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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Masalah Air merupakan inti dari kehidupan. Dengan adanya air, semua 

makhluk hidup yang ada di bumi ini  dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Air meliputi sekitar 75% permukaan bumi ini. Air sangat penting bagi tubuh manusia 

karena meliputi 50-70% dari seluruh berat tubuh.[Nurlina Mayasari ”2015]  

Di masa ini, air menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang 

serius, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari 

berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas sumber daya air telah  

mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas sudah tidak mampu 

memenuhi kebutuhan yang terus meningkat . Permasalahan yang timbul yakni sering 

dijumpai bahwa kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat 

kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat bahkan di beberapa tempat 

bahkan tidak layak untuk diminum. Air yang layak diminum, mempunyai standar  

persyaratan  tertentu  yakni persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat 

tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi  jika  ada  salah  satu  parameter   saja  yang  

tidak  memenuhi  syarat maka air tesebut tidak layak untuk diminum. Pemakaian air 

minum yang tidak memenuhi  standar  kualitas  tersebut  dapat  menimbulkan  

gangguan kesehatan, baik secara langsung dan cepat mau pun tidak langsung dan 

secara perlahan. 

Tetapi permasalahan pada Penerimaan Sampel Air di Laboratorium  UPTD  

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat ini masih 

menggunakan system manual. Proses penerimaan sampelnya  masih tertulis, Data  

pelanggan  yang  masuk  di catat dalam buku catatan, sehingga  seiring berjalannya 

waktu catatan tersebut terus menerus bertambah dan bertumpuk. UPTD Dinas  

Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung ini sering mengalami 
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kesulitan ketika ingin mencari data pelanggan beberapa tahun sebelumnya untuk 

membandingkan hasil uji Sampel ditahun berikutnya.  

 

Beberapa penelitian terdahulu yang kami gunakan dalam penelitian ini diantaranya: 

a. Analisa  Penggunaan Aplikasi  Android  Meter  Reading  PDAM Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Choirul Anwar , Hardiyan.[1]  

b. Simulasi  Monitoring  Penggunaan  Debit  dan  Kualitas Air Pada Pipa 

Penyaluran Berbasis  Android  dan  Modul  Mikrokontroler  AVR .[2] 

c. Aplikasi Identifikasi Sampel  Air Layak  Uji  dengan Standar  Nasional 

Indonesia (SNI)   pada  Dinas Pekerjaan Umum  Unit  Pelayanan Terpadu 

Pengujian Provinsi Riau Ahmad  Fauzi Aulia Unang Rio.[3] 

d. Penelitian  Nurlina Mayasari “Analisi  kualitas air sumur dangkal  kecamatan 

Bontoala kota Makasar” jurusan sipil fakultas teknik universitas hasanuddin 

Makassar 2015.[4]  

e. Layanan  pengujian  kualitas  air ”DLH Kota Probolinggo” Tahun 2018.[5]  

f. Rancang Bangun Sistem Layanan Laboratorium Lingkungan pada Unit 

Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Jawa Timur.[6] 

g. Analisis Kualitas Badan Air Dan Kualitas Air Sumur Di Sekitar Pabrik Gula 

Rejo Agung Baru Kota Madiun”Susanti Oktavia  Ningrum”(2018).[7] 

h. Identifikasi Sumber Pencemaran Dan Analisis Kualitas Air Tukad Saba 

Provinsi Bali,Putu Desy Darmasusanti(2017).[8] 

i. Pemeriksaan Kualitas Air Sungai Sei Kera Medan dengan Metode 

Spektrophotometr”Emi Rahmi, Meida Nugrahalia, Abdul Karim”(2017).[9] 

j. Kajian Kualitas Air Dan Status Mutu Air Sungai Metro Di Kecamatan Sukum 

KotaMalang”Azwar Ali,Soemarno,Mangku Purnomo”(2017).[10] 
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Berdasarkan uraian diatas, maka akan sangat terbantu jika pembuatan system 

Aplikasi Android untuk  data  pelanggan diterapkan. Oleh karena itu, penulis 

melakukan penelitian dengan judul ”Aplikasi penerimaan sampel berbasis 

andorid di UPTD Laboraturium Lingkungan DLH Provinsi Bangka Belitung”. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk memeriksa kualitas air di Bangka Belitung ,kimia, dan mikrobiologi 

berdasarkan baku mutu air Peraturan Gubernur Bangka Belitung.  

b. Untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat pencemaran air di Kepulauaan 

Bangka Belitung dengan menggunakan Metode Storet berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003.  

c. Untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat pencemaran air di Kepulauaan 

Bangka Belitung dengan menggunakan Metode Indeks Pencemaran 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 

2003. 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dapat disusun sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana tingkat kualitas air masyarakat di Kepulauaan Bangka Belitung 

jika dilihat dari parameter fisika, kimia dan mikrobiologi ? 

b. Bagaimana mutu kualitas air masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung jika 

dilihat dengan penentuan mutu kualitas air menggunakan Metode Storet?  

c. Bagaimana mutu kualitas air masyarakat di Kepulauaan Bangka Belitung jika 

dilihat dengan penentuan mutu kualitas air menggunakan Metode Indeks 

Pencemaran? 
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1.4.  Batasan Masalah 

Dalam memberikan penjelasan dari permasalahan guna memudahkan dalam 

menganalisis, maka terdapat pembatasan masalah yang diberikan pada penulisan 

kuliah praktek mengenai kualitas di Kepulauaan Bangka Belitung antara lain:  

a. Penelitian ini dilakukan pada skala laboratorium.  

b. Pengambilan dan pengujian sampel dilakukan terhadap 1 titik air di 

tiap kelurahan dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu sehingga 

dari jumlah 6 sampel di mana ada yang mewakili 2 sampel pada tiap 

kelurahan hanya diambil 1 sampel saja. 

c. Standar pengujian kualitas air dengan parameternya mengacu pada 

Peraturan Gubernur Bangka Belitung.  

d. Parameter pengujiannya yaitu secara fisik, kimia, dan mikro biologi 

dan hanya menggunakan parameter yang dibutuhkan saja.  

e. Penentuan mutu kualitas air menggunakan Metode Storet dan metode 

Indeks Pencemaran yang bersumber dari Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan kuliah peraktek ini adalah sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan 

Berisi latar belakang identifikasi masalah, tujuan penulisan, pokok masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan.  

BAB II LandasaTeori 

Berisi memaparkan tentang kondisi kualitas air di Kepulauaan Bangka 

Belitung, teori, konsep dasar tentang penentuan Mutu Kualitas Air, serta teori dasar 

standar kualitas air dan baku mutu Air.  
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BAB III Organisasi 

Berisi tahapan penelitian yang dilakukan dan pelaksanaan pengumpulan data 

berdasarkan pada pendekatan teori yang diuraikan.  

BAB IV Pembahasan 

Berisi data yang di peroleh dari proses pengumpulan, yang selanjutnya 

dilakukan pengolahan untuk kepentingan analisis yang menghasilkan tingkat 

pengoptimalisasian studi.  

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan pada hasil analisis 

yang telah dilakukan dalam kuliah praktek ini. 

  

 

 

 


