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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Kerangka dan Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir metode penelitian menunjukkan garis besar langkah kegiatan 

dalam penelitian. Diagram alir metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian. 
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1.1.1 Studi Literatur 

Sumber literatur yang digunakan berupa jurnal dan EPA tahun 2002 

mengenai tahapan melakukan metode WET. Data yang diperoleh berupa 

penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan usia udang, waktu aklimatisasi, 

volume tes, volume gelas kaca, jumlah udang dan waktu pengujian.  

Tabel 3.1 Studi Literatur  

Keterangan  Besaran Sumber 

Usia udang 40 hari dengan 

ukuran 9-10 mm 

Baird, D.J., Little, D.C. 2008. Laboratory 

toxicity test and post-exposure feeding 

inhibition using the giant freshwater 

prawn Macrobrachium Rosenbergii. 

Wakti 

aklimatisasi 

7 hari Musallamah., Aunurohim., Abdulgani, 

Nurlita. Pengaruh Paparan Timbal (Pb) 

Terhadap Perubahan Histopatologis 

Hepatopankreas Udang Galah 

(Macrobrachium Rosenbergii). 

Volume air uji 1 liter EPA 2002 

Jumlah udang 10 ekor Chen, J.C., Chen, S.M. 2003. Effects of 

pH in survival growth, molting and 

feeding of giant freshwater prawn 

Macrobrachium rosenbergii. Taiwan. 

Waktu 

pengujian 

96 jam Chen, J.C., Chen, S.M. 2003. Effects of 

pH in survival growth, molting and 

feeding of giant freshwater prawn 

Macrobrachium rosenbergii. Taiwan. 

 

1.1.2 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data primer mengenai IPAL Komunal yang ada di 

Kecamatan Bantul bersumber dari PU dan Dinas Lingkungan Hidup. Data yang 

diambil merupakan IPAL komunal yang berada pada usia IPAL diatas dan 
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dibawah 5 tahun, wilayah cangkupan diatas dan dibawah 85 KK dan lokasi IPAL 

Komunal. 

 

1.1.3 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data primer mengenai IPAL Komunal yang ada di 

Kecamatan Bantul bersumber dari PU dan Dinas Lingkungan Hidup. Data yang 

diambil merupakan IPAL komunal yang berada pada usia IPAL diatas dan 

dibawah 5 tahun, wilayah cangkupan diatas dan dibawah 85 KK dan lokasi IPAL 

Komunal. 

 

1.1.4 Persiapan Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan adalah reaktor, aerator, pH meter, DO meter dan 

termometer. Bahan yang digunakan adalah Air limbah domestik, air bersih dan 

udang galah. Udang galah didapat dari UBAP Samas yang berada di pantai 

Samas, Bantul. Udang yang sehat dapat dilihat dari pergerakkan berenang yang 

aktif.  

 

1.1.5 Pengambilan Sampel Uji  

1.1.5.1 Lokasi Sampling 

Sampling dilakukan di IPAL Komunal Kecamatan Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. lokasi IPAL berada di Manding Serut, Babadan I, 

Babadan II, Manden dan Sukunan sebagai pembanding IPAL yang 

menggunakan teknologi blower. Pemilihan IPAL Komunal di Kecamatan 

bantul karena lokasi yang jelas, memenuhi kriteria usia IPAL dibawah dan 

diatas 5 tahun dan cakupan layanan diatas dan dibawah 85 KK. 

1.1.5.2 Lokasi Analisis 

Analisis dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Program Studi 

Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Islam Indonesia, Jalan Kaliurang km. 14,5, Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut : 



17 
 

 
 

 

Gambar 3.2 Lokasi Analisis 

 

Pengambilan sampel uji dilakukan menggunakan metode Composite, yaitu 

sampel diambil pada 1 titik sampel dengan beberapa waktu dalam 24 jam. Hal ini 

dilakukan untuk merepresentasikan debit limbah yang fluktuatif dalam waktu 24 

jam. 

 

1.1.6 Aklimatisasi Udang Galah  

Berdasarkan referensi jurnal-jurnal terdapat beberapa waktu aklimatisasi 

yaitu 4, 7 dan 10 hari. Sehingga diambil waktu aklimatisasi pada penelitian ini 

adalah 7 hari. Dimensi akuarium yang digunakan adalah 50 x 20 x 30 cm. Jumlah 

udang digunakan 10 ekor per liter, sehingga untuk aklimatisasi jumlah udang 

sebanyak 620 ekor dengan volume air 20 liter. Pada saat aklimatisasi dilakukan 

pengujian DO, suhu dan pH. Pemberian makan dilakukan setiap hari pada pagi, 

siang dan sore. Pada saat aklimatisasi akuarium diisi dengan jaring-jaring untuk 

tempat melekatnya udang galah saat molting, sehingga tidak diburu udang yang 
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sehat dan dimakan. Aklimatisasi, kematiaan udang galah tidak melebihi 10%. 

Mengetahui udang galah yang mati akibat kanibalisme atau faktor air adalah 

udang yang mati karena kanibalisme bangkai yang tersisa hanya bagian kepala 

atau potongan tubuh. 

1.1.7 Uji LC50 Menggunakan Metode WET  

Metode WET dengan uji LC50: Uji pendahuluan (finding-range), waktu 

pengamatan 24 jam dengan konsentrasi 0; 6,25; 12,5; 25; 50; 100%. Uji toksisitas 

dilakukan dengan waktu pengamatan 24, 48 dan 96 jam dengan konsentrasi yang 

telah ditentukan dari hasil uji pendahuluan. Air yang digunakan sebanyak 2 liter 

dengan jumlah udang galah 20 ekor per akuarium. Selama uji pendahuluan dan 

lanjutan dilakukan pengujian DO, suhu dan pH.  

 

1.1.8 Pengolahan Data 

1.1.8.1 Analisis Probit dan Spearman-Karber 

Ada beberapa metode pengolahan data uji toksisitas yaitu metode 

grafik, metode Sperman-Karber, dan metode probit. Metode grafik dapat 

digunakan jika pada kontrol terdapat kematian, pada konsentrasi rendah tidak 

ada kematian dan pada konsentrasi tinggi terdapat kematian. Metode 

Sperman-Karber dapat digunakan jika terjadi penurunan 1 tingkat pada 

kematian di konsentrasi tertentu tanpa melihat kematian pada kontrol. Metode 

probit dapat digunakan jika kematian hewan uji mengalami peningkatan 

ditiap konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi kematian. Dan 

pada penelitian ini menggunakan metode analisis probit dan Spearman-

Karber. Input data berupa jumlah kematian dan persen kematian di tiap 

konsentrasi dan waktu uji dan output berupa nilai LC50 yang dapat 

menunjukkan toksik atau tidak air limbah.  

1.1.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi merupakan salah satu jenis analisis data dalam 

statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa 

variabel dan meramal suatu variabel (Kutner, et. al, 2004). Hubungan satu 
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variabel bebas dengan variabel tidak bebas, maka analisis regresi yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana. Hubungan dua atau lebih variabel 

bebas dengan variabel tidak bebas, maka analisis regresi yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. Pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda untuk mengkaji hubungan parameter-parameter 

terhadap kematian.  

 


