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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kualitas Air 

Kualitas air secara biologis ditentukan oleh banyak parameter, yaitu 

parameter mikroba pencemar, patogen dan penghasil toksin. Banyak mikroba 

yang sering bercampur dengan air khususnya pada air tanah dangkal. Mikroba 

yang paling berbahaya adalah mikroba yang berasal dari tinja yaitu bakteri Coli, 

mikroba yang datang dari tinja ini tidak baik bagi kesehatan apabila digunakan 

untuk kepentingan kehidupan manusia terutama kebutuhan rumah tangga (Sri 

Wahyuni, 2012).  

Air yang sehat adalah air yang mempengaruhi persyaratan kualitas air 

yang mencakup parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika adalah 

parameter yang dapat ditetapkan dengan cara pengukuran secara fisis seperti 

kekeruhan, bau, lumpur, dan lain-lain. Parameter kimia merupakan parameter 

yang dominan yaitu mengukur kondisi air akibat buangan industri. Parameter 

yang banyak menciptakan pencemaran dan bahaya terhadap lingkungan meliputi  

kimia organik (minyak, lemak, peptisida hidrokarbon, protein, fenol) dan kimia 

anorganik (pH, BOD, COD, nitrat,nitrit, ohosphat, air raksa dll). Parameter 

Biologi merupakan parameter yang berhubungan dengan kehadiran jasad renik 

seperti bakteri yang bersifat patogen, parasit maupun sebagai sebagai penghasil 

racun terutama yang berasal dari limbah domestik dan rumah sakit yang 

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. 



7 

 

2.2  Pencemaran Air 

Semakin banyak populasi manusia dan perkembangan industri akan 

semakin banyak masalah yang timbul, seperti masalah pencemaran tanah, air, 

udara, dan suara, munculnya daerah pemukiman kumuh, masalah sosial, ekonomi, 

dan kesehatan, terutama di kota-kota besar. Pencemaran yang mengakibatkan 

penurunan kualitas air dapat berasal dari limbah terpusat seperti limbah industri, 

limbah usaha peternakan, limbah perhotelan dan limbah rumah sakit.  

Suatu perairan yang tercemar biasanya mengalami perubahan. Perubahan 

itu berupa perubahan fisik, kimia dan biologis yang dapat mempe9 ngaruhi 

ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, rekreasi, dan 

keperluan manusia maupun manfaat air lainnya. Oleh karena itu perlu terlebih 

dahulu ditentukan status kualitas airnya (baku mutu air). Indikator atau tanda 

bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan. Perubahan yang 

terjadi tersebut adalah sebagai berikut (Harianto, 2007,dalam Heri,2008) : 

1. Adanya perubahan pH atau ion hydrogen, 

2. Adanya perubahan warna, suhu, bau, dan rasa, 

3. Adanya endapan dan bahan terlarut, 

4. Adanya mikroorganisme serta meningkatnya zat radio aktif air. 

Air perlu terus dilestarikan secara berkelanjutan dan dicegah dari 

pencemaran sehingga dapat bertahan tingkat mutu dan kualitasnya. Oleh karena 

itu diperlukan pengendalian terhadap pencemaran air dengan menetapkan baku 

mutu air. Dampak negatif dari pencemaran air memiliki nilai ekologi, sosial 
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budaya dan nilai (biaya) ekonomis, air yang tercemar akan menghabiskan biaya 

yang besar. Untuk mencegah pencemaran air, pemerintah mengeluarkan. 

peraturan melalui PP No. 82 Tahun 2001 yang berisi tentang aturan 

pengendalian pencemaran air. Menurut Peraturan Pemeintah No. 82 Tahun 2001 

tentang pengelolaan. Kualitas air dan pengendalian pencemaran air, air dibagi 

menurut peruntukkannya yaitu: 

a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 

minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 

sama dengan kegunaan tersebut. 

b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ 

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

mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. 

c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 

ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. 

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 

pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut. 
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2.3  Air Limbah 

Air limbah (waste water) adalah kotoran dari masyarakat dan kotoran 

rumah tangga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan dan buangan air 

lainnya (Sugiharto, 1987). 

Air limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan masyarakat dan terutama 

dari air yang telah dipergunakan dengan hampir 0,1 % dari padanya berupa benda-

benda padat ynag terdiri dari zat organik dan non organik (Mahida, 1984) 

Sumber air limbah berasal dari (Sastrawijaya, 1991) : 

1. Air limbah domestikAir limbah domestik adalah semua buangan yang 

berasal dari kamar mandi, dapur tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah 

tangga, apotek, rumah sakit, rumah makan dan sebagainya yang secara 

kuantitatif limbah tadi terdiri dari zat organik baik berupa padat atau cair, 

bahkan berbahaya, dan beracun (B3), garam terlarut, lemak dan bakteri 

terutama golongan fecal coli, jasad patogen dan parasit. 

2. Air limbah non domestik Air limbah non domestik adalah semua buangan 

yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, 

transportasi dan sumbersumber lainnya. 

 

2.4  Sifat dan Komposisi Air Limbah 

Adapun sifat dan komposisi yang terkandung dalam air limbah yaitu : 

1. Sifat air limbah Menurut Narmiyati, 2007, Sifat air limbah dapat di 

golongkan seperti dibawah ini : 
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a. Sifat fisikAir limbah terdiri dari 99,9 % air dan 0,1 % zat padat. Zat 

padat berupa zat organik dan anorganik (sebagai larutan). Air limbah 

rumah tangga sedikit berbau, berwarna gelap, dan agak berbusa, sering 

mengandung kotoran manusia dan sampah dapur. Temperaturnya lebih 

tinggi dari temperatur air bersih dan udara sekitarnya. 

b. Sifat kimiaSifat kimia ini disebabkan oleh adanya zat-zat organik dan 

anorganik di dalam air limbah, yang berasal dari limbah manusia 

maupun kegiatan lain manusia. Zat organik dapat mengandung 

nitrogen seperti lemak, sedangkan zat anorganik dapat mengandung 

logam, fosfat, klor dan gas-gas. 

c. Sifat bakteriologiSifat bakteriologi air limbah disebabkan oleh adanya 

kehidupan biologis atau mikrobiologis di dalamnya. Dalam proses 

metabolisme, mikroba menguraikan zat-zat terlarut maupun suspensi 

yang digunakan untuk pertumbuhan, pembentukan dinding sel dan 

sumber tenaga. 

2. Komposisi air limbah 

Sesuai dengan sumber asalnya, maka air limbah mempunyai komposisi 

yang sangat bervariasi dari setiap tempat. Akan tetapi dalam hal ini, secara 

garis besar zat-zat yang terdapat di dalam air limbah dan aliran rata-

ratanya dapat dikelompokkan seperti pada skema berikut ini : 
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Tabel 2.1. Rata-rata aliran air limbah dari daerah perumahan. 

Sumber Unit  Unit 

Jumlah Aliran 

(lt/unit/hari) 

Antara  Rata-rata 

Apartemen Orang 200-300 260 

Hotel, penghuni tetap  Orang 150-220 190 

Tempat tinggal keluarga 
  

  

   Rumah pada umumnya Orang 190-350 280 

   Rumah yang lebih baik Orang 250-400 310 

   Rumah mewah Orang 300-550 380 

   Rumah agak modern Orang 100-250 200 

   Rumah pondok Orang 100-240 190 

   Rumah gandengan Orang  120-200  150 

Sumber : Sugiharto, 1987 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Komposisi Air Limbah (Sugiharto, 1987) 
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