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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Indeks Kualitas Air 

Pada kondisi normal, sangatlah penting untuk memeriksa kondisi 

mesin-mesin, tetapi juga selalu memeriksa air agar kualitas selalu terjaga. 

Jika pengendalian kualitas air selalu difungsikan sebagaimana mestinya. 

Metode indeks kualitas air merupakan metode yang digunakan untuk 

memenuhi kualitas air pada parameter tertentu. Parameter tersebut antara 

lain: 

1. BOD (Biologycal Oxygen Demand) 

BOD atau yang disebut Kubutuhan biologi akan osigen yaitu 

banyaknya oksigen yang dibutuhkan pada mikroorganisme pada waktu 

melakukan proses dekomposisi bahan organik yang ada diperairan (Sutrisno, 

1991). BOD merupakan parameter yang umum dipakai untuk menentukan 

besarnya pencemaran oleh bahan-bahan organik air buangan. 

Nilai BOD dipengaruhi oleh suhu, densitas plankton keberadaan mikroba, 

seta kandungan jenis bahan organik. Semakin banyak zat organik semakin 

besar kebutuhan oksigen maka semakin besar pula nilai BOD-nya. Nilai 

BOD dapat diperoleh dengan sistem pencemaran 5 hari atau dengan 

pendekatan dari nilai COD yang diperoleh. 
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a. Sistem pencemaran 5 hari 

BOD (mg/l)=(DO campuran segera – DO lima hari ) x30 x faktor 

angka faktor adalah bilangan penggali yang merupakan fungsi 

lama pengeraman, suhu inkubator,beberapa kali pengeceran 3x 

suhu inkubator 

b. sistem pendekatan dari nilai COD yang diperoleh 

(menurut Metclaf dan Eddy, 1991) 

BOD (mg/l) = (0,3 hingga 0,6) COD ± c 

Artinya nilai BOD dapat diperoleh dengan mengalikan COD 

dengan faktor penggali, dimana faktor pengali tersebut 

mempunyai nilai antara 0,3 sampai 0,6 dengan suku pengurang 

atau jumlah tertentu. 

Penentuan faktor pengali dengan suku pengurang atau penjumlah. 

 Catat nilai COD dari sistem pengeraman 5 hari selama satu 

bulan 

 Catat nilai COD selama 1 bulan yang sama 

 Dekati hubungan atara keduanya dengan pendekatan regresi 

linier sehingga diperoleh persamaan garis lurus berupa : 

BOD = m COD ± c 

Dengan, m: kemiringan garis lurus atau faktor pengali 

  c: suku pengurang atau penjumlah 

kemudian persamaan tersebut yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menchek BOD hasil pengeraman lima 
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hari untuk satu bulan didepan atau dengan langsung 

mengambil faktor pengali dari nilai tengah antara 0,3 

sampai 0,6 adalah 0,45 sehingga persamaan nilai COD 

yang diperoleh berupa : BOD (mg/l) = 0,45 x COD. 

2. DO (Dissolved Oxygen)  

DO menunjukan besarnya Oksigen terlarut dalam air. Dissolve 

Oxygen (DO), merupakan unsur terpenting dalam kandungan air dalam 

menghidupi makhluk hidup yang ada didalamnya. Kemampuan air untuk 

membersihkan pencemaran secara alamiah sangat tergantung pada cukup 

tidaknya  kadar oksigen terlarut. Oksigen terlarut dalam air berasal dari 

udara dan proses  fotosintesis tumbuhan air. Terlarutnya oksigen didalam 

air tergantung pada  temperatur, tekanan hidrometik udara, dan kadar 

udara dalam air. Pada umumnya semakin besar nilai DO maka kondisi air 

semakin baik, ssebaliknya jika semakin rendah nilai DO maka kondisi air 

semakin jelek (tercemar). Rendahnya kadar DO tentunya akan 

mengakibatkan turunnya kenyamanan ikan dan makhluk hidup lain yang 

menggantungkan hidupnya pada kadar DO. 

3.   COD (Chemical Oxygen Demand ) 

COD atau kebutuhan kimiawi akan oksigen adalah banyaknya 

Oksidator kuat yang diperlukan untuk mengoksidasi zat organik dalam 

air, dihitung sebagai mg/l O2. COD digunakan untuk mengukur 

banyaknya oksigen yang setara dengan bahan organik dalam sampel air, 

yang mudah dioksidasi senyawa oksidator kuat. 
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Penentuan nilsi COD dapat ditentukan menggunakan rumus : 

 

4. pH  

pH (derajat keasaman) menunjukan kadar asam atau basa pada 

larutan melalui konsentrasi ino H+. Nilai pH biasanya berkisar antara 1-

14,Nilai pH air yang normal adalah sekitar netral, yaitu pH = 7, 

sedangkan pH air yang terpolusi, seperti air buangan nilai pH-nya 

berbeda-beda tergantung dari jenis buangannya. pH yang kurang dari 7 

bersifat asam dan yang lebih dari 7 bersifat basa. Dalam pengukuran pH 

dapat menggunakan pH meter, kertas lakmus, dan cara kalori meter. 

Dalam penyediaan air, pH merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan mengingat bahwa drajat keasaman air akan sangat 

mempengaruhi aktivitas pengolahan yang akan dilakukan, misal dalam 

pencegahan korosi. 

5. Suhu   

Pengukuran suhu yaitu untuk perhitungan indeks kualitas air dan 

indentifikasi sumber air. Pengukuran dapat menggunakan termometer air 

raksa dari celsius. Prubahan suhu dipengaruhi oleh musim, lintang, waktu 

dalam hari, sirkulasi udara dan aliran kedalaman badan air. Kenaikan 

suhu akan menimbulkan beberapa akibat terhadap kualitas air, sebagai 

berikut :  

a. Jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun,  

b. Kecepatan reaksi kimia meningkat,  
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c. Kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu,  

d. Jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan, dan hewan  

lainnya mungkin akan mati. 

6. SS (Suspended Solid) 

Zat padat suspensi  (SS) merupakan zat padat organik maupun 

anorganik yang bersifat koloid yang melayang-layang dalam air dan zat 

padat yang akan mengendap dalam keadaan diam karena pengaruh 

gravitasi. Jika suatu limbah padatan dibuang didalam air maka akan 

terdapat dua kemungkinan, jika limbah padatan itu tidak dapat larut 

secara sempurna dalam air limbah maka padatan tersebut akan 

mengendap didalam kolam atau sungai, tetapi jika limbah padatan itu 

dapat larut sempurna dalam air limbah maka akan menjadi koloidal dan 

melayang-layang dalam kolam atau sungai. 

 

3.2  Proses Pengolahan Air Limbah  

Limbah kota yang termasuk adalah limbah rumah tangga 

(perumahan, perdagangan, perkantoran, tempat wisata, dll) yang termasuk 

jalur pelayanan pipa jaringan instalasi Pengolahan Air Limbah Bantul 

Yogyakarta. Maka jika sudah termasuk pelanggan akan dengan sendirinya 

limbah yang dihasilkan akan dibuang kemudian akan menuju pada 

instalasi  Pengolahan Air iLmbah Bantul Yogyakarta. 

Limbah kota dengan tingakt pencemaran bervariasi akan masuk 

pada Pengolahan Air Lmbah Bantul Yogyakarta dengan tahapan sebagai 
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berikut. Limbah dipompakan kedalam Grit Chamber dengan 

menggunakan pompa angkat. Sebelum pompa angakat tersebut dipasang 

saringa jeruji untuk melindunggi pompa dari kerusakan akibat limbah 

besar (padat). Pompa angkat tersebut jenis ulir (screw) dengan pola 

angkatan yang membentuk sudut 45o itu maka pompa angkat dapat bekerja 

secara sinambungan tanpa tersumbat oleh kotoran-kotoran padat yang 

terbawa oleh aliran limbah. Pada pengolah ini dipasang tiga buah pompa 

angakat, dimana dalam satu buah pompa digunakan sebagai cadangan. 

Pompa jenis screw dikendalikan secara otomatis berdasarkan kuantitas 

limbah yang mengalir, artinya kerja pompa bergantung pada kuantitas 

limbah.  

Dengan pompa angkat, limbah akan dituangkan kedalam grit 

Chamber dimana hasilnya akan dialirkan disaringan kasar (Bar Screen) 

untuk menangkap kotoran-kotoran seperti kantong plastik, ranting-ranting 

kayu, dan kotaran ringan lainya. Tanah, pasir dan kotoran lainya akan 

mengendap dan berkumpul didasar grit Chamber kemudian dikeluarkan 

melalui pompa celup (submersible pump) dan akan dipisahkan menjadi 

limbah cair dan padat dengan menggunakan siklon pemisah (cyclon 

separator). Padatan itu akan ditampung dalam hopper yang berada 

dibawah siklon dan dibuang secara berkala, sedang limbah cair 

dikembalikan kedalam Grit Chamber. 

Limbah yang diolah secara fisik tersebut diumpankan melalui 

tangki distribusi ke laguna aerasi fakultatif. Laguna aerasi fakultatif dibagi 
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dalam dua jalur dan tiap jalur terdiri dari dua kolam yang dirangkai seri 

(dapat dilihat pada lampiran IV). Didalam laguna aerasi fakultatif, 

kotoran-kotoran organik yang terkandung dalam limbah akan diuraikan 

dan dihilangakan secara bio kimiawi dengan bantuan bakteri aerobik dan 

anaerobik. Pada permukaan laguna aerasi fakultatif, aerator mekanis 

dipasang untuk memasok oksigen, kemudian kotoran organik diuraikan 

oleh bakteri aerobik, dan secara bersamaan pada bagian dasar atau bawah 

laguna yang tidak mengandung oksigen terjadi penguraian kotoran organik 

oleh bakteri anaerobik.  

Penghilangan kotoran organik dilaguna aerasi, limbah olahan 

tersebut dialirkan kekolam pertumbuhan. Seperti halnya laguna aerasi 

fakultatif, kolam pertumbuhan juga terdiri dari dua sistem yang dirangkai 

secara pararel. Penghilangan kotoran organik dan bakteri Collon bacilli, 

limbah olahan selanjutnya dialirkan kesungai bedong melalui pipa beton 

dengan saluran terbuka. 

Lumpur yang megendap didasar laguna aerasi fakultatif, diuraikan 

oleh bakteri anaerobik dan lumpur tersebut harus dikuras atau dihisap 

setiap satu atau dua tahun sekali, secara vakum dengan menggunakan 

ejektor udara bertekanan, lumpur yang terkumpul didasar kolam dihisap 

dan kemudian ditampung dalam bak-bak pengeringan. Pada bak-bak 

pengeringan, lumpur dikeringkan sebagai pupuk pertanian. Untuk proses 

Instalasi Pengolahan Air Lmbah Bantul Yogyakarta (dapat dilihat pada 

lampiran V) 
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3.3 Koefisien korelasi 

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukan kuat/tidaknya hubungan 

linier antar dua variabel. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf r 

dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai r yang mendekati -1 atau 

+1 menunjukan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut dan nilai r yang 

mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. 

Sedangkan tanda + (positif) dan  – (negatif) memberikan informasi mengenai arah 

hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua 

variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. Dalam arti lain peningkatan X 

akan bersamaan dengan peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai – 

(negatif) artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. 

Peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y. Koefisien korelasi 

pearson atau Product Moment  Coefficient of Correlation adalah nilai yang 

menunjukan keeratan hubungan linier dua variabel dengan skala data interval atau 

rasio. Rumus yang digunakan adalah: 

 

Koefisien korelasi rangking Spearman atau Spearman rank correlation coeficient 

merupakan nilai yang menunjukan keeratan hubungan linier antara dua variabel 

dengan skala data ordinal.  

https://parameterd.files.wordpress.com/2013/09/116.png


20 

 

Koefisien Spearman biasa dilambangkan dengan . Rumusnya yang 

digunakan adalah: 

 

Dimana        di = selisih dari pasangan ke-i atau Xi – Yi  ; 

n = banyaknya pasangan rank 

Jika variabel X dan Y independen maka nilai r = 0, akan tetapi jika nilai 

r=0, X dan Y tidak selalu independen. Variabel X dan Y hanya tidak berasosiasi. 

Perlu diketahui bahwa hasil dari koefisien koefisien korelasi hanya bisa digunakan 

sebagai indikasi awal dalam analisa. Nilai dari koefisien korelasi tidak dapat 

menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel X dan Y. Untuk sampai 

pada adanya hubungnan sebab dan akibat diperlukan penelitian yang lebih intensif 

atau dapat didasarkan pada teori yang ada dimana X mempengaruhi Y atau Y 

yang mempengaruhi X. 

Selain itu, dalam menganalisa hubungan antara  X dan Y, tentunya harus 

didasarkan adanya hubungan yang logis antara kedua variabel tersebut. Kita tidak 

bisa sembarangan mengukur koefisien korelasi antara dua variabel. Misalnya,  

variabel Y merupakan data mengenai banyaknya angka kecelakan yang terjadi di 

Jakarta pada tahun 2013 dan variabel X adalah jumlah kasus pencurian di Jakarta 

pada tahun 2013. Kemudian dihitung koefisien korelasi antara variabel X dan Y, 

diperoleh hubunganya yang kuat antara kedua variabel tersebut. 

 

https://parameterd.files.wordpress.com/2013/09/212.png


21 

 

3.4  Baku mutu air 

 Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi 

atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang 

keberadaanya dalam air (PP RI No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

air dan Pengendalian Pencemaran Air). 

 Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas,menurut PP RI 

No.82 tahun 2001 tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air sebagai berikut: 

1. Kelas I, air yang peruntukanya dapat digunakan untuk air baku minum, 

dan atau peruntukanya lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama 

dengan kegunaan tersebut. 

2. Kelas II, air yang peruntukanya dapat digunakan untuk prasaran/sarana 

rekreasi air, pembudidaya ikan tawar. peternakan, air untuk mengairi 

pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 

yang sama dengan kegunaan tersebut. 

3. Kelas III, 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.  

4. Kelas IV, 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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Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu 

air, dan kemungkinan kegunaanya. Tingkat mutu air Kelas satu merupakan 

tingkatan terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas 

dua dan seterusnya. 

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak 

sebagai air minum dengan pengolahan secara sederhana dengan cara filtrasi, 

disinfeksi, dan dididihkan. 

Tabel 3.1 Kriteria Mutu Air 

PARA 
SAT 

KELAS KETERANGAN 

METER I II III IV 

SUHU OC deviasi 3 deviasi 3 deviasi 3 deviasi 5 

Deviasi suhu dari  

keadaan alamiahnya 

Ph   6-9 6-9 6-9 6-9     

SS mg/L 50 50 400 400     

BOD mg/L 2 3 6 12     

COD mg/L 10 25 50 100     

DO mg/L 6 4 3 0 

Angka Batas 

Minimum 

(Sumber : PP RI No. 82 Tahun 2001) 

  Baku mutu yang digunakan pihak IPAL sendiri menggunakan Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTSI/1991 tentang 

Baku Mutu Lingkungan untuk Wilayah Provinsi Yogyakarta. 

Nilai DO yang digunakan sebagai parameter hasil pengolahan berdasarkan 

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

214/KPTSI/1991 tentang Baku mutu Air (Golongan C > 3 mg/l) 
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Tabel 3.2. Kriteria Baku Mutu Limbah Cair 

 

 

No. 

 

PARAMETER 

 

 

SATUAN 

KADAR MAKSIMUM 

 GOLONGAN MUTU LIMBAH 

CAIR 

 I II III IV 

 I FISIKA   

  
   

  

 1 Suhu      0C 35 40 45 45 

 II KIMIA               

 1 BOD 5     mg/L 30 50 150 300 

 2 COD     mg/L 60 100 300 600 

 3 SS     mg/L 100 200 300 400 

 4 pH       6-9 6-9 6-9 6-9 

 (Sumber : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  

Nomor. 214/KPTSI/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan untuk Wilayah  

Provinsi Yogyakarta.) 

 


