
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

yang dipastikan tanpa pengembangan sumberdaya air secara konsisten pada 

peradaban manusia yang tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat 

ini. Pengembangandan pengolahan sumber daya air menjadi dasar dari peradaban 

manusia (Sunaryo, dkk, 2005). Penurunan kualitas air disebabkan banyaknya 

pencemaran air oleh limbah. Limbah yang mencemari perairan salah satunya yaitu 

limbah domestik yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah cucian dan tinja 

manusia. Penanggulangan pencemaran air dilakukan Pemerintah Daerah Istimewah 

Yogyakarta dengan membangun instalansi pengolahan air limbah. Pengolahan air 

limbah dilakukan analisis secara rutin sesuai parameter yang mengacu pada Standar 

Nasional Indonesia nomor 6989.73 tahun 2009. 

Parameter kualitas air meliputi nilai kebutuhan oksigen kimia, BOD, TSS, 

TDS, pH dan logam berat. Salah satu parameter penting dalam pengujian kualitas 

air ialah kebutuhan oksigen kimia . Kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah 

oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung 

dalam air. Pengujian kebutuhan oksigen kimia dapat dilakukan dengan berbagai 

metode antara lain spektrofotometri UV-Visibel dan titrimetri. Metode penentuan 

kebutuhan oksigen kimia mengacu pada standar nasional indonesia nomor 6989.73 

tahun 2009dan 6989.2:2009. tentangcara uji kebutuhan oksigen kimia dan 

penentuan secara titrimetri dengan menggunakan refluks tertutup dan cara uji 

kebutuhan oksigen kimiawi dengan refluk tertutup secara spektrofotometri uv-

visibel. Perbandingan kedua metode ditentukan untuk hasil pengujian dengan 

mengetahui ada dan tidaknya perbedaan kadar kebutuhan oksigen kimia dari kedua 

metode tersebut. 

Perbandingan kedua metode dapat ditentukan melalui rata – rata hasil analisis 

kebutuhan oksigen kimia baik dengan cara itu titrasi maupun spektrotometer uv-

vis. Oleh karena itu, untuk menentukan ada dan tidaknya perbedaan kedua metode 
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dapat diuji hasilnya, menggunakan uji t sampel independent. Hasil statistika dapat 

digunakan sebagai salah satu landasan untuk memilih metode pengujian kebutuhan 

oksigen kimia secara spektrofotometri uv-visibel dan titrasi di laboratorium Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

Perbandingan kedua metode yang digunakan untuk menentukan kadar 

kebutuhan oksigen kimia berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 6989.73 

tahun 2009 dan 6989.2:2009 . Standar Nasional Indonesia merupakan metode baku. 

Metode baku perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui metode 

tersebut dapat diterapkan diLaboratorium BLH. Menurut Riyanto 2014, parameter-

parameter verifikasi yang dilakukan meliputi Akurasi, Presisi, Linearitas, LOD, dan 

LOQ. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan peraturan gubernur no 7 

tahun 2010. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari latar belakang yang muncul adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah kadar kebutuhan oksigen kimia pada pengujian secara 

Spektrofotometer UV-Visibel dan titrasi di laboratorium Dinas 

Lingkungan Hidup Yogyakarta? 

2. Bagaimana hasil perbandingan metode pengujian kebutuhan oksigen 

kimia secara Spektrofotometer UV-Visibel dan titrasi di laboratorium 

Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kadar kebutuhan oksigen kimia pada pengujian secara 

Spektrofotometer UV-Visibel dan titrasi di laboratorium Dinas 

Lingkungan Hidup Yogyakarta 

2 Membandingkan metode pengujian kebutuhan oksigen kimia secara 

Spektrofotometer UV-Visibel dan titrasi di laboratorium Dinas 

Lingkungan Hidup Yogyakarta 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi tentang 

kualitas air limbah IPAL ditinjau dari  parameter fisika. 

2. Menambah pengetahuan dan tolak ukur ilmu-ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

3. Memahami masalah beserta solusinya sebagai bekal setelah memasuki 

dunia kerja. 
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