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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Pengertian Limbah 

Aktivitas industri sering dikaitan dengan kerusakan lingkungan, 

karena kegiatan industri menghasilkan hasil akhir berupa benda yang 

bermanfaat dan tidak bermanfaat atau biasa disebut sebagai limbah. Dalam 

Salomo (2014:5) “Limbah adalah suatu bahan terbuang atau sisa dari 

aktivitas manusia maupun proses-proses alam dan tidak atau belum 

mempunyai nilai ekonomi”. 

 Limbah adalah bahan sisa dari kegiatan manusia dan kegiatan industri 

yang sudah tidak bisa digunakan dan keberadaannya sering menggangu 

lingkungan. Seperti pada kegiatan industri batu hias yang menghasilkan 

limbah, limbah tersebut berupa limbah cair dihasilkan dari adanya proses 

pemotongan batu menggunakan air. Limbah juga dapat digolongkan 

menjadi 4 macam karakteristik.  

a. Macam- macam Karakteristik Limbah 

1) Limbah Cair 

“Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan 

oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat 

mencemari lingkungan. Mutu limbah cair adalah keadaan limbah cair 
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yang dinyatakan dengan debit, kadar dan bahan pencemar” (Suharto, 

2011:313).  

Limbah cair adalah hasil sisa aktivitas industri dalam wujud cair 

dan dinyatakan dalam debit yang keberadaanya dapat mencemari 

lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri batu 

hias pada rencana penelitian ini adalah limbah hasil pemotongan batu 

yang menggunakan air. 

2) Limbah Padat 

Limbah padat adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri 

dan domestik. Limbah domestik berasal dari kegiatan rumah tangga, 

jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga adalah 

limbah pangan, kertas, koran, plastik, tekstil, kulit, ternak, kayu, gelas, 

kaleng bekas, alumunium, elektronik bekas, batre dan minyak 

pelumas (Suharto, 2011:222). 

 

Limbah padat adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri 

dan domestik atau rumah tangga, limbah padat dapat dibagi menjadi 

dua yaitu limbah padat organik yang berasal dari sisa makanan, 

sedangkan limbah padat yang anorganik berasal dari hasil kegiatan 

produksi manusia yang sifatnya tidak bisa diuraikan seperti serpihan 

batu sisa pemotongan yang dihasilkan dari produksi batu hias. 

3) Limbah Gas dan Partikel 

Limbah gas dan partikel termasuk kedalam polusi udara yang 

dihasilkan dari pembakaran bensin pada kendaraan bermotor, PLTU 

(Pusat Listrik Tenaga Uap), kegiatan industri yang prosesnya 

menggunakan pembakaran. Limbah yang dihasilkan adalah gas CO 

dan abu terbang partikulat, gas CO sangat beracun jika gas CO dihirup 

oleh manusia, gas CO tidak berbau dan berwarna. Jika gas CO ada 

dalam darah manusia maka akan terjadi penghalangan oksigen 

(Suharto, 2011:272). 
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Limbah gas dan partikel berasal dari pembakaran kendaraan 

bermotor dan PLTU dan kegiatan industri, limbah gas dan partikel 

biasa disebut juga dengan polusi udara yang dapat merusak lapisan 

ozone apabila dibiarkan dan menyebabkan sesak nafas apabila terlalu 

lama mencium bau gas dan bisa menyebabkan kematian apabila 

mencium gas CO. Limbah gas dan partikel yang dihasilkan pada 

industri batu hias adalah debu dari mesin pemotong batu. 

4) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) 

Limbah kimia dihasilkan oleh hampir seluruh cabang industri 

modern dan diantaranya merupakan limbah kimia bahan berbahaya 

dan beracun (limbah kimia B3) yang memerlukan perlakuan sangat 

khusus. Industri yang sangat berpotensi menghasilkan limbah kimia 

B3 adalah industri kimia anorganik, indutri kimia organik, industri 

pemurnian minyak bumi, industri besi dan baja, industri penyamakan 

kulit, industri cat dan pelapis dan industri elektroplating dan juga 

rumah sakit yaitu limbah infeksius (Suharto, 2011:62). 

 

Limbah kimia B3 kebanyakan dihasilkan dari industri skala 

besar yang menggunakan zat kimia untuk proses produksinya. Limbah 

kimia B3 juga bisa berasal dari rumah sakit yaitu sisa obat-obatan. 

2. Pengertian Industri  

Industri adalah bagian dari proses produksi, yang bahan-bahannya 

diambil secara langsung (namun tidak digunakan manusia) maupun tidak 

langsung, dan kemudian barang itu diolah hingga menjadi barang yang 

bernilai bagi manusia. Kegiatan industri kita sebut perindustrian. Industri 

juga dibagi menjadi tiga seperti industri skala Besar, industri skala 

menengah, dan industri skala kecil (Banowati, 2013:173). 

Industri adalah proses pengolahan bahan diambil secara langsung dan 

tidak langsung karena sudah diproses sebelumnya sehingga masuk kedalam 

tahapan industri akhir yang hasil akhirnya bisa bernilai tinggi. Industri dapat 

dibedakan berdasarkan 3 skala seperti industri skala besar, sedang dan kecil. 
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a. Industri Besar 

Industri dengan jumlah tenanga kerja lebih dari 100 orang. Ciri-

cirinya, yaitu memiliki modal yang besar yang dihimpun secara kolektif 

dalam bentuk kepemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki 

keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji 

kemampuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya, industri tekstil, 

industri mobil, industri besi dan baja, dan industri pesawat terbang 

(Ratna dan Eko Sujatmiko, 2012:130). 

 

Industri skala besar yaitu industri yang mempunyai karyawan lebih 

dari 100 orang dan memiliki modal yang sangat besar biasanya pada 

industri skala besar para pekerjanya dipilih melalui jalur tes, lulusan 

tertentu dan keterampilan khusus, tes tersebut biasanya ketat dan selektif.  

b. Industri Menengah  

Industri yang memiliki ciri-ciri, yaitu modal relatif besar, 

menggunakan teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 

10 - 200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif 

lebih luas (berskala regional). Misalnya, industri bordir, industri sepatu, 

dan industri mainan anak-anak (Ratna dan Eko Sujatmiko, 2012:131). 

Industri menengah hampir sama dengan industri besar yang 

membedakannya adalah industri menengah jumlah karyawannya terbatas 

hanya sampai 200 orang karyawan saja dan seleksi untuk para 

karyawannya tidak terlalu sulit dan lulusan yang dipakai untuk menjadi 

karyawan industri sedang adalah lulusan SMP-SMA.   

c. Industri Kecil 

Industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang, Ciri-

cirinya, yaitu memiliki modal yang relatif kecil dan tenaga kerjanya 

berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. 

Misalnya industri genteng, industri batubata, dan industri rotan (Ratna 

dan Eko Sujatmiko, 2012:131). 

Industri kecil adalah industri rumahan yang memiliki 15 orang 

karyawan dan biasanya menggunakan modal yang tidak terlalu besar. 
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Karyawan industri kecil biasanya memberdayakan masyarakat sekitar 

industri tersebut berada. 

3. Kualitas Air 

 (Ramadhani,2016:2) Kualitas Air adalah sifat air dan kandungan 

mahluk hidup, zat, energi, atau komponen lain didalam air. Kualitas air 

dinyatakan dalam beberapa parameter yaitu parameter fisika (suhu, 

kekeruhan, padatan terlarut, dan sebagainya), parameter kimia (pH, Oksigen 

terlarut, BOD, kadar logam, dan sebagainya) dan parameter biologi 

(keberadaan plankton, bakteri, dan sebagainya). 

Kualitas air adalah sifat air dan kandungan mahluk yang terdapat 

didalam air yang dinyatakan dalam parameter yang telah ditentukan 

kemudian parameter yang ditentukan adalah fisika, kimia dan bilogi. 

Paramter fisika yang terdiri dari: suhu, kekeruhan dan padatan terlarut. 

Sedangkan parameter kimia yang ditentukan adalah: pH, Oksigen terlarut, 

BOD, kadar logam, dan sebagainya. Kemudian dari parameter bilogi dapat 

dilihat dari keberadaan plankton, bakteri dan sebagainya. 

Kemudian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

Kelas IV Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran. 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran adalah upaya untuk 

pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas 

air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Dari 

ditetapkannya peraturan tersebut diharapkan agar kualitas air sungai tetap  

terjaga kualitasnya dan terhindar dari pencemaran serta dari peraturan yang 

ditetapkan tersebut nantinya diharapkan agar pencemaran pada daerah 

sungai bisa berkurang. 
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Tabel 2.1  

Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2001 Kelas IV Tentang 

Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran 

 

Parameter Satuan Baku Mutu Metode Acuan 

Fisika 

1. Suhu 

2. Padatan Terlarut (TDS) 

3. Padatan Tersuspensi Total 

(TSS) 

 

ºC 

mg/L 

mg/L 

 

Deviasi 5 

2.000 

400 

 

 

SNI 06-6989.23-2005 

SNI 06-6989.27-2005 

SNI 06-6989.3-2004 

 

 

Kimia 

1. pH 

2. BOD 

3. COD 

4. Oksigen Terlarut (DO) 

5. Total Fosfat P 

6. Nitrat (NO30 –N) 

7. Arsen (As) 

8. Kobal (Co) 

9. Boron (B) 

10.  Selenium (Se) 

11.  Kadmium (Cd) 

12.  Krom Heksavalen (Cr-Vl) 

13.  Tembaga (Cu) 

14.  Timbal (Pb) 

15.  Air Raksa (Hg) 

16.  Seng (Zn) 

 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

 

5.0-9.0 

12 

100 

> 0 

5 

20 

1 

0.2 

0.05 

0.01 

1 

0,01 

15 

0,01 

400 

0,05 

 

 

SNI 06-6989.11-2004 

SNI 6989.72:2009 

SNI 6989.2:2009 

SNI 06-6989.14-2004 

APHA 4500 P-D-2012 

SNI 6989.79:2011 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

SNI 6989.71:2009 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

US EPA Methode No 200.7-2001 

 

 

Mikrobiologi 

Total coliform 

Jumlah/ 

100ml 
50 SM 9221 B 

Sumber: Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Kelas IV 
 

Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa dari parameter kualitas air sungai 

yang ditetapkan oleh Pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 

Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran dari ditetapkannya peraturan dan paramter yang sudah 

ditentukan tersebut diharapkan agar kualitas air sungai tetap  terjaga 

kualitasnya dan terhindar dari pencemaran serta dari peraturan yang 
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ditetapkan tersebut nantinya diharapkan agar pencemaran pada daerah 

sungai bisa berkurang. 

4. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, 

Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai 

kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar 

kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian 

pencemaran menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air 

serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan 

baku mutu air. 

Berdasarkan uraian dari peraturan pemerintah dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran kualitas air 

bertujuan untuk menjaga kualitas air dari berbagai macam pencemaran dan 

menjamin kualitas air agar tetap dalam kondisi alamiahnya. 

5. Pengendalian Limbah  

Pengendalian limbah bertujuan untuk mengurangi pencemaran yang 

diakibatkan oleh berbagai macam contohnya seperti adanya industri yang 

bisa menghasilkan limbah yang kurang menguntungkan karena bisa 

menyebabkan rusaknya lingkungan atau dari limbah domestik juga bisa 

mempengaruhi pencemaran untuk mengurangi pencemaran-pencemaran 
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tersebut perlu diadakannya pengendalian limbah. Pengendalian limbah 

dilakukan dengan cara diadakannya sistem manajemen lingkungan. 

Menurut Suharto, (2011:43) Sistem menejemen lingkungan adalah 

bagian dari seluruh sistem manajemen lingkungan dalam organisasi 

perusahaan, industri atau instansi tertentu yang termasuk struktur organisasi, 

perencanaan kegiatan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, dan 

sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai sasaran, 

merangkum, dan melestarikan memelihara kebijakan lingkungan. Program 

manajemen lingkungan meliputi: 

a. Kegiatan: perencanaan, desain, produksi barang, pemasaran dan 

pembuangan limbah. 

b. Program: tentang desain produk barang, bahan baku industri yang 

digunakan, proses produksi, dan jenis barang serta pengelolaan limbah 

industri. 

Dapat disimpulkan pengendalian limbah sangat penting yaitu perlu 

diadakannya sistem manajemen lingkungan yang berlaku untuk perusahaan, 

industri atau instansi tertentu yang termasuk struktur organisasi yang wajib 

menerapkan sistem manajemen lingkungan dimana isi dari kegiatannya 

adalah perencanaan, desain, produksi barang, pemasaran dan pembuangan 

limbah, kemudian dari programnya yang berisi desain produk, bahan baku 

industri yang digunakan, proses produksi, serta pengelolaan limbah. Dari 

kegiatan dan program Sistem Manajemen Lingkungan sudah dapat 

dipastikan sebelum membuka suatu industri kita harus mempunyai rencana 
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yang nantinya akan berguna untuk berjalannya suatu industri tersebut 

dimana rencana tersebut berisi kegiatan apa saja yang ada pada industri 

tersebut kemudian prodak yang dihasilkan dari bahan baku apa serta limbah 

yang dihasilkan dari limbah produksi tersebut yang nantinya akan dikelola 

untuk mengurangi pencemaran yang ditimbulkan dari limbah produksi 

tersebut. 

6. Indikator Kualitas Air 

Indikator kualitas air digunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas 

air yang baik dan bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia, 

tumbuhan yang memanfaatkan air untuk kelangsungan hidup tumbuhan 

tersebut, bagi hewan baik darat ataupun hewan air sangat memerlukan air 

untuk kelangsungan hidupnya dari indikator kualitas air yang baik dan 

tercukupi maka akan memperpanjang usia hewan tersebut baik itu hewan 

darat ataupun perairan organisme akuatik lainnya. Berikut adalah indikator 

kualitas air. Menurut Asdak, (2010: 500-507) indikator kualitas air dapat 

dilihat dari 5 indikator yang mempengaruhi kualitas air seperti:  

a. Muatan Sedimen 

Kualitas air sebagian besar ditentukan oleh jumlah konsentrasi 

sedimen yang terdapat diperairan tersebut, muatan total sedimen yang 

terdapat dalam aliran air terdiri atas sedimen merayap (bedload) dan 

sedimen melayang (suspended sediment). Untuk suatu daerah aliran air, 

terutama yang terletak didaerah hulu jumlah muatan sedimen yang 

terlarut dalam aliran air mempunyai pengaruh yang menentukan kualitas 

air ditempat tersebut. 

b. Tingkat Kekeruhan 

Tingkat kekeruhan air biasanya menunjukan tingkat kejernihan 

aliran air atau kekeruhan aliran air yang diakibatkan oleh unsur-unsur 

muatan sedimen, baik yang bersifat mineral atau organik. Kekeruhan air 

dapat dianggap sebagai indikator kemampuan air dalam meloloskan 

cahaya yang jatuh diatas badan air, apakah cahaya tersebut disebarkan 
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atau diserap oleh air tersebut. Semakin kecil atau rendah tingkat 

kekeruhan suatu perairan, semakin dalam cahaya yang dapat masuk 

kedalam badan air dan dengan demikian semakin besar kesempatan bagi 

vegetasi akuatis untuk melakukan fotosintesis. Dengan semakin 

meningkatnya fotosintesis maka semakin besar persediaan oksigen dalam 

air. 

c. Gas Terurai 

Kandungan gas oksigen terurai dalam air mempunyai peranan 

untuk kelangsungan hidup organisme akuatis dan untuk proses 

berlangsungnya reaksi kimia yang terjadi didalam perairan. Gas terurai 

dalam air yang perlu menjadi perhatian adalah oksigen, karbon dioksida, 

dan nitrogen. Konsentrasi kandungan unsur oksigen dalam air ditentukan 

oleh besarnya suhu perairan, tekanan aktivitas biologi yang berlangsung 

didalam air. Dari perspektif biologi kandungan gas oksigen didalam air 

merupakan salah satu unsur penentu karakteristik kualitas air yang 

terpenting didalam lingkungan kehidupan akuatis. 

d. Suhu Air 

Suhu didalam air dapat menjadi faktor penentu atau pengendali 

kehidupan flora dan fauna akuatis, terutama suhu didalam air yang telah 

melampaui ambang batas (terlalu hangat atau terlalu dingin) bagi 

kehidupan flora dan fauna akuatis. 

e. pH Air 

pH air dimanfaatkan untuk menentukan indeks pencemaran dengan 

melihat tingkat keasaman dan kebasaan air yang dikaji, terutama oksidasi 

sulfur dan nitrogen pada proses pengasaman dan oksidasi kalsium dan 

magnesium pada proses pembasaan. Angka indeks yang umum 

digunakan mempunyai 0 hingga 14 dan merupakan angka logaritmik 

negatif dari konsentrasi ion hidrogen dalam air. 

Dapat disimpulkan dari kelima indikator kualitas air semuanya 

saling mempengaruhi mulai dari muatan sedimen yang berpengaruh 

untuk tumbuhan akuatis karena dari muatan sedimen yang banyak maka 

air tersebut susah dimasuki cahaya matahari yang bisa membantu 

fotosintesis bagi tumbuhan akuatis, kemudian dari kekeruhan air 

kekeruhan air ada kaitannya dengan muatan sedimen karena dari tingkat 

kekeruhan air dapat dijadikan indikator kejernihan aliran air karena sifat 

air yang menembus cahaya, apabila air tersebut jernih maka akan banyak 

cahaya yang masuk kedalam badan air.  



19 
 

 
 

Kandungan gas oksigen juga mempengaruhi indikator kualitas air 

karena sangat berperan untuk kelangsungan kehidupan organisme yang 

tinggal didalam perairan, karena dari oksigen akan terjadi suatu proses 

reaksi kimia kandungan gas oksigen juga dapat dijadikan suatu indikator 

pencemaran didalam perairan dilihat dari BOD dan COD yang 

terkandung didalam air. Suhu air ikut berpengaruh bagi kehidupan flora 

dan fauna akuatis, karena suhu air mempengaruhi flora dan fauna yang 

sesuai pada air tersebut kemudian dari suhu air dapat ditemukan hewan 

atau tumbuhan apa saja yang endemik yang hanya hidup pada suhu yang  

sesuai dengan suhu air tersebut. kemudian indikator kualitas air yang 

terakhir yaitu pH air digunakan untuk menentukan indeks pencemaran 

dalam air dengan melihat tingkat keasaman dan kebasaan air terutama 

oksidasi sulfur dan nitrogen pada proses pengasaman. 

7. Aspek dan Dampak Lingkungan 

Menurut Suharto, (2011:43) Aspek dan dampak lingkungan adalah 

kegiatan yang menghasilkan interaksi dengan lingkungan, sedangkan 

dampak lingkungan adalah setiap perubahan dalam lingkungan yang 

dihasilkan oleh interaksinya. Terdapat 4 petunjuk aspek dan dampak 

lingkungan, yaitu: 

a. Seleksi kegiatan atau proses, yaitu menentukan limbah bahan beracun 

dan berbahaya (B-3) limbah non B-3. 

b. Identifikasi semua kemungkinan aspek lingkungan dari kegiatan atau 

produksi pada daerah mana yang paling potensial menimbulkan bahaya. 
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c. Identifikasi daerah potensial yang dapat menimbulkan dampak kaitannya 

dengan aspek lingkungan, dan 

d. Evaluasi dampak signifikan . 

Berdasarkan uraian tersebut aspek lingkungan adalah kegiatan yang 

menghasilkan interaksi dengan lingkungan dan dampak lingkungan adalah 

perubahan lingkungan yang dihasilkan dari adanya interaksi. Adapun 

kegiatan yang menghasilkan interaksi pada penelitian ini adalah kegiatan 

industri pengolahan batu hias dengan lingkungan khususnya lingkungan 

sungai yang mengakibatkan adanya perubahan pada lingkungan sungai 

khususnya air yang diakibatkan oleh limbah industri pengolahan batu hias 

kemudian di evaluasi dampaknya yang ditimbulkan seperti apa dan 

pengurangan dampak yang ditimbulkan.  

8. Kerusakan Lingkungan  

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan hidup adalah 

perubahan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau 

hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. 

 

Berdasarkan uraian tersebut kerusakan lingkungan hidup adalah 

berubahnya lingkungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

sifat fisik, kimia dan hayati yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor 

alam dan faktor manusia. Faktor alam yang bisa mengakibatkan kerusakan 

lingkungan adalah bencana alam yang bisa merusak lingkungan seperti 

erupsi gunungapi, tanah longsor, banjir yang diakibatkan oleh alam, tsunami 

dan sebagainya. Kemudian kerusakan lingkungan lain yaitu kerusakan 
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lingkungan yang disebabkan oleh manusia seperti pencemaran lingkungan 

karena limbah, banjir karena penumpukan sampah pada sungai, dan 

tercemarnya sungai yang diakibatkan oleh kegiatan industri dan domestik. 

9. Faktor Kerusakan Lingkungan 

Menurut Soemarwoto, (2001:73) Faktor Kerusakan Lingkungan 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. 

a. Faktor alam  

Faktor alam yang merusak lingkungan yaitu yang disakibatkan oleh alam 

seperti: gempa bumi, erupsi gunungapi,banjir, tsunami, flora dan fauna. 

b. Faktor Manusia 

Faktor manusia yang merusak lingkungan yaitu kerusakan lingkungan 

yang diakibatkan oleh manusia seperti: penduduk dan pembangunan 

Dapat disimpulkan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh dua faktor 

yaitu faktor alam dan faktor manusia, faktor alam yang merusak lingkungan 

yaitu yang diakibatkan oleh alam, seperti bencana alam bisa ikut 

menyumbang kerusakan lingkungan contohnya bencana alam banjir yang 

merusak fasilitas manusia seperti rumah dan perkantoran tergenangi oleh 

air.  

Sedangkan faktor manusia yang merusak lingkungan yaitu 

pembangunan karena dari pembangunan banyak lahan-lahan produktif yang 

dialih fungsikan untuk tempat tinggal manusia karena populasi manusia 

yang sudah semakin banyak atau lahan produktif tersebut dialih fungsikan 

untuk kegiatan pembangunan industri sehingga bisa mencemari lingkungan 
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yang berakibat buruk bisa merusak lingkungan. Untuk mengurangi 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia perlu diadakannya 

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tujuan dari AMDAL 

adalah: 

1)  Melaksanakan pembangunan berwawasan ramah lingkungan sehingga 

tercapai kelestarian lingkungan hidup baik saat ini maupun masa depan 

2) Menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3) Mempelajari aspek lingkungan 

4) Mempelajari dampak lingkungan 

5) Mempelajari dan memperoleh semua informasi ilmiah, fakta dan data 

lingkungan untuk keperluan pengambilan keputusan  

6) Mencari pendekatan technoware, infoware, humanware, dan organoware 

terhadap penyelesaian dampak lingkungan dan memenuhi kebutuhan 

dunia industri dan instansi lain terkait. 

10. Sungai 

Sungai adalah massa air yang secara alami mengalir pada suatu 

lembah, lembah adalah bentuk permukaan  bumi yang negatif (cekung), 

sebagai hasil pengikisan air mengalir yang bentuk dan ukurannya 

bermacam-macam. Dengan demikian sebuah sungai mempunyai ciri-ciri 

yaitu: 1) mengalir menuju tempat yang lebih rendah, 2) aliran airnya tidak 

tetap kadang-kadang lambat dan kadang-kadang cepat (deras), kadang-

kadang massa airnya banyak tetapi sering meluap (banjir), 3) mengangkut 

bahan mulai  dari lumpur, pasir kerikil sampai batu-batu yang lebih besar 

ukurannya, dan 4) alirannya mengikuti suatu saluran tertentu (lembah) 

(Suharini dan Palangan,2014:147).  

“Sungai merupakan daerah yang dilalui badan air yang bergerak dari 

tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan melalui permukaan 
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bawah tanah” (Kordi dan Andi Baso,2010:16). Dapat disimpulkan bahwa 

sungai adalah aliran massa air yang mengalir dari dataran tinggi (hulu 

sungai) ke dataran yang lebih rendah (hilir sungai) dan alirannya tidak dapat 

dipastikan terkadang cepat atau bisa sebaliknya kemudian dari aliran 

tersebut dapat mengangkut material yang berasal dari hulu sungai. 

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Daerah Aliran Sungai adalah suatu luasan yang berkontribusi pada 

aliran permukaan yang dibatasi oleh punggung-punggung pegunungan 

dan lembah, dimana air yang jatuh pada setiap lokasi didalam batas 

tersebut mengalir dari bagian hulu DAS melalui anak-anak sungai ke 

sungai utama (Indarto, 2012:57). 

 

Berdasarkan uraian tersebut DAS adalah wilayah daratan yang 

terhubung dengan sungai dan anak sungai yang memiliki fungsi 

menampung dan mengalirkan air hujan secara alami menuju samudera, 

danau atau sungai lain. Manfaat dan fungsi dari sungai yaitu sebagai 

daerah resapan air, sebagai tempat tinggal mahluk hidup air dan 

tumbuhan didalam air, sebagai penyedia air, untuk irigasi pertanian, 

untuk dijadikan objek wisata sungai, sebagai bahan baku air minum, 

sebagai sarana transportasi, tempat budidaya hewan air, untuk mandi dan 

mencuci, dan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air.   

b. Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri atas komponen-

komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu kesatuan. 

Sistem tersebut mempunyai sifat tertentu, tergantung pada pandangan 

dan batas yang diberikan pada ekosistem tersebut. Daerah aliran sungai 

bisa diartikan sebagai suatu ekosistem (Chay Asdak, 2010:10). 
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Berdasarkan uraian tersebut ekosistem adalah daerah aliran sungai 

adalah sistem ekologi yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi 

antar komponen mulai dari komponen sungai bagian hulu, tengah dan 

bagian hilir sungai kemudian adanya keterkaitan biofisik antara hulu 

sungai dengan hilir sungai. 

11. Dampak Industri Pertambangan 

Industri pertambangan adalah industri yang akan berlangsung sejalan 

dengan meningkatnya pengetahuan manusia untuk mengolah dan 

memanfaatkan bahan tambang, maka yang harus menjadi perhatian adalah 

industri pertambangan harus berwawasan lingkungan dengan cara 

menekan dampak negatif dari adanya industri pertambangan dan 

meningkatkan dampak positif dari adanya industri pertambangan. Menurut 

Sudrajat dalam Permana Dani (2016:6)  

Dampak negatif yang ditimbukan dari adanya industri pertambangan 

yaitu:  

a. Terkorbankannya pemilik lahan 

b. Kerusakan lingkungan 

c. Ketimpangan sosial 

Dampak dari industri pertambangan bisa dilihat dari 

terkorbankannya pemilik lahan yang artinya pemilik lahan rela menjual 

lahannya untuk dijadikan tempat industri pertambangan, kerusakan 

lingkungan juga bisa menjadi dampak negatif karena kegiatannya yang 

menghasilkan limbah dan limbah tersebut sering mencemari kondisi 
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lingkungan seperti pencemaran pada daerah sungai karena pembuangan 

limbah cair sisa dari industri pertambangan ke badan sungai. 

 Selain kerusakan lingkungan dampak negatif yang di akibatkan dari 

adanya industri pertambangan yaitu ketimpangan sosial yang diakibatkan 

dari adanya jarak antara pemilik pertambangan dengan masyarakat yang 

tinggal di daerah pertambangan.   

12. Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan 

Upaya pencegahan kerusakan lingkungan ditujukan untuk 

kelestarian lingkungan agar lingkungan tidak rusak semakin parah. 

Pencegahan kerusakan lingkungan bisa dengan diadakannya produksi 

bersih karena produksi bersih bertujuan untuk mengurangi dampak 

lingkungan.  

Produksi bersih adalah mempraktikkan pengguanaan teknologi, seni 

konsep, dan manajemen untuk mengurangi dampak lingkungan. Produksi 

bersih mencari dan menerapkan pengurangan sumber limbah, daur ulang, 

dan penggunaan kembali limbah yang dihasilkan oleh dunia industri 

memurnikan produk sekunder, meningkatkan citra pemerintah, 

mengurangi biaya pengelolaan limbah (Suharto, 2011:291). 

Berdasarkan uraian diatas produksi bersih adalah penggunaan 

teknologi dan konsep untuk mengurangi dampak lingkungan, pengurangan 

limbah tersebut ditujukan untuk menekan pertambahan kerusakan suatu 

lingkungan dengan cara penggunaan kembali limbah produksi, berikut 

adalah tujuan dan proses produk bersih. 

Menurut Suharto, (2011:290) Tujuan Proses dan Produk Bersih 

ialah: 
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a. Penerapan terpadu terus-menerus dan strategi pencegahan lingkungan 

untuk proses dan produk bersih guna mengurangi risiko terhadap umat 

manusia dan lingkungan. 

b. Cara penghematan penggunaan bahan baku dan energi, mengurangi 

toksik dalam bahan baku, dan mengurangi jenis dan jumlah toksisitas 

emisi. 

c. Strategi mengurangi dampak lingkungan melalui siklus hidup, dan 

d. Menerapkan keahlian, perbaikan teknologi dan mengubah sikap dan 

perilaku masyarakat. 

Berdasarkan uraian tahapan mengenai tujuan proses produk bersih 

adalah pencegahan lingkungan untuk proses bersih yaitu dengan 

mengurangi toksik dalam bahan baku dan mengurangi jenis jumlah 

toksisitas emisi sehingga dampak kerusakan lingkungan bisa 

diminimalisir. 

13.  Pengertian Batuan  

Menurut Whitten dan Brooks (Soetoto, 28-57:2013) “Batuan adalah 

massa materi mineral, baik yang kompak keras maupun yang tidak, yang 

membentuk bagian kerak bumi. Batuan dapat terdiri dari satu macam 

mineral atau kumpulan berbagai macam mineral”. Dalam sudut pandang 

geologi, batuan tidak harus keras dan kompak. Lumpur, pasir, dan tanah 

liat (lempung) termasuk batuan. Batuan (rock) harus dibedakan dari batuan 

(stone). 



27 
 

 
 

Dapat disimpulkan batuan adalah massa materi mineral yang 

kompak keras dan ada yang tidak, batuan membentuk bagian kerak bumi 

batuan dapat terdiri dari satu macam jenis mineral saja yang terkandung 

dalam batuan tersebut dan ada yang terdiri dari berbagai macam jenis 

mineral yang ada didalam batuan tersebut. Batuan dibagi menjadi tiga 

macam jenis yaitu: batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorfik. 

a. Batuan Bekuan 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk langsung dari 

pembekuan magma. Magma adalah zat cair yang liat dan pijar yang 

merupakan senyawa silikat dan ada di bawah kondisi tekanan dan suhu 

tinggi di dalam tubuh bumi (mantle atau crust) yang terdiri dari mineral 

asam dan basa. Batuan beku terbagi menjadi dua bagian yaitu batuan 

beku dalam dan batuan beku luar. 

1) Batuan Bekuan Dalam 

Batuan beku dalam adalah batuan yang terjadi dari magma 

yang membeku di bawah permukaan bumi, berdasarkan bentuk 

tubuhnya dan hubungan atau kedudukannya dengan batuan 

disekitarnya batuan beku dalam dibagi menjadi: batholith (berukuran 

>100 km²), stock (berukuran <100 km²), laccolith, sill, dan dike. 

2) Batuan Bekuan Luar 

Batuan beku luar terbentuk dari magma yang membeku pada 

atau diatas permukaan bumi. Batuan beku luar yang merupakan hasil 

lelehan disebut lava, sedangkan yang merupakan hasil letusan 
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disebut batuan piroklastik (tuf halus, tuf kasar, tuf lapili, breksi, 

vulkanik, dan aglomerat). Berdasarkan sifat kimianya batuan beku 

luar terdiri dari: batuan beku asam, batuan beku menengah, batuan 

beku basa dan batuan beku ultra basa. 

a)  Batuan Bekuan Asam 

Batuan beku asam mempunyai ciri kadar silika >66%, 

kuarts minimal 10% dan ortoklas 2/3 dari total feldspar contoh 

jenis batuan beku asam ialah granit yang memiliki tekstur 

phaneritic atau porphyritic-phaneritic berwarna cerah dan riolit 

atau batuan aliran granit yang memiliki ciri komposisi seperti 

granit tetapi teksturnya porphyritic-aphanitic atau aphanitic. 

b)  Batuan Bekuan Menengah 

Batuan beku menengah memiliki kadar silika (52 – 66)% 

dan indeks warna <40. Batuan beku menengah mungkin ada 

kuarts dan mungkin tidak ada dan kadang-kadang ada 

feldspartoid contoh batuan beku menengah yaitu: diorit yang 

bertekstur equigranular phaneritic atau porphyritic-phaneritic 

dan alkali feldspar < 1/3 feldspar total dan memiliki warna abu-

abu hingga gelap, kemudian andesit yang memiliki ciri komposisi 

seperti diorit tetapi teksturnya aphanitic atau porphyritic-

aphanitic yang merupakan batuan aliran diorit.  
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c)  Batuan Beku Basa 

Batuan beku basa memiliki kadar silika (45 – 52)%, indeks 

warna (40 – 70) dan jumlah mafic-mineral yang banyak yang 

menyebabkan batuan berwarna abu-abu gelap hingga hitam 

contoh dari batuan beku basa yaitu gabro yang memiliki tekstur 

phaneritic atau porphyritic kemudian basalt yang memiliki ciri 

seperti batuan aliran gabro, dan bertekstur aphanitic atau 

porphyritic-aphanitic dan komposisinya sama dengan gabro. 

d)  Batuan Beku Ultra Basa 

Batuan beku ultra basa memiliki kadar silika <15% tidak 

mengandung feldspar-color indices >70 berwarna gelap atau 

hitam, contoh batuan beku ultra basa ialah dunite yang memiliki 

komposisi olivin hampir 100%, periodit yang berkomposisi olivin 

dominan dan piroksen, kemudian piroksenit yang berkomposisi 

piroksen hampir 100%. 

b. Batuan Endapan atau Batuan Sedimen 

Batuan ini terjadi dari pembatuan atau litifikasi hancuran batuan 

lain atau litifikasi hasil reaksi kimia atau biokimia. Pembatuan atau 

litifikasi adalah proses terubahnya materi pembentuk batuan yang 

lepas-lepas (unconsolidated rocks-forming materials) menjadi batuan 

yang kompak keras (consolidated coherent rocks).  
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Litifikasi disebabkan oleh proses: 

1) Cementation: penyemenan atau perekatan oleh SiO2 , Fe2 , O3 , 

CaCO3. 

2) Compaction: pemadatan 

3) Desiccation: keluarnya air dari pori-pori karena pemadatan atau 

penguapan. 

4) Crystallization: pengkristalan 

Batuan sedimen memiliki dua tekstur yaitu klastik dan 

nonklastik seperti pada batuan sedimen yang bertekstur klastik apabila 

batuan sedimen oleh hancuran (fragmen) batuan lain yang sudah ada 

terlebih dahulu. Batuan sedimen yang bertekstur nonklastik yaitu 

terbentuk oleh hasil reaksi kimia tertentu baik yang bersifat anorganik 

maupun bilogik. Berdasarkan tempat pengendapannya batuan sedimen 

terbagi menjadi empat yaitu: sedimen laut, sedimen sungai, sedimen 

angin, sedimen danau.  

c. Batuan Metamorf 

Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami 

perubahan mineralogenik dan struktur oleh metamorfisme dan terjadi 

langsung dari fase padat tanpa melalui fase cair. Metamorfisme 

digolongkan menjadi tiga yaitu: metamorfisme kontak, metamorfisme 

dinamik dan metamorfisme regional.      
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Gambar 2.1 

Siklus Batuan 

Sumber: Teguh Trisusilo Siklus Batuan 

 

Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan 

perubahan dari magma yang membeku akibat dari pengaruh cuaca 

hingga membentuk batuan beku, lalu sedimen kemudian batuan 

sedimen dan batuan metamorf kemudian berubah kembali menjadi 

magma kembali dan mengalami siklus kembali. 

Teori yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan 

batuan terbagi menjadi tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan 

sedimen dan batuan metamorf. Batuan beku terbagi lagi menjadi dua 

macam yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar, batuan beku 
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dalam adalah batuan yang terjadi dari magma yang membeku di bawah 

permukaan bumi, berdasarkan bentuk tubuhnya dan hubungan atau 

kedudukannya dengan batuan disekitarnya.   

 Batuan beku sedimen terbentuk dari adanya proses litifikasi 

hancuran atau litifikasi kimia. Litifikasi disebabkan oleh proses 

penyemenan, pemadatan, penguapan, dan pengkristalan. Batuan 

sedimen memiliki dua tekstur yaitu klastik dan nonklastik. Berdasarkan 

tempat pengendapannya batuan sedimen terbagi menjadi empat yaitu 

batuan sedimen laut, batuan sedimen sungai, batuan sedimen angin dan 

batuan sedimen danau. Kemudian batuan yang terakhir yaitu batuan 

metamorf adalah batuan yang terbentuk dari adanya perubahan 

mineralogenik dan struktur oleh metamorfisme. Batuan yang biasa 

diolah menjadi batu hias yaitu jenis batuan beku menengah yaitu batu 

andesit, gipsum, sandstone yang sering diolah menjadi batu hias di 

Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan yang penulis gunakan adalah penelitian yang 

digunakan oleh Endah Kodariah dengan judul “Dampak Penambangan Batu 

Andesit Terhadap Kondisi Lingkungan di Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka” Dari hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian 

tersebut di dapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
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Penelitian Endah Kodariah kegiatan penambangan batu andesit di Desa 

Cimangguhilir yaitu penambangan yang dilakukan secara sederhana dengan 

menggunakan alat sederhana dan  terdapat beberapa tahapan penambangan 

yaitu: pengupasan tanah penutup, pembongkaran, pemecahan, pemuatan. 

Pengaruh penambangan batu andesit terhadap lingkungan di Desa 

Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka. Meninggalkan 

banyak dampak seperti meninggalkan lubang yang mengaga, genangan-

genangan air, gundukan tanah, tetapi disamping dampak negatif ada juga 

dampak posit yaitu terbukanya lapangna pekerjaan. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi dampak kegiatan penambangan batu andesit 

terhadap kondisi lingkungan di Desa Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka. Upaya yang dapat dilakukan seperti: penutupan lokasi 

pertambagan dan mengklarifikasi daerah yang layak tambang. 

Rencana Penelitian Rima Nurjanah bagaimana proses pembuangan limbah 

industri batu hias di Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten 

Cirebon yang mempengaruhi kualitas air Sungai Cigayam di Desa Cangkoak 

Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon adanya suatu dampak yang 

ditimbulkan dari pembuangan limbah industri batu hias terhadap kualitas air 

Sungai Cigayam Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon 

yaitu tercemar hal tersebut bisa dilihat dari parameter Fisika, Kimia dan 

Biologi yang terdapat di dalam air sungai tersebut.  
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Tabel 2.2  

Penelitian Relevan 

No Pengarang/ 

Penyusun 

Judul Tahun Rumusan Masalah 

1.  Endah Kodariah Dampak 

Penambangan Batu 

Andesit Terhadap 

Kondisi 

Lingkungan di 

Desa Cimangguhilir 

Kecamatan 

Bantarujeg 

Kabupaten 

Majalengka 

2012 1. Bagaimana kondisi 

kegiatan penambangan 

batu andesit di Desa 

Cimangguhilir Kecamatan 

Bantarujeg Kabupaten 

Majalengka? 

2. Bagaimana pengaruh 

penambangan batu Andesit 

terhadap lingkungan di 

Desa Cimangguhilir 

Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka? 

3.  Upaya-upaya apa saja 

yang dapat dilakukan 

supaya kegiatan 

penambangan tidak 

merusak lingkungan di 

Desa Cimangguhilir 

Kecamatan Bantarujeg 

Kabupaten Majalengka? 

2.  Rima Narujanah Dampak 

Pembuangan 

Limbah Industri 

Batu Hias Terhadap 

Kualitas Air Sungai 

Cigayam didesa 

Cangkoak 

Kecamatan 

Dukupuntang 

Kabupaten Cirebon 

2018 1. Bagaimana proses 

pembuangan limbah batu 

hias didesa Cangkoak 

Kecamatan Dukupuntang 

Kabupaten Cirebon? 

2. Bagaimana dampak 

pembuangan limbah 

industri batu hias terhadap 

kualitas air sungai Cigayam 

didesa Cangkoak 

Kecamatan Dukupuntang 

Kabupaten Cirebon? 

Sumber: Skripsi Endah Kodariah Tahun 2012 dan Rima Nurjanah Tahun 2018 
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C.  Kerangka Penelitian 

  Latar Belakang 

Banyaknya jumlah industri pengolahan batu tersebut menghasilkan limbah yang tidak sedikit, limbah yang 

dihasilkan adalah limbah cair yang didapatkan dari proses pemotongan batu menggunakan mesin 

pemotong batu dan air. Sungai di Cigayam dipakai untuk kegiatan MCK, mencuci baju dan pengairan 

sawah, banyak petani yang berada didaerah hilir sungai mengeluhkan pengerasan pada tanah sawah karena 

memakai air sungai untuk mengaliri sawahnya dan ada juga penduduk yang mengeluhkan gatal-gatal 

apabila terlalu lama berendam diair sungai tersebut. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembuangan limbah kerajinan batu hias di Desa 

Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon? 

2. Bagaimana dampak pembuangan limbah industri batu hias terhadap 

kualitas air di sungai Cigayam di Desa Cangkoak Kecamatan 

Dukupuntang Kabupaten Cirebon? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses pembuangan limbah kerajinan batu hias di 

Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. 

2. Untuk mengetahui dampak pembuangan limbah industri batu hias 

terhadap kualitas air di sungai Cigayam di Desa Cangkoak 

Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon 

Landasan Teoretis 

1. Pengertian Limbah 

2. Industri 

3. Kualitas air  

4. Pengendalian kualitas 

dan pengelolaan 

5. Pengendalian Limbah 

6. Indikator Kualitas Air 

7. Aspek dan Dampak 

Lingkungan 

8. Kerusakan Lingkungan 

9. Faktor-faktor 

kerusakan lingkungan 

10. Sungai  

11. Dampak Industri 

Pertambangan 

12. Upaya Pencegahan 

Kerusakan 

Lingkungan 

13. Pengertian Batuan 

 

Metode Penelitian 

Metode Deskriptif Kuantitatif adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, 

tujuan, dan kegunaan.  

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Proses pembuangan limbah kerajinan batu hias di Desa 

Cangkoak meliputi: memisahkan limbah, menampung limbah, 

mengalirkan limbah pada kolam-kolam, mengalirkan limbah 

pada sungai 

2. Kualitas air sungai Cigayam Desa Cangkoak tercemar dilihat 

dari parameter: fisika, kimia dan biologi. 

 

Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Studi Literatur 

4. Dokumentatif  

 

Instrumen Penelitian 

Metode Analisis 

Gambar 2.2 

 Kerangka Penelitian 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang tingkat kebenarannya masih 

harus diuji, karena hipotesis merupakan kesimpulan teoritis yang disimpulkan 

dari tinjauan pustaka atau teori (Triyono,2017:123). 

Dari permasalahan yang telah penulis sampaikan maka penulis membuat 

hipotesis yaitu: 

1. Proses pembuangan limbah industri batu hias di Desa Cangkoak 

Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yaitu: memisahkan limbah 

padat dan limbah cair, menampung limbah cair pada kolam penampungan 

limbah dan mengalirkan limbah cair ke sungai. 

2. Dampak pembuangan limbah industri batu hias terhadap kualitas air Sungai 

Cigayam Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon 

yaitu tercemar hal tersebut dapat dilihat dari parameter:  

a. Fisika  

1) Padatan Terlarut Total (TDS) 

2) Padatan Tersuspensi Total (TSS) 

b. Kimia  

1) pH 

2) BOD5 

3) COD 

4) Fosfat 

5) Nitrat (NO3 –N) 

6) Arsen (As) 

7) Kobal (Ca) 

8) Boron (B) 

 

9) Selenium (Se) 

10) Kadmium (Cd) 

11) Krom Heksavalen 

(Cr-Vl) 

12) Tembaga (Cu) 

13) Timbal (Pb) 

14) Air Raksa (Hg) 

15) Seng (Zn) 

c. Mikrobiologi : Fecal Coliform dan Coliform 


