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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan mahkluk 

hidup seperti manusia dan hewan demi kelangsungan hidupnya. Pemanfaatan air 

bisa digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan hidup sehari hari sebagai 

air minum, memasak, mandi, mencuci, irigasi, perikanan, industri dan menjadi 

rekreasi air. Semua kegiatan manusia tidak lepas dari kebutuhan air mulai dari 

kebutuhan memasak dan mencuci sehingga diperlukan perhatian yang lebih agar 

sumber air tetap terjaga[1]. 

Menurut Djarismawati (1991) sumber air yang paling banyak digunakan sebagai 

bahan baku adalah air sungai, namun dengan meningkatnya pembangunan dan 

jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ketahun berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh badan pusat statistik provinsi Lampung mengalami kenaikan dari 

5,35% di tahun 2018 dan naik di tahun 2019 menjadi 5,6% , tingkat pencemaran 

air sungai pun semakin meningkat. Banyak aliran sungai yang telah tercemar dan 

tidak layak lagi dikonsumsi untuk berbagai kebutuhan, padahal sungai mempunyai 

fungsi yang strategis dalam menunjang pengembangan suatu daerah. 

Permasalahan serius dapat terjadi ketika ada kegagalan dalam memenuhi kebutuhan 

manusia terhadap akses air bersih dan sanitasi, karena kekurangan atau kelangkaan 

air. Hal ini dapat terjadi akibat beberapa hal, salah satunya  kontaminasi air dari 

limbah domestik, limbah industri, bencana banjir dan kekeringaan, ataupun 

pemanasan global yang mengganggu siklus hidrologi dan manajemen air[3]. 

Sedangkan limbah industri dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu limbah 

cair, limbah padat dan limbah gas yang dapat mencemari lingkungan sekitar 

pabrik[4].  

Aktivitas industri di wilayah Lampung banyak terdapat di daerah Tanjung Bintang, 

Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan ibu kota Lampung yaitu 

Bandar Lampung. Penelitian tentang pencemaran air sungai sudah pernah 
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dilakukan oleh Merliyana (2017) di Sungai Sumur Putri, Teluk Betung, Bandar 

Lampung menunjukan bahwa kualitas perairan tercemar sedang, dengan  hasil 

pengukuran parameter fisika-kimia pada ketiga lokasi yaitu suhu berkisaran 22℃ - 

26℃, pH berkisaran 5-7, kecerahan berkisaran  19-40cm, DO berkisaran 5-7 mg/L, 

BOD berkisar 1-5 mh/L, COD berkisar 1-2 mg/L. 

Berdasarkan penelitian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai pencemaran 

air dengan mengetahui karakteristik air tercemar dan melihat resistivitas air 

tercemar menggunakan parameter kimia dan fisika, resistivitas bisa diukur dengan 

menggunakan metode resistivitas atau tahanan jenis dengan konfigurasi Wenner. 

Kebaruan penelitian saya dibanding penelitian sebelumnya adalah pengujian 

sampel air secara langsung dan laboratorium untuk mencari unsur Pb dan Cu. 

Sementara itu, di penelitian sebelumnya indikator pencemaran berupa jumlah 

populasi makhluk hidup pada perairan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

melakukan penelitian mengenai analisis air tercemar dengan judul penelitian 

“Analisis Parameter Kimia dan Fisika Air Limbah di Sungai Gundul Tanjung 

Bintang”. 

1.2 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Melihat kondisi perairan Sungai Gundul, tercemar atau tidak. 

2. Mengetahui unsur tembaga (Cu) dan timbal (Pb) yang terdapat di air Sungai 

pada daerah sungai Gundul Lampung Selatan. 

3. Mengetahui  nilai resitivitas air tercemar dengan metode geolistrik resistivitas 

konfigurasi Wenner. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Indikator pengujian air tercemar menggunakan parameter kimia dan fisika 

berskala laboratorium. 

2. Melihat unsur-unsur yang terkandung dalam air limbah. 
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3. Hanya menilai resitivitas air tercemar berskala laboratorium. 

4. Objek yang diteliti menggunakan metode Geolistrik resitivitas konfigurasi 

Wenner. 

1.4 Metodologi  

Metodologi yang dipakai dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa 

tahapan, antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Studi Literatur 

Pada tahapan ini penulis melakukan studi literatur tentang penelitian dari sumber 

sumber seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi dan internet terkait dengan tugas akhir 

ini. 

1.4.2 Survei lapangan 

Survei lapangan ditujukan untuk menentukan area dimana akan di ambil sampel 

penelitian tugas akhir. 

1.4.3 Survei laboratorium 

Survei laboratorium ditujukan untuk mengolah hasil sampel yang telah di ambil 

dari ketiga titik yang berbeda di sepanjang aliran Sungai Gundul Tanjung Bintang, 

Lampung Selatan. 

1.4.4 Menganalisis Hasil Data 

Pada tahap ini data yang diperoleh dari pengukuran derajat keasaman (pH), 

temperatur (suhu), total dissolved solid (TDS), atomic absorption 

spectrophotometer (AAS) dan resistivitas akan di analisis. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri dari lima bab utama yaitu pendahuluan, landasan 

teori, metodelogi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini terdiri dari beberapa bagian yaitu latar belakang, tujuan peneitia, 

Ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian. 
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BAB II Landasan Teori  

Pada bab ini akan dijelaskan dasar dasar teori yang berhubungan dengan penelitian 

tugas akhir ini. 

BAB III Metodologi Penelitian  

Pada bab ini terdiri dari diagram alir penelitian, alat dan bahan penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian hasil dan pembahasan, sampel yang sudah di ambil dari tiga titik lokasi 

yang sudah di tentukan, menggunakan dua parameter yaitu kimia dan fisika, maka 

akan di dapatkan hasilnya dan zat yang terkandung di dalam sampel tersebut untuk 

di analisis, sampel air Sungai Gundul Tanjung Bintang, Lampung Selatan 

terkontaminasi oleh limbah atau tidak. 

BAB V Simpulan dan Saran  

Dibagian ini terdiri dari kesimpulan yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil 

analisis dari sampel air Sungai Gundul Tanjung Bintang, Lampung Selatan, serta 

saran untuk pembaca dalam pengembangan lebih lanjut tentang analisis air 

tercemar di Sungai Gundul Tanjung Bintang, Lampung Selatan yang telah 

dilaksanakan. 

  


