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RINGKASAN 

Sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di 

muka bumi. Baik manusia, hewan dan tumbuhan semua makhluk hidup 

memerlukan air untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. 

Sungai mengalir dari hulu ke hilir bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat 

yang rendah. Air sungai berakhir di laut sehingga air yang tadinya terasa tawar 

menjadi asin terkena zat garam di laut luas. Metode sampling yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu metode  “sample survey method”, yaitu  metode 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan membagi daerah penelitian 

menjadi segmen atau titik yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. 

Penentuan titik pengambilan kualitas air didasarkan pada bagian sungai dan 

jenis pencemarnya. Sampling air dilakukan pada 3 titik  yaitu pada bagian 

hulu, pertengahan dan hilir. Metode pengujian  BOD menggunakan Metode 

Titrasi Iodometri berdasarkan SNI 6989.72:2009 sedangkan pada pengujian 

COD yaitu menggunakan metode Spektrofometer Uv-Vis secara Refluxs Tertutup 

berdasarkan SNI 6989.2:2009. Berdasarkan hasil pengujian kadar COD masuk 

ke dalam kategori pencemaran sedang dimana titik 1 yaitu 15 mg/L dan 2 yaitu 

12 mg/L melewati baku mutu kelas I, sedangkan di titik 3 yaitu 10 mg/L tidak 

melebihi baku mutu di semua kelas. Sedangkan untuk kadar BOD masuk ke 

kategori pencemaran ringan, dimana semua titik tidak melewati baku mutu 

kelas I, II dan III. Dari hasil penelitian tersebut sungai danau teluk tidak dapat 

digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 standar baku 

mutu air sungai harus dilakukan pengolahan air sebelum digunakan. 

 

Kata Kunci: COD, BOD, Air Sungai. 

  

   



 
 

SUMMARY  

 Rivers are a source of water for life on earth. Both humans, animals and 

plants all living things need water to be able to sustain their life. The river flows 

from upstream to downstream moving from a high place to a low place. River 

water ends up in the sea so that the water that used to taste fresh becomes salty 

is exposed by salt in the sea. The sampling method that used in this study is 

"sample survey method". Sample survey method is method is carried out by 

dividing the research area into segments or points that are expected to represent 

the research population. Determination of the point of taking water quality is 

based on the river section and the type of pollutant. Water sampling is carried out 

at 3 points, namely upstream, midstream and downstream. The BOD test method 

uses the method or called the Iodometric Titration based on SNI 6989.72:2009 

while the COD test uses the Uv-Vis Spectrophotometer method with Closed Refluxs 

based on SNI 6989.2:2019. Based on the results of testing, COD levels are in the 

moderate or middle pollution category where the points 1 is 15 mg/L and 2 is 12 

mg/L pass the class I threshold, while at point 3 is 10 mg/L didn’t pass the 

quality standards in all classes. As for the levels of BOD into the category of light 

pollution, where all points do not pass the class I, II and III quality standards. 
From the results of the study, the lake bay river could not be used based 

on Government Regulation no. 82 of 2001 on river water quality standards, 

water treatment must be carried out before being used.  

Keyword: COD, BOD, River Water. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan salah satu komponen yang penting bagi sumber 

kehidupan. Makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat terlepas dari 

kebutuhan akan air. Namun demikian, air dapat menjadi berbahaya bilamana 

tidak tersedia dalam kondisi yang baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. 

Air bersih sangat diperlukan oleh manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, 

untuk industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan 

pertanian dan lain sebagainya. Menurut perhitungan World Healt Organisation 

(WHO) di semua nergara-negara setiap orang membutuhkan air antara 60-120 

liter perhari (Warlina, 2018). 

 Kualitas air dalam penelitian berdasarkan standar baku mutu yang 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta baku mutu air 

minum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/per/IV/2010 

tentang persyaratan kualitas air minum. Air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan 

fisik, mikrobiologi, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib 

dan parameter tambahan(Permenkes No. 492/Th.2010). Air yang berkualitas 

baik harus memenuhi beberapa parameter persyaratan secara fisika, kimia dan 

mikrobiologi. 

 Tercemarnya kualitas air ditandai dengan terjadinya perubahan warna 

air dan berbau padahal sebagian masyarakat di pinggiran sungai masih 

menggunakan air sungai danau teluk untuk keperluan kebutuhan sehari-hari 

seperti, mencuci, mandi, pertanian, dan perikanan. Suatu sungai bisa 

dikatakan tercemar jika kualitas air sungai sudah tidak sesuai dengan 

peruntukannya. Kualitas air ini didasarkan pada baku mutu air sesuai kelas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana salah satu 

parameternya adalah COD dan BOD. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh 

organisme perairan untuk respirasi dan penguraian zat-zat organik. 

Menurunnya kadar oksigen terlarut di perairan menyebabkan terganggunya 

ekosistem perairan dan mengakibatkan semakin berkurangnya populasi biota 

(Pohan et al., 2016).  

Penurunan kualitas air terjadi karena segala macam limbah dan kotoran 

yang dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sungai-sungai yang 

melewati kota besar pada umumnya kualitas airnya tercemar oleh limbah baik 
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dari industri, rumah tangga, perikanan dan pertanian. Dampak yang 

ditimbulkan dari segi kesehatan sangat berbahaya, karena air sungai masih 

banyak dipergunakan untuk keperluan kegiatan sehari-hari seperti mandi, 

menucuci ataupun untuk air minum. Polusi air juga mengancam habitat ikan 

disungai. Sungai yang tercemar dapat dilihat dari segi estetika juga tidak 

nyaman dari segi warna air sungai dan bau (Widodo et al., 2013).  

Sungai danau teluk merupakan salah satu sungai yang mengalir di 

kelurahan olak kemang kota jambi yang menerima limbah batik dari industri 

maupun limbah domestik, perkembangan dari industri batik dan permukiman 

di sepanjang aliran sungai danau teluk telah mempengaruhi kualitas air sungai. 

Lingkungan dapat dikatakan tercemar jika dimasuki bahan pencemar yang 

dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada didalamnya. 

Disamping itu , kegiatan masyarakat yang menghasilkan buangan air limbah 

domestik serta keberadaan industri batik yang membuang limbah ke sungai 

danau teluk akan berpengaruh terhadap kualitas air. Pengelolaan kualitas air 

dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan salah satu 

cara memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu(Azwir, 

2006). 

Berdasarkan permasalahan sungai danau teluk, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bahan organik dan anorganik yang mempengaruhi kualitas 

air sungai dengan menggunakan uji parameter COD (Chemical Oxygen Demand) 

dan BOD (Biochemical Oxygen Demand). kualitas air sungai dapat dipengaruhi 

oleh  kecepatan aliran sungai yang mengalir dan berbagai macam aktivitas di 

sekitar bantaran sungai(Effendi, 2010). Kadar COD dan BOD di sungai 

merupakan indikator adanya sumber pencemar bahan organik dan anorganik 

seperti limbah batik dan limbah domestik warga sekitar sungai. Kebutuhan  DO 

(Oxygen Demand) merupakan parameter kimia dan biokimia yang berfungsi 

untuk mengetahui kualitas perairan.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di sungai danau teluk, kel. 

Olak kemang, Kota Jaambi (Ihsan et al., 2016)menunjukkan nilai kelarutan 

(DO) berkisar 4,8 - 6,8 mg/L, suhu perairan berkisar 29-30ᵒC dan konsumsi 

oksigen (BOD) dalam rentang 3,7-6,6 mg/L, dimana kandungan BOD yang 

tinggi menandakan minimnya oksigen terlarut yang terdapat di dalam perairan. 

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pada kematian organisme perairan 

sungai seperti ikan akibat kekurangan oksigen terlarut (anoxia). Analisis 

Biochemical Oxygend Demand (BOD) perairan dapat mengurangi jumlah zat 

organik dan anorganik jika nilainya telah diketahui dan dilakukan proses 

pengolalahan secara biokimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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kandungan COD dan BOD di Sungai Danau Teluk, Kelurahan Olak Kemang, 

Kota Jambi.  

Metode sampling menggunakan “sample survey method”, yaitu  metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan membagi daerah penelitian menjadi 

segmen atau titik yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. 

Penentuan titik pengambilan kualitas air didasarkan pada bagian sungai dan 

jenis pencemarnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa sumber dari 

pencemaran sungai danau teluk, kel. olak kemang, Kota Jambi yaitu, eceng 

gondok, limbah batik dan limbah domestik.  

1. Berapa kandungan COD dan BOD pada sungai danau teluk, kel. olak 

kemang, Kota Jambi. 

2. Apakah kandungan COD dan BOD di sungai danau teluk, Kel. olak 

Kemang, Kota Jambi sudah memenuhi standar baku mutu berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kandungan COD dan BOD pada air sunagi danau teluk, 

kel. olak Kemang, Kota Jambi berdasarkan dari sumber pencemar. 

2. Menentukan nilai kandungan COD dan BOD yang sesuai dengan baku 

mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pencemaran air. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mengetahui kandungan COD dan BOD pada sungai danau teluk. 

2. Dapat mengetahui nilai COD dan BOD yang sesuai dengan baku mutu 

air berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang 

pengelolaan kualitas air dan pencemaran air. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sungai 

Sungai merupakan salah satu sumber air bagi kehidupan yang ada di 

muka bumi. Baik manusia, hewan dan tumbuhan semua makhluk hidup 

membutuhkan air untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. 

Sungai mengalir dari hulu ke hilir bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat 

yang rendah. Air sungai berakhir di laut sehingga air yang tadinya terasa tawar 

menjadi asin terkena zat garam di laut luas(Deazy, 2011). 

Air adalah bagian dari komponen yang dibutuhkan makhluk hidup, 

sehingga dengan kuantitas yang kecil serta pada kualitas yang buruk maka 

akan menjadi masalah bagi penduduk yang akan menggunakan  air tersebut.  

Kualitas air sungai danau teluk berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainya 

dinilai dari parameter fisika, kimia dan biologi. Perbedaan dari nilai tersebut 

disebabkan oleh warga yang terdapat disepanjang sungai danau teluk. 

Rendahnya kualitas air sungai ini dapat dilihat nilai konsentrasi yang melebihi 

baku mutu air kelas I (PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pencemaran Air)(Marlina dan Hafidh, 2017). 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan 

kualitasnya memenuhi persyratan kesehatan air bersih sesuai kualitas air 

secara fisika, kimia dan biologi, sehingga apabila dikonsumsi tidak 

menimbulkan efek samping bagi kesehatan makhluk hidup. Untuk wilayah kota 

jambi dan sekitarnya air dapat diperoleh warga melalui beberapa proses 

diantaranya melalui jalur PDAM, sumur bor, dan sumur timba yang dimiliki 

masyarakat. 

2.2 Ekosistem Sungai 

Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terdiri-dari beberapa  

komponen-komponen abiotik dan biotik yang saling berhubungan sehingga 

membentuk satu kesatuan. Di dalam ekosistem perairan sungai terdapat 

beberapa faktor-faktor yang memepengaruhi sungai danau teluk, kelurahan 

olak kemang, kota jambi seperti abiotik dan biotik (produsen, konsumen dan 

pengurai) yang membentuk suatu hubungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi(Utomo et al., 2014). 

1. Faktor Abiotik 

a. Kecepatan Arus (velocity) 

Kecepatan arus salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhadap 

kemampuan sungai untuk mengasimilasi dan mengangkut dari bahan 

pencemar(Effendi, 2010). arus cepat akan menghilangkan semua bahan 
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berat dan membawanya ke hilir. Ketika terjadi hujan, jumlah air akan 

meningkat namun saluran tetap sama, sehingga air mengalir lebih cepat. 

Ketika DAS sungai agak melebar, maka arus air akan mengalir lebih 

lambat. Selain itu sungai yang terdapat di dataran rendah kecepatan 

arus akan sangat lambat sehingga terlihat seperti kolam. Pada daerah 

inilah terjadi endapan lumpur dan pasir(Muchtar & Abdullah, 2007). 

Jenis arus sungai dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. Arus laminar: teratur dan halus dengan sedikit pencampuran 

2. Arus bergolak/berputar:arus yang tidak teratur dengan pencampuran 

maksimum. 

3. Arus transisi: suatu tempat antara dua arus (laminar dan bergolak) 

b. Subtrat 

Substrat terdiri dari bahan anorganik (lanau, pasir, kerikil dan batu) dan 

bahan organik (Kasar atau halus partikel organik). Ketika pasir 

diendapkan oleh arus yang lambat, maka akan ada bahan partikulat 

organik. Subtrat yang menumpuk dapat menghambat bahan organik. 

Selain itu diketahui geologi batuan akan mempengaruhi sungai, terutama 

jika bersifat basa seperti batu kapur. Hal ini akan melepaskan sejumlah 

besar kalsium yang sangat cocok untuk pertumbuhan molluscan. 

Dengan adanya fakta bahwa subtrat sangat kompleks dan memiliki 

banyak jenis, menggambarkan fauna yang hidup di dalam sungai juga 

beragam(Laili dan Parsons, 1993). 

c. Suhu 

Suhu akan bervariasi tidak hanya di sepanjang sungai tetapi juga melalui 

pertukaran musim. Pola temperatur ekosistem perairan juga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran 

panas antara air dengan udara sekitarnya dan juga karena faktor kanopi 

atau penutupan oleh vegetasi dari pepohonan yang ada di tepi badan 

perairan(Barus, 2001). 

d. Oksigen 

Salah satu penyebab utama berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam 

air sungai disebabkan oleh faktor zat pencemar yang mampu 

mengkonsumsi oksigen. Zat pencemar yaitu terdiri dari bahan-bahan 

organik dan anorganik dari kotoran, sampah organik, bahan buangan 

industri dan bahan buangan rumah tangga(Connel dan Miller, 1995). 

2. Faktor Biotik 

Faktor biotik yang dapat mempengaruhi kondisi dan kualitas suatu 

perairan sungai selain faktor abiotik juga ada faktor biotik. Faktor biotik 
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yang bisa mempengaruhi kualitas suatu perairan adalah hewan, tumbuhan, 

dan plankton. Sungai sendiri sebagai sebuah eksosistem terdapat populasi 

ikan yang merepresentasikan tentang kemelimpahan dan keanekaragaman 

jenis atau spesies ikan di perairan sungai yang memiliki fungsi sebagai 

pelestarian dalam ekologi sungai(Brotowijoyo et al., 1995). 

Menurut (Odum, 1996) komponen biotik yang hidup di dalam air sungai 

dibedakan atas dua zona utama, yaitu: 

a. Zona air deras 

Zona ini dihuni oleh bentos yang berdaptasi khusus atau organisme 

feriritik yang dapat melekat atau berpegang dengan kuat pada dasar 

yang padat dan ikan yang kuat berenang. Pada zona Ini diketahui sungai 

yang memiliki dasar  yang padat diakibatkan karena zona ini memiliki 

daerah yang dangkal dimana kecepatan arus cukup tinggi sehingga 

,menyebabkan dasar sungai bersih dari endapan dan meteri lain yang 

lepas. 

b. Zona air tanang 

Zona ini cocok untuk pengali dan plankton karena kecepatan arus yang 

mulai berkurang, sehingga lumpur dan materi cenderung mengendap di 

dasar sungai. Hal ini mengakibatkan dasar sungai menjadi lunak. Zona 

ini banyak dijumpai pada daerah yang landau. 

2.3 Pencemaran Air Sungai 

Sumber pencemaran sungai danau teluk berdasarkan kerakteristik 

limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik dan 

sumber limbah non-domestik. Sumber limbah domestik umumnya berasal dari 

daerah permukiman penduduk dan sumber air limbah bahan- non domestik 

berasal dari kegiatan seperti, pertanian dan pertenakan, atau kegiatan yang 

bukan berasal dari wilayah permukiman(Sahabuddin et al., 2014). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemar Air) Sumber 

bahan pencemar yang masuk ke dalam badan sungai dapat berasal dari bahan 

buangan yang di klasifikasikan: 

a. Poin Source Discharges (sumber titik), yaitu sumber titik atau sumber 

pencemar dapat berupa lokasi seperti air limbah industri maupun 

domestik serta saluran drainase. Air limbah adalah sisa dari satu hasil 

usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. 

b. Non Point Source (Sebaran menyebar), berasal dari sumber yang tidak 

diketahui secara pasti. Pencemaran masuk ke perairan melalui limpasan 

(run off) dari wilayah pertanian, permukiman. 
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2.4 Jenis Bahan Pencemar 

Enviromental Protection Agency (EPA) Amerika serikat membagi bahan 

pencemar air ke dalam enam katagori berikut: 

a. Limbah Organik (biodegrable) sebagian besar terdiri dari kotoran manusia 

dan hewan, ketika limbah biodegrable memasuki pasokan air limbah 

menyediakan sumber energi (karbon organik) untuk bakteri. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya dekomposisi biologi yang dapat menyebabkan 

berkurangnya oksigen terlarut di sungai yang akan berdampak pada 

kehidupan air sungai. Selain itu, kekurangan oksigen juga dapat 

menimbulkan bau  dan rasa yang tidak enak pada air. 

b. Tanaman di dalam air seperti nutrisi seperti phospat dan nitrat, yang 

masuk kedalam air melalui limbah, dan ternak dan limpasan pupuk. 

Phospat dan nitrat juga ditemukan dalam limbah industri. Meskipun 

merupakan bahan kimia yang alami terdapat dalam air, 80% nitrat dan 

75% phospat didalam air merupakan kontribusi kegiatan manusia. 

Nitrogen dan phospat merupakan tanaman nutrisi yang mendorong 

pertumbuhan alga, sehingga jika terdapat secara berlebihan dalam air, 

dapat mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. 

c. Panas dapat menjadi faktor sumber polusi di air. Dengan meningkatnya 

temperatur air, jumlah oksigen terlarut menurun. Polusi termal yang 

dapat menjadi secara alami, misalnya pada sumber air panas dan karena 

kegiatan manusia misalnya melalui pembuangan air yang telah di 

gunakan untuk mendinginkan pembangkit listrik atau peralatan industri 

lainya. Panas yang tinggi dapat membangkitkan oksigen terlarut dalam air 

sehingga dapat mempengaruhi kehidupan air. Selain itu suhu air yang 

tinggi juga akan berdampak buruk pada penggunaannya sebagai 

pendingin di industri-industri. 

d. Bahan Buangan padat atau sedimen adalah salah satu sumber yang 

paling umum dari polusi air sedimen terdiri dari mineral atau bahan 

padat organik yang dicuci atau ditiup dari tanah ke sumber-sumber air. 

Sulit untuk mengidentifikasi polusi sedimen karena berasal dari sumber 

non-titik, seperti kontruksi, operasi pertanian dan pertenakan, 

penebangan, banjir, dan limpasan kota. Sedimen ini apabila dibuang ke 

sungai dapat mengakibatkan terjadinya pelarutan oleh air, pengendapan 

di pasar air dan pembentukan kolodial yang melayang di dalam air. 

e. Bahan kimia yang berbahaya dan beracun  yang merupakan bahan-bahan 

yang tidak digunakan atau dibuang dengan benar dan berasal dari 

kegiatan manusia. Misalnya titik sumber polusi kimia meliputi limbah 
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industri dan tumpahan minyak. Selain itu pembersih rumah tangga. 

Perwarna cat dan pelarut juga beracun dan dapat menumpuk ketika 

dibuang ke pipa saluran pembuangan. Hal ini dapat memberikan dampak 

negatif pada manusia serta satwa dan tanaman. 

f. Mikroorganisme: bakteri pathogen, virus dan lain-lain yang merupakan 

ancaman bagi kesehatan. 

g. Polutan radioaktif berasal dari pembuagan air limbah dari hasil pabrik-

pabrik, rumah sakit dan tambang uranium. Selain itu radioaktif bisa 

berbahaya, dan dibutuhkan bertahun-tahun sampai zat radioaktif tidak 

lagi dianggap berbahaya. 

2.5 Limbah 

Setiap dari proses kegiatan pasti menghasilkan buangan, baik limbah 

bentuk cair, padat maupun berupa gas. 

1. Limbah Domestik 

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 

2003, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa air limbah domestik adalah air 

limbah yang berasal dari usaha atau proses kegiatan permukiman, 

rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 

Menurut (Fadly, 2008), menyebutkan bahwa air limbah domsestik air 

bekas pemakaian yang berasal dari aktivitas daerah permukiman yang 

didominasi oleh bahan organik dan langsung dapat diolah secara biologi 

Menurut (Daryanto, 1995) limbah domestik dapat digolongkan kedalam 

tiga jenis, yaitu limbah cair, limbah gas dan limbah padat. Limbah cair 

domestik dapat berasal dari kegiatan sehari-hari misalnya memasak, 

mandi, mencuci dan lain-lain. Limbah domestik yang berupa gas dapat 

berasal dari sumber dapur rumah tangga, pembakaran sampah padat 

dekomposisi sampah padat maupun cair, dan lain-lain, limbah gas 

menjadi pencemar bila telah melewati Nilai Ambang Batas (NAB). 

2. Limbah Industri 

Limbah industri yaitu berdasarkan pada jenis industri dan proses 

pengolahannya. Air limbah industri dominan bersifat fisik, kimiawi, 

terutama logam berat, diantaranya limbah B2 dan B3 (Bahan Berbahaya 

dan Beracun). Air limbah Industri, tidak langsung diolah secara biologi, 

perlu proses pengolahan secara kimia. Karena sifat yang sangat korosif 

itu, maka penyalurannya, biasanya dibedakan, yaitu dengan saluran 

khusus yang tahan korosif. Jika air limbah industri ini setelah diolah 

dalam tingkat pra pengolahan dan telah memenuhi standar seperti air 

limbah domestik, maka penyalurannya dapat diizinkan bersama-sama 
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dengan saluran air limbah domestik. Jika tidak, khusus ditangani 

sendiri oleh masing-masing industri atau kolektif, untuk instalasi air 

limbah industri(Fadly, 2008). 

2.6 Dampak Pencemaran Air Sungai 

Menurut(Ashar, 2020), Pencemaran air sungai memiliki dampak yang 

sangat luas terhadap lingkungan yaitu mahluk hidup di sekitar aliran sungai 

yaitu tumbuhan, hewan dan manusia. Dampak dari adanya pencemaran limbah 

industri dan limbah domestik yang masuk ke badan air sungai antara lain 

yaitu: 

1. Dampak Terhadap Kesehatan 

Peranan air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam 

yaitu sebagai media untuk hidup mikroba pathogen sebagai sarangga 

insekta penyebar penyakit dan jumlah air yang tersedia tidak cukup 

sehingga manusia tidak dapat membersihkan diri. 

2. Dampak terhadap estetika lingkungan 

Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan 

perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya 

ditandai dengan bau menyengat disamping tumbukan yang dapat 

mengurangi estetika lingkungan. Selain bau, limbah juga menyebabkan 

tempat sekitarnya menjadi licin, sedangkan limbah detergen atau sabun 

akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Hal tersebut 

dapat mengurangi nilai estetika lingkungan. 

3. Dampak terhadap kualitas air tanah 

Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan faecal 

coliform telah terjadi dalam skala yang luas, hal ini dibuktikan oleh 

suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang 

mengindikasikan terjadinya pencemaran tersebut. 

4. Dampak terhadap kehidupan biota air 

Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan 

menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga 

mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu 

serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, 

maka proses penjernihan air dapat dilakukan secara ilmiah yang 

seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Panas dari industri 

juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air 

limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. 
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Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Klasifikasi mutu air 

dan penggunaannya disajikan pada tabel 1. 

Tabel  1. Klasifikasi Mutu Air 

No Kelas Penggunaan 

1. Kelas satu  Air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk air 

minum dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut 

2. Kelas dua Air yang  dapat digunakan untuk prasrana/sarana 

rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan 

peruntukan lain yang sama dengan kegunaan 

tersebut. 

3. Kelas tiga Air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

4. Kelas empat Air yang dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

Sumber: PP No 82 Tahun 2001. 

2.7 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Menurut (Juliasih, 2019)Chemical Oxygend Demand (COD) adalah 

jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan-bahan buangan yang ada didalam 

air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, dalam hal ini bahan buangan organik 

akan dioksidasi oleh kalium dikromat atau K2Cr2O7 yang di gunakan sebagai 

sumber oksigen. Oksidasi bahan buangan organik akan mengikuti persamaan 

reaksi kimia sebagai berikut: 

CaHbOc + Cr2O2- + 8H+                 CO2 + H2O + 2Cr3+ 

        Zat organik (warna kuning)        (Warna Hijau) 

Penentuan nilai Chemical Oxygen Demand (COD) di atas dilakukan 

dengan menggunakan metode dengan refluks tertutup secara Spektrofotometri 

berdasarkan SNI 6989.2:2009. Pada metode ini, di gunakan untuk penentuan 

nilai COD menggunakan oksidator yaitu kalium dikromat K2Cr2O7 sebagai 

sumber oksigen kimia untuk menguraikan bahan organik dan anorganik dalam 

sampel uji dalam keadaan asam dengan suhu tinggi. Asam yang digunakan 

adalah asam sulfat kuat yaitu H2SO4 dan larutan perak sulfat Ag2SO4 yang 

berfungsi sebagai katalisator(Andika et al., 2020). 
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Prinsip kerja pengukuran COD yaitu reaksi antara kalium dikromat 

dengan zat organik yang terdapat didalam sampel, dengan penambahan asam 

sulfat dan perak sulfat bertindak sebagai katalis agar kalium dikromat 

mengoksidasi bahan-bahan organik secara sempurna, maka reaksi harus 

berlangsung dalam suasana asam kuat dan suhu tinggi, sehingga reaksi 

dilakukan pada tempratur 1500C dalam suasana asam sulfat. Katalis merkuri 

sulfat dan perak sulfat diperlukan masing-masing untuk mengatasi gangguan 

dari ion clorida dan memastikan oksidasi senyawa-senyawa organik kuat 

(Juliasih, 2019). 

Prinsip pengukuran COD adalah penambahan sejumlah tertentu kalium 

dikromat sebagai oksidator pada sampel (dengan volume tertentu) yang 

ditambahkan perak sulfat sebagai katalisator kemudian dipanaskan beberapa 

waktu tertentu. Kelebihan  kalium dikromat  pada saat melakukan  titrasi 

sehingga bisa diketahui banyaknya kalium dikromat yang dipakai untuk 

mengoksidasi suatu bahan organik yang terdapat  dalam sampel sehingga nilai 

COD dapat dihitung(Andika et al., 2020). 

2.8 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) merupakan jumlah oksigen terlarut 

yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam 

kondisi aerobik (Santoso, 2018). Menurut (Yulis & Desti, 2019), nilai BOD tidak 

menunjukkan jumlah dari bahan organik yang sebenarnya, melainkan hanya 

untuk mengukur jumlah oksigen yang di butuhkan oleh mikroorganisme untuk 

mendekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat dalam air sungai tersebut. 

Sedangkan(Rahmawati et al.,2013), menyatakan bahwa nilai BOD tidak 

menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, tetapi hanya mengukur 

secara relatif jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan 

buangan tersebut. 

 Prinsip pengukuran Biochemical Oxygen Demand (BOD) yaitu mengukur 

kandungan oksigen terlarut awal (DO) dari sampel segera setelah pengambilan 

contoh. Untuk pengukuran BOD5 di inkubansi selama 5 hari dengan suasana 

gelap dan suhu konstan (200C). Selisih nilai dari (BOD0-BOD5) merupakan nilai  

Biochemical Oxygen Demand  (BOD) dalam milligram oksigen per liter (mg/L). 

Prinsip pengujian dalam kondisi gelap agar terjadi proses fotosintesis yang 

menghasilkan oksigen dan suhu yang tetap selama 5 hari di harapkan hanya 

terjadi proses dekomposisi  oleh mikroorganisme yang terjadi hanya 

penggunaan oksigen dan oksigen tersisa dihitung sebagai BOD5(Atima, 2015). 

 Menurut Andika dan Wahyuningsih (2020), penentuan nilai BOD sampel 

dilakukan dengan metode Titrasi Iodometri sesuai SNI 6989.72:2009. 
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Penentuan nilai BOD dengan metode titrasi winkler adalah titrasi iodometri. 

Pada metode ini, volume yang akan ditentukan adalah volume larutan natrium 

thiosulfat (Na2S2O3) yang digunakan untuk titrasi iodium (I2) yang dibebaskan. 

Sebelumya larutan buffer fosfat yang telah diaerasi dengan oksigen 

ditambahkan dengan larutan MnSO4 dan larutan alkali iodida azida sehingga 

terbentuk endapan Mn(OH)3. Dengan penambahan H2SO4 endapan yang 

terbentuk akan larut kembali dan membebaskan molekul iodium (I2) yang 

ekuivalen dengan oksigen terlarut. Iodium yang dibebaskan ini selanjutnya di 

titrasi dengan larutan natrium thiosulfat (Na2S2O3) sampai berubah warna 

menjadi warna kuning jerami. Selanjutnya akan ditambahkan indikator amilum 

ke dalam larutan natrium thiosulfat (Na2S2O3) sampai terjadi perubahan warna 

biru menjadi tidak berwarna. Mekanisme reaksi yang terjadi sebagai berikut: 

1. Penambahan MnSO4 

O2 + 2MnSO4          2MnSO4
2- 

MnSO4 (sisa) + 2NaOH               Mn(OH)2 + Na2SO4 

2. Penambahan alkali iodida 

        Mn(OH)3 + O2 + I2 + NaN3       Mn(OH)3 + I2  + NaN3 + H2O ( teroksidasi O2 

dalam air) 

3. Penambahan H2SO4 

Mn(OH)3 + 2I- + H2SO4         Mn(OH)2 + I2 + H2O 

Mn3+ + 2I- + 2H+ + e-        Mn2+ + I2 + H2O 

4. Saat Titrasi 

2I- + Na2SO3        I2 + Na+ + S4O6
2- 

2I- + 2S2O3
2- + e-         I2 + S4O6

2- 

5. Reaksi Gabungan 

I2 + 2S2O3
2- + e-       2I- + S4O6

2- 

Mn3+
  + 2I- + 2H+ + e-        Mn2+ + I2 + H2O 

2S2O3
2- + Mn3+ + 2H+ + 2e-         S4O6

2- + Mn2+ + H2O (Titik Akhir) 

(Biru)       (Tidak Berwarna) 

2.9 Spektrofotometer 

Spektrofotometer adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan penjang 

gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang di sebut kuvet. 

Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan nilai 

absorbansi dari cahaya yang di serap sebanding dengan konsentrasi larutan 

yang di dalam kuvet(Sastrohamidjojo,2007). 

Spektrofotometer terdiri dari dua bagian spektrometer dan fotometer. 

Spektrofotometer berfungsi menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang 
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gelombang tertentu dan fotometer adalah alat untuk pengukur itensitas cahaya 

yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. Spektrofotometer tesususun atas 

sumber spektrum tampak yang kontiyu, monokromator, sel pengadsorpsi untuk 

larutan sampel yang digunakan atau blanko dan suatu alat untuk mengukur 

suatu perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko atau sebagai pembanding. 

Spektrofotometer UV-Vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah 

ultraviolet (200-350 nm) dan sinar tampak (350-800 nm) dari suatu senyawa. 

Serapan dari cahaya UV atau Visible (cahaya tampak) yang mengakibatkan 

transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan 

tereksitasi dan berenergi lebih (Khopkar, 1990). 

Adapun bagian-bagian dari spektrofotometer yaitu: 

1. Sumber radiasi adalah menyalurkan energi radiasi ke daerah panjang 

gelombang yang tepat untuk pengukuran dan mempertahankan itensitas 

sinar yang tetap pada pengukurannya. Sumber radiasi spektrofotometer 

UV-Vis adalah: 

a. Lampu hidrogen digunakan untuk mendapatkan radiasi di daerah 

ultraviolet sampai 350 ran.  

b. Lampu filament digunakan untuk daerah sinar tampak sampai 

inframerah dekat dengan penjang gelombang 350 nm sampai sekitar 

250 nm. 

2. Monokromator adalah salah satu untuk menghasilkan sumber radiasi 

monokromatis yang di peroleh dilewatkan melalui kuvet yang berisi 

sampel uji dan blanko secara bersamaan dengan bantuan cermin 

berputar. 

3. Sel atau kuvet adalah wadah yang digunakan yang akan diukur 

serapannya. Kuvet harus dibuat dari bahan yang tidak menyerap radiasi 

pada daerah yang digunakan, umumnya terbuat dari kaca tembus sinar 

tetapi bisa pula terbuat dari bahan plastik. 

4. Fotosel adalah menangkap cahaya yang diteruskan zat dan kemudian 

mngubahnya menjadi energi listrik yang kemudian akan di teruskan ke 

detector. Detector adalah material yang dapat menyerap energi dari foton 

dan mengubahnya dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk energi listrik. 

5. Display atau sering disebut tampilan sinar listrik dari detektor menjadi 

pembacaan yang berupa meter atau angka yang sesuai dengan hasil 

dianalisis. 

Menurut (Warono dan Syamsudin, 2013), prinsip kerja spektrofotmeter 

berdasarkan Hukum Lambert-Beert, yaitu seberkas sinar yang dilewatkan suatu 

larutan pada panjang gelombang tertentu, sehingga sinar tersebut sebagian ada 
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yang diteruskan dan sebagian lainya diserap oleh larutan.  Semakin banyak 

sinar diabsorpsi oleh sampel organik pada panjang gelombanhg tertentu, 

semakin tinggi absorban, yang dinyatakan dalam hukum Lambert-Beer; 

 

Keterangan: 

A = Absorban 

a = absorptivitas (g-1cm-1) 

b = lebar sel yang dilalui sinar (cm) 

c = Konsentrasi (mol/L) 

3 = ekstinsi (absorptivitas) molar (M-1cm-1) 

Lo = itensitas sinar sebelum melalui sampel 

  I = Itensitas Sinar setelah melalui sampel  

 Prinsip kerja spektrofotometer adalah serapan cahaya pada panjang 

gelombang tertentu oleh sampel yang akan dianalisa. Setiap zat memiliki 

absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang dengan 

absorbansi tertinggi dapat digunakan untuk mengukur kadar zat yang akan 

diperiksa. Banyaknya cahaya yang diabsorbsi oleh zat berbanding lurus dengan 

kadar zat. Ketetapan pengukuran, kadar zat yang hendak diukur dibandingkan 

terhadap kadar yang diketahui (standar)(Gandjar, 2018) 

 

Gambar 1.  Prinsip Kerja Spektrofotometer 

Menurut (Suharti, 2017), Pada umumnya terdapat dua tipe instrumen 

spektrofotometer, yaitu single-beam dan double-beam.  

1. Single-beam 
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 dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada 

panjang gelombang tunggal. Single-beam instrumen mempunyai beberapa 

keuntungan yaitu sederhana, harganya murah, dan mengurangi biaya yang ada 

merupakan keuntungan yang nyata. Beberapa instrumen menghasilkan single-

beam instrumen untuk pengukuran sinar ultraviolet dan sinar tampak. Panjang 

gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nm dan paling tinggi adalah 

800 sampai 1000 nm (Skoog et al., 1995). Double beam dibuat untuk digunakan 

pada panjang gelombang 190 sampai 750 nm.  

2. Double-beam 

 Instrumen yang mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan 

cermin yang berbentuk V yang di sebut pemecah sinar. Sinar pertama melewati 

larutan blanko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel (Skoog, DA, 

1996). Sumber sinar polikromatis, untuk sinar UV adalah lampu deuterium, 

sedangkan sinar visibel atau sinar tampak adalah lampu wolfram. 

Monokromator pada spektrofotometer UV-Vis digunakaan lensa prisma dan 

filter optik. Sel sampel berupa kuvet yang terbuat dari kuarsa atau gelas dengan 

lebar yang bervariasi. Detektor berupa detektor foto atau detektor panas atau 

detektor dioda foto, berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel 

dan mengubahnya menjadi arus listrik. 

Sampel di tempatkan dalam salah satu berkas sinar, sedangkan berkas 

sinar yang lainnya digunakan sebagai tempat referensi seperti blanko berupa 

terlarut atau lainnya. Berkas sinar yang selanjutnya akan di lewatkan dalam 

monokromator yang terdiri atas bagian yang berputar secara cepat dan 

melewatkan dua berkas sinar secara bergantian ke prisma atau kisi difraksi 

(gratting). Isi difraksi atau prisma yang bergerak yang secara lambat akan 

melakukan pereaksi panjang gelombang radiasi yang sampai ke detektor. 

Detektor selanjutnya akan merekam perbedaan antara berkas sinar dari sampel 

dan referen dalam suatu pencatat (recorder). Adapun keuntungan dari 

spektrofotometer berkas ganda adalah spektrum UV-Vis (absorbansi) yang di 

peroleh sudah berupa spektrum net. Spektrum net  merupakan spektrum yang 

di peroleh dengan cara mengurangkan spektrum UV-Vis dengan spektrum 

blanko (Gandjar, 2018). 

Menurut (Suharti, 2017), spektrofotometer UV-Visible dapat digunakan 

untuk penentuan terhadap sampel yang berupa larutan, gas, atau uap. Pada 

umumnya sampel harus diubah menjadi suatu larutan yang jernih Untuk 

sampel yang berupa larutan perlu di perhatikan beberapa persyaratan pelarut 

yang digunakan antara lain:  

1. Harus melarutkan sampel dengan sempurna  
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2. Pelarut yang digunakan tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi 

pada struktur molekulnya dan tidak berwarna (tidak boleh mengabsorpsi 

sinar yang digunakan oleh sampel)  

3. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang akan di analisis 

Kemurniannya harus tinggi. 

  Spektrofotometer UV-Vis adalah salah satu teknik analisa spektroskopi 

yang menggunakan sumber sinar radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-

380) dan sinar tampak (380-780) dengan memakai instrumen spektrofotometer 

(Muja dan Suharman,1995). Spektrofotometer UV-Vis melibatkan energi 

elektronik yang cukup besar pada molekul yang akan dianalisa, sehingga 

spektrofotmetri UV-Vis lebih banyak digunakan untuk analisa kuantitatif 

ketimbang kualitatif(Muja dan Suharman,1995). 

2.10 Titrasi Iodometri 

Titrasi Iodometeri merupakan salah satu metode reduksimetri yang 

terpenting. Titrasi iodometeri menggunakan larutan standar natrium thiosulfat 

S2O3
2- yang merupakan reduktor sehingga dalam reaksi titrasi mengalami 

oksidasi menjadi S4O6
2- dengan melepaskan 2 elektron. Adapun hasil reaksi 

dapat di tuliskan sebagai berikut: 

2S2O3
2- + I2       S4O6

2- + 2I- 

 Pada titrasi iodometri, cara titrasi yang dilakukan adalah titrasi tidak 

langsung karena larutan sampel yang dapat di tentukan tidak langsung  

dititrasi dengan larutan standar S2O3
2-, melainkan dengan iodida (sebagai KI) 

yang di harapkan mampu mengalami oksidasi ketika bereaksi dengan larutan 

sampel yang membentuk iodium I2, dan selanjutnya I2 inilah yang akan berekasi 

langsung dengan S2O3
2-(Widodo et al., 2009).  

Adapun reaksi yang terbentuk dalam titrasi iodometri: 

Sampel(oksidator) + 2 KI       I2 + 2e 

 2S2O3
2- +  I2        2I-+ S4O6

2- + 2I- 

Pada titrasi iodometri indikator yang digunakan untuk mengamati titik 

akhir titrasi adalah amilum, kloroform atau karbon tetraclorida. Perubahan 

warna yang terjadi adalah lapisan kloroform yang sebelumnya terbentuk 

berwarna ungu, pada akhir titrasi warna dari lapisan tersebut menjadi tidak 

berwarna. Bila menggunakan indikator amilum, penambahan indikator harus 

dilakukan menjelang titik akhir titrasi, tidak sejak awal titrasi dilakukan agar 

tidak mengganggu pengamatan karena terbentuknya kompleks indikator 

dengan iodium(Day & Underwood, 2002) 
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III. METODOLOGI PENULISAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian di Sungai Danau Teluk, Kelurahan Olak kemang, Kota 

Jambi, Gambar 4. Waktu penelitian pada bulan Maret 2021. Alat yang 

digunakan adalah Botol Sampel, Ember Plastik, perlengkapan pengambilan 

sampel dan kemera. Analisis BOD, COD dilakukan di UPTD. Laboratorium 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang beralamatkan di Jalan H. Agus 

Salim, No.7, Kota Baru, Jambi. 

 
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 

3.2 Bahan dan Peralatan  

Bahan  uji analisis kandungan Chemical Oxygen Demand (COD): 

Air bebas organik, Digestion Solution LOW, Asam Sulfamat (NH2SO3H) Larutan 

Pereaksi asam sulfat (H2SO4), Larutan Perak Sulfat (Ag2SO4), Larutan baku 

Kalium Hidrogen Pthalat (HOCC6H4COOK, KHP)  

Bahan uji analisis kandungan Biochemical Oxygen Demand (BOD): 

Air Bebas Mineral,  larutan Buffer Fosfat, larutan Magnesium Sulfat 

(MgSO4), larutan Kalsium Clorida (CaCL2), Larutan Feri Clorida (FeCl3), larutan 

Suspense Bibit Mikroba, larutan Air Pengencer, Larutan Asam Sulfat (H2SO4), 

Larutan Alkali Iodida, larutan Glukosa Glutamat, larutan Asam dan Basa 1 N, 

larutan Asam Asetat, larutan Kalium Iodida (KI) 10%, larutan Indikator Amilum 

(kanji), Polyseed. 

Alat uji analisis kandungan Chemical Oxygen Demand (COD):  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometer quantum  

Pharo 300, Digestion Vissel, Mikro buret, Labu ukur 50,0 mL; 250,0 mL; 500,0 
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mL dan 1000,0 mL, Pipet volumetrik 5,0 mL; 10,0 mL; 15,0 mL; 20,0 mL; dan 

25,0 mL, Gelas piala, Magnetic stirrer, Timbangan analitik, Heating Block. 

Alat uji analisis kandungan Biochemical  Oxygen Demand (BOD): 

Alat yang digunakan adalah Botol DO, Erlenmeyer 500 mL, Buret, Statif, Lemari 

inkubansi atau water cooler suhu 200C ± 10C, Pipet volumetri 1,0 mL dan 10,0 

mL, Labu ukur  100,0 mL; 200,0 mL dan 1000,0 mL,  

3.4 Metode Penelitian 

Analisis sampel air Sungai Danau Teluk, Kel. Olak Kemang, Kota Jambi 

dilakukan berdasarkan Satndar Nasional Indonesia (SNI) untuk setiap 

parameter uji mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air. Metode yang digunakan 

untuk  analisis kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) berdasarkan (SNI 

6989.2:2009) Cara Uji Kebutuhan Oksigen Kimiawi dengan refluks tertutup 

secara spektrofotometri, sedangkan metode yang digunakan untuk analisis 

kandungan Biochemical Oxygen Demand (BOD) berdasarkan (SNI 6989.72:2009) 

cara uji kebutuhan Oksigen Biokimia dengan Titrasi Iodometri. 

3.5 Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) 

3.5.1 Pembuatan Larutan 

1) Pembuatan Larutan Baku Hidrogen Pthalat (HOOCC6COOK,KHP) 

Kalium Hidrogen Phtalat (KHP) 0,2125 gr di keringkan dalam oven 

dengan suhu 110 0c, dilarutkan ke dalam aquatrides sebanyak 1 L, disimpan 

dalam kondisi dingin dengan suhu < 600c. 

2) Pembuatan Larutan Standar COD LOW 

25 mL larutan Baku kalium Hidrogen phtalat (KHP), di tambahkan ke 

dalam labu ukur 250 mL di encerkan dengan aquatrides, di buat minimal 5 

deret standar yaitu dengan konsentrasi, 10 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L, 60 mg/L 

dan 90 mg/L. 

3) Pembuatan Larutan Blanko 

Blanko untuk contoh uji dengan nilai COD 10 mg/L sampai dengan 90 

mg/L yaitu 2,5 mL aquatrides di tambahkan dengan larutan Digestion Solution 

low 1,5 mL, ditambahkan larutan 3,5 mL pereaksi asam sulfat.  

4) Pembuatan larutan digestion vessel 

Kalium dikromat (K2Cr2O7) 1,022 g di keringkan dalam oven dengan 

suhu 1500C selama 2 jam, di larutkan ke dalam aquatrides sebanyak 500 mL, 

ditambahkan H2SO4 sebanyak 167 mL, ditambahkan HgSO4 33,3 g, di larutkan 

dan di dinginkan pada suhu ruangan dan di encerkan dalam labu ukur sampai 

volume 1000 mL. 

5) Pembuatan Larutan Pereaksi Sulfat 
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Perak Sulfat (AgSO4) 0,12 g dilarutkan ke dalam 1 L H2SO4 di aduk 

hingga homogen. 

3.5.2 Prosedur Pengujian 

1) Preparasi sampel 

sampel uji 2,5 mL tambahkan 2,5 mL larutan digestion solution low dan 

tambahkan 3,5 mL pereaksi sulfat dimasukkan ke tabung digestion vessel 

ditutup tabung dan kocok perlahan sampai homogen Letakkan tabung pada 

pemanas yang telah di panaskan dengan suhu 1500C, selama 2 jam. 

2) Pembuatan Kurva Kalibrasi 

a. Alat uji Spektrofotometer dinyalakan dan optimalkan sesuai dengan 

petunjuk penggunaan alat pengujian COD. Diatur panjang gelombang 420 

nm 

b. Serapan masing-masing larutan kerja diukur, kemudian dicatat dan 

plotkan terhadap kadar COD 

c. Data pada langkah 2 di buat kurva kalibrasi dan ditentukan persamaan 

garis lurusnya 

d. Kondisi alat di periksa dan di ulangi langkah 1 sampai langkah 3 jika nilai 

koefisien regresi linier r < 0,995 hingga diperoleh nilai koefisien r > 0,995  

3.5.3. Pengukuran Contoh Uji dengan nilai COD 90 mg/L 

Sampel uji didinginkan pada suhu ruangan untuk mencegah 

terbentuknya terjadinya endapan, biarkan suspensi pada sampel uji mengendap 

sempurna hingga jernih, diukur serapan contoh sampel uji pada panjang 

gelombang yang telah ditentukan (420 nm), dihitung nilai COD berdasarkan 

persamaan linier kurva kalibrasi dan di laporkan hasil pengujian. 

3.6 Pengujian Biochemical Oxygen demand (BOD) 

3.6.1 Pembuatan Larutan 

1) Pembuatan Larutan Buffer Fosfat  

8,5 g (KH2PO4) 21,75 g dikalium hidrogen fosfat tdan (K2HPO4); 33,4 

dinatrium fosfat heptahidrat (Na2HPO4.7H2O) dan 1,7 g ammonium clorida 

(NH4Cl) dilarutkan dengan aquatrides, kemudian dilakukan pengenceran hingga 

1 L. sehingga larutan  menghasilkan pH 7,2. 

2) Pembuatan Larutan Magnesium Sulfat 

27,5 g MgSO4 anhidrat dilarutkan dengan aquatrides kemudian 

diencerkan hingga 1L. 

3) Pembuatan Larutan Feri Clorida  

FeCl3.6H2O 0,25 g dilarutkan dengan aquatrides kemudian di encerkan 

hingga 1 L. 

4) Pembuatan Larutan  Pengencer  
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1 L aquatrides di aerasi selama 1 jam, ditambahkan masing-masing 1 

mL larutan larutan buffer fosfat, MgSO4, CaCl2, dan FeCL3. 

5) Larutan Kalium Iodida 10% 

10 g KI dilarutkan dengan 100 mL aquatrides 

6) Pembuatan Larutan Indikator Amilum (kanji) 

2 g kanji dan ± 0,2 g asam salisilat dilarutkan  ke dalam 100 mL 

aquatrides yang sudah dipanas kemudian diaduk sambil dipanaskan hingga 

larut. 

3.6.2 Prosedur Pengujian Biochemical oxygen Demand (BOD) 

1) Prosedur Pengujian BOD0 

sampel uji 100 mL dimasukkan ke dalam botol winkler, 1 mL Seeding 

ditambahkan ke dalam sampel uji, Larutan 0,3 mL MnSO4 dan 0,3 mL alkali 

Iodida ditutup ditambahkan  ke dalam sampel uji lalu digojok ditunggu sampai 

terjadi endapan sempurna, Larutan 0,3 mL H2SO4 ditambahkan ke dalam 

sampel uji ditutup dan digojok sampai endapan hilang sempurna, 50 mL sampel 

uji dimasukkan ke dalam  Erlenmeyer di titrasi dengan larutan natrium 

thiosulfat higga terjadi warna kuning muda, ditambahkan 3 tetes KI terjadi 

warna ungu dan dititrasi kembali sampai terjadi warna bening.   

2) Prosedur Pengujian BOD5 

sampel uji 100 mL dimasukkan ke dalam botol winkler,1 mL Seeding 

ditambahkan ke dalam sampel uji dan di inkubansi dengan sehu 200c selama 5 

hari, Larutan 0,3 mL MnSO4 dan 0,3 mL Alkali Iodida ditutup ditambahkan  ke 

dalam sampel uji lalu digojok ditunggu sampai terjadi endapan sempurna, 

Larutan 0,3 mL H2SO4 ke dalam sampel uji ditutup dan digojok sampai endapan 

hilang sempurna, 50 mL sampel uji dimasukkan ke dalam  erlenmeyer dititrasi 

dengan larutan natrium thiosulfat higga terjadi warna kuning muda, 

ditambahkan 3 tetes KI terjadi warna ungu dan di titrasi kembali sampai terjadi 

warna bening. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Preparasi Sampel COD 

 Pengambilan sampling air dilakukan pada tiga titik yaitu pada bagian 

hulu, pertengahan dan hilir. Jarak antara Hulu dan Hilir yaitu sepenjang ± 300 

meter. Pada bagian Hulu dan hilir  yaitu berdekatan dengan sumber pencemar 

berupa limbah batik dan  limbah domestik. Analisis Chemical Oxyegn Demand 

(COD) dan Biochemical Oxygen Demand (BOD) dilakukan di Laboratorium Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Hasil laboratorium di analisis sesuai dengan 

standar SNI. 

Dalam penelitian ini, tahapan awal dari sebuah proses analisis sampel 

uji adalah preparasi sampel dari sampel yang akan di uji. Tahapan preparasi 

sampel yang dimaksud yaitu di mulai dengan proses pengawaten sampel. 

Sampel akan di awetkan dengan cara menambahkan larutan asam sulfat H2SO4 

pada sampel yang akan di uji pada Laboratorium . Tujuan penambahan asam 

sulfat H2SO4 adalah untuk menurunkan pH sampel pada air sungai dan air 

limbah <2, selain itu asam sulfat H2SO4 berfungsi agar tidak terjadinya 

perubahan secara fisika yaitu ditandai dengan hialng bau, perubahan warna 

pada sampel dan perubahan secara kimia di tandai terjadi penurunan pH pada 

sampel(Sihombing et al., 2019). Apabila dalam proses analisa terdapat sampel 

yang melebihi standar yang telah ditentukan maka dilakukan pengenceran 

sebelum pengujian pada sampel tersebut. 

Hasil Analisa Larutan Standar Chemical Oxygen Demand (COD)    

 Larutan standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya 

yang digunakan sebagai larutan pembanding antara sampel yang di uji dan 

blanko. Dalam proses pembuatan larutan standar proses analisa pada sampel 

ini dilakukan untuk membentuk kurva kalibrasi, sehingga sampel dapat 

dihitung secara kuantitatif. Sampel yang digunakan untuk analisa COD ini 

sampel air Sungai Danau Teluk. 

Larutan standar yang digunakan pada penelitian ini adalah larutan 

standar LOW, hal ini dikarenakan sampel air yang digunakan tidak berbau dan 

tidak berwarna pekat yang mengindikasikan bahwa sampel diperkirakan 

memiliki konsentrasi yang rendah, yaitu dibawah 90 mg/L. Berdasarkan SNI 

6989.2:2019 sampel yang memiliki konsentrasi antara 0-90 mg/L 

menggunakan larutan standar COD LOW. 

 Tahapan awal yang dilakukan dalam proses analisa sampel uji ini 

diawali dengan pengujian larutan standar yaitu larutan yang sudah ditentukan 

konsentrasi. Larutan standar yang digunakan yakni larutan standar COD LOW 



22 
 

 
 

yang telah dibuat seorang analis  dengan variasi konsentrsi yang berbeda  10 

mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L, 60 mg/L dan 90 mg/L untuk menganalisa nilai COD. 

Hasil pengukuran larutan standar dengan menggunakan instrumen 

spektrofotometer Uv-Vis dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel  2. Hasil Pengukuran Larutan Standar COD 

No Konsentrasi (mg/L) Absorbansi 

1. 0  0,304 

2. 10  0,275 

3. 30  0,222 

4. 40  0,201 

5. 60  0,141 

6. 90 0,052 

Berdasarkan hasil pengukuran pada panjang gelombang menggunakan 

instrumen spektrofotometer maka di peroleh absorbansi dari larutan standar 

dari COD LOW. Hasil yang di peroleh dan digunakan dalam pembuatan kurva 

kalibrasi. Dari kurva kalibrasi maka akan menghubungkan garis tegak lurus, 

dimana hubungan antara konsentrasi larutan standar COD LOW dengan nilai 

absorbansi maka di dapat kurva kalibrasi sebagai berikut. 

 

Gambar 3. Grafik Kurva Kalibrasi Larutan Standar COD Low 

Dari data kurva kalibrasi dapat diperoleh nilai persamaan dengan nilai y 

= -0,0028x + 0,3056. Nilai regresi linear dapat diterima apabila koefisien relasi 

(R2) yang diperoleh memenuhi kriteria batasan yang telah di syaratkan dalam 

SNI 6898.2:2019 sesuai dengan pengujian yang digunakan yaitu harus lebih 

besar dari 0,995 dengan nilai koefisien relasi yang diperoleh yaitu 0,9983. 

Dimana nilai tersebut mendekati nilai 1 yang artinya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat adalah besar, dengan kata lain pengaruh dari 

konsentrasi terhadap absorbansi yang diperoleh adalah besar. 
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Hasil Analisa Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) Pada Sampel Air 

Sungai. 

Chemical Oxygend Demand (COD) adalah jumlah oksigen yang di 

perlukan agar bahan-bahan buangan yang ada di dalam air sunagi dapat 

teroksidasi melalui reaksi kimia. Nilai COD sendiri di pengaruhi oleh banyaknya 

bahan buangan berupa zat organik dan anorganik yang terkandung di dalam 

perairan. Semakin tingi nilai COD dalam suatu perairan artinya semakin 

banyak zat buangan (zat organik dan anorganik) di dalam perairan tersebut  

bisa menunjukkan semakin tercemar. 

Adapun hasil yang diperoleh untuk nilai COD pada penelitian ini di lihat 

pada tabel 3. 

Tabel  3. Kadar COD Air Sungai Danau Teluk 

No Kode 
COD 

(mg/L) 

Standar COD (mg/L) 
Sumber Pencemar 

I II III IV 

1. Titik 1 15 10 25 50 100 
Limbah Batik, 

Limbah Domestik, 
Sampah 

2. Titik 2 12 10 25 50 100 
Limbah Batik, 

Limbah Domestik, 
Sampah 

3. Titik 3 10 10 25 50 100 
Limbah Batik, 

Limbah Domestik 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan oksigen kimiawi (COD) pada 

sampel air sungai danau teluk kelurahan olak kemang di ketahui bahwa nalai 

COD di beberapa titik pada tabel 3 menunjukkan hasil yang melebihi baku 

mutu kelas I  yaitu sampel di titik 1 dengan hasil 15 mg/L, dan   di titik 2 

dengan hasil 12 mg/L. Sedangkan pada titik 3 masih berada di ambang batas 

baku mulu kelas I. Untuk ketiga titik tidak melebihi baku mutu untuk kelas II, 

III, dan IV. 

Adapun kriteria tingkat pencemaran air berdasarkan nilai COD yaitu: 

a. Konsentrasi COD<5 mg/L (pencemaran sangat ringan) 

b. Konsentrasi COD 6-9 mg/L (pencemaran ringan) 

c. Konsentrasi COD 10-15 mg/L (pencemaran sedang)  

d. Konsentrasi COD>16 mg/L (pencemaran berat) 

Berdasarkan kriteria diatas, maka kadar COD di Sungai Danau Teluk 

Kelurahan Olak Kemang untuk ketiga titik masuk ke pencemaran sedang 

dengan konsentrasi COD 10-15 mg/L.  Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

titik 1 yang memiliki nilai COD tertinggi terdapat jumlah cemaran limbah yang 

sangat tinggi. Sehingga membuat reaksi kimia oksidasi yang ada di perairan 

tersebut membutuhkan jumlah oksigen yang cukup besar untuk memecah 

partikel-partikel dari polutan atau limbah organik maupun anorganik. Nilai 



24 
 

 
 

COD yang cukup tinggi ini menjadi tanda bahwa air sungai Danau Teluk perlu 

disesuaikan dengan standar baku mutu air yang telah ditetapkan. 

Besarnya nalai COD disebabkan karena terdapat sumber pencemar 

limbah batik dan limbah domestik yang menghasilkan limbah cair yaitu 

terdapat pada sampel titik satu dan dua karena dekat dengan sumber 

pencemar. Ketiga titik memeiliki perbedaan niali COD dipengaruhi oleh jarak 

pengambilan sampel yang berbebeda-beda dimana setiap titik sampel berjarak 

lebih kurang  100 meter, sehingga sumber pencemar di setiap titik berbeda-

beda. Bahan organik yang dibuang langsung ke dalam sungai tanpa melalui 

proses pengolahan terlebih dahulu sulit unuk diuraikan secara biologi sehingga 

harus diuraikan secara kimia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa nilai COD pada perairan sungai lebih besar di bandingkan nilai BOD. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah senyawa kimia yang dapat dioksidasi 

secara kimia lebih besar dibandingkan dengan oksidasi secara biokimia. 

Menurut Fardiaz(1992), menyatakan bahwa nilai uji COD biasanya 

menghasilkan nilai kebutuhan oksigen lebih tinggi dari pada uji BOD, karena 

bahan-bahan yang stabil terhadap dari reaksi biologi dan mikroorganisme 

dapat ikut teroksidasi dalam uji analisa COD. 

Pencemaran air sungai danau teluk dapat terjadi karena jumlah limbah 

yang masuk dalam badan perairan sungai melebihi ambang batas baku mutu 

air, sehingga air sungai danau teluk tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya, 

dimana pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa  sampel titik 1 

dan 2 terdapat sumber pencemar yaitu limbah batik dan limbah domestik. 

Sedangkan sampel pada titik 3 memiliki kadar COD yang lebih rendah di 

bandingkan titik yang lain yaitu 10 mg/L. Dari data yang diperoleh, dapat 

dilihat bahwa nilai COD paling tinggi di hasilkan pada titik 1 yang berasal dari 

limbah batik. Menurut (Fidiastuti & Lathifah, 2018), limbah batik merupakan 

limbah dari proses industri yang potensial berbahaya, karena karakteristiknya 

dapat membuat kondisi perairan menjadi keruh dengan adanya keberadaan zat 

pewarna dalam proses industri, dimana senyawa organik dari zat warna dengan 

kadar tinggi menyebabkan air buangan mengandung substansi-substansi  

beracun.  

 Dari tabel di atas, jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang di 

peroleh maka dapat diketahui bahwa pada titik 1 dan 2  air tidak dapat di 

peruntukkan untuk air minum atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

baku mutu air yang sama dengan kegunaan air minum. Untuk titik 3, air dapat 

di peruntukkan untuk air minum. Dan di ketiga titik pengujian, air dapat 

digunakan untuk prasarana atau sarana  rekreasi air, pembudidayaan ikan air 
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tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain 

yang sama dengan kegunaan tersebut.. 

4.2  Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

Preparasi Sampel 

 Sebelum melakukan analisa sampel, terlebih dahulu dihomogenkan 

sampel yang akan diuji kemudian dilakukan pengenceran pada sampel 

berdasarkan bentuk fisik dari sampel, kecuali pada sampel air sungai dan air 

sumur tanpa melakukan pengenceran. 

Hasil Analisa Kadar  Biochemical oxygen Demand (BOD) 

 Biochemical Oxygen Demand (BOD) menyatakan jumlah oksigen yang 

diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dalam air. Semakin besar 

konsentrasi BOD mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah tercemar 

karena semakin banyak zat organik yang mencemari perairan.  

Adapun hasil yang diperoleh untuk nilai BOD pada penelitian ini 

disajikan pada tabel 4. 

Tabel  4. Kadar BOD  Sungai Danau Teluk 

No Kode 
BOD 

(mg/L) 

Standar BOD (mg/L) 
Sumber Pencemar 

I II III IV 

1. Titik 1 1,4084 2 3 6 12 Limbah Batik, 
Limbah Domestik,  

2. Titik 2 1,006 2 3 6 12 
Limbah Batik, 

Limbah Domestik, 
Eceng gondok  

3. Titik 3 1,006 2 3 6 12 Limbah Batik, 
Limbah Domestik, 

Hasil penelitian di laboratorium menunjukkan jumlah BOD pada titik 1, 

2 dan 3 masing-masing adalah sejumlah 1,4084 mg/L, 1,006 mg/L dan 1,006 

mg/L.Dapat terlihat pada tabel di atas bahwa di ketiga titik nilai BOD yang 

diukur tidak melebihi standar baku mutu, baik untuk kelas I, II, III, maupun 

kelas IV. Terlihat bahwa diantara ketiga titik, titik 1 memiliki nilai BOD paling 

tinggi dimana pencemar berasal dari limbah batik dan limbah domsetik. 

Kadar Biochemical Oxygen Demand BOD dan  Chemical Oxygen Demand 

(COD) pada suatu air sungai harus memenuhi baku mutu yang telah 

ditentukan. Baku mutu adalah batas kemampuan makhluk hidup yang 

terdapat dalam perairan sungai untuk bisa bertahan hidup, zat atau energi  

komponen lain yang meliputi unsur pencemaran yang harus memenuhi sesuai 

dengan baku mutu air sungai. Standar baku mutu air sungai danau teluk, kel. 

olak kemang, Kota Jambi yang di gunakan standar baku mutu yang ditetapkan 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air.  
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Nilai BOD yang tertinggi pada sampel titik 1 disebabkan karena adanya 

sumber pencemar yaitu limbah organik terutama yang berasal dari  limbah 

domestik dan limbah batik yang sangat dekat dengan titik pengambilan sampel. 

Nilai BOD yang rendah diduga sebagai implikasi dan relatif baiknya proses 

dekomposisi bahan organik yang dioksidasi oleh mikroba. pada musim kemarau 

nilai BOD selalalu cenderung lebih tinggi dibandingkan pada musim penghujan. 

Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari pengencera pada 

musim hujan yang ditunjukkan dengan debit aliran air yang relatif besar. Nilai 

BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya, tetapi hanya 

mengukur secara relatfif jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

untuk menguraikan bahan-bahan buangan yang masuk dalam perairan. 

Menurut (Fidiastuti & Lathifah, 2018), senyawa organik dari zat warna 

dengan kadar tinggi menyebabkan air buangan mengandung substansi-

substansi  beracun.  

Adapun kriteria tingkat pencemaran air berdasarkan nilai BOD yaitu: 

a. Konsentrasi BOD<1 mg/L (pencemaran sangat ringan) 

b. Konsentrasi BOD 1-3 mg/L (pencemaran ringan) 

c. Konsentrasi BOD 3-6 mg/L (pencemaran sedang)  

d. Konsentrasi BOD>6 mg/L (pencemaran berat) 

Berdasarkan kriteria diatas, maka kadar BOD di Sungai Danau Teluk 

Kelurahan Olak Kemang untuk ketiga titik masuk ke kreteria pencemaran 

ringan dengan konsentrasi BOD 1-3 mg/L. 

Bila dibandingkan antara nilai COD dan BOD, BOD memiliki nilai yang 

lebih kecil dibandingkan dengan COD. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh 

(Metcalf & Eddy, 2003), hubungan antara BOD dan COD bahwa BOD 

merupakan bagian dari COD. Nilai BOD selalu lebih kecil dari nilai COD. Hal ini 

terjadi karena beberapa alasan antara lain: 

1. Banyak zat organik yang sulit untuk mengoksidasi biokimia, seperti 

lignin hanya dapat dioksidasi secara kimiawi.  

2. Zat anorganik yang dioksidasi oleh dikromat meningkatkan sampel 

kandungan organik  

3. Zat organik tertentu dapat menjadi racun bagi mikroorganisme yang 

digunakan dalam tes BOD  

4. Nilai COD yang tinggi dapat terjadi karena adanya zat anorganik dengan 

dikromat yang dapat bereaksi. 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam pengujian kadar COD dan BOD dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan pengujian air Sungai Danau Teluk, Kelurahan Olak Kemang, Kota 

Jambi kadar COD masuk ke dalam kategori pencemaran sedang dimana titik 1 : 

15 mg/L dan 2: 12 mg/L melewati ambang batas kelas  I, sedangkan dititik 3: 

10 mg/L memenuhi baku mutu disemua kelas. Sedangkan untuk kadar BOD 

masuk ke kategori pencemaran ringan, dimana semua titik tidak melewati baku 

mutu kelas I, II dan III. Dari hasil tersebut bahwa sungai danau teluk tidak 

dapat digunakan berdasarkan standar baku mutu air sungai harus dilakukan 

pengolahan air sebelum digunakan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis adalah pada proses sampling harus 

dilakukan dengan metode yang tepat dan dilakukan pengukuran titik yang tepat 

serta setiap proses pengujian harus dilakukan dengan tepat dan teliti untuk 

dapat memperoleh hasil yang sesuai. Dan perlu diperhatikan alat yang 

digunakan adalah alat yang dirawat dengan baik dan harus dilakukan kalibrasi 

sebelum pengujian.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur Kerja 

Chemical Oxygen Demand (COD) 

A. Pembuatan Larutan Standar COD Low 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larutan Standar 

Dipipet larutan standar high dengan volume 25 mL 

Dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL 

Ditambahkan aquatrides sampai tanda tera 

Dihomogenkan 

Dipipet larutan yang sudah dihomogenkan dengan 

volume 5 mL, 15 mL, 20 mL, 30 mL dan 45 mL 

Dilarutkan ke dalam labu ukur 50 mL 

Ditambahkan dengan aquatrides sampai tanda tera 

Dipipet 2,5 mL ke dalam tabung digestion vissel 

Ditambahkan reagen 3,5 mL pereaksi sulfat 

Ditambahkan 1,5 mL reagen digestion low 

Dipanaskan selama 2 jam pada suhu 1500C 

Didinginkan pada suhu ruangan selama 15 menit 

Dibaca hasil menggunakan instrumen spektrofotometer 

 

 

 

 

Absorbansi 
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B. Prosedur Kerja 

\\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

A. Larutan Suspense Bibit Mikroba  

 

 

 

 

 

 

B. Larutan Nutrisi 

 

 

 

 

 

 

  

Sampel ABA, AS, AL 

Disiapkan tabung digession vissel/kultur  

Ditambahkan reagen digestion high/low 1,5 mL 

Ditambahkan reagen pereaksi sulfat 3,5 mL 

Ditambahkan sampel 2,5 mL, jika sampel terlalu bau, 

berwarna keruh dilakukan pengenceran terlebih 

dahulu 

Dipanaskan dengan menggunakan instrumen reaktor 

selama 2 jam dengan suhu 1200C 

Dinginkan pada suhu ruangan selama 15 menit 

Dibaca hasil dengan instrumen spektrofotometer 

 Absorbansi 

Aquatrides 

Ditambahkan 500 mL aquatrides ke dalam gelas 

beaker 

Dimasukkan BOD seed 

Diaerasi selama 1 jam 

Mikroba 

Air bebas mineral 

 Ditambahkan 1 L air bebas mineral 

Diaerasi selama 1 jam 

Ditambahkan larutan buffer fosfat, CaCl2, MgSO4 

dan FeCL3 

 Larutan Nutrisi 
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C. Penentuan BOD0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeding/mikroba 

Ditambahkan 1 mL seeding kedalam botol winkler  

Ditambahkan sampel sesuai dengan pengenceran 

Ditambahkan larutan nutrisi sampai penuh 

Ditutup 

Ditambahkan 0,3 mL larutan MnSO4 dan larutan alkali 

iodida 

Ditutup dan tunggu sampai terjadi pengendapan 

sempurna 

Dibuka tutup 

Ditambahan 0,3 mL H2SO4 

Ditutup 

Dikocok hingga larut sempurna 

Dimasukkan ke erlenmeyer dengan volume 50 mL 

Dititrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga terjadi 

perubahan warna kuning muda 

Ditambahkan beberapa tetes larutan amilum hingga 

terjadi perubahan warna ungu 

Dititrasi kembali  hingga terjadi perubahan warna bening 

Dicatat volume Na2S2O3 

 

  

Hasil 
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D. Penentuan BOD5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seeding/mikroba 

Ditambahkan 1 mL seeding kedalam botol winkler  

Ditambahkan sampel sesuai dengan pengenceran 

Ditambahkan larutan nutrisi sampai penuh 

Ditutup 

Diinkubansi selama 5 hari dengan suhu 200C 

Ditambahkan 0,3 mL larutan MnSO4 dan larutan alkali iodida 

Ditutup dan tunggu sampai terjadi pengendapan sempurna 

Dibuka tutup 

Ditambahkan 0,3 mL H2SO4 

Ditutup 

Dihomogenkan hingga larut sempurna 

Dimasukkan ke Erlenmeyer dengan volume 50 mL 

Dititrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga terjadi perubahan 

warna kuning muda 

Ditambahkan beberapa tetes larutan amilum hingga terjadi 

perubahan warna ungu 

Dititrasi kembali  hingga terjadi perubahan warna bening 

Dicatat volume Na2S2O3 

 
Hasil 
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 

A. Survei Lapangan 

         

 

B. Proses Sampling 

        
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eceng Gondok Limbah Domestik Limbah Batik 

Hulu Pertengahan Hilir 

Penambahan Pengawet H2SO4 

pada sampel 
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C. Analisa Sampel Chemical Oxygen Demand (COD) 

         
 

 

       

 

D. Analisa  Oxygen Demand (BOD) 

         

 

 

 

 

 

Pereakasi  sulfat Digestion Low Sampel 

Dipanaskan Pembacaan Hasil 

Penambahan 

Seeding 

Penambahan 

Sampel 

ditutup 
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BOD5 diinkubansi 

selama 5 hari 

Penambahan 

MnSO4 

Penambahan Alkali 

Iodida 

Ditutup Dan 

dihomogenkan 

Ditambahkan 

H2SO4 

Dihomogenkan 

Ditambahkan ke 

Erlenmeyer 50 mL 

Dititrasi dengan 

Na2S2O3 

Ditambahkan 

amilum 

Dititrasi hingga 

terjadi 

perubahan 

warna bening 
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Lampiran 3. Perhitungan 

1. HASIL UJI BOD0 

Perhitungan: 

 (mg/L) = 𝑉 𝑥 𝑁 𝑥 8000 𝑥 𝐹 

   50 

Keterangan: 

V = mL Na2S2O3 

N = Normalitas Na2S2O3 

F = faktor ( volume botol dibagi volume botol dikurangi volume pereaksi 

MnSO4 dan alkali iodide azida)  

   Blanko (1,6) = 1,6 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 

                                                50 
   = 6,4384 mg/L 

    Titik I = 1,6 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                               50 
   = 6,4384 mg/L 

    Duplo  = 1,7 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 6,8408 mg/L 

  Titik II= 1,8 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 

                                                50 
   = 7,2432 mg/L 
  Duplo  = 1,9 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 7,6456 mg/L 
  Titik III= 1,6 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 6,4384 mg/L 
  Duplo    = 1,5 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 6,036 mg/L 

 
2. Hasil Pungujian BOD5 

 Blanko  = 1,4 mg/L𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 5,6336 mg/L 
 Titik I    = 1,0 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 4,024 mg/L 
 Duplo = 1,2 mg/L𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 4,8288 mg/L 
 Titik II = 1,3 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 5,2312 mg/L 
 Duplo = 1,5 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 6,036 mg/L 
 Titik III = 1,2 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 

                                                50 
   = 4,8288 mg/L 
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 Duplo  = 1,0 mg/L 𝑥 0,025 𝑥 8000 𝑥 1,0060 
                                                50 
   = 4,024 mg/L 
1. Sampel I 
 BOD = (BOD0 – B0D5) – Blanko 
         = ( 6,6396 mg/L – 4,4264 mg/L) – 0,8048 
          = 1,4084 mg/L 
2. Sampel II 

 BOD = (BOD0 – BOD5) – Blanko 
         = (7,4444 mg/L – 5,6336 mg/L) – 0,8048 
         = 1,006 mg/L 

3. Sampel III 
 BOD = (BOD0 – BOD5) – Blanko 
         = (6,2372 – 4,4264) - ) 0,8048 
          = 1,006 mg/L 
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Lampiran 4. Standar Baku Mutu Air 

Parameter Satuan 
Kelas Keterangan 

I II III IV  

FISIKA 
 
Temperatur 
 
Residu 
Terlarut 
 
 
Residu 
Tersuspensi 
 
 

 
 
0c 
 
mg/L 
 
 
 
mg/L 

 
Deviasi 
3 
 
1000 
 
 
 
50 

 
Deviasi 
3 
 
1000 
 
 
 
50 

 
Deviasi 
3 
 
1000 
 
 
 
400 

 
Devia
si 
3 
 
1000 
 
 
 
400 

Deviasi 
Temperatur 
dari keadaan 
alamiahnya 
Bagi 
pengolahan 
air secara 
kovensional 
residu 
tersuspensi 
5000 mg/L 

 
KIMIA ANORGANIK 

    Apabila 
secara 
alamiah 
dibuat 
rentang 
tersebut, 
maka 
ditentukan 
berdasarkan 
kondisi 
alamiah 

6-9 6-9 6-9 5-9 
    

  6-9 6-9 6-9 5-9 
      

BOD mg
/L 

2 3 6 12  
 
 
Angka Batas 
Minuman 

COD mg
/L 

10 25 50 100 

DO mg
/L 

6 4 3 0 

Total pospat 
sebagai P 

mg
/L 

0,2 0,2 1 5 

No3 sebagai N mg
/L 

10 10 20 20 

  Bagi 
perikanan 
kandungan 
ammonia 
bebas untuk 
ikan peka < 
0,02 mg/L 
sebagai NH3 

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  
 
 
Bagi 
pengolahan 
air minum, 
Cu s1 mg/L 

Barium mg/L 1 (-) (-) (-) 

Baron mg/L 1 1 1 1 

Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 

Kadnium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 

Khrom (IV) mg/L 0,05 0,05 0,05 1 

Tembaga mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 

       
Bagi 
pengolahan 
air minum 

      
Besi  Mg/L 0,3 (-) (-) (-) 
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      secara 
konvensional 
Pb< 5 mg/L 

      

      Bagi 
pengolahan 
air minum 
secara 
konvensional 
< mg/L 

      
Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 
      
      

       
       
Mangan  mg/L 0,1 (-) (-) (-)  
Air raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005  
      Bagi 

pengolahan 
air minum 
secara 
konvensional 
Pb<0,1 mg/L 

      
Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 
      

Khlorida mg/L 600 (-) (-) (-)  
Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-) 
flourida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) 
      Bagi 

pengolahan 
air minum 
secara 
konvensional, 
NO2-N mg/L 

      
Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) 
      

       
Bagi ABAM 
tidak 
dipersyaratka
n bagi  
Pengolahan 
air minum 
secara 
konvensional, 
S sebagai H2S 
,0,1 mg/L 

Sulfat  mg/L 400 (-) (-) (-) 
Klorin Bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) 
      
      
      

Belerang sebagai 
H2S 

mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) 

      

MIKROBIOLOGI       
Focal  
Coliform 
 
 
Total Coliform 

Jml/1
00 mL 
 
 
Jml/1
00 mL 

100 
 
 
 
1000 

1000 
 
 
 
5000 

2000 
 
 
 
10000 

2000 
 
 
 
2000 

Bagi 
pengolahan 
air minum 
secara 
konvensional 
,2000 
Jml/mL 10 0 
mL dan total 
coliform 
coliform 
<10000 
jmL/100 Ml 

RADIOAKTIVITAS       
Gross-A Bq/L 0,1 0,1 0,1 0,1  
Gross-B Bq/L 1000 1000 1000 (-)  
KIMIA ORGANIK       
Minyak dan Ug/L 1000 1000 1000 (-)  
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Lemakp 
MBAS Ug/L 200 200 200 (-)  

Senyawa fenol 
sebagai fenol 

Ug/L 1 1 1 (-)  

BHC Ug/L 210 210 10 (-)  
Adrin/dieldrin  Ug/L 17 (-) (-) (-)  
Chlordanen Ug/L 3 (-) (-) (-)  
DDT Ug/L 2 2 2 2  
Heptachlor dan 
heptachlor 
epoxide 

Ug/L (-) (-) (-) (-)  
      

Lindane  Ug/L 56 (-) (-) (-)  
Methoxyclor Ug/L 35 (-) (-) (-)  
Endrin  Ug/L 1 4 4 (-)  
 Ug/L (-) (-) (-) (-)  
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