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LAMPIRAN 1 

 

Lampiran III 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor : 06 Tahun 2007 

Tanggal : 8 Mei 2007 

 

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI 

PERIKANAN YANG MELAKUKAN PENGOLAHAN AIR 
LIMBAH SECARA TERPUSAT 

 

Parameter Satuan Kadar 

pH - 6 – 9 

TSS mg/L 100 

Sulfida mg/L 1 

Amonia mg/L 5 

Klor bebas mg/L 1 

BOD mg/L 100 

COD mg/L 200 

Minyak-lemak mg/L 15 

 

 

Menteri Negara 

Lingkungan Hidup, 

 

Ir. Rachmat Witoelar. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi MENLH Bidang 
Penaatan Lingkungan, 

 

 
Hoetomo, MPA. 
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LAMPIRAN 2b 

 

 



LAMPIRAN 2c 

 



LAMPIRAN 2d 

 

 



LAMPIRAN 3a 

Metode penentuan konsentrasi amonium (NH4) 

Alat:  Spektrofotometer pada penjang gelombang (λ) 

425 nm untuk sampel mengandung 0,4 – 5 

mg/L atau λ 450-500 nm untuk 10 mg/L 

amonia, dan pH meter, oven 105oC. 

Bahan:  ZnSO4. 12 g kristal NaOH diencerkan dengan 

akuades hingga 50 mL. 

NaOH 6 M. 12 g kristal NaOH diencerkan 

dengan akuades hingga 50 mL. 

Reagen Nessler. 100 g HgI2 dan 70 gr KI 

ditambah sejumlah kecil akuades, distir, dan 

ditambahkan larutan NaOH (160 g NaOH 

dalam 500 mL akuades, lalu diencerkan 

hingga 1 L) yang telah didinginkan.   

Garam Rochelle. 50 mg KNaC4H4O6.4H2O 

(potassium sodium tartrat tetrahidrat) 

diencerkan dalam 100 ml akuades, lalu 

dididihkan hingga berkurang 30 mL. 

kemudian diencerkan hingga 100 mL. 

Larutan standar NH4Cl. 3,819 g NH4Cl 

dikeringkan pada suhu 105oC lalu dilarutkan 

dengan 1000 mL akuades sebagai larutan 

stok (1 mL = 1 mg N). 10 mL larutan stok 

diencerkan menjadi 1000 ml larutan standar 

NH4Cl (1 mL = 0,01 mg N). Untuk kalibrasi 

dibuat seri konsentrasi 0; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 

5.0; 7.0; dan 10.0 mL larutan standar 

diencerkan dengan akuades hingga 50 ml. 



LAMPIRAN 3a (lanjutan) 

Kalibrasi:   Pada 50 mL larutan standar masing-masing 

ditambahkan 2 tetes garam Rochelle, lalu 2 

mL reagen Nessler. Standar diinkubasi 15 

menit, kemudian diukur dengan 

spektrofotometer pada λ 425 nm. Dari 

konsentrasi standar dibuat persamaan linear 

dari hubungan absorbansi terhadap 

konsentrasi, lalu dapat dihitung konsentrasi 

amonia pada sampel. 

Cara Kerja: Larutan ZnSO4 diteteskan ke sampel. NaOH 

6M diteteskan ke sampel sambil diukur 

dengan pH meter hingga diperoleh pH 10,5. 

Didiamkan beberapa menit, 25 mL pertama 

sampel dibuang dan supernatannya disaring. 

50 mL sampel dicampur dengan 2 tetes garam 

Rochelle, lalu dengan 2 mL reagen Nessler. 

Setelah diinkubasi 15 menit, sampel diukur 

dengan spektrofotometer pada λ 425 nm.  

Perhitungan:  

N - NH4 (mg/L) = mg NH4 dalam 50 mL volum  x 1000 

     mL sampel 

Kjeldahl N = mg NH4-N pada 50 mL *  

Catatan: Nessler sensitif hingga 20 g NH4-N/L pada 

keadaan yang optimum dan dapat dipakai 

hingga 5 mg NH4-N/L. 

 

 



LAMPIRAN 3b 

Metode penentuan konsentrasi nitrit (NO2-) 

Alat:  Spektrofotometer panjang gelombang (λ) 520 

nm. 

Bahan:  Buffer ammonium chloride. 10 g NH4Cl 

dilarutkan dengan 900 mL akuades dalam 

labu takar 1000 mL, pH diatur menjadi 8,5 

dengan NH4OH, lalu tambahkan akuades 

hingga tepat tanda. 

Reagen nitrit. 2 g sulfanilamide dan 0,1 g 

naphthyl-diethylene-diamonium (NED) klorid 

dilarutkan dalam 150 mL akuades dalam labu 

takar 200 mL, lalu ditambahkan 20 mL H2SO4 

pekat, dan ditambahkan akuades hingga 

mencapai tanda.  

Larutan standar nitrit. Larutan stok nitrit 

dibuat dari 492,57 mg sodium nitrit yang 

dilarutkan dengan 70 mL akuades dalam labu 

takar 100 mL. Setelah larut akuades 

ditambahkan hingga tepat tanda. Larutan 

standar dibuat dari 0,5 mL larutan stok nitrit 

yang diencerkan menjadi 100 mL (1 mL = 1 g 

NO2
- – N). Kalibrasi dibuat dengan seri 

pengenceran konsentrasi 0; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0 

mL larutan standar diencerkan dengan 

akuades menjadi 10 mL. 

 

 

 



LAMPIRAN 3b (lanjutan) 

Cara Kerja: 3 mL buffer amonium klorida dan 2 mL 

reagen nitrit ditambahkan pada masing-

masing tabung reaksi berisi 0,5 mL sampel, 

lalu divorteks dan diinkubasi suhu ruang 

selama 15 menit, ditambahkan 5 mL NaOH 

4M dan diinkubasi selama 1 jam. Absorbansi 

diukur pada λ 520 nm.  

Kalibrasi: 0,5 mL larutan standar dimasukkan 

dalam tabung reaksi. 3 mL buffer nitrit dan 2 

mL reagen nitrit ditambahkan pada masing-

masing tabung, lalu divorteks dan diinkubasi 

suhu ruang selama 15 menit, ditambahkan 5 

mL NaOH 4M dan diinkubasi selama 1 jam. 

Absorbansi diukur pada λ 520 nm. Nilai 

absorbansi berbanding konsentrasi standar 

dibuat persamaan linearnya, lalu konsentrasi 

sampel dihitung.  

Perhitungan:  

N – NO2
- (mg/L) = g NO2 dalam 50 mL volum akhir 

           mL sampel 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3c 

Metode penentuan konsentrasi nitrat (NO3-) 

Alat:  Spektrofotometer λ 410 nm. 

Bahan:  Asam salisilat 5%. 5 g asam salisilat 

dilarutkan dalam 100 mL H2SO4 pekat.  

Larutan NaOH 4 M. 160 g NaOH dilarutkan 

dengan akuades hingga 1000 mL. 

Larutan standar nitrat. 7,223 g KNO3 

dilarutkan dalam 1000 mL akuades sebagai 

larutan stok. Larutan standar dibuat dari 10 

mL larutan stok menjadi 100 mL (1 mL = 1 g 

NO3
- – N). Untuk kalibrasi dibuat seri 

pengenceran konsentrasi dengan 

mengencerkan 0; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 8.0; 10.0 

mL larutan standar pada akuades menjadi 

masing-masing 10 mL. 

Cara Kerja: 0,5 mL sampel dimasukkan dalam tabung 

reaksi, lalu dengan hati-hati ditambahkan 0,5 

mL asam salisilat 5% ke dinding masing-

masing tabung, dan didiamkan selama 30 

menit. Pada masing-masing tabung reaksi 

ditambahkan 5 mL NaOH 4M, divorteks, dan 

diinkubasi selama 60 menit pada suhu 

kamar. Absorbansi diukur pada λ 410 nm.  

 

 

 

 



Lampiran 3c (lanjutan) 

 Kalibrasi: 0,5 mL standar pada seri 

konsentrasi ditambahkan 0,5 mL asam 

salisilat, dicampur baik-baik dan didiamkan 

30 menit, kemudian ditambahkan 5 mL NaOH 

4M, dicampur baik-baik dan didiamkan 

selama 60 menit. Isi tabung standar ini 

dipindahkan hati-hati ke makro kuvet, lalu 

absorbansi diukur pada λ 410 nm. Nilai 

absorbansi berbanding konsentrasi standar 

dibuat persamaan linearnya, lalu konsentrasi 

sampel dihitung berdasarkan persamaan itu. 

Perhitungan:  

N – NO3
- (mg/L) = g NO3

- dalam 10 mL volum 

    mL sampel 

 


