dan pencemaran radioaktif. 

Limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang dihasilkan industri 

tekstil karena terjadi proses pemberian warna (dyeing) yang di samping 

memerlukan bahan kimia juga memerlukan air sebagai media pelarut. 

Limbah air yang bersumber dari pabrik yang biasanya banyak 

menggunakan air dalam proses produksinya. Di samping itu ada pula bahan baku 

yang mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus 

dibuang.  

Lingkungan yang tercemar akan mengganggu kelangsungan hidup 

makhluk hidup disekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 

kegiatan industri, air yang telah digunakan  (air limbah industri) tidak boleh 
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langsung dibuang ke lingkungan, tetapi air limbah industri harus mengalami 

proses pengolahan sehingga dapat digunakan lagi atau dibuang ke lingkungan 

tanpa menyebabkan pencemaran. Proses pengolahan air limbah industri adalah 

salah satu syarat yang harus dimiliki oleh industri yang berwawasan lingkungan.   

Kualitas air yang baik sangat mendukung kehidupan organisme air. 

Mikroorganisme air seperti plankton selain sebagai indikator pencemaran suatu 

perairan juga mempunyai peranan penting dalam lingkungan aquatik yaitu sebagai 

dasar piramida makanan bagi organisme lain yang hidup di perairan. Plankton 

merupakan makanan alami bagi organisme perairan seperti bentik dan ikan 

(Sachlan, 1982). Plankton dan ikan membentuk rantai penghubung yang penting 

antara produsen dan konsumen. Ikan dan organisme air lainnya akan hidup 

dengan baik bila kondisi perairan mendukung. Sebagai bioindikator dari limbah 

ini adalah adanya organisme biologi yaitu ikan lele, bawal, braskap, tanaman  air, 

cacing, algae, dan bakteri. 

Di sekitar pabrik pada umumya sungai digunakan untuk tempat 

pembuangan limbah, tanpa instalasi pengolahan limbah terlebih dahulu, selain itu 

kadang para penduduk membuang sampahnya langsung ke sungai. Limbah dari 

industri tekstil  yang dibuang ke sungai sudah mengalami proses pengolahan 

limbah terlebih dahulu. Dengan pengolahan tersebut limbah tekstil yang dibuang 

ke sungai di duga dapat mengurangi bahan pencemar.  

Pengoperasian unit pengolahan limbah memegang peranan yang penting. 

Pengoperasian yang kurang benar akan menyebabkan limbah yang terproses 

masih memiliki nilai parameter diatas ambang batas yang ditentukan. 
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Pengoperasian yang tidak sistematis dan tidak berpedoman, akan cenderung 

menyebabkan ketidakefisien yang pada akhirnya akan menyebabkan biaya 

pengolahan yang tinggi.  

Indikator bahwa air telah tercemar adalah adanya perubahan air yang dapat 

diamati, yaitu adanya perubahan suhu air, adanya perubahan pH, adanya 

perubahan warna, bau, rasa serta timbulnya endapan (Suriawiria, 1996). Menurut 

Odum (1993), pencemaran air merupakan suatu peristiwa penambahan suatu zat 

tertentu yang berasal  dari limbah proses industri dan domestik yang dapat 

mengolah kualitas alami dari air tersebut yang juga akan mengganggu kehidupan 

hidrobiota sungai. Menurut Undang-Undang RI No.4 Tahun 1982 tentang 

ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup Bab 1, pasal 1 pencemaran 

lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi dan atau berubahnya 

tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas 

lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.   

Pemeriksaan perairan yang menerima buangan air limbah, merupakan 

suatu keharusan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi masalah kesehatan yang 

mungkin timbul misalnya bahan beracun ke dalam baku mutu air (Surna, 1993). 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini 

adalah, bagaimanakah kualitas air sungai Bade di tinjau dari parameter fisika, 

kimia dan biologi,  

 



 

 

5

C. Penegasan Istilah 

Untuk  memudahkan pengertian dan pemahaman. Mengenai kajian yang akan 

diteliti, maka akan dijelaskan batasan-batasan istilah sebagai berikut : 

1. Pengolahan air limbah, merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

mengolah limbah hasil produksi dengan tahap-tahap tertentu, yaitu secara 

fisika, kimia, dan biologi, dalam suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL).   

2. Kualitas Air, merupakan tingkat pencemaran yang mempengaruhi kelayakan 

air. Kualitas air menggambarkan komposisi air yang dipengaruhi oleh proses 

alami dan aktivitas budaya manusia, ditunjukkan dalam bentuk pengukuran 

kuantitatif dan berhubungan dengan penggunaan air.  

3. PT. APAC INTI CORPORA, merupakan suatu industri yang bergerak 

dibidang produksi benang tenun dan tekstil.  

4. Sungai Bade, merupakan suatu badan air penerima limbah dari industri tekstil 

PT. APAC INTI CORPORA. Terletak di Jl. Jaya Bawen km. 32 desa 

Harjosari semarang.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. mengetahui kualitas air sungai Bade yang merupakan buangan limbah industri 

tekstil dari PT. APAC INTI CORPORA 

2. Mengetahui apakah air buangan dari limbah Industri Tekstil PT. APAC INTI 

CORPORA  telah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan  untuk industri 

tekstil. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. sebagai dasar pertimbangan langkah-langkah dan kebijaksanaan selanjutnya 

yang harus ditempuh untuk   pengolahan air limbah sesuai baku mutu air 

limbah 

2. memberikan informasi tambahan kepada instansi terkait dan masyarakat 

sekitar  tentang kualitas air sungai hasil pengolahan limbah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA  

1. Kualitas Air 

Kualitas air memegang peranan penting dalam kehidupan baik 

organisme air maupun manusia. Kualitas air juga mempengaruhi seluruh 

komunitas perairan seperti bakteri, tanaman air, ikan, zooplankton dan 

sebagainya.  

Kualitas air menurut Sumarwoto (1984) ditentukan oleh banyak faktor, 

yaitu zat telarut, zat yang tersuspensi dan makhluk hidup khususnya jasat 

renik di dalam air, maka dapat dikatakan bahwa kualitas air adalah tingkat 

pencemaran akibat proses alami dan aktivitas budaya manusia yang 

mempengaruhi kelayakan air ditinjau dari segi fisik, kimia, dan biologis.  

Kualitas limbah menunjukkan spesifikasi limbah yang diukur dari 

jumlah kandungan bahan pencemar di dalam limbah. Kandungan pencemar di 

dalam limbah terdiri dari berbagai parameter. Semakin kecil jumlah parameter 

dan semakin kecil konsentrasinya, hal ini menunjukkan semakin kecil peluang 

untuk terjadinya pencemaran lingkungan (Kristanto, 2002). 

Menurut Kristanto (2002) beberapa kemungkinan yang akan terjadi 

akibat masuknya limbah ke dalam lingkungan : 
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- lingkungan tidak mendapatkan pengaruh yang berarti. Hal ini disebabkan 

karena volume limbah kecil, parameter pencemar yang terdapat dalam 

limbah sedikit dengan konsentrasi yang kecil. 

- Ada pengaruh perubahan, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran 

- Memberikan perubahan dan menimbulkan pencemaran. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah : 

a. Volume limbah 

b. Kandungan bahan pencemar 

c. Frekuensi pembuangan limbah (Kristanto, 2002). 

a. Kualitas Fisika – Kimia 

Menurut Hardisubroto (1989) beberapa petunjuk yang digunakan untuk 

menjelaskan adanya pencemaran dan parameter kualitas air adalah : 

1. Temperatur 

Temperatur sangat penting bagi kondisi lingkungan air, disamping 

pengaruh langsung pada proses biologi. Temperatur mempunyai pengaruh 

adanya lapisan air di suatu perairan lapisan atas (epilimnion) lebih panas 

dari lapisan bawah (hipolimnion). Kedua lapisan ini dipisahkan oleh 

lapisan transisi (termokline). 

2. Dissolved Oxygen (DO) 

Oksigen terlarut mempunyai faktor kritis yang lain dari lingkungan air, 

karena temperatur turun, tingkat kekeruhan oksigen tinggi. Keterlarutan 

oksigen di air tawar lebih tinggi daripada air asin, karena sumber oksigen 

terlarut dekat permukaan, konsentrasi oksigen akan turun dengan makin 

dalamnya air. Pada temperatur kamar, jumlah oksigen terlarut dalam air 
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adalah 8 mg/l. pada air yang terkena pencemaran, produksi oksigen 

melalui fotosintesis dan oksigen terlarut dari udara dapat mengenyangkan 

air dengan oksigen. Adanya materi pencemar dapat mengurangi jumlah 

oksigen dalam air. 

Tabel 1. Hubungan DO dengan Kualitas Air       

Kualitas air % kekenyangan mg/l 

Baik 90 – 100 13,5 – 15 

Sedikit tercemar 75 – 90 11,25 – 13,5 

Tercemar sedang 50 – 75 7,5 – 11,25 

Sangat tercemar < 50 < 7,5 

(Sumber : Hadisubroto, 1989). 

Keterangan : 
Kenaikan temperatur dari 10 0 C akan menurunkan sejumlah 50 % oksigen 
(Hadisubroto, 1989). 
 

3. Biological Oxygen Demand (BOD) 

BOD menyatakan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi 

bahan organik dalam air. BOD yang rendah menunjukkan sedikit 

pencemaran, kira-kira 5 mg/l uji BOD mengukur tendensi elemen yang 

menggunakan oksigen. BOD mengukur kandungan oksigen total dan 

kemampuan sistem untuk menurunkan oksigen. 

4. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand merupakan ukuran yang baik, karena 

memberikan petunjuk tentang jumlah materi yang terdegradasi oleh 

makhluk hidup dan materi yang bersifat racun atau toksik. 
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5. Kekeruhan, warna, dan bau 

Kekeruhan pada dasarnya disebabkan oleh adanya zat-zat koloid yaitu zat 

yang terapung, serta terurai secara halus, jasad-jasad renik atau benda lain 

yang tidak mengendap segera. Warna air berkaitan erat dengan zat-zat 

koloid yang tersuspensi di dalamnya. Masalah warna dan bau dapat 

dilacak dari bermacam-macam zat pencemar, misalnya zat kimia 

pembersih maupun zat kimia terlarut mengandung bau. 

6. Petunjuk biologis spesies 

Komposisi spesies dan keanekaragaman mungkin penting sebagai 

petunjuk adanya pengaruh zat pencemar. Bakteri, plankton, fungi, dan 

protozoa air adalah organ yang paling cocok untuk digunakan dalam 

mempertimbangkan  situasi air. Keadaan biologis air   diperiksa dengan 

parameter jumlah bakteri E. coli atau Coliform. Parameter ini dipilih oleh 

karena diantara organisme yang telah dipelajari, E. coli hampir memenuhi 

semua persyaratan sebagai organisme indikator yang ideal mengenai 

polusi air. Bakteri Coliform tidak membahayakan manusia, namun adanya 

bakteri ini menunjukkan adanya kontaminasi zat pencemar dan 

menyebabkan organisme terkena penyakit. 

7. Derajat Keasaman (pH) 

Adanya CO2 dan asam organik yang menjadikan pH air antara 4 - 6. 

Umumnya air yang tidak tercemar mempunyai pH 6 – 7, dalam kriteria air 

golongan B pH yang dianjurkan adalah 5 – 9.  
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Kualitas suatu perairan ditentukan oleh faktor lingkungan, baik 

lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik yang berupa faktor  fisik, kimia 

dan biologi (Kristanto, 2002). 

Pemantauan air sungai terhadap pencemaran dapat melalui berbagai 

cara pengamatan secara fisik, antara lain tingkat kejernian air, perubahan suhu, 

rasa dan warna, pengamatan secara kimia, antara lain, berdasarkan zat kimia 

yang terlarut, perubahan pH, atau pengamatan secara biolois, yaitu 

pengamatan organisme yang hidup dalam air. Cara ini didasarkan terhadap 

keadaan lingkungan. Perubahan lingkungan secara fisik atau kimia akan 

berpengaruh terhadap organisme perairan tesebut.  

 

b. Kualitas Biologi 

Penentuan kualitas biologi ditentukan oleh kehadiran mikroorganisme 

terlarut dalam air seperti kandungan bakteri, algae, cacing, serta plankton. 

penentuan kualitas mikroorganisme dilatarbelakangi dasar pemikiran bahwa 

air tersebut tidak akan membahayakan kesehatan. Dalam konteks ini maka 

penentuan kualitas biologi air didasarkan pada analisis kehadiran 

mikroorganisme indikator pencemaran (Kusnadi, 2003).   

Menurut Sunu (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dan 

jenis mikroorganisme yang terdapat di dalam air yaitu : 

1. Sumber air 

Jumlah dan jenis mikroorganisme di dalam air dipengaruhi oleh sumber 

seperti air hujan, air permukaan, air tanah, air laut dan sebagainya. 
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2. Komponen nutrien dalam air 

Secara alamiah air mengandung mineral-mineral yang cukup untuk 

kehidupan mikroorganisme yang dibutuhkan oleh spesies mikroorganisme 

tertentu.   

3. Komponen beracun 

Terdapat di dalam air akan mempengaruhi jumlah dan jenis 

mikroorganisme yang terdapat di dalam air. Sebagai contoh asam-asam 

organik dan anorganik, khlorin dapat membunuh mikroorganisme dan 

kehidupan lainnya di dalam air. 

4. Organisme air 

Adanya organisme di dalam air dapat mempengaruhi jumlah dan jenis 

mikroorganisme air, seperti protozoa dan plankton dapat membunuh 

bakteri. 

5. Faktor fisik 

Faktor fisik seperti suhu, pH, tekanan osmotik, tekanan hidrostatik, aerasi, 

dan penetrasi sinar matahari dapat mempengaruhi jumlah dan jenis 

mikroorganisme yang terapat di dalam air. 

2. Limbah Industri Tesktil  

Industri tekstil merupakan suatu industri yang bergerak dibidang 

garmen dengan mengolah kapas atau serat sintetik menjadi kain melalui 

tahapan proses : Spinning (Pemintalan) dan Weaving (Penenunan). 

Limbah industri tekstil tergolong limbah cair dari proses pewarnaan 

yang merupakan senyawa kimia sintetis, mempunyai kekuatan pencemar yang 

kuat. Bahan pewarna tersebut telah terbukti mampu mencemari lingkungan. 

Zat warna tekstil merupakan semua zat warna yang mempunyai kemampuan 

untuk diserap oleh serat tekstil dan mudah dihilangkan warna (kromofor) dan 

gugus yang dapat mengadakan ikatan dengan serat tekstil (auksokrom) 

(Winarni dan Oriyati, 1980). 

Zat warna tekstil merupakan gabungan dari senyawa organik tidak 

jenuh, kromofor dan auksokrom sebagai pengaktif kerja kromofor dan 



 

 

13

pengikat antara warna dengan serat (Hadi Risnandar dan Yulianto Kurniawan, 

1998). 

Skema proses produksi tekstil dan limbah yang dihasilkan (Nemerow, 1978) 

Serat : kapas, rayon, poliester 

 

Pemintalan 

 

Pertenunan 

 

Kain 

 

Penghilangan kanji 

 

Pemasakan 

 

 

Pengelantangan 

 

 

Mercerizing 

 

 

Pencelupan 

 

Pencapan 

 

Karakteristik Limbah : 
- BOD dan COD tinggi 
- pH netral, 
- Total Solid tinggi 

Karakteristik Limbah : 
- BOD dan COD tinggi 
- pH tinggi 
- Total Solid tinggi 
- Suhu tinggi 

Karakteristik Limbah : 
- BOD dan COD tinggi 
- pH tinggi 
- Total Solid tinggi 

Karakteristik Limbah : 
- BOD dan COD rendah 
- pH tinggi 
- Total Solid rendah 

Karakteristik Limbah : 
- BOD dan COD tinggi 
- pH berkisar antara netral - 

alkalis 
- Total Solid tinggi 
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Melalui banyaknya proses yang dilakukan maka limbah yang dihasilkan 

pun berbeda. Hasil dari proses pewarnaannya tergantung pada pewarna 

yang digunakan misalnya zat  warna indigo ( C12 H10 N12 O12 ) dan sulfur. 

Limbah – limbah itu dialirkan ke kolam-kolam pengendapan dan 

selanjutnya dialirkan ke sungai. Agar air limbah tidak menimbulkan 

pengaruh negatif terhadap lingkungan perairan maka diperlukan suatu 

teknik pengolahan yang diarahkan agar kriteria yang ditetapkan dalam 

baku mutu air limbah industri dapat terpenuhi. Baku mutu merupakan 

spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang perbolehkan dibuang ke 

lingkungan dan ini merupakan langkah penting dalam usaha 

mengendalikan pencemaran dan melestarikan lingkungan (Suratno, 1998). 

 

3. Pengolahan Limbah Cair  

Air limbah mungkin terdiri dari satu atau lebih parameter pencemar 

yang melampaui ambang yang telah ditetapkan. Kemungkinan di dalamnya 

terdapat minyak, lemak, bahan anorganik  seperti besi, aluminium, nikel, 

plum-bum, barium, fenol, dan lain-lain, sehingga dalam pengolahannya 

dibutuhkan kombinasi dari beberapa metode dan peralatan (Kristanto, 2002). 
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Menurut Kristanto (2002) pengolahan limbah air dapat dibedakan 

menjadi (1) pengolahan menurut tingkat perlakuan, (2) pengolahan menurut 

karakteristik limbah.  

Berdasarkan karakteristik limbah, proses pengolahan dapat digolongkan 

menjadi tiga bagian, yaitu proses fisik, kimia, dan biologi. Proses ini tidak dapat 

berjalan secara sendiri-sendiri, tetapi kadang-kadang harus dilaksanakan secara 

kombinatif. Pemisahan proses menurut karakteristik limbah sebenarnya untuk 

memudahkan pengidentifikasian peralatan.  

a. Proses Fisik 

Perlakuan terhadap air limbah dengan cara fisika, yaitu proses pengolahan 

secara mekanis dengan atau tanpa penambahan bahan kimia. Proses-proses 

tersebut di antaranya adalah : penyaringan, penghancuran, perataan air, 

penggumpalan,  sedimentasi, pengapungan, Filtrasi,  

b. Proses Kimia 

Proses secara kimia menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi 

zat pencemar di dalam limbah.  Kegiatan yang termasuk dalam proses kimia 

di antaranya adalah pengendapan, klorinasi, oksidasi dan reduksi, netralisasi, 

ion exchanger dan desinfektansia. 

c. Proses Biologi 
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Proses pengolahan limbah secara biologi adalah memanfaatkan 

mikroorganisme (ganggang, bakteri, protozoa) untuk mengurangi senyawa 

organik dalam air limbah menjadi senyawa yang sederhana dan dengan 

demikian mudah mengambilnya. 

Proses ini dilakukan jika proses fisika atau kimia atau gabungan kedua 

proses tersebut tidak memuaskan.  Proses biologi membutuhkan zat organik 

sehingga kadar oksigen semakin lama semakin sedikit. Pada proses kimia zat 

tersebut diendapkan dengan menambahkan bahan koagulan dan kemudian 

endapannya diambil. Pengoperasian proses biologis dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu operasi tanpa udara dan operasi dengan udara.  

Digunakannya mikroorganisme untuk menguraikan atau mengubah 

senyawa organik, maka dibutuhkan suatu kondisi lingkungan yang baik. 

Pertumbuhan dan perkembangan harus memenuhi persyaratan hidup, misalnya 

penyebaran, suhu, pH air limbah dan sebagainya.  Adanya perubahan dalam 

lingkungan hidupnya akan mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan 

fisiologi. Ada golongan mikroorganisme tertentu yang rentan terhadap perubahan 

komponen lingkungan, dan ada pula yang dapat dengan cepat melakukan adaptasi 

dengan kondisi yang baru. Oleh karena itu kondisi lingkungan amat penting 

artinya dalam pengendalian kegiatan mikroorganisme dalam air limbah.  
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4. Baku Mutu Air Limbah Industri 

Sehubungan dengan fungsi baku mutu lingkungan maka dalam hal 

menentukan apakah telah terjadi pecemaran dari kegiatan industri atau pabrik 

dipergunakan dua buah sistem baku mutu lingkungan yaitu : 

a. Effluent Standard merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan 

untuk dibuang ke lingkungan. 

b. Stream standard merupakan batas kadar limbah untuk sumberdaya tertentu, 

seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar yang ditetapkan ini didasarkan pada 

kemampuan sumberdaya beserta sifat peruntukannya    (Darsono, 1995). 

Baku mutu limbah cair adalah batas kadar   yang diperbolehkan bagi 

zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air 

pada sumber air, sehingga tidak menyebabkan dilampauinya baku mutu air 

(Darsono, 1995). 

Baku mutu air limbah (effluent standard) dipergunakan untuk 

perencanaan, perizinan, dan pengawasan mutu air limbah dari perbagai sektor. 

Untuk melindungi sumber air sesuai dengan peruntukannya maka perlu 

ditetapkan baku mutu limbah cair dengan berpedoman kepada alternatif mutu 
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limbah cair yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Negara 

Kependudukan dan lingkungan Hidup No. KEP - 51/ MENLH/ 10/ 1995.  

Baku mutu limbah yang telah ditetapkan Gubernur dimaksudkan untuk 

melindungi peruntukan air di daerahnya, dengan demikian dalam setiap 

kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan yang membuang limbah cair 

tersebut ke dalam air pada sumber air limbah cair harus memenuhi persyaratan  

1. Mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak  boleh 

melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan, dan 

2. tidak mengakibatkan turunnya kualitas air pada sumber air penerima 

limbah (Darsono, 1995). 

Hal tersebut mengharuskan agar setiap pembuangan limbah cair ke dalam air 

pada sumber air, mencantumkan kuantitas dan kualitas limbah (Darsono, 

1995). 

 

B. Hipotesa 

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka di atas, maka hipotesa dalam penelitian 

ini, adalah Pengolahan limbah tekstil PT. APAC INTI CORPORA  berpengaruh 

terhadap kualitas air di sungai Bade, dan hasil olahan limbah  belum sesuai 
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dengan standar baku mutu  limbah industri tekstil menurut SK Menteri  Negara 

Lingkungan Hidup No. KEP-51/ MENLH/ 10/ 1995. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di sungai Bade, merupakan badan air penerima limbah 

industri tekstil. Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober 2005 – bulan 

Desember 2005 pada waktu  pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB. 

B. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang diambil secara 

representatip, dengan menentukan 3 titik  sebagai stasiun yang mewakili 

parameter kualitas air limbah. Pengambilan sampel dengan menggunakan botol 

sampel yang telah disterilkan. Sampel air diambil sebanyak 100 ml air untuk 

setiap stasiun. 

C. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Fisika, meliputi Temperatur, bau, warna 

2. Variabel Kimia, meliputi pH, BOD, COD. 

3. Variabel Biologi, meliputi organisme air, yaitu phytoplankton dan 

zooplankton, tanaman air, dan ikan. 

D. Alat dan Bahan  

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

pH meter, BOD meter, Gelas ukur, pipet volume, pipet tetes, Labu 

Erlenmeyer, Botol sampel, Titrasi,  cawan Goch dengan kapasitas 25 ml, 
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cawan Sedgwick-rafter, sepasang refluks, beker gelas, sendok, termometer, 

Mikroskop, spektrometer, alat sentrifuge, kertas label., Buku panduan 

Identifikasi. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah : 

Air limbah outlet di ambil dari sungai, air suling / aquadest,  Formalin 40%,  

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan purpossive random sampling. Dilakukan  

dengan menentukan 3 titik sebagai stasiun yang akan diambil sampel airnya, yaitu 

stasiun I Tepat pada Outlet WWT PT APAC INTI CORPORA, Stasiun II  setelah 

Outlet WWT sebelum jembatan sungai Bade, Stasiun III setelah jembatan sungai 

Bade.  

1. Tahap Persiapan 

a. Survei lapangan untuk mengamati dan menentukan lokasi  pengambilan 

sampel serta membagi dan menentukan titik sebagai stasiun. 

b. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengambil air dengan botol sampel, kemudian diberi kertas label. 

b. Mengukur parameter fisik, meliputi temperatur, warna dan bau 

c. Mengukur parameter kimia, meliputi  pH, BOD, COD  

d. Mengukur parameter Biologi, meliputi organisme air, yaitu 

phytoplankton, zooplankton, tanaman air, dan ikan. 

e.  Sampel yang diambil kemudian di analisis di laboratorium dan dicatat 

dalam tabel pengamatan. 
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F. Metode Analisis Data  

Hasil pengamatan dan pengukuran di laboratorium selama pengamatan, di 

masukkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Penelitian Parameter Biologi  Kualitas Air di Sungai Bade  

Stasiun No. Parameter Satuan I II III 
 

1. 
2. 

 
 
 
 

3. 
4. 

 

 
Jml. Plankton 
Jenis Plankton 
Cyanophyta 
Clorophyta 
Euglenophyta 
Crysophyta 
Ikan 
Tanaman air 

 
Jml 
spesies
/ liter 
 
 
 
 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Faktor Abiotik di Sungai Bade Bawen   

Stasiun No. Parameter Satuan 

I II III 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Suhu 
pH 
BOD 
COD 
Warna 
Bau 

0C 
- 
ppm 
ppm 
PtCo 
- 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 

Setelah didapatkan hasil dari penelitian kemudian dikonsultasikan dengan 

standar baku mutu air limbah cair seperti yang terdapat pada SK Menteri 

Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup  No. KEP-51/ MENLH/ 10/ 

1995, apakah air limbah yang dibuang ke sungai tersebut sudah memenuhi  

standar baku mutu lingkungan untuk limbah industri.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air dari sungai Bade, 

yang merupakan buangan dari limbah industri tekstil, ditinjau dari aspek fisik, 

kimia dan biologi.  Contoh air diambil dari badan air sungai Bade dengan 3 lokasi 

atau stasiun, yaitu stasiun I tepat pada outlet WWT (Waste Water Treatment ) PT. 

APAC INTI CORPORA (AIC), stasiun II setelah Outlet sebelum jembatan dan 

stasiun III setelah jembatan.  

Hasil pengukuran parameter kualitas air di sungai Bade tersaji pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Parameter Biologi di Sungai Bade pada Bulan Oktober 
2005 – Desember 2005. 

 
Pengambilan Sampel 

Oktober 2005 November 2005 Desember 2005 
No. Parameter Satuan 

I II III I II III I II III 
1.  
2. 
 
 
 
 
3.  
4. 
 

Jml plankton 
Jenis Plankton 
Cyanophyta 
Clorophyta 
Euglenophyta 
Crysophyta 
Ikan 
Tanaman air 
 
 

Jml 
spesies
/ liter 

13 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

13 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

12 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

11 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

15 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

13 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

13 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

23 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

16 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

Keterangan : 
Stasiun I : Tepat Outlet dari WWT PT. AIC 
Stasiun II  : Sungai setelah Outlet sebelum jembatan sungai Bade 
Stasiun III  : Sungai setelah jembatan sungai Bade 

+  : Terdapat 
_ : Tidak Terdapat 
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Faktor-faktor Fisik – Kimia  Perairan pada Sungai Bade 

Sesuai dengan tujuan penelitian, dilakukan pengukuran terhadap parameter 

fisik dan kimia yaitu temperatur, pH, BOD, COD,  warna, dan bau. Kisaran hasil 

pengukuran parameter – parameter  tersaji pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. Hasil Pengukuran  Parameter Fisika - Kimia  selama Pengamatan pada 
Bulan Oktober  2005 – Desember 2005. 

 

Pengambilan Sampel 

Oktober November Desember No. Parameter Satuan 

I II III I II III I II III 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Suhu 

Warna 

Bau 

pH 

COD 

BOD 

0C 

PtCo 

- 

- 

ppm 

ppm 

32.0 

174 

tidak 

7.68 

81 

10 

32.0 

105 

bau 

7.42 

80 

10 

31 

120 

bau 

7.42 

78 

6 

30 

143 

tidak 

7.80 

77 

10 

28 

118 

tidak 

7.70 

73 

8.2 

28 

125 

tidak 

7. 64 

67 

5.9 

31.9 

111 

tidak 

7.57 

85 

7.5 

31 

325 

tidak 

7.57 

81 

10.3 

28 

100.5 

tidak 

7.55 

51 

11 

 

 
Keterangan : 
Stasiun I : Tepat Outlet dari WWT PT. AIC 
Stasiun II  : Sungai setelah Outlet sebelum jembatan sungai Bade 
Stasiun III  : Sungai setelah jembatan sungai Bade 
 

B. PEMBAHASAN 

Salah satu sumber air utama manusia adalah air sungai. Selain untuk 

kegiatan organisme hidup sehari-hari, bagi manusia sungai juga merupakan suatu 

habitat bagi organisme akuatik dan bagian dari ekosistem air. Seiring dengan 

meningkatnya pembangunan dan pemukiman, perairan sungai meningkat dan 

menjadi tempat pembuangan limbah domestik, serta industri  dan sebagian yang 

menyebabkan terjadinya pencemaran sungai.  
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Perubahan kualitas dan kuantitas air dapat terbentuk karena adanya 

buangan bahan organik dan anorganik kedalam air, yang dapat larut dalam air 

maupun yang tidak dan terjadinya perubahan dalam kekuatan aliran dan siklus tata 

air di alam. Potensi kualitas air limbah haruslah didasarkan pada gambaran yang 

jelas mengenai berbagai sifat kualitas dan kuantitas air dan perubahan dalam salah 

skala mikro perlu didasarkan pada sifat-sifat tersebut.  

1. Faktor-faktor Fisika – Kimia  Perairan pada Sungai Bade 

Suhu, merupakan  salah satu faktor penting, karena perubahan 

suhu dapat mempengaruhi berbagai laju reaksi kimia, baik dalam tubuh 

organisme maupun pada lingkungan. Suhu yang baik untuk kehidupan 

organisme air adalah            250–300C.  Berdasarkan hasil pengukuran 

suhu yang telah dilakukan tingkatan suhu pada setiap bulan terdapat 

perbedaan. Pada bulan Oktober 2005 suhu air berkisar antara 32,00 – 33 

0C, dengan rata - rata  32,3 0C. Bulan November 2005 suhu air berkisar 

antara 280 – 30 0C dengan rata – rata 28,6 0C. Bulan Desember 2005 suhu 

air berkisar antara 280 – 31,9 0C dengan rata – rata 30,30 C.  Suhu udara  

berkisar antara 240 C – 26 0 C dengan rata-rata 24, 830 C. Adanya  

perbedaan suhu udara dengan suhu air dapat diduga bahwa suhu udara 

dipengaruhi oleh sinar matahari dan suhu air selain dipengaruhi sinar 

matahari juga dipengaruhi oleh tanah disekitarnya. Berdasarkan data 

tersebut diatas dapat diketahui bahwa suhu air tertinggi terjadi pada bulan 

Oktober 2005 dengan rata-rata 32,3 0 C, hal ini dimungkinkan karena 

bulan Oktober mempunyai curah hujan rendah daripada bulan November 
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dan bulan Desember, yang memiliki curah hujan tinggi, akibatnya suhu 

udara tinggi. Stasiun I mempunyai suhu lebih tinggi dari pada stasiun II 

dan Stasiun III, hal ini terjadi karena stasiun I merupakan muara yang 

pertama kali menerima air hasil olahan limbah, sehingga suhunya lebih 

tinggi. Pada stasiun II dan III karena letaknya jauh dari outlet limbah dan 

kondisinya ternaung oleh tumbuhan dengan intensitas cahaya yang masuk 

rendah maka suhunya lebih rendah, dari data yang diperoleh suhu air di 

perairan sungai Bade masih berada dibawah ambang batas baku mutu 

limbah cair sehingga organisme yang ada pada sungai dapat hidup. 

Kenaikan suhu dapat menyebabkan oksigen terlarut dalam air rendah dan 

meningkatkan efek toksisitas suatu logam. Suhu air limbah harus 

dimonitor karena (i) kecepatan dan penyelenggaraan reaksi kimia 

tergantung pada suhu air limbah, (ii) kehidupan bakteri dalam air limbah 

tergantung pada suhu. Pencemaran aerobik, dan nitrifikasi terhenti kalau 

suhu di atas 50 0C, bakteri yang memproduksi methan berhenti sama 

sekali. (iii) zat asam semakin berkurang pada suhu tinggi, padahal zat 

asam ini diperlukan untuk proses oksidasi zat organik yang ada. (iv) ikan 

dan binatang lain, mati pada suhu yang relatif tinggi. Suhu air relatif sama 

pada ketiga stasiun yang diteliti dapat disebabkan karena sifat air sendiri. 

Air mendapatkan panas dari suhu udara (radiasi matahari), dari badan air 

dimana air berada, juga dapat dari bahan-bahan pencemar yang dapat 

meningkatkan suhu. Suhu perairan relatif stabil dalam artian fluktuasi 

perubahan rendah jika dibandingkan dengan suhu udara yang relatif lebih 
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mudah berubah. Hal ini berkaitan dengan sifat molekul air yang lebih 

mampat daripada udara, sehingga suhu air pada 3 stasiun yang diamati 

relatif sama karena kondisi lingkungannya hampir sama.  

BOD (Biologycal Oxygen Demand), menyatakan jumlah oksigen 

yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air. 

Pengukuran BOD pada air sungai Bade berkisar antara 6 – 10 ppm  pada 

bulan Oktober 2005 dengan rata-rata 8,6 ppm. Bulan November 2005 

BOD berkisar antara 5,9 – 10 ppm  dengan rata – rata 8,03 ppm. Bulan 

Desember 2005 berkisar antara 7,3 – 11 ppm dengan rata-rata 9,6 ppm. 

Nilai BOD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya bahan 

makanan yang berguna, campuran organisme, tidak adanya bahan-bahan 

baracun, reaksi pH yang menguntungkan , dan suhu yang tetap merupakan 

faktor-faktor penting (Mahida, 1984). Nilai BOD dapat dikaitkan dengan 

cukup tingginya oksigen terlarut pada tempat yang sama. Meskipun terjadi 

penggunaan oksigen oleh mikroorganisme dalam proses dekomposisi, 

nilai BOD tetap rendah   Hal ini diduga disebabkan karena suplai oksigen 

dari sungai berjalan dengan baik. 

COD (Chemical Oxygen Demand), merupakan ukuran yang baik, 

karena memberikan petunjuk tentang jumlah materi yang terdegradasi 

oleh makhluk hidup dan materi yang bersifat racun atau toksik. 

Pengukuran COD pada air sungai berkisar antara 78 – 81 ppm dengan 

rata-rata 79,6 ppm pada bulan Oktober 2005. Pada bulan November 2005 

COD  berkisar antara  67 – 77 ppm, dengan rata – rata  72,3 ppm. Pada 
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bulan Desember 2005 COD berkisar antara 51 – 85 ppm dengan rata – 

rata 72,3 ppm. Oksigen terlarut merupakan parameter penting untuk 

mengetahui kualitas suatu perairan dan mengukur pencemaran air yang 

terjadi, karena tanpa oksigen terlarut, maka tidak akan ada kehidupan 

diperairan. Kelarutan oksigen disini mendeteksi syarat minimal dari badan 

air yang diperbolehkan, diduga ada beberapa hal yang mempengaruhinya, 

misalnya dengan adanya sinar matahari maka suhu akan meningkat, 

adanya suhu yang tinggi maka oksigen bebas akan sulit terlarut dalam air. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahida (1984) bahwa oksigen biologis 

meninggi bersamaan dengan meningkatnya suhu dan sebagaimana 

kebutuhan akan oksigen bertambah secara bersamaan.       

pH (Potensial of Hydrogen), umumnya air yang tidak tercemar 

mempunyai pH 6 – 7.  Hasil pengukuran pH  yang telah dilakukan adalah 

7,51 pada bulan Oktober 2005, pada bulan November 7,71 dan pada bulan 

Desember 2005 adalah 7,56.  pH pada air sungai ini sesuai dengan syarat 

kualitas air dari badan air yang ditetapkan oleh Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No.-51/ MENLH/ 10/ 1995 yang mempunyai syarat 

pH minimal 6,0 dan syarat pH maksimal 9,0. dengan kondisi pH seperti 

ini ternyata mendukung pertumbuhan plankton. Nilai yang relatif sama 

dan memenuhi persyaratan pada pengukuran pH di 3 stasiun yang diteliti 

ini, dapat disebabkan karena air yang keluar dari outlet limbah diduga 

mempunyai karakteristik kimia penyebab nilai pH yang sama. Pada 

stasiun tersebut diperkirakan tidak mengandung logam – logam  berat dan 
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proporsi karbon dioksida ,yang masih baik. Selain itu pH juga merupakan 

suatu faktor yang harus dipertimbangkan mengingat bahwa konsentrasi 

ion H di dalam air akan berpengaruh terhadap aktifitas pengolahan yang 

akan dilakukan, misalnya dalam melakukan koagulasi kimia, dan 

desinfeksi. Kalau air limbah memiliki pH diluar batasan yang telah 

ditentukan, maka  biota dan bakteri yang berguna untuk menguraikan zat 

organik mati, sehingga kualitas air limbah akan menurun. Air yang terlalu 

asam akan bersifat korosif terhadap benda-benda dari logam, sehingga 

kurang baik untuk keperluan rumah tangga, industri dan pertanian. 

Bahkan keadaan ini akan menganggu kehidupan jasad renik yang ada 

dalam air tersebut. Sebaliknya air yang memiliki pH diatas pH normal 

akan bersifat basa, ini juga akan menggangu kehidupan organisme air.  

Warna, warna air berkaitan erat dengan zat-zat koloid yang 

tersuspensi di dalamnya. Hasil  pengukuran warna yang dilakukan pada 

ketiga stasiun adalah  133 PtCo pada bulan Oktober 2005, 128,6 PtCo 

pada bulan Novembr 2005 dan 178,8 PtCo pada bulan Desember 2005. 

Warna merupakan salah satu parameter penting dalam air limbah industri 

tekstil. Warna air limbah tekstil berasal dari proses pewarnaan yang 

menggunakan beberapa senyawa kimia. Penurunan warna dari air limbah 

tekstil ini disebabkan oleh aktifitas mikroorganisme yang membentuk zat 

warna yang terdapat dalam air limbah. Warna air dapat disebabkan oleh 

zat – zat terlarut dari bahan organik. pengaruhnya umumnya tidak 

berbahaya (Sugiharto, 1987).  Air limbah yang masih “segar” biasanya 
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berwarna coklat- abu-abu. Tetapi sejalan dengan berlangsungnya suasana 

anaerobik, maka warnanya menjadi lebih gelap, dan terakhir air limbah 

disebut septik dengan warna hitam legam.  Seringkali air limbah industri 

membawa warna bermacam-macam. Bisa jadi warna tersebut terjadi oleh 

reaksi antara sulfida yang dibentuk pada kondisi anaerobik dengan logam 

yang ada didalam air limbah tersebut. Warna air dapat ditimbulkan oleh 

kehadiran organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna dan oleh 

ekstrak senyawa-senyawa organik serta tumbuh-tumbuhan.   

Bau, hasil pengukuran parameter bau adalah kebanyakan pada 

setiap stasiun selama penelitian adalah tidak berbau, walaupun pada bulan 

Oktober 2005 keadaan sungai berbau. Bau yang tercium adalah gas hasil 

pembusukan zat organik oleh bakteri anaerobik. Selain itu, ada 

mikroorganisme lain yang bisa merubah sulfat menjadi sulfit, dan 

menghasilkan gas hydrogen sulfide yang baunya seperti telur busuk. Bau 

yang lainnya disebabkan senyawa kimia tertentu atau senyawa yang 

menghasilkan bau selama berlangsungnya proses pengolahan air limbah. 

Pengaruh bau terhadap manusia disekitarnya tidak hanya terbatas pada 

efek psikologis saja, tetapi bisa  menurunkan nafsu makan dan minum, 

menyebabkan nafas sesak, mual dan muntah. Kenaikan suhu air 

menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut 

rendah akan menimbulkan bau tidak sedap akibatnya terjadi degradasi 

anaerobik yang mungkin terjadi  (Suriwiria, 1996). Bau dan rasa dalam air 

juga dapat menunjukkan  kemungkinan adanya organisme penghasil bau 
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dan rasa yang tidak enak serta adanya senyawa-senyawa asing yang 

mengganggu kesehatan. Dapat pula menunjukkan kemungkinan timbulnya 

kondisi anaerobik sebagai hasil kegiatan penguraian kelompok 

mikroorganisme terhadap senyawa-senyawa organik. 

  

2. Plankton Sebagai Indikator Pencemaran Air 

Plankton merupakan salah satu indikator adanya pencemaran 

lingkungan. Menurut Odum (1993) plankton adalah kelompok 

organisme yang pergerakannya tergantung arus walaupun beberapa 

menunjukkan gerakan berenang aktif yang membantu mempertahankan 

posisi vertikal namun secara umum plankton tidak dapat melawan arus. 

Keberadaan jenis plankton tertentu di perairan bisa menunjukkan bahwa 

suatu perairan masih bersih atau sudah mengalami pencemaran.  

Kehidupan organisme tak terlepas hubungan dengan kondisi 

lingkungan sekitarnya (Odum, 1993) dan Valiela (1991) 

mengelompokkan organisme perairan berdasarkan bentuk kehidupan 

atau kebiasaan hidupnya yaitu : Bentos, Plankton, Peryphyton, Nekton, 

dan Neuston. 

Semua organisme akuatik termasuk plankton akan tumbuh dengan 

baik pada kondisi lingkungan perairan yang sesuai. Menurut Southwick 

(1976) organisme perairan sangat dipengaruhi faktor ekologis dan 

nutrient sehingga perubahan kondisi peraian yang mengakibatkan 

berubahnya faktor ekologis baik fisik, kimia, dan keadaan nutrient pasti 
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juga mengakibatkan berubahnya kepadatan dan keanekaragaman 

organisme yang ada didalamnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan 

beberapa jenis plankton yang dapat hidup di dalam perairan sungai 

Bade. Ditemukan beberapa jenis dari ordo Cyanophyta, Clorophyta, 

Euglenophyta, dan Crysophyta. Dari ketiga stasiun pengamatan, stasiun 

I sangat miskin plankton, tingkat kelimpahannya rendah. Hal ini terjadi 

karena stasiun I merupakan daerah aliran sungai yang merupakan 

buangan langsung dari WWT, sehingga memiliki dampak limbah tekstil 

secara langsung. Jenis plankton, yaitu Nitzchia, Anabaena, Diatomae 

dan Oscillatoria yang ditemukan merupakan jenis yang mampu bertahan 

hidup terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Stasiun II memiliki 

kelimpahan plankton tinggi. Hal ini terjadi karena kondisi lingkungan 

cukup mendukung kehidupan mikroorganisme perairan.  Nilai BOD dan 

COD  pada stasiun II memiliki nilai di bawah ambang baku mutu 

sehingga sangat menguntungkan untuk kehidupan plankton. Stasiun III  

memiliki kelimpahan plankton lebih rendah daripada stasiun II. Hal ini 

terjadi karena faktor fisik dan kimia kurang mendukung, hal ini terlihat 

dari jumlah plankton lebih sedikit daripada stasiun I dan II ( lampiran 

hal. 39, 40, dan 41). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa stasiun III 

memiliki kualitas yang sedikit tercemar. Stasiun  III terletak  jauh dari 

pabrik, dan merupakan komplek perumahan dan tempat pedagang kaki 

lima, dan lagi penduduk sekitar dan para pedagang kaki lima membuang 
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kotoran atau sampah langsung pada sungai. Akibatnya sungai menjadi 

tercemar, hal ini ditunjukkan dengan jumlah mikroorganisme yang lebih 

sedikit.   

Dari data pengamatan, jenis Oscillatoria formosa, Anabaena, 

Nitzchia, Diatomae merupakan jenis yang  banyak dijumpai,  hal ini 

menunjukkan adanya kemampuan adaptasi dari spesies tersebut.  Jenis 

ini merupakan jenis yang mampu bertahan pada kondisi lingkungan 

yang buruk. Menurut Connell (1995) Oscillatoria  merupakan golongan 

Cyanophyta kelompok α-Mesosaprobik (tercemar) dengan β-

Mesosaprobik (tercemar sedikit) yang tahan terhadap pencemaran 

organik Anabaena dapat menjadi petunjuk kehadiran senyawa fosfat 

tinggi di dalam badan air. Nitzschia menurut Connell (1995) tergolong 

anggota α-Mesosaprobik (tercemar). Sedangkan Mikroalga – kersik 

(Diatomae) lebih cenderung menjadi petunjuk terhadap senyawa kimia 

yang bersifat toksik di dalam badan air. Sungai Bade merupakan sungai 

buangan dari limbah pabrik, sehingga dimungkinkan masih mengandung 

bahan pencemar.    

Plankton sebagai salah satu organisme perairan yang menempati 

kedudukan paling dasar pada rantai makanan dapat digunakan sebagai 

indikator biologi penentu dan pemantau terjadinya pencemaran perairan. 

Adanya pencemaran menyebabkan keanekaragaman jenis menurun dan 

mata rantai makanannya menjadi lebih sederhana. Plankton merupakan 

makanan alami bagi organisme perairan seperti hewan-hewan bentik, 
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dan ikan (Sachlan, 1982). Plankton dan ikan membentuk rantai 

penghubung yang penting antara produsen dan konsumen. 

 Dalam pertumbuhannya Phytoplankton dan Zooplankton 

membutuhkan beberapa faktor yaitu antara lain cahaya matahari, O2, 

CO2, garam-garam mineral yang terlarut serta suhu. Sinar matahari 

dimanfaatkan oleh Phytoplankton dalam proses fotosintesis. Intensitas 

cahaya yang terlalu kuat akan mengganggu proses fotosintesis, 

sedangkan pengaruhnya terhadap Zooplankton dapat mengganggu 

proses metabolisme.  

Arus sungai yang tidak terlalu cepat menyebabkan banyaknya  

endapan limbah di dasar perairan sungai. Hubungan lingkungan dengan 

organisme-organisme  cenderung komplek. Keadaan apapun yang 

mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dinamakan sebagai 

faktor (Odum, 1993). Plankton tidak dapat memilih tempat karena tidak 

mempunyai kemampuan bergerak yang berarti,  gerakannya ditentukan 

oleh gerakan air.  Menurut Odum (1993), arus amat penting sebagai 

faktor pembatas, terutama pada habitat air mengalir. Disamping itu , 

arus sering kali amat menentukan distribus gas yang vital, garam dan 

organisme kecil. Selain itu aliran air membentuk suatu ekosistem 

terbuka yang bertautan dengan sistem daratan dan lentik. Kadang-

kadang arus air membawa plankton dan detritus dari lingkungan air 

yang lebih tenang. Kecepatan arus ditentukan oleh kemiringan, 

kekasaran, kelebaran, dan kedalaman dasar sungai. Arus lemah 
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memperlambat perpindahan air limbah untuk terbawa aliran kearah hilir. 

Hal ini berakibat banyaknya endapan tertinggal di bagian sungai yang 

berarus lemah  sehingga dasarnya semakin dipenuhi materi limbah 

(stasiun I). Stasiun III memiliki jumlah plankton yang lebih sedikit 

daripada Stasiun II.  Hanya pada bagian aliran perlahan, plankton dapat 

berkembangbiak dan menyatu sebagai bagian dari komunitas (Odum, 

1993).  

Bulan dapat dipandang sebagai variasi musim, didasarkan atas 

siklus waktu setahun  yang tiap-tiap bulan memiliki karakteristik  

sendiri. Banyaknya curah hujan tiap-tiap bulan juga memberikan 

gambaran variasi musim. Perbedaan kondisi perairan sungai Bade pada 

musim kemarau dan musim hujan dimana air yang terkandung di sungai 

tersebut sangat sedikit. Curah hujan yang tinggi menyebabkan arus air 

semakin cepat dapat menghanyutkan plankton-plankton  yang hidup di 

sungai, sesuai dengan sifat dasar plankton yang mudah terbawa arus. 

Perbedaan curah hujan pada tiap bulan mempengaruhi kecepatan arus di 

perairan sungai Bade. Makin banyak curah hujan maka kecepatan arus 

makin tinggi dan mengakibatkan jumlah plankton rendah. Air hujan 

diduga membawa zat hara yang dapat menimbulkan perubahan pada 

perairan sungai Bade, karena air hujan bukan merupakan air murni. Air 

sungai umumnya mengandung unsur-unsur hara, baik yang berasal dari 

alam sendiri maupun dari limbah.      
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APHA (1976) menerangkan bahwa peranan Phytoplankton yang 

lain dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa suatu perairan belum 

terpolusi adalah Melosira islandica, Cyclotella ocelata dan jenis-jenis 

dari Dinobrion, sedangkan jenis-jenis yang dapat menunjukkan bahwa 

suatu perairan mengandung polutan adalah Nitzscia palea, Microcystis 

aeruginosa, Aplmizo menon flos-aquae.  

Kualitas air memegang peranan penting dalam perairan. Kualitas 

air juga mempengaruhi seluruh komunitas perairan seperti bakteri, 

tanaman air, ikan, Zooplankton, Phytoplankton dan sebagainya ( 

Zonneveld, 1991).  

Pencemaran air sering terjadi, hal ini dikarenakan perairan 

mempunyai peluang yang paling besar  dalam menerima limbah 

buangan, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Dalam hal 

ini adalah pewarnaan, akibatnya terjadi perubahan ekosistem bagi 

makhluk hidup yang ada di air tersebut, dan masyarakat yang berada di 

sekitar lokasi Industri akan terkena dampak perubahan lingkungan.  

Dari hasil pengamatan, baik  faktor fisika dan kimia parameter 

kualitas air menunjukkan bahwa baik faktor fisika maupun kimia pada 

setiap stasiun mempunyai nilai di bawah baku mutu limbah cair sesuai 

dengan UU No – 51/ MENLH/ 10/ 1995. Hal ini terbukti bahwa faktor 

fisika dan kimia mendukung kehidupan organisme di perairan tersebut. 

Ini artinya bahwa pengolahan limbah yang dilakukan WWT PT. APAC 

INTI CORPORA telah sesuai dengan tahap-tahap pengolahan sehingga 
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dapat menekan limbah hasil produksi pabrik. Limbah yang dibuang 

cukup aman bagi lingkungan perairan.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa pengolahan limbah yang dilakukan oleh WWT PT. APAC INTI 

CORPORA telah sesuai dengan tahap – tahap  yang berlaku dan hasil olahan 

limbah  sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil SK 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51/ MENLH/ 10/ 1995. 

2. Ditinjau dari konsentrasi , semua parameter - parameter  kualitas air yang 

diamati di sungai Bade memenuhi syarat Baku Mutu Air Limbah Tekstil 

sesuai dengan SK  Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-51/ MENLH/ 

10/ 1995.  

 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Perlunya mempertahankan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan 

supaya selalu memenuhi Baku Mutu yang disyaratkan. 

2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih seksama dengan perlakuan tanaman air 

sebagai bioindikator pencemaran air limbah. 

3. Perlunya kerjasama dengan penduduk sekitar agar menjaga lingkungan 

dengan tidak membuang sampah di sungai. 
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KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN PLANKTON  DI SUNGAI 
BADE DESA HARJOSARI BAWEN SEMARANG BULAN OKTOBER 

2005 
 

Jumlah Spesies/Liter pada setiap stasiun No. Nama Spesies I II III 
A. Phytoplankton    
 Cyanophyta  
 Anabaena sp 35 52 - 
 Oscillatoria sp - 35 - 
 Oscillatoria Formosa - 108 70 
 Oscillatoria splendida 17 - - 
 Lyubya sp - - 17 
   
 Clorophyta  
 Clamidomonas sp 35 - 35 
 Chepalomonas sp - - 108 
 Clorococcum sp - - 17 
 Pediastrum sp 17 35 - 
 Neprochelmia olvacea 52 52 - 
 Merispomedia - 70 17 
   
 Euglenophyta  
 Euglena sp 35 17 - 
 Eutreptia sp 67 - 17 
 Phacus acuminate - - - 
 Phacus sp 35 - - 
   
 Chrysophyta  
 Navicula sp - 104 - 
 Nitzchia sp - 139 52 
 Melosira sp - - 35 
 Surirella sp 17 - 52 
 Diatomae sp - 52 52 
 Pleurosigma sp 35 70 - 
   
B. Zooplankton  
 Arcella sp 35 - 52 
 Tiutinidium sp 17 - 35 

Lampiran 1 
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 Difflugia sp 17 - - 
 Larva nematoda - 17 - 
    
 Jumlah Individu  414 751 559 
 Jumlah Jenis  13 12 13 
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KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN PLANKTON  DI SUNGAI 
BADE DESA HARJOSARI BAWEN SEMARANG BULAN NOVEMBER 

2005 
 

Jumlah Spesies/Liter pada setiap stasiun No. Nama Spesies I II III 
A. Phytoplankton    
 Cyanophyta  
 Anabaena sp 17 35 - 
 Oscillatoria sp - 17 - 
 Oscillatoria Formosa 17 174 87 
 Oscillatoria splendida 52 - 35 
 Lyubya sp 17 - - 
   
 Clorophyta  
 Clamidomonas sp - 104 - 
 Chepalomonas sp 17 - 70 
 Clorococcum sp - 35 - 
 Pediastrum sp 17 - - 
 Neprochelmia olvacea 67 - - 
 Merispomedia - - 35 
   
 Euglenophyta  
 Euglena sp 35 - - 
 Eutreptia sp 52 - 35 
 Phacus acuminate - 52 17 
 Phacus sp 52 - - 
   
 Chrysophyta  
 Navicula sp - 108 17 
 Nitzchia sp 35 87 67 
 Melosira sp - - 52 
 Surirella sp - - 35 
 Diatomae sp 35 87 35 
 Pleurosigma sp - 52 - 
   
B. Zooplankton  
 Arcella sp 17 - 70 
 Tiutinidium sp 52 - 17 
 Difflugia sp 87 - - 
 Larva nematoda - 35 - 

Lampiran 2 
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 Jumlah Individu  569 786 572 
 Jumlah Jenis  15 11 13 
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KELIMPAHAN DAN KEANEKARAGAMAN PLANKTON  DI SUNGAI 
BADE DESA HARJOSARI BAWEN SEMARANG BULAN DESEMBER 

2005 
 

Jumlah Spesies/Liter pada setiap stasiun No. Nama Spesies I II III 
A. Phytoplankton    
 Cyanophyta  
 Anabaena sp 17 35 - 
 Oscillatoria sp - 35 - 
 Oscillatoria Formosa - 574 209 
 Oscillatoria splendida 35 - 70 
 Lyubya sp 35 - 35 
   
 Clorophyta  
 Clamidomonas sp - 157 - 
 Chepalomonas sp - 52 35 
 Clorococcum sp 17 87 35 
 Pediastrum sp - 35 - 
 Neprochelmia olvacea 70 - - 
 Merispomedia - - 17 
   
 Euglenophyta  
 Euglena sp 17 - 35 
 Eutreptia sp 52 - 35 
 Phacus acuminate - 70 35 
 Phacus sp 70 - - 
   
 Chrysophyta  
 Navicula sp - 108 35 
 Nitzchia sp - 174 17 
 Melosira sp - - 17 
 Surirella sp 17 - 35 
 Diatomae sp - 35 87 
 Pleurosigma sp 35 67 - 
   
B. Zooplankton  
 Arcella sp 52 - 17 
 Tiutinidium sp 35 - 17 
 Difflugia sp 87 - - 
 Larva nematoda - 139 - 

Lampiran 3 
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 Jumlah Individu  539 1568 714 
 Jumlah Jenis  13 23 16 

 

 


