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ABSTRACT 

The illegal gold mining at the districtof KuantanSingingiresulted the presence of 

dangerous heavymetalsin liquid waste in the riverof Kuantan Singingi. The aim of 

this study was to determine the contamination level of mercury and sulfate in 

Kuantan Singingi river water. Concentration of Hg was determined by using SSA 

while the concentration of sulfate was calculated by using UV-

VISspectrophotometry. The highestconcentrationof Hg(4.066 ppb) was found 

inthe thirdweek ofsampling timefromstation3, whilethe lowest (1.091 ppb) found 

inthe firstweek ofsampling timefrom station5. Hglevelsatstation3has passed 

thelimit of Hg contentaccording to Government RuleNo82, 2001(1 ppb). 

Thehighestsulfatecontent was found (25.065 mg/L) in thethirdweeks ofsampling 

timefrom station4andthe lowest (1.948 mg/L) was in the 

secondweekonstations8.Based onThe Goverment Rule No.82(2001),  thelevel of 

sulfate inall stationswaslower then water quality standard (400ppm). 

Keywords:heavymetals, SSA, UV-Vis spectrophotometry 

ABSTRAK 

Penambanganemastanpaizin (PETI) di 

KabupatenKuantanSingingimenghasilkanlimbahcairyang  

mengandunglogamberatberbahaya. Limbah yang 

dihasilkandaripertambanganemas, mengakibatkanpencemaranpada Sungai 

Singingi.Pada penelitian ini dilakukan analisa untuk menentukan tingkat 

pencemaran merkuri dan sulfat. 

AnalisisiniditentukanmenggunakanSpektropotemerSerapan Atom (SSA) 

untuklogam Hg, sementaraanalisision sulfatmenggunakanmetodaspektrofotometri 

UV-Vis. Kadar logamberat Hg yang tertinggi (4,066 

ppb)terdapatpadawaktupengambilansampelmingguketigapadastasiun 3, sedangkan 

yang terendah (1,091 

ppb)terdapatpadawaktupengambilansampelminggupertamapadastasiun 5. Kadar 

Hg padastasiun 3 telahmelewatiambangbatasmenurutPP No. 82 Tahun 2001 

yaitu(1 ppb).Padasulfattertinggi (25,065 

mg/L)terdapatpadawaktupengambilansampelminggu 3 padastasiun 4 danyang 

terendah (1,948 mg/L)terdapatpadaminggu 2 padastasiun 8.Menurut PP No. 82 
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Tahun 2001, kandungansulfat yang terdapatpadasemuastasiunberada 

dibawahbakumutu air (400 ppm). 

Kata Kunci:Logamberat, SSA, Spektrofotometri UV-Vis 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kawasan berkembang(growth 

city) yang ditandai dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Kompleksitas 

permasalahan yang multidimensi tersebut dihadapi oleh sektor pertambangannya. 

Hal ini ditandai dengan semakin maraknya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 

di Kabupaten Kuantang Singingi (Masberry, 2008).Semakin banyaknya kegiatan 

PETI yang berlangsung dapat menyebabkan semakin meningkatnya kandungan 

logam berat dalam badan perairan.Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin 

(PETI) yang terdapat di Kuansing lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari 

pada dampak positifnya. 

 Logam berat yang dihasilkan oleh kegiatan PETI tersebut sangat berbahaya 

bagi manusia, seperti logam berat Hg yang berasal dari penggumpalan emas 

dengan Hg. Dampak negatif dari Hg yang melebihi batas tidak hanya sekedar 

benjol-benjol di kulit tetapi juga kejang-kejang seperti penyakit Minamata di 

Jepang, dan seterusnya hingga mengakibatkan kelumpuhan syaraf (Darmono, 

2001). Sulfat dalam air dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, 

kegiatan pertanian dan perkebunan yang menimbulkan bau dan masalah korosi. 

Unsur sulfur juga merupakan unsur yang terdapat pada mineral bijih logam, 

seperti Hg terdapat dalam bentuk mineral HgS (cinnabar) (Cotton dan Wilkinson, 

1989). 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 202 

Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan 

Pertambangan Bijih Emas Dan Atau Tembaga, dengan kadar merkuri yang 

diperbolehkan yaitu 0,005 mg/L (5 ppb) dan Peraturan Pemerintah PP No. 82 

Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Pengambilan Sampel 

 Sampel diambil pada 10 stasiun, yang dimulaidarihulusungai (ST1 Desa 

Koto Baru) sampaikehilirsungai (ST10 

perbatasandesakotobarudengandesasungaipaku). Setiap 

stasiundiambildenganjarak ± 1000 (ST1 ke ST2 ± 1000 meter) 

danseterusnyasampaistasiun 10.Jarak pengambilan sampel Sulfat pada stasiun 1 

dengan stasiun 2 adalah ± 1 Km, sedangkanuntuk pengambilan sampel merkuri 

padastasiun 1 dengan stasiun 2 adalah ± 2 Km. Masing-masing stasiun sampel 

tersebut diambil 3 titik, yaitu tepi kiri, tengah dan tepi kanan lalu 

dikompositkan.Pengambilan sampel dilakukan dengan 3 interval waktu yaitu 

dengan jarak masing-masing interval adalah 7 hari.  

b. Pengolahan Sampel 
 Sampel yang telah diambil, disaring dengan kertas saring Whatman 42 untuk 

menjernihkan sampel, kemudian sampel dimasukkan kedalam botol polietilen dan 

siap dianalisis.Untuk analisis merkuri, sampel yang diambil diawetkan dengan 
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penambahan asam nitrat (HNO3) pekat sampai pH ≤2. Bila contoh disimpan 

dalam botol gelas, analisa tidak boleh lebih dari 38 hari. Bila contoh disimpan 

dalam botol polietilen, analisa tidak boleh lebih dari 13 hari. Untuk analisis sulfat, 

sampel yang diambil diawetkan dengan pendinginan.Sampeltahanselama 28 hari. 

Kadar Merkuri dianalisis dengan menggunakan metode AAS. Kadar Sulfat 

dianalisis dengan menggunakan metodespektrofotometrisinartampak. 

 

c. Penentuan Merkuri dengan AAS melalui pembentukan uap dingin (SNI 

01-3554-1998) 

Pembuatan kurva kalibrasi 

Diatur alat AAS dan dioptimalkan sesuai dengan petunjukpenggunaan alat 

untuk pengujian kadar merkuri.Kemudiandimasukkan 100 mL tiap-tiap larutan 

standar raksa yang mengandung 0; 2,5; 5,0; 10,0; 15,5 dan 20,0 μg/L kedalam 

Erlenmeyer 250 mL.sebanyak 5 mL H2SO4 pa dan 2,5 mL 

HNO3ditambahkankedalam masing-masing Erlenmeyer.Selanjutnya sebanyak 15 

mL larutan KMnO4ditambahkan kedalam masing-masing Erlenmeyer dan biarkan 

selama 15 menit.Sebanyak 8 mL larutan K2S2O8ditambahkan kedalam masing-

masing Erlenmeyer dan dipanaskan selama 2 jam dalam penangas air pada 

95˚C.Didinginkan pada suhu ruang dan ditambahkan 6 mL larutan 

(NH2OH)2.H2SO4 untuk mengurangi kelebihan permanganat.Sebanyak 5 mL 

larutan NaBH4dimasukan kedalam masing-masing Erlenmeyer dan segera 

hubungkan dengan peralatan pemberian udara.Kemudian buat kurva kalibrasi dari 

data diatas dan ditentukan persamaan regresi linearnya. 

Penentuan kadar merkuri 

Sebanyak 100 mL sampel, dimasukkan kedalam Erlenmeyer.Kemudian 

ditambahkan 5 mL H2SO4 pa dan 2,5 mL HNO3 kedalam masing-masing 

Erlenmeyer.sebanyak 15 mL larutan KMnO4ditambahkan kedalam masing-

masing Erlenmeyer dan dibiarkan selama 15 menit.Selanjutnya ditambahkan 8 

mL larutan K2S2O8 kedalam masing-masing Erlenmeyer dan dipanaskan selama 2 

jam dalam penangas air pada 95˚C.Didinginkan pada suhu ruang dan ditambahkan 

6 mL larutan (NH2OH)2.H2SO4 untuk mengurangi kelebihan 

permanganat.Kemudian ditambahkan 5 mL larutan NaBH4 kedalam masing-

masing Erlenmeyer dan segera hubungkan dengan peralatan pemberian udara. 

 

d. Penentuan Sulfat dengan Metoda Turbidimetri (SNI 06-2426-1991) 

Penentuan waktu kestabilan koloid 

Sebanyak 100 mL larutan standar 10 ppm dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL. Kemudian ditambahkan 5 mL larutan kondisi dan diaduk 

dengan pengaduk magnet.Selanjutnya ditambahkan 1 sendok kristal BaCl2.2H2O, 

diteruskan pengadukan selama 1 menit.Kemudiandimasukkan kedalam kuvet, 

diukur serapannya berdasarkan interval waktu untuk menentukan waktu 

kestabilan koloid. Dibuat grafik antara absorban dengan waktu kestabilan koloid. 

 

PenentuanPanjangGelombang Optimum 

Sebanyak 100 mL larutan standar 10 ppm dimasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 mL. Kemudian ditambahkan 5 mL larutan kondisi dan diaduk 

dengan pengaduk magnet.Kemudian ditambahkan 1 sendok kristal BaCl2.2H2O, 

diteruskan pengadukan selama 1 menit. Selanjutnya dimasukkan kedalam kuvet, 
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diukur serapannya sesuai waktu kestabilan koloid berdasarkan perbedaan panjang 

gelombangnya untuk menentukan panjang  gelombang optimum. Dibuat grafik 

antara absorbansi dengan panjang gelombang. 

 

PembuatanKurvaKalibrasi 

Sebanyak 100 mL larutan baku 0, 5, 10, 15, 20 dan 25 ppm dimasukkan 

kedalam Erlenmeyer 250 mL. Kemudian ditambahkan 5 mL larutan kondisi dan 

diaduk dengan pengaduk magnet. Tambahkan 1 sendok kristal BaCl2.2H2O, 

diteruskan pengadukan selama 1 menit. Selanjutnya dimasukkan kedalam kuvet, 

diukur serapan larutan pada panjang gelombang optimum dan dibuat kurva 

kalibrasi dari data yang diperoleh. 

Penentuan Kadar Sulfat dalam Sampel Air 

Sebanyak 100 mL sampel dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 mL. 

Kemudian ditambahkan 5 mL larutan kondisi dan diaduk dengan pengaduk 

magnet.Ditambahkan 1 sendok kristal BaCl2.2H2O, diteruskan pengadukan 

selama 1 menit.Apabila sampel uji berwarna, maka dilakukan tahapan (1) sampai 

(3) tanpa penambahan BaCl2.2H2O. Selanjutnya dimasukkan kedalam kuvet pada 

alat spktrofotometer dan diukur serapannya pada panjang gelombang 

optimum.Dihitung kadar sulfat dalam sampel dengan menggunakan kurva 

kalibrasi yang sudah dibuat dalam satuan mg/L. 

 

e. Penentuan Debit Air Sungai 

1. Pengukuran lebar, kedalaman dan kecepatan aliran air sungaidilakukan 

pada waktu yang sama dengan pengambilan sampel. 

Lebar sungai diukur dengan menggunakan alat ukur panjang berupa meteran 

pada penampang basahnya.Kedalaman sungai diukur dengan memasukkan 

sebatang tongkat kayu kedalam sungai lalu diukur panjang tongkat yang 

terendam.Kecepatan aliran air sungai diukur dengan cara menghitung jarak 

tempuh suatu jenis pelampung yang mengalir bebas dipermukaan sungai dalam 

satu detik. 

2. Perhitungan debit air sungai 

Debit aliran air limbahdan air sungaidihitungdenganrumus: 

  Dp = l x h x v  (m
3
/detik) 

  Dp  = debit aliran limbah dan sungai (m
3
/detik) 

  l  = lebar penampang basah limbah dan sungai (meter) 

  h  = kedalaman penampang basah limbah dan sungai (meter) 

  v  = kecepatan aliran limbah dan sungai (meter/detik) 

 16 jam/hari = 57600 detik/hari 

Beban pencemaran kedalam sungai: 

  Beban pencemaran = konsentrasi logam / Dp(Asdak, 1995). 

f. Analisis Data 

Data hasilpenentuankandunganMerkuri (Hg) dan Sulfat pada Sungai Singingi 

Kuansing yang di perolehdibuatdalambentuktabeldangrafik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Hasil analisis pH, temperatur, Hgdan SO4
2-

 pada air Sungai Singingi 

Kuansing dari 10 lokasi sampling untuk sulfat dan 5 lokasi sampling untuk 

merkuri dengan 3 kali variasi pengambilan sampel dari tanggal 2 – 16 Maret 2013 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1:Hasil Analisis temperatur, pH, Hg dan sulfat. 

Sampel Parameter Fisika Parameter Kimia 

Stasiun Pengambilan Temperatur pH Hg µg/L SO4
2- 

mg/L 

ST1 (SO4
2-

) 

ST1 (Hg) 

Pertama 29 6,7 2,727 16,883 

Kedua 30 4,2 2,231 21,299 

Ketiga 28 5,02 3,917 13,766 

ST2 (SO4
2-

) 

Pertama 31 6,2 - 17,143 

Kedua 29 5,87 - 11,558 

Ketiga 30 5,14 - 20,259 

ST3 (SO4
2-

) 

ST2 (Hg) 

Pertama 28 5,4 2,38 17,143 

Kedua 33 5,02 1,785 17,273 

Ketiga 34 6,17 3,966 17,662 

ST4 (SO4
2-

) 
Pertama 30 4,8 - 14,675 

Kedua 28 4,9 - 9,610 

Ketiga 32 3,78 - 25,065 

ST5 (SO4
2-

) 

ST3 (Hg) 

Pertama 29 5,7 2,132 22,208 

Kedua 32 5,2 1,537 17,792 

Ketiga 29 4,69 4,066 16,493 

ST6 (SO4
2-

) 
Pertama 28 5,3 - 11,039 

Kedua 31 5,02 - 22,467 

Ketiga 29 4,7 - 16,753 

ST7 (SO4
2-

) 

ST4 (Hg) 

Pertama 30 5,42 1,884 15,454 

Kedua 31 3,98 2,231 18,831 

Ketiga 28 6,02 2,876 8,831 

ST8 (SO4
2-

) 

Pertama 29 5,2 - 14,415 

Kedua 31 4,3 - 1,948 

Ketiga 31 5,5 - 21,558 

ST9 (SO4
2-

) 

ST5 (Hg) 

Pertama 31 4,12 1,091 19,870 

Kedua 28 4,8 2,578 24,675 

Ketiga 29 5,01 1,339 8,701 

ST10 (SO4
2-

) 

Pertama 30 4,5 - 22,467 

Kedua 28 4,8 - 18,312 

Ketiga 29 5,1 - 14,805 

NilaiAmbangbatas ±3* 6-9* 1** 400** 

 Dari data hasil analisis kandungan Hgdan SO4
2-

 yang terdapat pada Tabel 1 

diatas dapat digambarkan dengan diagram hasil analisis kandungan Hg dan sulfat 

seperti pada Gambar 1 dan 2. 
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Gambar 1. Diagram hasil analisis kandungan merkuri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Diagram hasil analisis kandungan sulfat. 

Nilai pH sampel yang diperoleh dari hasil penelitian air sungai 

Singingiberkisar 3,78 - 6,7. Nilai pH ini kurang dari 6 dan nilai pH yang 

dipersyaratkan menurut PP No. 82 Tahun 2001 untuk air baku dan KepMen LH 

No. 202 Tahun 2004 untuk air limbah dari kegiatan penambangan bijih emas dan 

atau tembaga adalah 6-9. Tingginya tingkat keasaman air limbah dan air Sungai 

Singingi ini disebabkan oleh kegiatan penambangan emas itu sendiri, dimana 

kegiatan penambangan emas ini mengolah tanah dan batuan yang ada, sehingga 

keadaan tanah dan air di Sungai Singingi ini menjadi asam. 

Konsentrasi merkuri (Hg) yang tertinggi (4,066 ppb) terdapat pada stasiun 

3 (ST3) pada waktu pengambilan sampel minggu ketiga. Kandungan Hg yang 

didapat pada ST3 telah melebihi ambang. Pada stasiun 3 ini terdapat jumlah 

dompeng yang banyak untuk penambang emas. Tingginya konsentrasi Hg yang 

terdapat pada ST3 ini dikarenakan pada ST3 ini terjadinya proses amalgamasi 

emas dengan air raksa.Para pekerja tambang melakukan proses pengikatan emas 

dengan raksa pada ST3 ini. Pada waktu pengambilan sampel ketiga ini adalah 
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waktu kegiatan pertambangan sedang berlangsung dan terjadi aktivitas 

amalgamasi emas, sehingga menghasilkan Hg lebih banyak. 

 Kandungan Hg pada ST1 dengan konsentrasi tertinggi (3,917 ppb) 

terdapat pada pengambilan sampel minggu ketiga, sedangkan pada minggu 

pertama dan kedua diperoleh konsentrasi Hg  sebesar 2,727 ppb; 2,231 ppb. 

 Pada stasiun ST2pengambilan sampel pertama, kedua dan ketiga 

didapatkan kadar Hg yaitu 2,38 ppb; 1,785 ppb dan 3,966 ppb. Kadar Hg pada 

ST2 sudah beradadiatas nilai ambang batas menurut PP No. 82 Tahun 2001 yaitu 

0,001 ppm(1 ppb), sedangkan menurut KepMen LH No. 202 Tahun2004 dengan 

nilai ambang batas 0,005 ppm (5 ppb) masih berada di bawah nilai ambang batas. 

 Kadar Hg pada stasiun 4 (ST4) pada waktu pengambilan sampel pertama, 

kedua dan ketiga adalah 1,884 ppb; 2,231 ppb dan 2,876 ppb. Kadar Hg di ST4 

pada waktu pengambilan sampel pertama, kedua dan ketigatidak melebihi ambang 

batas konsentrasi Hg yang diperbolehkan menurut KepMen LH No. 202 

Tahun2004 yaitu (5 ppb),tetapi melebihi nilai ambang batas menurut PP No. 82 

Tahun 2001 yaitu (1 ppb).  

Kandungan Hg yang paling rendah (1,091 ppb) terdapat pada stasiun ST5. 

Lokasi ST5merupakan hilir sungai. Tingginya kadar Hg pada hilir sungai ini 

disebabkan oleh karena tingginya Hg yang terdapat pada stasiun sebelumnya. 

Tingginya kadar Hg yang masuk kedalam sungai secara terus menerus akan dapat 

menyebabkan keracunan, karena Hg mempunyai daya racun tinggi. 

Dari analisis yang dilakukan dilaboratorium, diperoleh bahwa kandungan 

sulfat yang tertinggi (25,065 ppm) terdapat pada stasiun 4 (ST4). ST4 yang 

memiliki kadar sulfat yang tinggi karena disebabkan oleh adanya proses 

pembusukan dari biomassa vegetasi yang terendam dalam sungai ini. Dalam 

sungai ini banyak terdapat pohon-pohon kayu yang telah mati dan membusuk 

terendam didalamnya, dan didekat ST4 juga terdapat perkebunan sawit. 

Pemakaian pupuk pada perkebunan kelapa sawit salah satu sumber dari ion sulfat 

dalam air.Pupuk yang adadiperkebunansawitakanterbawaoleh air 

hujanmengalirmasukkebadansungai. 

 Kadar sulfat pada ST1 pada waktu pengambilan sampel pertama, kedua 

dan ketiga adalah 16,883 ppm; 21,299 ppm dan 13,766 ppm. Kandungan sulfat 

yang tinggi pada ST1 ini disebabkan oleh proses penggalian tanah dan batuan 

yang akan memecah mineral-mineral logam yang terdapat dalam batuan dan tanah 

secara alami.Pada umumnya, banyak mineral-mineral logam yang terdapat di 

alam berada dalam bentuk mineral sulfida. Karena adanya proses penggalian dan 

pemecahan batuan dan tanah tersebut, menyebabkan kondisi pH tanah dan air 

menjadi asam sehingga akan dapat melarutkan logam-logam yang terdapat secara 

alami tersebut dan mineral sulfida tersebut bisa teroksidasi menjadi sulfat. 

 Kadar sulfat pada ST2 terendah (11,558 ppm)  terdapat pada pengambilan 

sampel kedua. Hal ini kemungkinan di sebabkan tingginya debit air sungai akibat 

banjir. Kadar sulfat pada ST3 pada waktu pengambilan pertama, kedua dan ketiga 

adalah 17,143 ppm; 17,273 ppm dan 17,662 ppm. Pada ST3 ini, kadar sulfat 

memperlihatkan kandungannya tidak terlalu berbeda.  

 Kadar sulfat pada ST5 memiliki konsentrasi tertinggi (22,208 ppm) pada 

pengambilan sampel pertama, sedangkan kadar sulfat terendah (16,493 ppm)pada 

pengambilan ketiga. Kadar sulfat pada ST6 memiliki konsentrasi terendah(11,039 

ppm) pada waktu pengambilan pertama, sedangkan yang tertinggi (22,467 ppm) 
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terdapat pada waktu pengambilan kedua. Sampel ST7 memiliki kadar sulfat 

terendah (8,831 ppm) pada waktu pengambilan sampel ketiga. Pada pengambilan 

sampel pertama dan kedua memiliki kadar sulfat 15,454 ppm dan 18,831 ppm. 

 Kadar sulfat pada ST8 pada pengambilan sampel pertama, kedua dan 

ketiga adalah 14,415 ppm; 1,948 ppm dan 21,558 ppm. Kadar sulfat pada ST9 

memiliki konsentrasi tertinggi pada pengambilan kedua (24,675 ppm), sedangkan 

terendah terdapat pada pengambilan ketiga (8,701 ppm). Kadar sulfat pada ST10 

pengambilan sampel pertama, kedua dan ketiga adalah 22,467 ppm; 18,312 ppm 

dan 14,805 ppm. 

 Menurut PP No. 82 Tahun 2001, tentang pengolahan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air, kandungan sulfat yang terdapat pada semua stasiun 

dan waktu pengambilan sampel pertama, kedua dan ketiga masih berda dibawah 

baku mutu air yaitu 400 ppm. 

 

Hasil analisis debit aliran sungai dan beban pencemaranterhadap badan air 

Sungai Singingi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2: Hasil analisis debit aliran airSungai Singingi dan beban pencemaran 

 

Hasil pengukuran debit aliran sungai I dari kegiatan pertambangan emas 

pada waktu pengambilan sampel pertama, kedua dan ketiga diperoleh sebesar 

238,009 L/detik; 176,236 L/detik dan 173,067 L/detik. Sedangkan pada sungai II 

adalah 38,263 L/detik; 46,780 L/detik dan 38,203 L/detik.  

 Dari analisis di dapat besarnya beban pencemaran rata-rata logam Hg 

adalah 6,4
-06

Kg/hari sedangkan ion SO4
2-

adalah 3,6
-05

.  Hasil yang diperoleh ini 

perlu dicermati.Kegiatan pertambangan emas yang meningkat baik yang terjadi 

dalam skala kecil maupun besar dengan proses kegiatannya berlangsung selama 

16 jam dan menghasilkan limbah selama lebih kurang 2 jam/hari, maka limbah 

dalam jumlah besar akan dialirkan ke badan air Sungai Singingi. Semakin banyak 

limbah yang dihasilkan, maka semakin besar pula sumbanganlogam berat tersebut 

dalam perairan Sungai Singingi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kandungan Hg dan SO4
2-

 

pada air Sungai Singingi, maka dapat disimpulkansebagai berikut:Kandungan 

merkuri di Sungai Singingi berkisar antara 1,091 - 4,066 ppb. Sedangkan 

kandungan Sulfat pada air Sungai Singingi berkisar anatara 1,948 - 25,065 ppm. 

Kandungan sulfat untuk semua stasiun belum melewati nilai ambang batas 

maksimum. Kandungan merkuri kelima stasiun telah melewati nilai ambang batas 

yang diperbolehkan, sedangkan kandungan sulfat pada semua stasiun belum 

melewati nilai ambang batas. Dari analisis di dapat besarnya beban pencemaran 

 

Parameter 

 

Pengukuran 

Debit sungai 

I (m
3
/hari) 

Debit sungai 

II (m
3
/hari) 

Bebanpencemaran 

(Kg/hari) 

 

Hg 

danSulfat 

1 238,009 38,263  

6,4
-06

 

3,6
-05

 
2 176,236 46,780 

3 173,067 38,203 
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rata-rata logam Hg adalah 6,4
-06

Kg/hari sedangkan ion SO4
2-

adalah 3,6
-05

. Dari 

analisis debit sungai I  di dapat adalah 238,009 L/detik; 176,236 L/detik dan 

173,067 L/detik. Sedangkan pada sungai II adalah 38,263 L/detik; 46,780 L/detik 

dan 38,203 L/detik. Jika di bandingkan dengan PP No. 82 Tahun 2011 maka, 

kandungan Hg yang di dapat telah melewati nilai ambang batas. Sedangkan sulfat 

belum melewati nilai ambang batas. 

Berdasarkanhasilpenelitian yang 

telahdilakukanterhadapkandunganmerkuri dan sulfat pada limbah tambang emas 

di Sungai Singingi,makaperlu dilakukan : Penelitian lebih lanjut dengan 

menganalisis parameter logam lainnya yang berkaitan dengan limbah cair 

kegiatan pertambangan emas. Pengendalian kegiatan pertambangan emas tanpa 

izin yang dimonitori dan diawasi dengan ketat oleh pemerintah setempat dan 

instansi terkait.   
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