
 

 

BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 

Dinas Lingkungan Hidup (BLH) merupakan instansi yang mendukung tugas 

kepala daerah di bidang lingkungan hidup. BLH kota Yogyakarta terletak di jalan 

Bimasakti nomor 1 Yogyakarta 55221, no. telepon/fax (0274) 515876. Tugas 

kebutuhan oksigen kimia dan fungsi BLH kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan 

Tugas kebutuhan oksigen kimia Lembaga Teknis Daerah, maka Dinas Lingkungan 

Hidup (BLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di 

bidang kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral, yang memiliki 

tugas kebutuhan oksigen kimia merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral. Fungsi, rincian tugas dan 

tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.BLH Kota Yogyakarta 

memiliki fungsi dalam : 

1. Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan 

pelaporan. 

2. Pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup. 

3. Pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan daur ulang sampah. 

4. Pengelolaan kebersihan kota. 

5. Pengelolaan keindahan kota, taman dan perindang jalan. 

Laboratorium BLH didirikan untuk monitoring kualitas air yang ada di wilayah 

kota Yogyakarta. Fungsi laboratorium lingkungan (kualitas air dan udara) adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagai fungsi pemeriksaan untuk mengetahui kualitas air seperti limbah cair, 

air bersih, dan air sungai. 

2. Sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian di sekitar kegiatan industri di 

masyarakat. 
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3. Sebagai fungsi monitoring tingkat kualitas lingkungan di wilayah kota 

yogyakarta, khususnya kualitas air. 

Kemampuan pemeriksaan parameter yang dianalisa di laboratorium 

lingkungan antara lain: 

1. Parameter fisika, meliputi: temperatur, bau, kekeruhan, warna, residu terlarut 

(TDS), residu tersuspensi (TSS), dan konduktivitas. 

2. Parameter kimia, meliputi: pH, kesadahan, salinitas, BOD, DO, KEBUTUHAN 

OKSIGEN KIMIA, klorin bebas dan total, Zn, klorida, zat organik, Cu, sianida, 

amonia, detergen, fenol, besi, kromium(VI) dan total, serta sulfat.  

2.2 Air Limbah 

Air limbah merupakan suatu cemaran yang berasal dari usaha atau kegiatan 

manusia pada daerah pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, 

apartemen dan asrama (Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup nomor 112 

tahun 2003). Air limbah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain : 

a. Limbah domestik yang berasal dari daerah perumahan. 

b. Limbah domestik yang berasal dari daerah perdagangan. 

c. Limbah domestik yang berasal dari daerah kelembagaan. 

d. Limbah domestik yang berasal dari daerah rekreasi. 

 Mengingat kebiasaan perbedaaan makan dan mencuci seperti juga adanya 

perbedaan industri tradisional kecil, maka volume dan beban limbah akan 

berfariasi. Umumnya semakin tinggi standar hidup makin banyak pula air yang 

dibutuhkan dan dipergunakan sehingga semakin banyak limbah yang dihasilkan. 

Air limbah non domestik adalah limbah yang berasal dari industry, pertanian, 

peternakan, tranportasi (Sastrawijaya, 2000). Limbah non domestik dapat berasal 

dari limbah pertanian yaitu semua hasil buangan yang berasal dari daerah pertanian 

seperti bahan pemberantasan hama dan penyakit (pestisida), limbah industri yaitu 

semua bahan buangan yang merupakan hasil samping dari proses industri yang 

sudah tidak bermanfaat lagi (A Tresna Sastrawijaya, 1991).  

Pengelolahan limbah cair dilakukan dengan cara yaitu dengan menghilangkan 

atau mengurangi kontaminan yang terdapat dalam suatu air limbah, sehingga hasil 

yang didapat dari olahan  tidak mengganggu lingkungan. Pengolahan air limbah 
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bertujuan untuk mengurangi BOD, partikel-partikel campuran, dan membunuh 

bakteri pathogen, serta mengurangi komponen beracun agar konsentrasi yang ada 

menjadi rendah. 

Air perlu diperhatikan guna untuk menjaga kesehatan manusia dengan salah 

satu cara untuk meningkatkan kualitas air yang tercemar adalah secara biologis. 

Cara ini efektif dan tidak menimbulkan efek samping serta ekonomis. 

2.2Kebutuhan oksigen kimia 

Kebutuhan oksigen kimia digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat 

pencemaran limbah organik yang terjadi pada sungai, danau, sumur penduduk, dan 

air laut. Semakin besar nilai kebutuhan oksigen kimia maka semakin besar pula 

tingkat pencemaran yang terjadi terhadap sumber tersebut. Parameter kebutuhan 

oksigen kimia terkait sangat erat dengan kandungan zat organik dan anorganik yang 

dapat dioksidasi dalam suatu badan air. 

Angka kebutuhan oksigen kimia merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh 

zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis 

dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut didalam air. Metode persiapan 

sample kebutuhan oksigen kimia umumnya menggunakan metode refluk dengan 

pemanasan listrik. Metode ini biasanya menggunakan pemanas listrik konvensional 

seperti hot plate. Meode ini dibagi menjadi dua yaitu system refluks terbuka dan 

refluk tertutup. Refluks terbuka digunakan untuk jenis air limbah dan jumlah 

sample yang cukup banyak karena menggunakan Erlenmeyer berukur 250 ml. 

system refluk tertutup menggunakan sejenis tabung reaksi yang terbuat dari 

boroksilikat dan tertutup dengan ukuran tertentu dengan diameter 2 cm dan 

kapasitas 2,5 – 10 ml larutan sample. 

Keuntungan tes kebutuhan oksigen kimia hanya memerlukan waktu ± 3 jam. 

Untuk menganalisa kebutuhan oksigen kimia antara 50 – 800 mg/1L tidak 

dibutuhkan pengenceran sampel. Kekurangan pada uji ini adalah suatu analisa yang 

menggunakan suatu reaksi oksidasi kimia yang menirukan oksidasi biologis (yang 

sebenarnya terjadi di alam), sehingga merupakan suatu pendekatan saja. Karena hal 
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tersebut, maka tes kebutuhan oksigen kimia tidak dapat membedakan antara zat-zat 

yang sebenarnya tidak teroksidsi secara biologis. 

Ketelitian tes kebutuhan oksigen kimia penyimpangan baku antar laboratorium 

adalah 13 mg/1L. penyimpanan maksimum dari hasil analisa dalam suatu 

laboratorium sebesar 5 % masih diperkenankan (Alaert & Santika, 1994). 

Penentuan kebutuhan oksigen kimia dapat dilakukan dengan cara refluks. 

Keuntungan menggunakan refluk pada analisa kebutuhan oksigen kimia adalah 

daya oksidasinya lebih kuat dibandingkan dengan zat pengoksidasi yang lainnya, 

secara teoritis metode ini dapat mengoksidasi senyawa organik sebasar 95 – 100 %, 

dapat digunakan untuk bermacam-macam sampel air dan mudah pengerjaannya. 

2.3 Spektrofotometer UV-Visibel 

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur serapan cahaya 

yang dimana panjang gelombang yang dipakai tergantung kestabilan senyawa yang 

diukur. Spektrofotometer ultraviolet UV mempunyai panjang gelombang sebesar 

100-400 nm,  400 nm-750 nm adalah panjang gelombang visibel atau spektrum (Day 

and Underwood, 2002). Prinsip kerja dari spekrofotometer UV-Vis yaitu interaksi 

antara energi dengan materi atau molekul suatu bahan. Energi yang diserap 

mengakibatkan elektron tereksitasi dari grounstate menuju daerah tereksitasi yang 

memilki energi lebih tinggi. Spektroskopi merupakan suatu teknik pengukuran 

serapan cahaya dengan mengaplikasikan hukum Lamber-Beart. Hukum ini 

menyatakan bahwa absorbansi cahaya (a) sebanding dengan konsentrasi (c) dan 

ketebalan media / kuvet (d) (Junaidi, 2017).  

Alat spektrofotometer UV-Visibel pengukurannya didasarkan oleh hubungan 

anatara konsentrasi dari komponen penyerap dengan berkas radiasi elektromagnetik 

yang ditransmisikan atau yang diabsorbsi dengan tebalnya cuplikan. Hal ini dapat 

diartikan bahwa konsentrasi sampel yang diabsobsi dapat disimbolkan (A) yang 

selanjutnya dibuat kuva kalibrasi yang menghubungkan antara absorbansi (A) Vs 

konsentrasi (C) yang semua deret standar yang telah digunakan. Dimana 

perhitungan didasarkan pada hukum Lamber-Beart (Arthur dkk, 2002). 
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Terdapat dua jenis Spektrofotometer UV-Visibel yaitu single beam dan double 

beam. Spektrofotometer UV-Visibelsingle beam adalah sinar celah yang 

dikeluarkan oleh monokromatis hanya satu, dan tempat kuvet yang terdapat pada 

single beam oleh sinar hanya satu, selanjutnya panjang gelombang mengalami 

perubahan setiap pergantian larutan sehingga alat harus di nolkan. Spektrofotometer 

UV-Vis double beam adalah sinar celah yang dikeluarkan oleh monokromatis ada 

dua, tempat yang terjadi melalui dua kuvet dan cukup satu kali dinolkan dengan 

langkah mengisi kedua kuvet dengan larutan blanko yang telah disediakan (Harmita, 

2006). 

   

    

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Prinsip Spektrofotometer UV-Visibel 
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Menurut Hendayana dkk (1994), komponen alat Spektrofotometer UV-Visibel 

yaitu: 

1. Sumber Radiasi 

Sumber radiasi berfungsi untuk memberikan energi pada daerah panjang 

gelombang sesuai keinginan pengukuran dan mempertahankan intensitas sinar 

yang konstan selama pengkuran. Sebagai sumber cahaya digunakan lampu 

wolfram untuk bagian spektrum yang terlihat (visual) pada panjang gelombang 

330 nm sedangkan sebagai sumber cahaya yang kontinyu untuk UV dipakai 

lampu deuterium. 

2. Monokromator 

Monokromator berfungsi untuk mengubah sinar polikromatis menjadi sinar 

monokromatis. Monokromator ini dapat berupa filter berwarna, prisma atau 

diffraction grating. 

3. Kuvet 

Kuvet berfungsi sebagai tempat menyimpan sampel.  

4. Detektor 

Fungsinya untuk mendeteksi sampel dengan mengubah energi sinar menjadi 

energi listrik. Berupa transurted yang mengubah energi cahaya menjadi isyarat 

listrik. Detektor yang bisa digunakan dalam spektrofotometer adalah photo 

multilapis tube photocell atau photodiode. 

5. Amplifier 

Fungsinya untuk memperkuat sinyal listrik yang diterima dari detektor. 

6. Komputer 

Komputer berfungsi untuk membaca sinyal listrik yang dihasilkan pada 

detektor yang telah diperkuat arusnya oleh amplifier agar dikonversikan ke 

dalam besaran absobansi atau % transmitan. 

 Spektrofotometri UV-Visibel melibatkan energi elektronik yang cukup besar 

pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Visibel lebih banyak 

dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Absorbsi cahaya UV-

Visibel mengakibatkan transisisi elektron, yaitu promosi elektron-elektron dari 

orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi 
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lebih tinggi. Semua molekul dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-Visibel 

karena molekul tersebut mengandung elektron, yang dapat dieksitasi ke tingkat 

energi yang lebih tinggi (Sastrohamidjojo, 1991). 

 

2.4 Titrasi Titrimetri 

Titrimetri merupakan analisa kuantitatif  dimana kadar zat uji dapat 

ditetapkan berdasarkan volume pereaksi yang ditambahkan ke dalam zat uji 

tersebut. Proses titrimeri disebut titrasi, sedangkan volume titrimetri disebut 

volumetri. Titrasi yang dilakukan disebut titrasi alkalimetri. Titrimetri 

merupakan prosedur analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran jumlah 

larutan titran yang bereaksi dengan analit. Adapun istilah yang digunakan 

dalam metode titrimetri adalah: 

1. Larutan titran  

Larutan titran merupakan larutan yang digunakan untuk mentritrasi, 

menggunakan larutan standar. 

2. Larutan standar 

Larutan standar merupakan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. 

3. Indikator 

Indikator adalah zat yang ditambahkan ke dalam larutan analit untuk 

mengetahui titik akhir titrasi. 

4. Titik ekuivalen  

Titik ekuivalen adalah titik dimana jumlah titran yang ditambahkan 

ekuivalen atau setara dengan jumlah analit secara stoikhiometri. 

5. Titik akhir titrasi 
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Titik akhir titrasi merupakan titik pada saat indikator berubah warna dan 

titrasi harus dihentikan. 

      (Syukri, 2003) 

Analisis kimia dengan metode volumetri (titrimetri) adalah analisis kimia 

yang ditujukan  untuk mengetahui kadar suatu zat dalam sampel dengan larutan 

yang telah diketahui konsentrasinya (larutan standar). Analisis ini juga disebut 

analisis volumetri karena yang diukur adalah volume larutan titran yang dipakai 

untuk menetralkan larutan analit (Syukri, 2003). 

Analit akan direaksikan dengan suatu bahan lain yang dapat diketahui jumlah 

molnya dengan tepat. Bila bahan tersebut berupa larutan, maka konsentrasinya 

dapat diketahui dengan teliti dan larutan yang demikian dinamakan larutan baku         

(Harjadi W, 2005). Ada beberapa syarat dalam menggunakan metode titrimetri, 

antara lain: 

a.  Reaksi harus berlangsung cepat. 

b. Reaksi berlangsung kuantitatif dan tidak ada reaksi samping. 

c. Kelebihan sedikit reagen penitran harus dapa diketahui dengan suatu indikator. 

Standar yang digunakan sebagai titran adalah standar primer atau standar 

sekunder yang telah di standarisasi dengan standar primer. Standar primer adalah 

larutan standar yang diketahui konsentrasinya dan disiapkan dengan menimbang 

reagen murni secara tepat. Sedangkan standar sekunder adalah larutan standar yang 

belum diketahui konsentrasinya tetapi setelah standardisasi dengan larutan standar 

primer dan diketahui kosentrasinya dapat dijadikan sebagai larutan titran. Menurut 

Syukri S. 2003, Syarat standar primer antara lain: 

a. Komposisi zat berada dalam keadaan murni. 

b. Hanya bereaksi pada kondisi titrasi. 

c. Mempunyai tetapan ionisasi besar. 

d. Tidak berubah atau bereaksi pada ruang terbuka. 
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2.5 Uji T-Independent 

Pengujian kebutuhan oksigen kimia dengan cara titrasi dan spektrofotometer 

uv-visibel dapat ditentukan ada atau tidaknya perbedaan rata – rata hasil 

absorbansinya. Uji t merupakan salah satu jenis uji hipotesis dalam ilmu statistik 

yang digunakan untuk menguji sampel dengan jumlah populasi kurang dari 30. Uji 

t dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kedua 

metode uji. Penarikan kesimpulan perbedaan antara kedua metode dilakukan 

dengan melihat t hitung dan t tabel yang didapat kemudian baru bisa ditarik 

hipotesis statistik.Hipotesis statistik adalah pernyataan dugaan mengenai satu atau 

lebih populasi (Walpole, 2011). Dalam ilmu hipotesis statistik terdapat dua jenis 

hipotesis yakni hipotesis nol dan hipotesis alternatif.  

Hipotesis nol (H0) merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan antara suatu parameter dengan suatu nilai tertentu, atau bahwa tidak ada 

perbedaan antara dua parameter. Hipotesis alternatif (Ha), merupakan hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara suatu parameter dengan suatu nilai 

tertentu, atau bahwa ada perbedaan antara dua parameter (Bluman, 2012). Uji t 

independent biasa digunakan untuk mengetahui hubungan antar parameter dengan 

syarat variasi diketahui dan harus sama antar keduanya. 

2.6 Verifikasi Metode 

Menurut Riyanto (2014), verifikasi metode adalah konfirmasi melalui 

pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu untuk 

suatu maksud khusus dipenuhi, dengan kata lain revalidasi metode bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana penyimpangan atau bias yang tidak dapat dihindarkan dari 

suatu metode pada kondisi normal sehingga seluruh elemen terkait telah 

dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa parameter analisis yang harus 

dipertimbangkan dalam validasi metode adalah linieritas, limit of detection (LOD), 

limit of quantitation (LOQ), presisi, akurasi, dan estimasi ketidakpastian 

pengukuran. 

Presisi merupakan kesesuaiaan pengukuran antara hasil uji dengan individual 

yang terjadi pada saat pengujian suatu contoh atau sampel. Presisi dapat ditentukan 
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dengan pengulangan pada sampel yang telah diukur dari suatu campuran yang 

homogen melalui penyebaran hasil individual. Presisi ditentukan sebagai 

simpangan baku atau biasa dikenal dengan SD atau sering disebut sebagai 

repitibility (keterulangan) atau reproducibility (ketertiruan) (Riyanto, 2009). 

Repeatibility merupakan metode yang dilakukan secara berulang kali dengan 

seksama yang dilakukan oleh seorang analis yang sama dan pada keadaan atau 

kondisi yang sama juga dengan interval waktu yang pendek. Sedangkan 

reproducibility merupakan metode yang dilakukan secara berulang kali dengan 

seksama yang dilakukan oleh seorang analis yang sama dan pada keadaan atau 

kondisi yang sama juga dengan interval waktu yang berbeda.Linieritas merupakan 

respon proposional antara konsentrasi analit dalam sampel yang dilakukan oleh 

kemampuan metode analisis. Batas terendah dan tertinggi analit yang dapat diterima 

dengan ditetapkannya keseksamaan, kecermatan, dan linieritas merupakan rentang 

metode.Variasi sekitar arah garis regresi merupakan pernyataan dari linieritas yang 

dapat dihitung dari hasil uji analit dalam sampel dengan berbagai sampel dengan 

berbagai konsentrasi analit yang dapat dimasukkan dalam persamaan matematik 

data.  

Parameter adanya hubungan linier digunakan koefesien korelasi (r) pada 

analisis regresi linier y= a + bx. Nilai r=+1 atau -1 yang bergantung pada arah garis 

yang menandakan adanya suatu hubungan linier. Kepekaan analisis terutama 

instrumen yang digunakan ditunjukkan adanya nilai a. Parameter-parameter lain 

yang harus ditentukan adalah simpangan baku residual (Sy). Koefesien korelasi (r) 

merupakan parameter hubungan kelinieran yang digunakan dan koefesien 

determinasi (R) pada analisis regresi linier y= bx + a (b adalah slope, a adalah 

intersep, x adalah konsentrasi analit dan y adalah respon instrumen). Rasio dari 

variasi yang dijelaskan terhadap variasi keseluruhan yang disebut sebagai koefesien 

determinasi. Sedangkan suatu ukuran hubungan linier antara dua set data dan 

ditandai dengan r disebut sebagai koefesien korelasi.  

Niali a=0 dan r=+1 atau -1 merupakan hubungan yang sempurna yang terjadi 

antara hubungan linier yang ideal dicapai dan tanda negatif (-) memberikan korelasi 

negatif yang ditandai oleh arah garis yang miring ke kiri, sedangkan tanda (+) 
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memberikan korelasi positif yang ditandai dengan arah garis yang miring ke kanan 

(Riyanto, 2009). 

Limit of detection (LOD) dan Limit of Quatitation (LOQ)Batas deteksi adalah 

parameter-parameter uji terbatas. Batas deteksi merupakan sampel yag dideteksi 

dimana jumlah analit terkecil yang dapat dideteksi yang masih memberikan respon 

signifikan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan blanko. Batas kuantitasi 

merupakan kuantitas terkecil dari sampel yang masih memenuhi parameter dan 

masih masuk kriteria cermat dan seksama. Berikut adalah cara untuk menentukan 

LOD dan LOQ yaitu: 

1. Signal-to-noise 

Metode signal-to-noise biasanya diterapkan untuk metode analisis yang 

menunjukkan suara dasar. Kebisingan puncak ke puncak disekitar waktu retensi 

ditentukan, lalu konsentrasi sampel yang menghasilkan serapan atau sinyal yang 

sama dari kebisingan untuk sinyal rasio diperkirakan. Besarnya kebisingan dapat 

diketahui dengan manual pada print out kromatogram atau dengan auto integrator 

pada instrumentasi. Untuk memperkirakan LOD diterima umumnya dari 3 signal-

to-noise ratio (S/N) dan untuk memeperkirakan LOQ diterima umumnya dari 10 

rasio signal-to-noise. 

2. Penentuan Blanko 

Penentuan blanko ditentukan apabila analisis blanko memberikan hasil standar 

deviasi lebih dari nol. diterapkan ketika analisis blanko memberikan hasil standar 

deviasi tidak nol. LOD merupakan konsentrasi analit yang terbaca dengan nilai 

blanko sampel lalu ditambahkan 3 standar deviasi, sedangkan LOQ merupakan 

konsentrasi analit yang terbaca dengan nilai blanko sampel lalu ditambahkan 10 

standar deviasi.berikut adalah persamaan untuk LOD dan LOQ : 

LOD = X+ 3Sb 

LOQ = X+ 10Sb 

Keterangan : 

x   = Konsentrasi rata-rata blanko 

Sb= Standar deviasi dari blanko.  

3. Kurva Kalibrasi 
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Kurva kalibrasi merupakan respon dari instrumen y yang berhubungan dengan 

konsentrasi x. Hal ini dapat ditentukan pada mode seperti y= bx + a. Model ini 

dipakai untuk menentukan sensitifitas b dan LOD dan LOQ. Sehingga LOD dan 

LOQ dapat dinyatakan sebagai berikut :  

LOD =3Sa/b 

LOQ =10Sa/b 

 

Keterangan :  

Sa = Standar deviasi dan b adalah slope. 

Limit deteksi (LOD) merupakan konsentrasi paling rendah dari analit dalam 

sampel yang telah terdeteksi, dan tidak terkuantitasi pada kondisi dibawah yang 

telah disepakati bersama-sama. Limit kuantisasi (LOQ) atau biasa dikenal dengan 

limit peloporan merupakan konsentrasi paling rendah dari analit dalam sampel yang 

ditentukan dengan tingkat presisi atau akurasi yang masih diterima, dan dibawah 

kondisi pengujian yang disepakati bersama-sama  (Kantasubrata, 2005).  

 


