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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. 

  


