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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang merilis data tentang 

pencemaran sungai di Wilayah Malang, yaitu Sungai Brantas dengan nilai indeks 

pencemaran sebesar 3,882; Sungai Amprong sebesar 3,293; Sungai Metro sebesar 

5,269; Sungai Lahor sebesar 3,988; Sungai Kasin sebesar 5,269; dan Sungai 

Mewek–Bango sebesar 3,394 (DLH Kota Malang, 2019). Hal ini menunjukkan 

nilai indeks pencemaran air 1,0 < PIj ≤ 5,0 termasuk kategori tercemar ringan. 

Nilai indeks pencemaran air > 1 mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak 

memenuhi baku mutu air kelas II (IKLH, 2017). Pencemaran air sungai di 

Wilayah Malang disebabkan oleh pembuangan limbah domestik, sampah, dan 

limbah industri pada badan air. Hal ini sebanding dengan peningkatan aktivitas 

manusia yang cukup pesat. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian. Berdasarkan 

data Badan Statistik Pusat (BPS) Wilayah Malang (2018), jumlah industri di 

Wilayah Malang pada tahun 2016–2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 

jumlah industri di Wilayah Malang sebanyak 2.031 industri, tahun 2017 sebanyak 

4.546 industri, dan tahun 2018 sebanyak 4.662 industri. Sementara itu, terdapat 

aktivitas pertanian di Wilayah Malang sebanyak 325 unit (BPS Propinsi Jawa 

Timur, 2018). Pada kegiatan industri sebanyak 57% limbah yang tidak memenuhi 

baku mutu, limbah cair dari sumber pencemaran fasilitas umum sebanyak 

17.797,927 m3/hari, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) cair sebanyak 

60,77 m3/hari (DLH Kabupaten Malang, 2018), sedangkan limbah B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun) yang dihasilkan dari kegiatan industri dan rumah tangga 

sebanyak 58.450 kg/bulan (DLH Kota Malang, 2018). Dari jumlah industri di 

Kota Malang sebanyak 48 industri memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) (DLH Kota Malang, 2018) dan 

terdapat 11 industri di Kabupaten Malang yang mendapatkan izin mengolah 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) serta Instalasi Pengelolaan Air 

Limbah (IPAL) sebanyak 67 unit (DLH Kabupaten Malang, 2018). 
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Sungai-sungai di Wilayah Malang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

tempat pembuangan air limbah dari aktivitas rumah tangga, seperti MCK, 

industri, dan pertanian. Berdasarkan data Badan Statistik Pusat (BPS) Kabupaten 

Malang (2018) terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tinja di sungai 

sebanyak 1,85% dan di Kota Malang sebanyak 10,51% (BPS Kota Malang, 2019). 

Sementara itu, jumlah pembuangan sampah di Sungai/Saluran irigasi Wilayah 

Malang sebanyak 23 desa/kelurahan dan pembuangan limbah industri, rumah 

tangga, dan lain-lain sebanyak 149 unit (BPS Propinsi Jawa Timur, 2018). 

Pembuangan limbah yang tidak terkendali dari aktivitas manusia berdampak 

terhadap penurunan kualitas air sungai. Berdasarkan data Badan Statistik Pusat 

(BPS) Propinsi Jawa Timur (2018), terdapat sumber pencemaran air yang 

disebabkan limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain sebanyak 145 

desa/kelurahan di Wilayah Malang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan 

kualitas air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2001, yaitu upaya pengendalian pencemaran air dengan memelihara fungsi 

air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. 

Berdasarkan beberapa penelitian kualitas air sungai di Wilayah Malang, 

diperoleh kualitas Sungai Metro di Kota Malang memenuhi baku mutu air kelas II 

dengan parameter uji COD (Chemical Oxygen Demand) sebesar 87,5% dan TSS 

(Total Suspended Solid) sebesar 58% (tercemar ringan), sedangkan memenuhi 

baku mutu air kelas III dengan parameter uji COD (Chemical Oxygen Demand)  

(12,5%) dan TSS (Total Suspended Solid) sebesar 42% (tercemar sedang) 

(Jasmine dkk, 2018). Sementara itu, menurut penelitian Setiyawan (2019), 

diperlukan penurunan beban pencemaran Sungai Metro Ruas Kecamatan 

Pakisaji–Kepanjen Kabupaten Malang dengan parameter uji nitrat (NO3) sebesar 

71%, amonia (NH4) sebesar 4%, dan fosfat (PO4
-) sebesar 73,96%. Pada air 

Sungai Brantas Kota Malang dari Jembatan Sutami–Jembatan Muharto memenuhi 

baku mutu air kelas III dengan parameter uji BOD (Biologycal Oxygen Demand) 

sebesar 96% (tercemar sedang) dan memenuhi baku mutu air kelas IV sebesar 

14% (tercemar berat) (Desilawati dkk, 2018). Berdasarkan penelitian Perwira 

(2019) diperoleh kualitas air Sungai Brantas Kota Malang mengalami penurunan 

parameter uji COD (Chemical Oxygen Demand), sedangkan tingkat dekomposisi 
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bahan organik pada air sungai di Wilayah Kota Batu dan Malang bagian barat 

masih cukup baik dan di pusat Kota Malang mengalami penurunan. 

Berdasarkan data pencemaran air sungai di Wilayah Malang termasuk 

kategori ringan, maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kualitas air sungai 

di Wilayah Malang untuk memberikan informasi faktual terhadap perubahan 

lingkungan saat ini. Parameter uji yang digunakan dalam penelitian adalah 

parameter uji fisika terdiri dari uji TSS (Total Suspended Solid) dan TDS (Total 

Dissolved Solid) menggunakan instrumen oven. Parameter uji kimia anorganik 

terdiri dari uji pH menggunakan pH meter dan uji total fosfat (PO4
--P) 

menggunakan instrumen Spektrofotometer UV-VIS. Parameter uji kimia organik 

terdiri dari uji minyak lemak menggunakan alat destilasi dan uji detergen (MBAS) 

menggunakan instrumen Spektrofometer UV-VIS. Penelitian ini dilakukan secara 

berkala selama 3 bulan (Februari–April 2020) sesuai dengan standar baku mutu 

air pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pencemaran air kelas II. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kadar parameter uji TSS (Total Suspended Solid), TDS 

(Total Dissolved Solid), pH, total fosfat (PO4
--P), minyak lemak, dan 

detergen (MBAS) pada air sungai di Wilayah Malang sesuai standar baku 

mutu air kelas II pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2001? 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis kualitas air dengan parameter uji TSS (Total 

Suspended Solid), TDS (Total Dissolved Solid), pH, total fosfat (PO4
--P), 

minyak lemak, dan detergen (MBAS) sesuai standar baku mutu air kelas II 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 pada air 

sungai di Wilayah Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis kadar parameter uji TSS (Total Suspended Solid), 

TDS (Total Dissolved Solid), pH, total fosfat (PO4
--P), minyak 

lemak, dan detergen (MBAS) pada air sungai di Wilayah Malang. 

2. Menganalisis kualitas air sungai dengan parameter uji TSS (Total 

Suspended Solid), TDS (Total Dissolved Solid), pH, total fosfat 

(PO4
--P), minyak lemak, dan detergen (MBAS) sesuai standar baku 

mutu air kelas II pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 82 Tahun 2001. 

 

1.4 Manfaat  

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1. Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman praktis peneliti. 

2. Sebagai bahan penelitian lanjutan oleh peneliti lain dalam 

perkembangan kualitas air sungai di Wilayah Malang. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada instansi tentang kualitas air sungai 

di Wilayah Malang. 
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1.5 Kerangka Konsep 

 

Gambar 1. Kerangka konsep  

 
Keterangan: 

Pencemaran Air Sungai 

Parameter Uji 

Kimia Anorganik 

(pH, BOD, COD, 

DO, total fosfat, 

nitrat, nitrit, 

ammonia logam 

berat, klorida, 

sianida, fluorida, 

sulfat, klorin bebas 

dan belerang) 

Parameter Uji 

Fisika  

(temperatur, 

residu terlarut, 

dan residu 

tersuspensi) 

Parameter Uji 

Kimia Organik 

(minyak lemak, 

detergen, fenol, 

BHC, klordan, 

DDT, lindan, 

methoxytor, 

endrin, dan 

taxophan) 

 

1. Minyak Lemak 

2. Detergen  
1. pH 

2. Total Fosfat 
1. TSS 

2. TDS  

Parameter Uji 

Mikrobiologi  
(fecal coliform 

dan total 

coliform) 

Pengujian Sampel Air Sungai 

Membandingkan standar baku mutu air kelas II pada  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 

 

Memenuhi atau Tidak Memenuhi 

Limbah Domestik Limbah Industri Limbah Pertanian 

Industri\\\ 

Pengendalian Pencemaran Air Sungai 

Pemantauan Kualitas Air Sungai 

Mutu Air Kelas II 

Dampak Biota Air Dampak Kesehatan Dampak Lingkungan 

  Variabel yang diteliti 

  Variabel yang tidak diteliti 
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Penjelasan 

Pencemaran air sungai diindikasikan dengan masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air 

oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 

menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Pemerintah 

Indonesia, 2001). Pencemaran air sungai disebabkan oleh limbah domestik, 

limbah industri, dan limbah pertanian. Upaya pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran air dilakukan dengan cara pemantauan kualitas air sungai. 

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan sesuai mutu air kelas II dengan 

parameter uji fisika, meliputi uji temperatur; residu terlarut; dan residu 

tersuspensi, parameter uji kimia anorganik, meliputi uji pH; BOD; COD; DO; 

total fosfat; nitrat; nitrit; ammonia logam berat; klorida; sianida; fluorida; sulfat; 

klorin bebas; dan belerang, parameter uji mikrobiologi, meliputi uji fecal coliform 

dan total coliform, dan parameter uji kimia organik, meliputi uji minyak lemak; 

detergen; fenol; BHC; klordan; DDT; lindan; methoxytor; endrin; dan taxophan. 

Kualitas air sungai yang diteliti, yaitu parameter uji fisika, meliputi uji TSS dan 

TDS, parameter uji kimia anorganik, meliputi uji pH dan total fosfat, dan 

parameter uji kimia organik, meliputi uji minyak lemak dan detergen. Selanjutnya, 

dilakukan pengujian sampel air sungai menggunakan instrumen oven untuk uji 

TSS dan TSS, pH meter untuk uji pH, instrumen Spektrofotometer UV-VIS untuk 

uji total fosfat, dan detergen (MBAS), dan uji minyak lemak menggunakan alat 

destilasi. Hasil kadar yang diperoleh dilakukan pembandingan dengan standar 

baku mutu air kelas II pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2001 untuk mengetahui kualitas air sungai memenuhi atau tidak memenuhi 

standar baku mutu. Kualitas air sungai ini akan menimbulkan dampak bagi biota 

air, kesehatan, dan lingkungan. 

 

 

 

 

 


