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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1    Diagram Alir Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan, dapat dilihat pada 

gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian, sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Penelitian dimulai dengan melakukan kajian pustaka lalu pembuatan desain 

reaktor yang akan digunakan pada saat pengujian. Kemudian pengambilan contoh 

uji dan aklimatisasi. Proses aklimatisasi dilakukan selama 7 hari, sambil 

menunggu proses aklimatisasi maka dilakukan pengambilan contoh uji yang 

mengacu pada SNI 6989.59-2008 tentang metode pengambilan contoh air limbah. 

Contoh uji kemudian diuji parameter fisik-kimianya seperti BOD, COD, TSS, pH, 

minyak lemak, amonia, N Total, sulfida, dan krom serta toksisitasnya. Data yang 

didapatkan kemudian dianalisis. 

 

3.2    Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Program Studi 

Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang km 14,5 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan sampel yang digunakan berasal 

dari IPAL penyamakan kulit PT X, Jalan Sitimulyo, Piyungan Yogyakarta. 

Penelitian dilakukan selama bulan April sampai bulan Mei.  

 

3.3    Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu aerator, reaktor berukuran 40 

cm x 30 cm x 20 cm dan berukuran 15 cm x 15 cm x 20 cm, beaker glass 1000 

mL, beaker glass 100 mL, pH meter, DO meter, botol sampel, jeriken, 

termometer, timbangan analitik, sendok sungu/ sendok tanduk, cawan petri, labu 

erlenmeyer, pipet volum, dan kertas label. Bahan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah hewan uji yaitu udang galah (Macrobrachium rosenbergi), air limbah 

penyamakan kulit, aquades, kertas saring, larutan nutrisi, larutan buffer fosfat, 

larutan magnesium fosfat, larutan kalsium klorida, larutan suspense bibit mikroba, 

larutan asam basa 1N, larutan glukosa-asam glutamat, larutan air pengencer, 

larutan asam sulfat, larutan natrium hidroksida, larutan natrium sulfat, asam 

asetat, larutan kalium iodida 10%, larutan indikator amilum (kanji), asam nitrat, 

larutan standar logam krom, gas asetilen, larutan kalium dikromat, larutan 
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K2Cr2O7, larutan indikator ferroin, ferro ammonium sulfat, larutan KHP, dan 

serbuk merkuri sulfat.  

 

3.4    Desain Reaktor 

Dalam proses aklimatisasi, udang diadaptasi atau menyesuaikan diri dalam 

reaktor aklimatisasi ukuran panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm dengan 

tebal kaca 5 mm. Reaktor aklimatisasi dilengkapi dengan aerator. Desain reaktor 

dapat dilihat pada gambar 3.2. Bahan yang digunakan untuk wadah pemaparan, 

pemeliharaan, dan lain-lain yang bersentuhan dengan air limbah dan pengenceran 

yaitu kaca borosilikat atau plastik non toksik yang digunakan sebisa mungkin 

untuk meminimalkan serapan dan pelepasan bahan beracun, dan dapat digunakan 

kembali setelah dibersihkan (USEPA, 2002).  

 

 

 

Gambar 3. 2 Reaktor Aklimatisasi 

Pada proses pengujian, udang dimasukkan ke dalam reaktor uji berukuran 

panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 20 cm. Pada proses ini digunakan 12 
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reaktor karena konsentrasi yang digunakan sebanyak 6 variasi. Reaktor dilengkapi 

aerator pada masing-masingnya. Desain reaktor uji dapat dilihat pada gambar 3.3.  

 

 

Gambar 3. 3 Reaktor Uji 

 

3.5    Sampling Air Limbah 

Sampling air limbah penyamakan kulit mengacu pada Standar Nasional 

Indonesia (SNI 6989.59.2008) tentang Air dan Air Limbah, Bagian 59 : Metoda 

Pengambilan Contoh Air Limbah. Lokasi dimana contoh uji diambil adalah 

influen krom, influen dying, bak penampung 1 dan setelah IPAL (efluen) atau titik 

dimana air limbah yang mengalir sebelum memasuki badan air penerima (sungai). 

Wadah yang digunakan untuk menyimpan contoh uji harus memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu terbuat dari bahan gelas atau plastik poli etilen (PE) 

atau poli propilen (PP) atau teflon (Poli Tetra Fluora Etilen, PTFE), dapat ditutup 

dengan kuat dan rapat, bersih dan bebas kontaminan, tidak mudah pecah, dan 

tidak berinteraksi dengan contoh uji (SNI 6989.59.2008). 

Pada saat pengambilan contoh uji dilakukan pengukuran untuk paramater 

suhu, derajat keasaman, dan oksigen terlarut yang dapat berubah dengan cepat dan 
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tidak dapat diawetkan (SNI 6989.59, 2008). Parameter uji di lokasi pengambilan 

contoh uji dapat dilihat pada tabel 3.1.  

 

Tabel 3. 1 Parameter Uji Air Limbah di Lokasi Pengambilan Contoh Uji 

No 
Parameter Satuan Metode Acuan 

(1) (2) (3) (4) 

1 pH - pH-meter SNI 06-6989.11-2004 

2 Temperatur oC Termometer SNI 06-6989.23-2005 

3 DO mg/ L 
Membrane electrode 

method 

Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater 21st Edition, 

2005 (4500-O G) 

 

3.6     Uji Parameter 

Beberapa parameter yang diuji mengacu pada Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia no. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air 

Limbah bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Industri Penyamakan Kulit, yaitu pH, 

BOD, COD, TSS, Sulfida, Krom Total (Cr), Nitrogen Total, Amonia Total, 

Minyak dan Lemak Total. Dan parameter uji pada lokasi yaitu pH, temperatur, 

dan DO.  

 

Tabel 3. 2 Parameter Uji Air Limbah Penyamakan Kulit 

Parameter Satuan Metode Acuan 

pH - pH-meter SNI 06-6989.11-2004 

BOD5 mg/ L 

Titrasi secara 

Iodometri 

(Modifikasi Azida) 

SNI 6989.72-2009 

COD mg/ L 
Refluks tertutup 

secara Titrimetri 
SNI 06-6989.15-2004 

TSS mg/ L Gravimetri SNI 6989.72-2009 

Sulfida mg/ L 
Spektrofotometer 

UV-Vis 
SNI 6989.70-2009 

Nitrogen Total mg/ L 

Makro Kjeldahl 

secara 

Spektrofotometri 

SK SNI M-47-1990-03 
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Parameter Satuan Metode Acuan 

Amonia Total mg/ L 
Spektrofotometer 

UV-Vis 
SNI 06-6989.30-2005 

Minyak dan 

Lemak 
mg/ L Gravimetri SNI 6989.10-2011 

Kromium 

Total 
mg/ L 

Spektrofotometri 

Serapan Atom 

(SSA) 

SNI 06-6989.17-2004 

Temperatur oC Termometer SNI 06-6989.23-2005 

DO Mg/L 

Titrasi Secara 

Iodometri 

(Modifikasi Azida) 

SNI 06-6989.14-2004 

 

Beberapa parameter kualitas air limbah penyamakan kulit diuji, yaitu: 

a. Derajat Keasaman (pH) 

Metode pengukuran derajat keasaman (pH) yaitu pengukuran aktifitas ion 

hidrogen secara elektrometri atau potensiometri menggunakan alat pH 

meter. Angka yang ditunjukkan oleh pH meter yaitu angka derajat 

keasaman (pH) dari contoh uji (SNI 06-6989.11-2004). 

b. Chemical Oxygen Demand (COD) 

Zat organik yang dioksidasi dengan campuran kalium dikromat dan asam 

sulfat dengan keadaan mendidih yang telah dilakukan normalitas dengan 

refluk selama 2 jam (SNI 06-6989.15-2004). 

c. Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 

Contoh uji dicampurkan dengan larutan pengencer jenuh oksigen yang 

telah ditambahkan larutan nutrisi dan bibit mikroba, kemudian dilakukan 

inkubasi selama 5 hari dalam ruangan gelap dengan suhu 20oC. Nilai dari 

BOD dapat dihitung melalui selisih oksigen terlarut dari 0 hari dan 5 hari 

(SNI 6989.72-2009).  

d. Total Suspended Solid (TSS) 

Contoh uji disaring dengan kertas saring yang sudah ditimbang 

sebelumnya. Residu yang tertahan pada kertas saring dikeringkan dengan 

oven pada suhu 103oC-105 oC. Lakukan inkubasi pada kertas saring yang 
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sudah dioven, kemudian timbang kembali kertas saring. Perbedaan 

kenaikan berat kertas saring itu nilai TSS (SNI 06-6989.3-2004).  

e. Kromium 

Tambahkan asam nitrat pada contoh uji dengan tujuan melarutkan analit 

logam dan menghilangkan zat-zat pengganggu yang terdapat pada contoh 

uji dengan bantuan pemanas listrik. Ukur kadar krom dengan 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) (SNI 06-6989.17-2004). 

f. Temperatur 

Air raksa yang berada dalam thermometer akan memuai atau menyusut 

sesuai dengan suhu contoh uji. Suhu air dapat dibaca dengan skala 

themometer (oC) (SNI 06-6989.23-2005). 

g. Disolved Oxygen (DO) 

Kandungan oksigen terlarut pada contoh uji bereaksi dengan ion mangan 

(II) dalam suasan basa menjadi hidroksida mangan dengan valensi yang 

lebih tinggi (Mn IV). Adanya ion yodida (I) dalam suasana asam, ion 

mangan (IV) akan kembali menjadi ion mangan (II) karena membebaskan 

yodin (I2). Yodin yang terbentuk lalu di titrasi dengan sodium tiosulfat 

dengan indikator amilum. Hal tersebut bisa dinyatakan sebagai kandungan 

oksigen terlarut (SNI 06-6989.14-2004).  

h. Sulfida  

Sulfida yang terkandung dalam contoh uji akan bereaksi dengan ferri 

klorida dan dimetil-p-fenilendiamina membentuk senyawa yang berwarna 

biru metilen. Ukur dengan panjang gelombang 664 nm menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis (SNI 6989.70-2009). 

i. Amonia Total (NH3) 

Contoh uji yang mengandung amonia akan bereaksi dengan hipoklorit dan 

fenol yang dikatalisis oleh natrium nitropusida membentuk senyawa biru 

indofenol (SNI 06-6989.30-2005). 

j. Minyak dan Lemak Total 

Minyak dan lemak yang terkandung dalam contoh uji di asamkan hingga 

pH lebih kecil dari 2, kemudian diekstraksi dengan n-heksana dalam 
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corong pisah dan untuk menghilangkan kandungan air dalam contoh uji. 

Ekstraksi minyak dan lemak lalu didestilasi pada desilator. Residu yang 

tersisa pada tempat penyimpanan contoh uji ditimbang dan dinyatakan 

sebagai minyak dan lemak (SNI 6989.10-2011). 

k. Nitrogen Total 

Contoh uji dicampurkan dengan larutan asam borat 2% dan larutan 

pelebur, kemudian panaskan selama 30 menit. Uap dari pemanasan 

ditampung dengan erlenmeyer, uap tersebut dapat dinyatakan sebagai 

Nitrogen Anorganik. Setelah mendapatkan Nitrogen Anorganik, contoh uji 

yang sama ditambahkan indikator fenolftelin dan campurkan dengan 

larutan campuran hidroksida-tiosulfat. Panaskan kembali, kemudian 

tampung uapnya. Uap tersebut dapat dinyatakan sebagai Nitrogen 

Organik. Tambahkan larutan nessler, lalu spektrofotometri dengan panjang 

gelombang 400-500 nm (SK SNI M-47-1990-03).   

 

3.7    Aklimatisasi Hewan Uji 

Aklimatisasi merupakan proses penyesuaian atau adaptasi udang terhadap 

lingkungan baru selama 7 hari. Aklimatisasi dapat dilakukan dalam air mengalir 

atau dengan sistem resirkulasi. Di laboratorium, sistem resirkulasi merupakan 

sistem yang paling praktis. Pemberian pakan udang galah dilakukan secara 

berkala dengan makanan hidup, hal ini sangat perlu untuk mencegah sifat 

kanibalisme pada udang galah muda oleh udang dewasa. Kepadatan pakan yang 

disarankan adalah 2-3 artemia per mL dan kadar pemberian pakan adalah 150 

artemia per udang per hari (USEPA, 1991). 

Beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan untuk kehidupan 

udang galah (Macrobrachium rosenbergi) yaitu temperatur air 28-30 oC, derajat 

keasaman 7-8,5 dan kandungan oksigen terlarut lebih dari 5 mg/ L. Air yang 

dibutuhkan untuk 80.000 ekor adalah 1 m3 dengan ukuran 0,0001 gram (SNI 01- 

6486.3 – 2000). Sehingga untuk 960 ekor udang galah diperlukan 12 liter air.  

Udang tidak dapat digunakan untuk tes jika tidak sehat, berubah warna, atau 

stres lainnya dan apabila kematian mencapai 10% sebelum pengujian. Jika udang 
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masuk dalam kriteria tersebut maka tidak dapat digunakan dan harus diganti 

dengan yang baru (USEPA, 1991). Periode aklimatisasi minimal 7 hari (EPA, 

2002).  

 

3.8    Uji Pendahuluan 

Uji pendahuluan dilakukan untuk menentukan ambang atas (LC100-24 jam) 

yaitu konsentrasi terendah dimana semua hewan uji mati dalam selang waktu 24 

jam (Nuhman, 2016). Setelah melalui proses aklimatisasi, kemudian udang 

dipindahkan ke reaktor uji toksisitas dengan konsentrasi limbah bervariasi, yaitu 

6,25%; 12,5%; 25%; 50%; dan 100% (USEPA, 2000). Dilakukan juga pengujian 

pada konsentrasi 0% sebagai kontrol (Fleming, 2004).  

Wadah yang digunakan untuk pengujian berbahan gelas borosilikat (kaca) 

atau plastik sisa yang tidak toksik dengan volume air minimal 500 mL untuk 10 

ekor udang (Satapornvanit et all, 2008). Dilakukan proses aerasi pada semua 

pengujian dan kontrol, karena konsentrasi DO yang rendah akan berdampak pada 

hasil uji (Fleming, 2004). Selama pengujian dilakukan pengukuran DO, pH, dan 

suhu.  

Jika pada konsentrasi limbah tersebut hewan uji mengalami kematian 

sebelum 24 jam maka konsentrasi terendah dengan kematian 100% dikalikan 

dengan faktor pengenceran sebesar 0,5 (USEPA, 2000) sebagai konsentrasi 

tertinggi pengujian. Perkiraan konsentrasi yang telah di dapat nantinya akan 

digunakan pada pengujian toksisitas. Hasil pengujian dapat diterima apabila pada 

reaktor kontrol udang bertahan ≥ 90% populasi (USEPA, 1991). 

 

3.9    Uji Toksisitas 

Uji dilaksanakan dalam waktu 24-96 jam (Soemirat, 2005). Pengujian 

dilakukan dengan tipe static non reneval yaitu menggunakan limbah yang sama 

sampai akhir pengujian dan dilakukan di laboratorium (USEPA, 2000). Dalam 

penggujian digunakan 20 ekor udang dalam satu reaktor dengan minimal replika 
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2. Kepadatan pakan yang disarankan adalah 2-3 artemia per mL dan kadar 

pemberian pakan adalah 150 artemia per udang per hari (USEPA, 1991).  

Hasil uji dapat diterima jika ketahanan udang pada reaktor kontrol 90%. 

Jika pengujian ketahanan pada reaktor kontrol kurang dari 90% maka harus 

dilakukan pengujian ulang (USEPA, 1991). Konsentrasi limbah yang digunakan 

untuk pengujian toksisitas berdasarkan hasil uji pendahuluan.  

Dalam uji toksisitas sebaiknya dilakukan aerasi pada setiap reaktor uji. Hal 

ini bertujuan agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan efek yang terjadi 

benar-benar disebabkan oleh bahan uji, bukan karena kekurangan oksigen selama 

masa pengujian (Fleming, 2004). Selama pengujian dihitung jumlah kematian 

udang pada setiap 24 jam. Kemudian hasil pengamatan dianalisa menggunakan 

analisa probit.  

 

 3.10  Analisis Data 

Konsep konsentrasi-respon merupakan dasar untuk menentukan titik 

perkiraan LC50 pada uji WET. Kurva yang dihasilkan berbentuk s (sigmoid), 

kemudian dilinear oleh variasi transformasi data (transform probit) untuk 

membantu dalam penggambaran kesimpulan hubungan. Hasil dari kurva 

konsentrasi-respon linear dapat menghitung prakiraan titik konsentrasi efek. Pada 

uji WET, konsentrasi efek seperti LC50 digunakan untuk melaporkan hasil uji 

WET (USEPA, 2000).  

Ada empat metode untuk memperkirakan LC50 yaitu Metode Grafik, 

Metode Spearman-Karber, Metode Trimmed Spearman-Karber, dan Metode 

Probit. Metode probit digunakan apabila data kematian terus meningkat seiring 

dengan peningkatan konsentrasi limbah. Data direkomendasikan untuk dianalisis 

menggunakan program komputer (Software). Metode Spearman-Karber 

digunakan ketika data tidak meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi 

limbah namun terjadi kematian sebagian pada larutan uji. Metode ini merapikan/ 

menyesuaikan data yang menurun sehingga data menjadi konstan. Metode 

Trimmed Spearman-Karber hanya digunakan ketika syarat untuk Metode Probit 

dan Spearman-Karber tidak terpenuhi. Sedangkan Metode Grafik digunakan 
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ketika data hanya terdiri dari 0% dan 100% kematian (tidak ada kematian 

sebagian) (US EPA, 2002). 

 

Gambar 3. 4 Analisis Data Kematian 
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Analisis probit adalah model regresi dari variable respon binomial. Regresi 

adalah sebuah metode penyesuaian garis untuk suatu data sehingga didapatkan 

hubungan antara variabel respon atau variabel dependen (Y) terhadap variabel 

independen 

                          (X) Y = a + bX + e .... (1) 

Analisis probit digunakan untuk menghitung LC50 dengan peresentase air 

limbah penyamakan kulit tertentu. Pengolahan data yang perlu dilakukan ada dua, 

yaitu : 

1. Pembuatan grafik konsentrasi-respon  

Hubungan antara konsentrasi limbah dengan persentase kematian pada 

waktu 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam. 

2. Toxic Unit (TU) 

Toxic Unit (TU) adalah ukuran toksisitas pada suatu effluen sebagai 

penentu satuan toksisitas akut (Tua) atau toksisitas kronis (Tuc). 

Semakin besar TU, semakin besar tingkat toksisitasnya. Toxic Unit-

acute merupakan timbal balik konsentrasi effluen 100 kali yang 

menyebabkan 50% dari organisme mati pada uji toksisitas akut      

TUa = 
𝟏𝟎𝟎

𝑳𝑪𝟓𝟎
  .... (3) 

      

   Keterangan :  

                 TUa  : Satuan Toksik Akut 

                 LC50 : konsentrasi kematian 50% populasi  

                 (EPA, 2010). 

 

Tabel 3. 3 Klasifikasi Berdasarkan Penilaian Toksisitas 

No 
Kelas Tingkat Toksisitas Toxic Unit Test Score 

(1) (2) (3) (4) 

1 Class I No acute toxicity <1 1 

2 Class II Significant acute toxicity 1-10 2 

3 Class III High acute toxicity 10-100 3 

4 Class IV Very high acute tovicity >100 4 

      Sumber: Vaajasaari, 2005 


