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ABSTRACT 

Discovery of natural resources such as gold in Kuantan Singingi Riau province  

increased the gold mining in the watershed singingi which break the balance of 

ecosystem. Accumulation of  Cd causes kidney disfunction and cause injury on nose 

duct. A high concentration of nitrate ion causes an uncontrolled growth of algae and 

other plants which decreased the concentration of oxygen dissolved in water. In this 

study, the contribution of heavy metal Cd and nitrate to Singingi river’s water was 

analyzed. The concentration of Cd was determined by Atomic Absorption 

spectrophotometry, while nitrate ion was determined by the brucine sulfate method and 

analyzed by visible spectrophotometer. Water samples were taken at 10 stations along 

the river singingi. The results showed that the Cd content was not detected, while the 

highest nitrate content was found in the 10
th

 station, i.e. 1.582 ppm.  

Keywords: Cd, gold mining, nitrate ion 

ABSTRAK 

Penemuan potensi alam berupa komoditas emas di daerah Kuantan Singingi Provinsi 

Riau menyebabkan semakin meningkatnya penambangan emas di daerah aliran Sungai 

tersebut, yang berdampak negatif pada kehidupan ekosistem. Akumulasi logam berat 

Cd yang melebihi batas yang diperbolehkan dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal 

dan menyebabkan luka pada saluran hidung. Konsentrasi nitrat yang tinggi dapat 

menyebabkan pertumbuhan ganggang dan tumbuhan lain tidak terkendali sehingga 

dapat menghabiskan jumlah oksigen terlarut di perairan. Pada penelitian ini dianalisis 

kontribusi logam berat Cd dan ion nitrat terhadap air Sungai Singingi.  Untuk penentuan 

logam berat Cd ditentukan dengan Spektrofotometri serapan atom, sedangkan ion nitrat 

ditentukan dengan metode brusin sulfat dan dianalisis dengan spektrofotometer sinar 

tampak. Pengambilan contoh air dilakukan pada 10 stasiun yang diambil di sepanjang 

aliran Sungai Singingi, sebanyak 3 kali pengambilan contoh air. Dari hasil analisis 

diperoleh kandungan Cd yang berada dibawah ambang batas sedangkan kandungan 

nitrat tertinggi yaitu sebesar 1,852 ppm yang diperoleh pada stasiun 10.  

Kata kunci: Ion Nitrat, logam Cd, penambangan emas 

 

 

 



2 
 

PENDAHULUAN 

 Meningkatnya kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah 

Kuantan Singingi Provinsi Riau dipicu oleh penemuan potensi alam komoditi emas 

disepanjang Sungai Singingi, diantaranya di Desa Tanjung Pauh, Desa Sungai Paku dan 

Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Masberry, 

2008). Kegiatan penambangan ini pada umumnya menimbulkan kerusakan lingkungan 

yang cukup berarti. Beberapa wilayah potensi emas di Kuansing merupakan wilayah 

hutan lindung dan merupakan daerah hulu sungai (sumber air), sehingga dampak 

kerusakan di daerah tersebut menjadi sangat merugikan bagi kehidupan atau makhluk 

hidup yang berada di daerah hilir. 

Dampak penting yang terjadi dapat berupa kerusakan hutan, tanah, penurunan 

kualitas air, penurunan kesehatan penduduk, punahnya biota air terjadinya pencemaran 

lingkungan perairan dan kerusakan lingkungan sekitar. Pembukaan lahan secara besar-

besaran untuk penambangan akan mengakibatkan tanah longsor dan banjir serta 

pendangkalan sungai. Lahan yang digali untuk membuat lubang tambang dan limbah 

tambang yang dihasilkan akan mencemari lingkungan perairan Sungai Singingi, 

sehingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang memanfaatkan air 

sungai tersebut. Sungai Singingi mempunyai fungsi penting sebagai sarana irigasi 

pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan MCK dan sebagai bahan baku air minum 

(Widhiyatna, 2005). 

Salah satu masalah yang paling meresahkan bagi masyarakat di sekitar lokasi 

PETI adalah logam berat yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan emas seperti 

logam Cd yang berasal dari pelarutan logam secara alami karena kegiatan penggalian 

tanah dan penghancuran batuan. Akumulasi logam berat Cd yang melebihi batas yang 

diperbolehkan dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal dan menyebabkan luka pada 

saluran hidung dan kulit (Darmono, 2001). 

Selain logam berat yang dihasilkan kegiatan PETI tersebut, anion seperti nitrat 

juga akan membahayakan kesehatan manusia. Nitrat di perairan berasal dari air hujan, 

aktivitas industri, limbah domestik, kegiatan pertanian dan perkebunan yang 

menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen. Kandungan nitrat yang tinggi di 

perairan dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi yaitu proses peningkatan kadar 

nutrient dalam perairan yang dapat menurunkan kadar oksigen terlarut di perairan 

sehingga dapat membahayakan kehidupan biota air lainnya (Dewi, 2009). 

METODE PENELITIAN 

a.Pengambilan Sampel 

Sampel diambil pada 10 stasiun, yang dimulai dari hulu sungai (ST1, Desa Koto 

Baru) sampai ke hilir sungai (ST10, Perbatasan Desa Koto Baru dengan Desa Sungai 

Paku). Setiap stasiun diambil dengan jarak ± 1000 meter (ST1 ke ST2 berjarak ± 1000 

meter) dan seterusnya sampai stasiun 10.Masing-masing stasiun sampel tersebut 

diambil 3 titik, yaitu tepi kiri, tengah dan tepi kanan, kemudian dihomogenkan. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 3 interval waktu yaitu dengan jarak masing-

masing interval adalah 7 hari. 

 Sampel air sungai diambil dengan menggunakan water sampler yang 

dimasukkan kedalam sungai, setelah water sampler didorong hingga kedasar sungai, 
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kemudian ditarik keatas sampai terisi penuh (SNI 06-2412-1991), kemudian diukur 

suhu dan pH nya. 

b. Pengawetan Sampel 

 Untuk analisis kadmium sampel yang diambil diawetkan dengan penambahan 

asam nitrat (HNO3) pekat sampai pH ≤ 2. Sampel tahan selama 6 bulan.Untuk analisis 

nitrat, sampel yang diambil diawetkan dengan penambahan asam sulfat (H2SO4) pekat 

sampai pH ≤ 2, kemudian sampel didinginkan. Sampel tahan selama 48 jam. 

c. Preparasi Sampel  

Sampel yang telah diambil dan dimasukan kedalam botol polietilen, disaring 

dengan kertas saring Whatman 42 pada corong penyaring untuk menjernihkan sampel 

dari kotoran semisal lumpur dan pasir, kemudian sampel dimasukkan kedalam botol 

polietilen dan siap dianalisis. 

d. Analisis Sampel 

Penentuan Kadmium dengan AAS Nyala secara langsung (SNI 06-6989.16-2004). 

Pembuatan kurva kalibrasi 

Untuk pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan mengoptimalkan alat AAS 

sesuai petunjuk penggunaan alat. Kemudian dibuat larutan kerja dengan variasi kadar 

kadmium 0,0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 dan 2,5 mg/L, lalu diukur masing-masing larutan kerja 

yang telah dibuat pada panjang gelombang 228,80 nm. Setelah diperoleh hasil, 

selanjutnya dibuat kurva kalibrasi untuk mendapatkan persamaan garis regresi. 

Penentuan kadar kadmium 

Masing-masing sampel yang sudah dipersiapkan lalu diukur dan selanjutnya 

dihitung kadar kadmium dengan menggunakan persamaan regresi linearnya yang 

diperoleh dari kurva kalibrasi. 

Penentuan Nitrat dengan Metoda Brusin Sulfat (SNI 06-2480-1991) 

Penentuan waktu kestabilan warna 

Dimasukkan 10 mL larutan standar 1,0 ppm kedalam Erlenmeyer 50 mL lalu 

ditambahkan 2 mL larutan NaCl 30% dan 10 mL larutan H2SO4 (4:1), aduk perlahan-

lahan dan dibiarkan dingin. Selanjutnya ditambahkan 0,5 mL larutan campuran brusin-

asam sulfanilat, aduk perlahan-lahan dan dipanaskan di atas penangas air pada suhu 

95°C selama 20 menit kemudian didinginkan. Setelah larutan dingin, dimasukkan 

kedalam kuvet dan diukur serapannya setiap interval waktu 1 menit selama 20 menit. 

Hasil serapan yang diperoleh dibuat dalam grafik antara absorbansi dengan waktu 

kestabilan warna. 

Penentuan panjang gelombang optimum 

Dimasukkan 10 mL larutan standar 1,0 ppm kedalam Erlenmeyer 50 mL dan 

ditambahkan 2 mL larutan NaCl 30% dan 10 mL larutan H2SO4 (4:1), lalu diaduk 

perlahan-lahan dan dibiarkan hingga dingin. Kemudian itambahkan 0,5 mL larutan 

campuran brusin-asam sulfanilat, diaduk perlahan-lahan dan dipanaskan di dalam 

penangas air pada suhu 95°C selama 20 menit kemudian didinginkan. Setelah dingin, 

dimasukkan kedalam kuvet, diukur serapannya sesuai dengan waktu kestabilan warna 

yang diperoleh, serta pada panjang gelombang yang berbeda-beda yaitu antara 385-430 

nm dengan interval 5 nm. Hasil yang didapat dibuat dalam grafik antara absorbansi 

dengan panjang gelombang. 
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Pembuatan kurva kalibrasi 

Dimasukkan 10 mL larutan baku 0,00; 0,25; 0,50; 1,00; dan 2,00 ppm kedalam 

Erlenmeyer 50 mL dan ditambahkan 2 mL larutan NaCl 30% dan 10 mL larutan H2SO4 

(4:1), diaduk perlahan-lahan dan dibiarkan hingga dingin. Ditambahkan lagi dengan 0,5 

mL larutan campuran brusin-asam sulfanilat, diaduk perlahan-lahan dan dipanaskan 

pada penangas air pada suhu 95°C selama 20 menit kemudian didinginkan. Dimasukkan 

kedalam kuvet pada alat spektrofotometer, dibaca dan dicatat serapannya pada panjang 

gelombang optimum dan waktu kestabilan warna yang didapat, lalu dibuat kurva 

kalibrasi dan persamaan regresi linier dari data yang didapat. 

Penentuan Kadar Nitrat dalam Sampel Air 

Dimasukkan masing-masing sebanyak 10 mL sampel dan air suling kedalam 

Erlenmeyer 50 mL dan ditambahkan 2 mL larutan NaCl 30% dan 10 mL larutan H2SO4 

(4:1), diaduk perlahan-lahan dan dibiarkan hingga dingin. Kemudian ditambahkan 0,5 

mL larutan campuran brusin-asam sulfanilat, diaduk perlahan-lahan dan dipanaskan 

diatas penangas air pada suhu 95°C selama 20 menit kemudian didinginkan. Setelah 

dingin, dimasukkan kedalam kuvet pada alat spektrofotometer, dibaca dan dicatat 

serapannya pada panjang gelombang optimum dan waktu kestabilan warna yang 

didapat. Dihitung kadar nitrat dalam sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi yang 

sudah dibuat dalam satuan mg/L. 

Analisis Data 

 Data dari hasil penentuan kandungan  kadmium dan nitrat dalam air Sungai 

Singingi yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel dan diagram hasil analisis. 

Pembahasan didasarkan pada referensi yang ada dan dari hasil-hasil penelitian yang lain 

yang mendukung, juga dengan membandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 82 

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu 

Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas Dan Atau 

Tembaga. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil analisis pH, temperatur, Cd dan nitrat  

 Hasil analisis pH, temperatur, Cd dan nitrat pada air Sungai Singingi dari 10 

lokasi sampling dengan 3 kali variasi pengambilan sampel yaitu tanggal 28 Februari, 9 

maret dan 16 Maret 2013 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

Tabel 1: Hasil analisis temperatur, pH, kadmium, dan nitrat 

Sampel Parameter Fisika Parameter Kimia 

Stasiun Pengambilan Temperatur pH Cd (ppb) NO3
-
 (ppm) 

St 1 

Pertama 29 6,7 ttd 0,576 

Kedua 30 4,2 ttd 0,623 

Ketiga 28 5,02 ttd 0,385 

St 2 

Pertama 31 6,2 ttd 0,598 

Kedua 29 5,87 ttd 1,049 

Ketiga 30 5,14 ttd 1,631 

St 3 Pertama 28 5,4 ttd 1,041 
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Kedua 33 5,02 ttd 0,09 

Ketiga 34 6,17 ttd 0,525 

St 4 
Pertama 30 4,8 ttd 1,033 

Kedua 28 4,9 ttd 1,09 

Ketiga 32 3,78 ttd 0,393 

St 5  

Pertama 29 5,7 ttd 0,557 

Kedua 32 5,2 ttd 1,836 

Ketiga 29 4,69 ttd 0,664 

St 6  
Pertama 28 5,3 ttd 1,016 

Kedua 31 5,02 ttd 0,352 

Ketiga 29 4,7 ttd 0,615 

St 7 

Pertama 30 5,42 ttd 0,746 

Kedua 31 3,98 ttd 0,197 

Ketiga 28 6,02 ttd 0,566 

St 8 

Pertama 29 5,2 ttd 0,787 

Kedua 31 4,3 ttd 0,107 

Ketiga 31 5,5 ttd 0,754 

St 9 
Pertama 31 4,12 ttd 0,459 

Kedua 28 4,8 ttd 0,566 

Ketiga 29 5,01 ttd 0,459 

St 10 

Pertama 30 4,5 ttd 0,541 

Kedua 28 4,8 ttd 1,852 

Ketiga 29 5,1 ttd 0,295 

Nilai Ambang batas ±3* 6-9* 10* 10** 

 

 

Gambar 1. Diagram hasil analisis nitrat 

 Parameter fisika yang ditentukan pada penelitian ini adalah temperatur dan pH. 

Nilai pH alami dan air yang tidak tercemar biasanya mendekati netral, pH 7. 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. Nilai pH pada air sungai Singingi ini adalah berkisar antara 3,78-

6,7. Pada penelitian ini pH air sungai Singingi cenderung bersifat asam. Hal ini 
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disebabkan oleh kegiatan penambangan emas yang berlangsung disepanjang aliran 

sungai. Kegiatan penambangan yang meliputi pengolahan tanah dan batuan disepanjang 

aliran sungai akan mengakibatkan pelarutan mineral HgS dan CdS sehingga akan 

membentuk sulfat apabila bercampur dengan air hujan. 

Di dalam standar maupun rekomendasi disebutkan bahwa suhu air selalu berkaitan 

dengan rata-rata suhu udara, yang bervariasi sesuai dengan musim (Syofyan,2011). 

Suhu air pada daerah aliran Sungai Singingi adalah 28°C - 34°C 

Kadmium 

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap kandungan logam Cd pada Sungai 

Singingi diperoleh nilai yang tidak terdeteksi (ttd) disemua stasiun pengambilan contoh 

dan waktu pengambilan contoh. Ini menunjukkan bahwa kandungan logam Cd di sungai 

pada saat pengambilan contoh masih berada di bawah batas deteksi alat yakni 0.0001 

ppm. Nilai kandungan logam Cd dalam air sungai limbah pertambangan emas dari 

pengamatan yang pernah dilakukan di Sungai Petapahan Kabupaten Kuantan Singingi 

oleh Dewi (2009) adalah 0,25-3,00 µg/L. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan logam 

Cd pada saat pengambilan contoh di perairan sungai Singingi memiliki nilai yang lebih 

kecil. Nilai kandungan logam Cd di perairan Sungai Singingi yang tidak terdeteksi ini 

berarti masih jauh di bawah nilai ambang batas kadar alamiah logam Cd dalam perairan 

menurut PP No. 82 Tahun 2001 dan KepMen LH No. 202 Tahun 2004 yaitu 0,01 ppm 

(10 ppb).   

Nitrat 

Nitrat sering ditemukan di perairan pada konsentrasi antara 1–10 mg/l. 

Konsentrasi yang lebih tinggi seringkali menunjukkan adanya pengaruh kandungan 

nitrogen yang ada dalam pupuk jika ion NO3 tidak sempurna diserap oleh tanah. Nitrat 

juga sering ditemukan dalam air tanah.  

Hasil penentuan nitrat pada penelitian ini diperoleh konsentrasi yang bervariasi 

untuk seluruh stasiun dan waktu pengambilan sampel yang diamati. Konsentrasi nitrat 

yang terukur yaitu berkisar antara 0,09-1,852 ppm. Kandungan nitrat pada masing-

masing stasiun dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Dari Gambar 2, diketahui bahwa kandungan nitrat yang tertinggi terdapat pada 

stasiun 10 pengambilan hari kedua yaitu sebesar 1,852 ppm. Stasiun 10 merupakan hilir 

sungai yaitu tempat bermuaranya aliran sungai. Disepanjang sungai Singingi terdapat 

perkebunan sawit dan perkebunan karet, dimana limbah nitrat yang masuk kebadan 

sungai berasal dari kegiatan pemupukan pada perkebunan kelapa sawit dan karet 

tersebut. Perkebunan kelapa sawit biasanya memakai pupuk yang mengandung nitrogen 

seperti NPK dan urea. Pemakaian pupuk pada perkebunan kelapa sawit tersebut 

memberikan sumbangan nitrat kepada badan sungai melalui saluran drainase dan air 

hujan. Pupuk yang ada diperkebunan sawit akan terbawa oleh air hujan mengalir masuk 

kebadan sungai dan sampai kehilir sungai. Hilir sungai Singigi ini tidak terdapat aliran 

ke anak sungai lain dan pada hilir sungai ini terjadi pendangkalan sehingga limbah 

mengumpul pada hilir sungai ini.  

Kadar nitrat pada stasiun 1 yang merupakan hulu sungai pada waktu 

pengambilan sampel pertama, kedua dan ketiga adalah 0,516 ppm, 0,623 ppm dan 0,385 

ppm. Kadar nitrat pada stasiun 2 yang merupakan aliran limbah pada pengambilan 

pertama, kedua dan ketiga adalah 0,0598 ppm, 1,049 ppm, dan 1,631 ppm. Kadar nitrat 
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pada stasiun 3 yang merupakan tempat kegiatan penambangan yang banyak pada 

pengambilan pertama, kedua dan ketiga adalah 1,041 ppm, 0,09 ppm, dan 0,525 ppm.  

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

kedua dan ketiga adalah 1,033 ppm; 1,090 ppm dan 0,393 ppm. Pada waktu 

pengambilan sampel pertama dan kedua didapatkan kadar nitrat yang cukup tinggi, hal 

ini disebabkan karena adanya pertemuan air limbah dengan air sungai, dimana air 

sungai sudah memiliki kadar nitrat yang tinggi karena masuknya pupuk yang 

mengandung nitrogen dari areal perkebunan kelapa sawit yang ada di hulu sungai. 

 Kandungan nitrat bisa mempengaruhi kadar oksigen terlarut di perairan. Pada 

kondisi normal, kandungan nitrat berbanding terbalik dengan O2 terlarut, karena proses 

nitrifikasi pada proses pembentukan nitrat membutuhkan O2 terlarut di perairan. 

Keadaan cuaca atau musim bisa mempengaruhi kandungan nitrat di sungai, terjadinya 

hujan bisa menambah kandungan nitrat di perairan. Nitrat adalah hasil senyawa nitrogen 

yang stabil. Nitrat merupakan salah satu unsur penting untuk sintesa protein tumbuh-

tumbuhan dan hewan. Nitrat yang terdapat dalam air berasal dari pembuangan dari 

berbagai aktivitas rumah tangga, pertanian dan senyawa organik seperti protein dan sisa 

makanan hewan. Zat organik tersebut dengan bantuan bakteri akan membebaskan 

amoniak dan selanjutnya menjadi nitrat. Nitrat pada konsentrasi tinggi dapat 

menstimulasi pertumbuhan ganggang yang tak terbatas, sehingga menyebabkan 

kematian mikroorganisme perairan. 

 Secara umum bila dibandingkan dengan batas maksimum nitrat menurut PP No. 

82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yaitu 

10 ppm, kandungan nitrat disemua stasiun dan waktu pengambilan sampel yang diamati 

masih berada dibawah batas maksimum. 

b. Hasil analisis debit aliran air sungai dan beban pencemaran sungai Singingi  

Hasil analisis debit aliran sungai dan beban pencemaran kepada badan air Sungai 

Singingi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2: Hasil analisis debit aliran sungai dan beban pencemaran Sungai Singingi 

Analisis Pengambilan 
Parameter 

Cd Nitrat 

 
Pertama 238,009 238,009 

Debit Sungai I (m
3
/detik) Kedua 176,236 176,236 

 
Ketiga 169,976 169,976 

  
  

 
Pertama 38,17 38,17 

Debit Sungai II (m
3
/detik) Kedua 46,90 46,90 

  Ketiga 38,50 38,50 

    

 
Pertama ttd 0,0013 

Beban Pencemaran 

(Kg/Hari) 
Kedua ttd 0,00115 

 
Ketiga ttd 0,00086 
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Debit Sungai 

 Hasil pengukuran debit aliran sungai disekitar tempat penambangan emas (don 

feng) yang diukur pada waktu pengambilan sampel pertama, kedua dan ketiga 

didapatkan berturut-turut adalah sebesar 38,17 m
3
/detik, 46,90 m

3
/detik dan 38,50 

m
3
/detik. 

 Pada waktu pengambilan sampel yang pertama, besarnya beban pencemaran 

logam berat Cd dan ion nitrat dari kegiatan pertambangan emas kepada badan air 

Sungai Singingi berturut-turut adalah  tidak terdeteksi dan 0,0013 Kg/hari. Pada 

pengambilan sampel yang kedua, besarnya sumbangan logam berat Cd dan ion nitrat 

berturut-turut yaitu tidak terdeteksi dan 0,00115 Kg/hari. Sedangkan pada pengambilan 

sampel ketiga, memberikan sumbangan logam berat Cd dan ion nitrat berturut-turut 

sebesar tidak terdeteksi dan 0,00086 Kg/hari. Hasil yang diperoleh ini perlu dicermati, 

karena semakin meningkatnya kegiatan pertambangan emas yang terjadi baik dalam 

skala kecil maupun besar, dimana limbah tersebut dialirkan ke badan air Sungai 

Singingi. Semakin banyak limbah yang dihasilkan, maka semakin besar pula 

sumbangannya akan keberadaan logam berat tersebut dalam perairan Sungai Singingi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kandungan kadmium yang didapat pada aliran Sungai Singingi adalah tidak 

terdeteksi (ttd). Kandungan nitrat yang tertinggi didapat sebesar 1,852 mg/L dan yang 

terendah adalah 0,09 mg/L. Debit sungai I yang didapat yaitu pada pengambilan 

pertama, kedua dan ketiga berturut-turut sebesar 238,009; 176,236 dan 169,976 L/detik. 

Debit aliran sungai II pada pengambilan pertama, kedua dan ketiga berturut-turut 

sebesar 38,17; 46,90 dan 38,50 L/detik. Besarnya beban pencemaran untuk logam Cd 

tidak terdeteksi, sedangkan beban pencemaran untuk ion Nitrat adalah 0,0013 Kg/hari, 

0,00115 Kg/hari dan 0,00086 Kg/hari. Kandungan kadmium untuk semua stasiun belum 

melewati nilai ambang batas maksimum menurut PP RI No. 82 Tahun 2001 dan 

KepMen LH No. 202 Tahun 2004 yaitu 0,01 mg/L (10 μg/L). Kandungan nitrat untuk 

semua stasiun belum melewati nilai ambang batas maksimum menurut PP RI No. 82 

Tahun 2001 yaitu 10 mg/L. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisis parameter kimia air lainnya yang 

berkaitan dengan limbah cair kegiatan pertambangan emas misalnya logam Cn dan 

Arsen. Dilakukan pengolahan limbah cair yang optimal bagi kegiatan pertambangan 

emas di sekitar Sungai Singingi untuk mencegah terjadinya pencemaran Sungai oleh 

logam berat dan kerusakan lingkungan sekitar. Dilakukan pengendalian kegiatan 

pertambangan emas tanpa izin yang dimonitori dan diawasi dengan ketat oleh 

pemerintah setempat dan instansi terkait.   
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