
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengambilan Sampel Limbah 

Sampel yang digunakan berasal dari air limbah Outlet di IPAL, Sewon, Bantul, 

DIY. Tempat pengambilan sampel Outlet dilakukan pada titik akhir pembuangan 

yaitu tempat air yang akan dialirkan ke sungai bedog. Cara pengambilan sampel, 

sampel diambil sebanyak 150 mL pada waktu pagi hari sekitar pukul 08.00 – 08.30 

WIB.  dengan menggunakan botol yang telah diikat dengan pemberat sehingga 

mudah untuk tenggelam. Hal ini dikarenakan belum terjadi reaksi kimia maupun 

proses biologi, sedangkan pada tengah hari konsentrasi O2 dapat bertambah dapat 

berkurang. Bertambahnya O2 dikarenakan proses fotosintesa telah berlangsung 

secara optimal pada tengah hari. Pada sampel outlet biasanya terdapat 

mikroorganisme aerob dalam jumlah yang sedikit. Mikroorganisme yang banyak 

terdapat pada inlet adalah mikroorganisme anaerob. Mikroorganisme anaerob ini 

mereduksi bahan organik tertentu dan menghasilkan senyawa-senyawa seperti 

amina, H2S, dan komponen fosfor. Hal inilah yang menyebabkan bau busuk pada 

inlet. 

4.2 Penentuan Akurasi 

4.2.1 Penentuan akurasi secara spektrofotometer UV-Vis 

Akurasi merupakan pengukuran suatu sampel yang mendekati pada nilai 

sebenarnya atau nilai sesungguhnya.Hasil nilai akurasi penentuan kadar kalium 

dikromatdengan metode spektrofotometer UV-Vis dengan nilai sebesar 

103,93%yang artiya penentuan kadar kalium dikromat baik menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis memiliki tingkat akurasi yang baik.Akurasi yang baik 

memiliki rentang antara 80%-110%.Akurasi yang baik menunjukkan bahwa 

metode tersebut masih layak untuk digunakan. Syarat memilih metode 

spektrofotometri UV-Vis digunakan apabila sampel yang akan dianalisis memilki 

kadar yang kecil. 
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4.2.2 Penentuan akurasi secara titrimetri 

 Hasil nilai akurasi penentuan kadar kalium dikromat dengan metode 

titrasi dimana nilai akurasi yang telah ditentukan untuk metode titrasi 

diperoleh sebesar 98,88%. Akurasi yang baik memiliki rentang antara 80%-

110%.Akurasi yang baik menunjukkan bahwa metode tersebut masih sama-

sama layak untuk digunakan. Syarat memilih metode titrasi yaitu apabila 

sampel yang akan dianalisis memilki kadar yang besar 

4.3 Uji Linieritas 

Linieritas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Linieritas digunakan 

sebagai alat bantu untuk menghitung suatu kadar pada contoh uji. Parameter 

hubungan kelinieran yang digunakan yaitu koefesien kolerasi (r) dan koefesien 

determinasi (r2) pada analisis regresi linier y = ax +b (a adalah slope, b sebagai 

intersep, x sebagai konsentrasi analit, dan y sebagai respon instrumen). Linieritas 

metode dapat menggambarkan ketelitian pengerjaan analisis suatu metode yang 

ditunjukan oleh nilai koefesien determinasi sebesar > 0,995 (Chan, 2004). Pada 

pengujian kali ini didapatkan hasil linieritas yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Uji Linieritas 

Konsentrasi (mg/L) Absorbansi 

0 0,2000 

2 0,1956 

5 0,1877 

10 0,1832 

20 0,1615 

40 0,1299 

90 0,0603 
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Gambar 4.1 Kurva hubungan konsentrasi dengan absorbansi 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi larutan standar maka absorbansi yang terbaca semakin rendah, maka 

kurva kalibrasi menunjukan adanya hubungan yang terbalik antara konsentrasi dan 

absorbansi. Hal tersebut dikarenakan yang terbaca pada alat spektrofotometer uv-

visibel adalah sisa K2cr2O7 yang bereaksi dengan senyawa organik, sehingga 

semakin tinggi konsentrasi larutan standar, maka sisa K2cr2O7 semakin sedikit. Sisa 

K2cr2O7 yang semakin sedikit mengakibatkan absorbansi semakin kecil. Hal 

tersebut membuktikan bahwa semakin besar larutan konsentrasi larutan standar 

akan semakin kecil absorbansi yang terbaca pada alat spektrofotometer uv-visibel. 

dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut berbanding terbalik. Persamaan regresi 

linier yang didapatkan pada pengujian ini yaitu y = -0,0015x + 0,1966 deng nilai 

koefesien determinasi sebesar 0,995. Hasil yang didapatkan pada pengujian kali ini 

menunjukkan bahwa nilai koefesien determinasi telah memenuhi peraturan 

pengendalian mutu pengujian kebutuhan oksigen kimia secara spektrofotometri uv-

visibel (SNI) , maka dapat disimpulkan pengujian linieritas pada pengujian ini 

cukup baik. 

4.4 Uji LOD dan LOQ 

 Batas deteksi ialah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat 

dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan 

blangko. Batas deteksi merupakan parameter uji batas. Batas kuantitasi 

merupakan parameter pada analisis renik dan diartikan sebagai kuantitas 

terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan 

seksama (Riyanto, 2014). Penentuan hasil LOD dan LOQ dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Penentuan LOD dan LOQ 

Larutan standar C Std (mg/L) Absorbansi 

std-1 0 0.2000 

std-2 2 0.1956 

std-3 5 0.1877 

std-4 10 0.1832 
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std-5 20 0.1615 

std-6 40 0.1299 

std-7 90 0.0603 

LOD -7,3438 

LOQ -24,4793 

  

Batas deteksi (LOD) merupakan jumlah terkecil analit dalam sampel yang 

dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan 

blanko. Batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis kecil dan diartikan 

sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel yang dapat dianalisis yang memenuhi 

kriteria cermat dan seksama (Riyanto, 2014). Hasil batas deteksi(LOD) didapatkan 

nilai sebesar -7,34381 sedangkan nilai batas kuantitas (LOQ) sebesar -24,4794.  

4.4.1 Uji Kadar Kebutuhan Oksigen Kimia 

Kebutuhan oksigen kimia menggambarkan kualitas lingkungan air akibat 

pengaruh gejala alam dan aktivitas kimia. kebutuhan oksigen kimia merupakan 

salah satu parameter kimia yang digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat 

pencemaran limbah organik yang terjadi pada sungai, danau, sumur penduduk, dan 

air laut. Hasil yang didapatkan dalam pengujian kali ini dengan menggunakan 

spektofotomer UV-Visibel dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Penentuan Kadar Oksigen Kimia secara spektrofotometer UV-

Visibel 

Pengulangan Absorbansi C (mg/L) 

1 0,1876 5,8405 

 2 0,1885 5,2587 

 3 0,1882 5,4849 

 4 0,1877 5,7758 

 5 0,1899 4,3536 

 6 0,1897 4,4829 

 7 0,1875 5,9051 

�⃑� 5,3002 

SD 0,6434 

%RSD 12,14 

CV Horwitz 9,02 

 

Hasil kebutuhan oksigen kimia yang ditunjukan pada Tabel 4.2 menunjukkan 

kadar kebutuhan oksigen kimia yang didapatkan dari metode Spektrofotometri 
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sebesar 5,3002 mg/L. Kadar yang didapat tidak melewati batas baku mutu menurut 

peraturan gubernur no 7 tahun 2010 yaitu kandungan maksimal kebutuhan oksigen 

kimia 125 mg/L. Limbah Outlet di IPAL, Sewon, Bantul yang diuji dapat dikatakan 

baik karena kebutuhan oksigen kimia yang didapatkan tidak melebihi baku mutu 

yang ditentukan. Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa nilai standar deviasi tidak lebih 

besar dari koefisien variansi horwitz ( CV Horwitz ), sehingga hasil pembacaan 

dengan menggunakan spektrofotometer uv-visibel dinyatakan tidak presisi untuk 

konsentrasi kebutuhan oksigen kimia yang sangat kecil. 

4.5 Pengujian Kebutuhan Oksigen Kimia Secara Titrimetri 

Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan 

menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi juga dikenal 

sebagai analisis volumetri dimana suatu zat yang akan di analisis dibiarkan bereaksi 

dengan zat lain yang konsentrasinya telah diketahuidan dialirkan dari buret dalam 

bentuk larutan. Titrasi dibedakan berdasarkan jenis dari reaksi yang terlibat didalam 

suatu proses titrasinya. Titrasi dibedakan menjadi empat yaitu titrasi asam basa, 

titrasi redoks, titrasi kompleksometri dan titrasi pengendapan. 

 Pada penelitian ini menggunakan titrasi Redoks yaitu suatu perpindahan 

elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan 

elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi 

oksidasi adalah pelepasan suatu elektron atau suatu reaksi terjadinya bilangan 

oksidasi. Jadi, reaksi redoks adalah suatu reaksi penerimaan electron dan pelepasan 

electron atau reaksi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Dalam reaksinya 

terjadi reaksi. 

CnHaObNc + dCr2O7
2- + (8d+c) H+ → nCO2 +  H2O + 2dCr3+ 

Reaksi tersebut perlu pemanasan dan juga penambahan katalisator perak 

sulfat (Ag2SO4) untuk mempercepat reaksi. Apabila dalam bahan buangan organic 

diperkirakan ada unsur klorida yang dapat mengganggu reaksi maka perlu 

ditambahkan merkuri sulfat untuk menghilangkan gangguan klorida tersebut. 

Klorida dapat mengganggu karena akan teroksidasi oleh kalium dikromat sesuai 

dengan reaksi berikut ini (Wardhana. 1995) : 

Reduksi : Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- → 2Cr3+ + 7H2O  (x 1) 
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Oksidasi : 2Cl- → Cl2 + 2e-    (x 3) 

 

Reaksi : Cr2O7
2- + 6Cl- + 14H+ → 2Cr3+ + 3Cl2 +7H2O 

Penambahan merkuri sulfat berfungsi untuk mengikat ion klor menjadi merkuri 

klorida mengikuti reaksi berikut ini: 

Hg2+ + 2Cl- → HgCl2 

Warna larutan air lingkungan yang mengandung bahan buangan  organik 

sebelum reaksi oksidasi adalah kuning. Setelah reaksi oksidasi selesai maka akan 

berubah menjadi hijau.  

CaHbOc  + Cr2O7
2- → CO2 + H2O + Cr3+ 

(Kuning)   (Hijau) 

Jumlah oksigen yang diperlukan untuk reaksi oksidasi terhadap bahan 

buangan organik sama dengan jumlah kalium dikromat yang dipakai pada reaksi 

tersebut di atas. Semakin banyak kalium dikromat yang dipakai pada reaksi 

oksidasi, berarti makin banyak oksigen yang diperlukan. Hal ini berarti bahwa air 

lingkungan makin banyak tercemar oleh bahan buangan organik (Mahida, 1984).  

Pengukuran KOK didasarkan pada kenyataan bahwa hampir semua bahan 

organik dapat dioksidasi menjadi karbondioksida dan air dengan bantuan oksidator 

kuat dalam suasana asam dengan menggunakan kalium dikromat sebagai oksidator 

di perkirakan sekitar 95% -100% bahan organik dapat dioksidasi (Sihaloho, 2009). 

Prinsip analisis KOK yaitu  senyawa organik dalam air dioksidasi oleh larutan 

kalium dikromat dalam suasana asam sulfat pada temperatur 150o
 . Kelebihan 

kalium dikromat dititrasi oleh larutan ferro ammonium sulfat (FAS) dengan 

indikator ferroin. 

Untuk memastikan bahwa hampir semua zat organic habis teroksidasi maka 

zat pengoksidasi K2Cr2O7 masih harus tersisa sesudah di refluk K2Cr2O7 yang telah  

tersisa dilarutan tersebut digunakan untuk menentukan berapa oksigen yang telah 

terpakai. Sisa K2Cr2O7 tersebut ditentukaan melalui titrasi dengan ferro ammonium 

sulfat (FAS), dimana reaksi yag berlangsung adalah (Nurhasanah, 2009) : 
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6 Fe2+ + Cr2O7
2- + 14 H+ → 6 Fe 3+ +2 Cr 3+ + 7 H2O 

Indikator feroin digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi yaitu disaat 

warnahijau biru larutan berubah menjadi coklat merah. Sisa K2Cr2O7 dalam larutan 

blanko adalah K2Cr2O7 awal, karena diharapkan blanko tidak mengandung zat 

organik yang dapat dioksidasi  oleh K2Cr2O7 (Alaerts dan Santika,1987). 

 Dari hasil penentuan kebutuhan oksigen kimia menggunakan titrasi titrimetri 

didapat hasil kadar seperti ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Kadar Penentuan Kebutuhan Oksigen Kimia Secara Titrimetri 

 Berdasarkan hasil titrasi menunjukan bahwa hasil pengujina memiliki hasil 

keberulangan yang kurang baik, hal ini bias kita lihat berdasarkan nilai dari % RSD, 

dimana nilai RSD yang di perboehkan adalah ≤ 2% jika lebih dari 2% maka 

dibandingkan dengan CV Horwitznya. Dari hasil pengujian yang dilakukan, hasil 

menunjukan bahwa %RSD memiliki nilai sebesar 13,23% hal ini jauh dari batas 

keberteriman yang diperbolehkan, hasil RSD juga dibandingan dengan CV Horwitz 

nya, hasil perbandingan CV Horwitz juga menunjukan bahwa %RSD masih diatas 

nilai dari CV Horwitznya dimana nilai CV Horwitz nya sebesar 4,16 dapat di 

artikan bahwa untuk penentuan kebutuhan oksigen kimia menggunakan metode 

titrasi titrimetri tidak presisi. 

Pengulangan Volume titrasi (mL) C (mg/L) 

1 2,65 46,1380 

 2 2,59 56,0247 

 3 2,61 52,7291 

4 2,65 46,1380 

5 2,69 39,5469 

 6 2,63 49,4336 

 7 2,69 39,5469 

�⃐� 47,0796 

SD 6,2280 

%RSD 13,23 

CV Horwitz 4,16 
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4.6 Perbandingan Pengujian Kebutuhan Oksigen Kimia Secara 

Spektrofotometri dan Titrimetri  

Perbandingan pengujian digunakan untuk membandingan hasil dari suatu 

metode  pengujian satu dengan metode pengujian yang lainnya. Pada pengujian kali 

ini dilakukan dengan membandingan metode penentuan kadar kebutuhan oksigen 

kimia secara Sprektrofotometri dan Titrimetri untuk mengetahui perbedaan 

penentuan kadar kebutuhan oksigen kimia di antara kedua metode yang digunakan 

sehingga dapat diketahui metode mana yang lebih baik digunakan untuk mengukur 

kadar kebutuhan oksigen kimia. Perbandingan pengukukuran antara kedua metode 

dapat dilihat dari Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Perbandingan kadar Kebutuhan Oksigen Kimia 

Pengulangan 
Spektrometri 

(mg/L) 

Titrimetri 

 (mg/L) 

1 5,8405 46,1380 

 2 5,2587 56,0247 

 3 5,4849 52,7291 

 4 5,7758 46,1380 

 5 4,3536 39,5469 

 6 4,4829 49,4336 

 7 5,9051 39,5469 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan kadar kebutuhan oksigen kimia yang berbeda secara 

signifikan dimana kadar rata – rata untuk metode spektrofotometri sebesar 5,3002 

mg/L dan kadar rata – rata untuk metode titrimetri sebesar 47,0796 mg/L. Hasil 

yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penentuan kadar kebutuhan oksigen kimia 

dalam air limbah bagus diuji menggunakan metode titrimetri karena kadar 

kebutuhan oksigen kimia dalam air limbah cukup tinggi meskipun tidak melebihi 

batas baku mutu. Perbedaan konsentrasi kebutuhan oksigen kimia diantara kedua 

metode dapat diakibatkan dari beberapa sebab antara lain perbedaan dalam 

perlakuan sampel untuk diuji, kurang maksimalnya reaksi yang terjadi saat 

preparasi sampel untuk diukur dengan metode spektrofotometri.  

Uji t merupakan salah satu jenis uji hipotesis dalam ilmu statistik yang 

digunakan untuk menguji sampel dengan jumlah populasi kurang dari 30. Hipotesis 

statistik adalah pernyataan dugaan mengenai satu atau lebih populasi (Walpole, 
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2011). Dalam ilmu hipotesis statistic terdapat dua jenis hipotesis yakni hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif. Hasil uji t yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Uji t 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa T hitung masih diatas T tabel hal 

ini menunjukan bahwa Hipotesis H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari pada 

T tabel, dengan nilai T hitung sebesar 17,6819 dan T tabel sebesar 2,446. Hasil Uji 

T yang dilakukan menunjukan terdapat perbedaan cukup signifikan antara kedua 

metode tersebut.  

 

 

 

 

  

  Variable 1 Variable 2 

Mean 47,0795 5,3002 

Variance 38,7885 0,4139 

Observations 7 7 

Pearson Correlation 0,01519  
Hypothesized Mean Difference 0  
Df 6  
t Stat 17,6819 t hitung 

P(T<=t) one-tail 1,0505  
t Critical one-tail 1,9431  
P(T<=t) two-tail 2,1011  
t Critical two-tail 2,4469 t tabel 
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4.7 Perbandingan Pengujian Kebutuhan Oksigen Kimia Secara 

Spektrofotometri dan Titrimetri  

Perbandingan pengujian digunakan untuk membandingan hasil dari suatu 

metode  pengujian satu dengan metode pengujian yang lainnya. Pada pengujian kali 

ini dilakukan dengan membandingan metode penentuan kadar kebutuhan oksigen 

kimia secara Sprektrofotometri dan Titrimetri untuk mengetahui perbedaan 

penentuan kadar kebutuhan oksigen kimia di antara kedua metode yang digunakan 

sehingga dapat diketahui metode mana yang lebih baik digunakan untuk mengukur 

kadar kebutuhan oksigen kimia. Perbandingan pengukukuran antara kedua metode 

dapat dilihat dari Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Perbandingan kadar Kebutuhan Oksigen Kimia 

Pengulangan 
Spektrometri 

(mg/L) 

Titrimetri 

 (mg/L) 

1 5,8405 46,1380 

 2 5,2587 56,0247 

 3 5,4849 52,7291 

 4 5,7758 46,1380 

 5 4,3536 39,5469 

 6 4,4829 49,4336 

 7 5,9051 39,5469 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan kadar kebutuhan oksigen kimia yang berbeda secara 

signifikan dimana kadar rata – rata untuk metode spektrofotometri sebesar 5,3002 

mg/L dan kadar rata – rata untuk metode titrimetri sebesar 47,0796 mg/L. Hasil 

yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penentuan kadar kebutuhan oksigen kimia 

dalam air limbah bagus diuji menggunakan metode titrimetri karena kadar 

kebutuhan oksigen kimia dalam air limbah cukup tinggi meskipun tidak melebihi 

batas baku mutu. Perbedaan konsentrasi kebutuhan oksigen kimia diantara kedua 

metode dapat diakibatkan dari beberapa sebab antara lain perbedaan dalam 

perlakuan sampel untuk diuji, kurang maksimalnya reaksi yang terjadi saat 

preparasi sampel untuk diukur dengan metode spektrofotometri.  



26 

 

Uji t merupakan salah satu jenis uji hipotesis dalam ilmu statistik yang 

digunakan untuk menguji sampel dengan jumlah populasi kurang dari 30. Hipotesis 

statistik adalah pernyataan dugaan mengenai satu atau lebih populasi (Walpole, 

2011). Dalam ilmu hipotesis statistic terdapat dua jenis hipotesis yakni hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif. Hasil uji t yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Uji t 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa T hitung masih diatas T tabel hal 

ini menunjukan bahwa Hipotesis H0 ditolak karena T hitung lebih besar dari pada 

T tabel, dengan nilai T hitung sebesar 17,6819 dan T tabel sebesar 2,446. Hasil Uji 

T yang dilakukan menunjukan terdapat perbedaan cukup signifikan antara kedua 

metode tersebut.  
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