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ABSTRACT 

 

Research to determine the flow patterns, potential and quality of community water wells in the 

housing area of Mutiara Tenayan Raya, Tenayan Raya Pekanbaru District, has been conducted. 

This study uses the Schlumberger configuration geoelectric method with two horizontal and 

vertical trajectories. Processing data using Software Progress to get the depth, thickness and 

number of rock layers of the resistivity value was obtained. Water quality testing uses a chemical 

method consisting of parameters pH, TDS (Total Disolved Solid), BOD (Biochemical Oxygen 

Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), and the color of each sample of three pieces were 

taken at three different wells. The results of both Tracks show groundwater flowing from the first 

trajectories to the second trajectories. Groundwater potential in the second trajectories is greater 

than the first trajectories because the thickness of the second trajectories aquifer is greater than 

the first trajectories. Based on the results of laboratory tests, all three samples have acidic pH and 

the second and third samples are not suitable for use as drinking water. 

Keywords: Groundwater, Potential, Schlumberger, Quality of groundwater 

 

ABSTRAK 

Penelitian untuk mengetahui pola aliran, potensi dan kualitas air sumur masyakat dikawasan 

perumahan Mutiara Tenayan Raya Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru telah dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan metode geolistrik konfigurasi Schlumberger dengan dua lintasan 

secara horizontal dan vertikal. Pengolahan data mengunakan Software Progress untuk 

mendapatkan kedalaman, ketebalan dan jumlah lapisan batuan dari nilai resistivitas yang 

diperoleh. Uji kualitas air menggunakan metode kimia yang terdiri dari parameter pH, TDS 

(Total Disolved Solid), BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), 

dan warna pada masing-masing sampel sebanyak tiga buah yang diambil ditiga sumur berbeda. 

Hasil dari kedua Lintasan menunjukan air tanah mengalir dari lintasan pertama menuju lintasan 

kedua. Potensi air tanah di Lintasan kedua lebih besar dibanding lintasan pertama karena 

ketebalan akuifer lintasan kedua lebih besar dibanding lintasan pertama. Berdasarkan hasil uji 

laboratorium, ketiga sampel memiliki pH asam dan pada sampel kedua dan ketiga tidak layak 

digunakan sebagai air minum. 

Kata Kunci : Air Tanah, Potensi, Metode Schlumberger, Kualitas Air Tanah.  
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PENDAHULUAN 

Air mempunyai peran yang sangat 

penting bagi seluruh kehidupan 

makhluk hidup tanpa terkecuali, 

namun keberadaan air di muka bumi 

ini sangat terbatas baik menurut ruang 

dan waktu maupun kualitas dan 

kuantitasnya (Bouwer, 1978). Salah 

satu pemanfaatan air tanah adalah 

pembuatan sumur. Perumahan 

Mutiara Tenayan Raya di Kulim, 

Pekanbaru memiliki kondisi air yang 

mengendap (seperti adanya minyak), 

tetapi air tersebut jernih dan masih 

layak digunakan. Kondisi geografis 

perumahan tersebut memiliki tanah 

yang cukup keras dan area yang 

cukup tinggi, namun perumahan ini 

tidak terkena banjir. Pola aliran, 

potensi dan kualitas air tanah 

diperlukan untuk mengetahui tinjauan 

lebih dalam lagi mengenai daerah 

perumahan tersebut. Penyelidikan air 

tanah dilakukan guna memperkirakan 

tempat air tanah, kedalaman antara 

muka pembentukan (kerikil dan lain-

lain), serta penyelidikan air tanah 

dapat dilakukan dari permukaan air 

tanah (Ersin, 1990). 

Perumahan Mutiara Tenayan Raya 

merupakan perumahan yang berada di 

Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan 

Kulim, Kota Pekanbaru. Perumahan 

yang berada di jalan Yung Tiar dan 

berjarak 500 meter dari kantor Camat 

Tenayan raya Pekanbaru.Aktifitas 

industri pada tempat ini tidak ada, 

hanya ada beberapa warga yang 

membuka toko jajanan, bengkel dan 

salon dengan jumlah penduduk 

diperkirakan sekitar 100 KK. Peta 

lokasi perumahan Mutiara Tenayan 

Raya dapat dilihat pada Gambar 1. 

berikut 

 
 Gambar 1. Peta lokasi Perumahan 

Mutiara Tenayan Raya 

Air tanah (groundwater) merupakan 

air yang berada dibawah permukaan 

tanah pada lapisan akuifer. Air bawah 

tanah berasal dari air hujan yang 

meresap ke dalam tanah, lalu 

berkumpul pada lapisan yang tidak 

tembus oleh air dan tersimpan pada 

pori-pori batuan dibawah permukaan 

bumi. Air tanah ditemukan pada 

lapisan akuifer tanah atau disebut 

juga reservoir air tanah (Kadri, 

2016). 

Lapisan tanah atau batuan yang dapat 

menangkap dan meloloskan air 

disebut sebagai akuifer. Berdasarkan 

perlakuan batuan terhadap air tanah, 

yang terutama tergantung pada sifat 

fisik tekstur dari batuan, batuan dapat 

dibedakan menjadi : Akuifer 

(aquifer), batuan yang mempunyai 

susunan sedemikian rupa sehingga 

dapat mengalirkan air yang cukup. 

Contoh : pasir, kerikil, batu pasir, lava 

yang retak-retak dan sebagainya. 

Akuiklud (aquiclude), batuan yang 

dapat menyimpan air tetapi tidak 

dapat mengalirkannya dalam jumlah 

yang cukup. Contoh : lempung, shale, 

tuf halus, slit.  Akuifuge (aquifuge), 

batuan yang tidak dapat menyimpan 

dan meneruskan air. Contoh : granit, 

batuan kompak, batu keras dan padat. 

Akuitar (aquitar), batuan yang 
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mempunyai susunan sehingga dapat 

menyimpan dan mengalirkan dalam 

jumlah sedikit, misalnya tampak 

adanya rembesan atau kebocoran 

biasanya akuitar berada antara akuifer 

dan akuiklud. 

Resistivitas merupakan kemampuan 

bahan untuk menghambat arus listrik 

yang mengalir. Nilai Resistivitas 

batuan berbanding terbalik dengan 

nilai hambatan jenis (konduktivitas) 

dan tergantung pada material 

penyusunnya selain itu juga dapat 

ditentukan dari komposisi unsur 

pembentuknya. Berikut beberapa 

nilai resistivitas material ditunjukan 

pada Tabel 1 

Tabel 1. Nilai Resistivitas Beberapa 

Jenis Material (Telford dkk, 2004; 

Vehoef, 1994; Roy, 1984) 

Jenis 

Batuan 

Resistivitas 

(Ωm) 

Jenis Batuan 

  

Resistivitas 

(Ωm) 

Tanah  1 – 104 
 

Batu 

Lumpur 3 – 700  
Air 

Tanah 0,5 – 300  Batu Pasir  1 – 103 
 

Lempung  3 – 200  Granit  

3 x 102 –  

3 x 106 

Lempung 

Lanauan 3 – 150  Gabro  103 – 106 
 

Gambut  8 – 50  Konglomerat  

2 x 103 – 

104 

Pasir dan 

Kerikil 100 – 1000  Lava  

300 – 

10000 

Gamping  

500 – 

10000 

Batu Tulis 

 20 – 2000  
Pasir 

Minyak 4 – 800  Air Tawar  50 – 500  
 

Metode geolistrik konfigurasi 

Schlumberger merupakan metode 

favorit yang banyak digunakan untuk  

mengetahui karakteristik lapisan 

batuan bawah permukaan dan mampu 

untuk mendeteksi adanya 

nonhomogenitas lapisan batuan 

bawah permukaan. Umumnya lapisan 

batuan tidak mempunyai sifat 

homogen sempuna. Konfigurasi 

Schlumberger, idealnya jarak MN 

dibuat sekecil-kecilnya, sehingga 

jarak MN secara teoritis tidak 

berubah. Tetapi karena keterbatasan 

kepekaan alat ukur, maka ketika jarak 

AB sudah relatif besar maka jarak 

MN hendaknya dirubah. Perubahan 

jarak MN hendaknya tidak lebih besar 

dari 1/5 jarak AB. Sketsa susunan 

elektroda pada konfigurasi 

Schlumberger dapat dilihat pada 

Gambar 2.  

 

Gambar 2. Susunan elektroda 

konfigurasi Schlumberger (Lowrie, 

2007) 

Metode Geolistrik diatas dapat ditulis 

dengan persamaan sebagai berikut 

𝜌 = 𝐾
∆𝑉

𝐼
                          (1)                                                              

𝐾 =  𝜋 
 (𝐿2−𝑎2)

4𝑎
                (2)                                                                       

𝜌𝑠 =  𝜋 
 (𝐿2−𝑎2)

4𝑎
 
∆𝑉

𝐼
          (3)                                                                      

Pengujian kualitas air digunakan 

beberapa indikator sebagai syarat 

kualitas air yang bersih dan layak 

untuk dimanfaatkan. Salah satu cara 

mengetahui kualitas air yaitu dengan 

menguji sampel. Parameter kimia 

penentu kualitas air tanah untuk baku 

mutu air minum menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 492 tahun 

2010 yaitu 
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Tabel 2. Baku Mutu Air Minum 

No.492/MENKES/PER/IV/2010 

 

No 

Unsur 

Fisika dan 

Kimia 

Batas 

maksimum 

yang 

Diperbolehkan 

1 pH 6,5 – 8,5 

2 ZPT/TDS 500 mg/L 

3 BOD 2 mg/L 

4 COD 10 mg/L 

5 Warna 15 TCU 

 

Derajat keasaman (pH) adalah suatu 

parameter yang digunakan untuk 

menentukan sifat asam dan basa suatu 

larutan. Nilai pH air digunakan untuk 

menentukan kondisi keasaman 

(konsentrasi ion hidrogen) air limbah. 

Skala pH berkisar antara 1–14. 

Kisaran nilai pH 1–7 termasuk 

kondisi asam, pH 7–14 termasuk 

kondisi basa, dan pH 7 adalah kondisi 

netral (Wardhana, 2004).  

pH = - log [H+]                            (4)                                                      

TDS (Total Dissolve Solid) 

merupakan padatan tersuspensi atau 

padatan yang menyebabkan 

kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak 

dapat mengendap. Material 

tersuspensi mempunyai efek yang 

kurang baik terhadap kualitas badan 

air karena dapat menyebabkan 

menurunkan kejernihan air dan dapat 

mempengaruhi kemampuan ikan 

untuk melihat dan menangkap 

makanan serta menghalangi sinar 

matahari masuk ke dalam air. 

menyembunyikan telur dan menjadi 

(Aswir, 2006).  

BOD  (Biologycal Oxygen Demand) 

adalah suatu analisa empiris yang 

mencoba mendekati secara global 

proses mikrobiologis yang benar-

benar terjadi dalam air. BOD 

merupakan parameter yang umum 

dipakai untuk menentukan tingkat 

pencemaran bahan organik pada air 

limbah. Pemeriksaan BOD 

diperlukan untuk menentukan beban 

pencemaran akibat air buangan dan 

untuk mendesain sistem pengolahan 

secara biologis (Santika, 1987).  

COD (Chimical Oxygen Demand) 

atau kebutuhan oksigen kimia adalah 

jumlah oksigen yang diperlukan agar 

limbah organik yang ada didalam air 

dapat teroksidasi melalui reaksi 

kimia. Kadar COD dalam limbah 

berkurang seiring dengan 

berkurangnya konsentrasi bahan 

organik yang terdapat dalam air 

limbah, konsentrasi bahan organik 

yang rendah tidak selalu dapat 

direduksi dengan metode pengolahan 

yang konvensional. Pada air limbah 

domestic 250 – 1000 mg/L (Sudadi, 

2003).  

Warna merupakan salah satu 

parameter fisis yang dapat dijadikan 

acuan untuk melihat air yang 

berkualitas baik atau tidak. Air 

permukaan terutama yang berasal dari 

daerah rawa-rawa, sering kali 

menghasilkan air yang berwarna 

sehingga tidak baik digunakan oleh 

masyarakat untuk keperluan rumah 

tangga maupun untuk keperluan 

industri. Warna pada air disebabkan 

oleh adanya koloid atau material yang 

larut dalam suspensi atau mineral. 

(Suripin, 2002). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengunakan metode 

geolistrik konfigurasi Schlumberger 

dan diolah dengan software progress 
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untuk mengetahui resistivitas, pola 

aliran air tanah yang dihasilkan. 

Selanjutnya membahas mengenai 

kualitas air tanah dengan mengambil 

tiga sampel air sumur warga pada 

daerah penelitian. Hal yang diuji 

adalah pH, TDS, BOD, COD dan 

warna pada air. 

Lintasan 1 berada pada koordinat 

Lintang Utara (LA) 0o28’46,38972” 

dan kordinat Bujur Timur 

101o31’42,0618” terletak di lapangan 

dikomplek C, dengan Panjang 

lintasan 100 meter. 

 

Gambar 3. Litologi dan nilai 

resistivitas lintasan 1 

Lapisan 1 memiliki nilai resistivitas 

1029,42 Ωm dengan kedalaman (0,00 

– 2,00) meter diinterpretasikan 

sebagai Pasir. Lapisan 2 memiliki 

resistivitas 654,15 Ωm dengan 

kedalaman (2,00 – 3,10) meter 

diinterpretasikan sebagai Batu Pasir. 

didukung pula geologi lapisan 

atasnya yaitu pasir. Lapisan ke 3 

memiliki resistivitas 158,68 Ωm 

dengan kedalaman (3,10 – 10,50) 

meter diinterpretasikan sebagai 

Lapisan ke 4 memiliki resistivitas 

81,72 Ωm dengan kedalaman (10,50 

– 11,50) meter diinterpretasikan 

sebagai Lempung Lanauan. Lapisan 

ke 5 memiliki resistivitas 20,22 Ωm 

dengan kedalaman 11,50  meter 

sampai tak terhingga 

diinterpretasikan sebagai lapisan Batu 

Lumpur. Berdasarkan lima Lapisan 

diatas dapat disimpulkan pada Tabel 

3. sebagai berikut 

Lapisan 

  

Kedalaman 

(meter) 

Ketebalan 

(meter) 

Resistivitas 

(Ohmmeter) 

Litologi 

  

1 0,00 - 2,00 2,0 1029,42 Pasir 

2 2,00 – 3,00 1,0 654,15 
Batu 
Pasir  

3 

3,00 - 

10,50 7,5 158,68 Lempung 

4 

10,50 - 

11,50 1,0 81,72 

Lempung 

Lanauan 

5 11,50 - ~ ~ 20,22 
Batu 
lumpur 

 

Lintasan 2 berada pada koordinat 

Lintang Utara (LA) 0o28’50,67444” 

dan kordinat Bujur Timur 

101o31’38,54748” berada 

diperbatasan kompek A dan C dengan 

Panjang lintasan 100 meter. 

 
Gambar 4. Litologi dan Nilai 

Resistivitas Lintasan 2 

Lapisan 1 memiliki nilai resistivitas 

2691,78 Ωm dengan kedalaman (0,00 

– 1,18) meter diinterpretasikan 

dengan lapisan sebagai Gamping 

Lapisan 2 memiliki resistivitas 1076 

Ωm dengan kedalaman (1,18 – 1,80) 

meter diinterpretasikan sebagai Batu 

Tulis (Shales). Lapisan ke 3 memiliki 
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resistivitas 609,11 Ωm dengan 

kedalaman (1,80 – 5,62) meter 

diinterpretasikan sebagai Batu 

Lumpur. Lapisan ke 4 memiliki 

resistivitas 619,29 Ωm dengan 

kedalaman (5,62 – 8,75) meter 

diinterpretasikan sebagai Batu Pasir. 

Lapisan ke 5 memiliki resistivitas 

194,27 Ωm dengan kedalaman (8,75 

– 13,25) meter diinterpretasikan 

sebagai Lempung. Lapisan ke 6 

memiliki resistivitas 52,76 Ωm 

dengan kedalaman 13,25 meter 

sampai tak terhingga 

diinterpretasikan sebagai lapisan 

Lempung Lanauan. Berdasarkan 

enam Lapisan diatas dapat 

disimpulkan melalui Tabel 4. sebagai 

berikut 

Tabel 4. Hasil Analisis Data 

Lintasan 2 

 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh 

berupa litologi dan nilai 

resistivitasnya air lebih dapat 

diperoleh pertama, dimana air 

mengalir dari Lintasan 1 menuju 

Lintasan 2. Lintasan 1 air lebih 

mudah didapatkan di Lapisan pertama 

dan Lapisan kedua ,hal ini 

dikarenakan Pasir dan Batu Pasir 

memiliki nilai porositas dan 

permeabilitas yang tinggi sehingga 

dapat menyimpan dan mengalirkan 

air dengan baik (Akuifer). Lintasan 

kedua air lebih mudah didapatkan di 

Lapisan pertama dan Lapisan 

keempat, hal ini dikarenakan 

Gamping dan Pasir memiliki nilai 

porositas dan permeabilitas cukup 

untuk menyimpan dan mengalirkan 

air dengan baik (Akuifer). Lapisan 

kelima dan keenam pada kedua 

lintasan tersebut merupakan lapisan 

batuan dasar (Bedrock) yang 

memiliki nilai ketebalan yang tak 

terhingga. Potensi air tanah yang 

banyak yaitu pada Lintasan 2, karena 

akuifer pada Lintasan tersebut 

memiliki ketebalan lebih besar 

disbanding Lintasan 1 yaitu 4,31 

meter. Namun dibandingkan kedua 

Lintasan tersebut, Lintasan 1 lebih 

mudah menemukan akuifer dibanding 

Lintasan 2 karena akuifernya berada 

pada Lapisan pertama dan kedua. Hal 

ini dapat diamati pada Gambar 5. 

         

Gambar 5. Pola Aliran Air Bawah 

Tanah  

Air yang diambil pada lokasi 

penelitian berada pada tiga titik yang 

masing-masingnya terdiri dari satu 

sampel air. Sampel pertama (A1) 

diambil pada rumah warga blok A, 

sampel kedua (A2) diambil pada 

rumah warga yang berjarak tidak jauh 

Lapisan 

  

Kedalaman 

(meter) 

Ketebalan 

(meter) 

Resistivitas 

(Ohmmeter)  

Litologi 

  
1 0,00 - 1,18 1,18 2691,78 Gamping 

2 1,18 - 1,80 0,62 1076,00 

Batu 

Tulis 

3 1,80 - 5,62 3,82 609,11 

Batu 

Lumpur 

4 5,62 - 8,75 3,13 619,29 Pasir 

5 

8,75 - 

13,25 4,5 194,27 Lempung 

6 13,25 - ~ ~ 52,76 
Lempung 
Lanauan 



 

7       

dari rumah sebelumnya dan 

berbatasan dengan jalan raya, 

sedangkan sampel ketiga (A3) 

diambil pada air keran masjid yang 

berjarak sekitar 100 meter dari tempat 

pengambilan sampel kedua. Ketiga 

sampel tersebut di uji dengan 

menggunakan Parameter pH, BOD, 

COD, TDS, dan warna lalu 

didapatkan hasil sebagai berikut 

Tabel 5. Tabel data hasil pengamatan 

uji sampel air 

No 
Kode 

Sampel 
pH  

BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

TDS 

(mg/L) 

Warna 

(skala 
TCU) 

1. A1 5,90 
0,4 1,6 33 13 

2. A2 5,19 
10 33 69 17 

3. A3 5,20 
3,0 14 123 102 

 

Hasil uji parameter pH terhadap tiga 

sampel dapat ditampilkan pada grafik 

seperti gambar berikut 

 

Gambar 6. Kualitas Parameter pH 

Sampel A1 memiliki nilai tertinggi 

yaitu 5,9 dan nilai pH terendah berada 

pada sampel A2 dengan nilai 5,19. 

Nilai rata-rata pH yang dihasilkan 

yaitu 5,43 (dimana nilainya kecil dari 

7). Kadar pH air pada uji pH meter 

yang diteliti menyatakan bahwa 

semua sampel air oleh yang diperoleh 

bersifat asam dengan nilai < 7 . Hal 

ini disebabkan karena perumahan ini 

merupakan bekas daerah rawa 

sehingga mempengaruhi tingkat 

keasaman air yang dominan bersifat 

asam. Nilai pH yang rendah 

dipengaruhi oleh senyawa kimia dan 

toksitas unsur renik perairan dan 

menunjukan perairan tersebut 

tercemar. 

Hasil uji parameter TDS terhadap tiga 

sampel dapat ditampilkan pada grafik 

seperti gambar berikut 

 

Gambar 7. Kualitas Parameter TDS 

Rata-rata nilai TDS ketiga sampel 

yaitu 75 mg/L dan menunjukan ketiga 

sampel memenuhi standar kualitas air 

minum menurut PERMENKES 

dibawah nilai ambang batas 

500mg/L.. Nilai TDS juga memiliki 

hubungan erat dengan konduktivitas 

(hambatan jenis) seperti pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Irwan dan Afdal (2016), yang 

mengatakan bahwa semakin tinggi 

nilai konduktivitas maka semakin 

tinggi juga nilai TDS dan dapat 

menunjukkan peningkatan 

konsentrasi sulfat juga ion lainnya. 

Hasil uji menyatakan bahwa nilai 

TDS tergolong tidak tercemar baik 

digunakan, hal ini juga menunjukan 

bakteri yang terkandung dalam air 

tidak berkembang terlalu banyak. 



 

8       

Hasil uji parameter BOD terhadap 

tiga sampel dapat ditampilkan pada 

grafik seperti gambar berikut 

 
Gambar 8. Kualitas Parameter BOD 

Nilai rata-rata BOD ketiga sampel 

yaitu 4,47 mg/L dengan nilai terendah 

terdapat pada sampel A1 yaitu 0,4 

mg/L, sedangkan nilai tertinggi 

terdapat pada sampel A2 yaitu 

10mg/L. Tingginya konsentrasi BOD 

menunjukkan kadar bahan organik 

banyak, semakin tinggi jumlah bahan 

organik maka semakin tinggi pula 

jumlah oksigen yang dibutuhkan 

untuk melakukan proses dekomposisi 

secara biologis oleh mikroorganisme 

aerob.  

Hasil uji parameter COD terhadap 

tiga sampel dapat ditampilkan pada 

grafik seperti gambar berikut 

 
Gambar 9. Kualitas parameter COD 

Sampel A2 dan sampel A3 memiliki 

nilai melewati ambang batas baku 

mutu air minum yaitu 33 mg/L dan 14 

mg/L. Batas nilai COD yang 

ditetapkan PERMENKES untuk mutu 

kualitas air minum adalah 10 mg/L 

dan memiliki nilai rata-rata 16,2 

mg/L. Nilai COD yang melebihi 

standar baku mutu dipenngaruhi oleh 

sampah masyarakat dan 

menyebabkan rendah kandungan 

oksigen dalam air.  

Hasil uji parameter warna terhadap 

tiga sampel dapat ditampilkan pada 

grafik seperti gambar berikut 

 
Gambar 10. Kualitas Parameter 

warna pada air 

Sampel A2 dan sampel A3 memiliki 

nilai 17 dan 20 skala TCU, artinya 

sampel tersebut tidak memenuhi 

standar baku mutu air minum 

PERMENKES yaitu 15 skala TCU 

dan tidak baik dikonsumsi. Hal ini 

disebabkan kondisi daerah penelitian 

merupakan bekas rawa sehingga 

menghasilkan warna keruh. Warna 

pada air disebabkan karena adanya 

koloid atau material yang larut dalam 

suspensi atau mineral.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan diambil kesimpulan 

sebagai berikut  

1. Air bawah tanah mengalir dari 

Lintasan pertama menuju 
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Lintasan kedua secara 

menyebar dari lapisan pertama 

dan kedua di lintasan pertama 

menuju lapisan pertama dan 

keempat pada lintasan kedua. 

2. Lintasan kedua memiliki 

potensi air tanah lebih besar 

dibanding lintasan pertama 

karena total kedalaman akuifer 

pada lintasan kedua lebih besar 

dibanding lintasan pertama. 

Namun pada lintasan pertama 

lebih mudah menemukan air 

tanah karena akuifer berada 

pada lapisan pertama dan 

kedua.  

3. Uji laboratorium menunjukan 

ketiga sampel mengalami 

pencemaran ringan, dimana pH 

ketiga sampel mengandung 

asam dan memiliki nilai rata-

rata 5,28 (kecil dari 7) sehingga 

tidak layak dikonsumsi. Selain 

itu sampel A2 dan A3 tidak 

layak digunakan karena 

memiliki nilai BOD, COD dan 

warna yang tidak sesuai standar 

mutu air minum, namun nilai 

TDS ketiga sampel aman dan 

sesuai dengan standar mutu air 

minum.  
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