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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada Gambar 3.1 dalam bentuk diagram alir :  

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2  Lokasi Penelitian 

Wilayah penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mencakup 5 kecamatan yaitu Kecamatan Jetis, 

Bambanglipuro, Pandak, Kasihan dan Bantul. Data awal industri batik yang ada di 

Kabupaten Bantul diambil dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, data yang diambil berupa 

“Data Industri Potensial Sandang dan Kulit Daerah Istimewa Yogyakarta” yang 

dikeluarkan pada tahun 2015. Langkah pertama yang dilakukan adalah memisahkan 

antara industri dan toko karena data yang diperoleh masih tercampur. Selanjutnya, 

setelah didapatkan industri batik yang telah dipisahkan maka tahap selanjutnya 

adalah penentuan wilayah lokasi yang akan disurvei. Tahapan selanjutnya yaitu 

pembuatan kuisioner yang akan dibagikan ke industri batik untuk mengetahui 

dimana saja letak sumber pencemar dan beban pencemaran yang diterima 

lingkungan dari industri batik. 

 

3.3  Alat Dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian adalah Global Positioning System 

(GPS), komputer dengan spesifikasi DUAL CORE RAM 2 GB dan perangkat lunak 

QGIS serta Microsoft Word dan Excel.  

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

pengumpulan data secara langsung (direct) yang menghasilkan data primer dan 

pengumpulan data secara tidak langsung (indirect) yang menghasilkan data 

sekunder. Data primer biasa berasal dari kuesioner, wawancara atau hasil 

pengamatan sedangkan data sekunder berasal dari literasi seperti buku, jurnal, dan 

artikel. 
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3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari pengamatan secara langsung di 

lapangan dengan kuisioner yang akan diajukan kepada pelaku industri atau 

produsen. Penelitian ini mengutamakan data primer karena meliputi sampel dan 

pengamatan langsung ke lapangan. Kuisioner yang diajukan kepada pelaku industri 

untuk mencari informasi eksisting maupun masalah di lingkungan dalam penelitian. 

Untuk menegtahui nilai beban pencemaran pada suatu industri data yang 

dibutuhkan yaitu jumlah volume limbah pewarnaan yang dihasilkan per harinya dan 

jumlah produksi batik setiap bulannya. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data sekunder 

meliputi data-data dari berbagai literasi seperti buku, jurnal dan artikel yang 

mencakup pembahasan beban pencemran, logam berat dan QGIS. Data sekunder 

yang dijadikan acuan utama sebagai dasar pemetaan dan plotting industri batik pada 

studi ini diambil dari pembukuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diambil berupa 

“Data Industri Potensial Sandang dan Kulit Daerah Istimewa Yogyakarta” yang 

dikeluarkan pada tahun 2015. 

 

3.5 Metode Pengawetan Sampel 

Sebelum menghitung nilai beban pencemran salah satu data yang 

dibutuhkan yaitu konsentrasi parameter yang akan dihitung, untuk itu dilakukan 

hasil uji lab. Dikarenakan sampel tidak bisa diuji secara langsung maka dilakukan 

penyimpanan dan pengawetan sebelum dilakukan pengujiam lab. Salah satu resiko 

yang dihadapi dalam menyimpan sampel adalah kerusakan (atau perubahan 

karakteristik) sampel dengan berjalannya waktu. Pengawetan pada dasarnya adalah 

usaha penundaan kerusakan/degradasi sampel melalui penambahan zat-zat tertentu 

yang menghambat laju kerusakan sampel. Berikut ini merupakan yang 
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menunjukkan metode pengawetan sampel pada setiap parameter serta pedoman 

yang digunakan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Metode Pengawetan Sampel pada Setiap Parameter 

Parameter Pewadahan Pengawetan 
Penyim

panan 

Metode 

Analisis 
Pedoman 

Kadmium 

(Cd) 

Botol plastik 

dan botol gelas 

Logam terlarut 

disaring dan ditambah 

HNO3 sampai pH<2 

6 bulan AAS 
SNI 

6989.16:2009 

Kromium 

(Cr) 

Botol plastik 

dan botol gelas 

Logam terlarut 

disaring dan ditambah 

HNO3 sampai pH<2 

6 bulan AAS 
SNI 

6989.17:2009 

Tembaga 

(Cu) 

Botol plastik 

dan botol gelas 

Logam terlarut 

disaring dan ditambah 

HNO3 sampai pH<2 

6 bulan AAS 
SNI 

6989.6:2009 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul akan dianalisis dan diolah 

dengan metode yang sesuai. Tahapan analisis data ini meliputi pemetaan sebaran 

industri batik dan mengestimasikan besaran beban pencemaran yang diterima 

lingkungan dari industri batik di Kabupaten Bantul. 

3.6.1 Pemetaan Industri Batik 

Pemetaan sebaran industri batik dilakukan dengan menggunakan software 

pendukung Geographic Information System (GIS). Selanjutnya, setelah mengetahui 

konsentrasi zat logam berat setiap titik sampling dilakukan plotting berdasarkan 

tingkat konsentrasinya. Hal tersebut dilakukan umtuk mengetahui pola persebaran 

zat logam berat dari industri batik di Kabupaten Bantul. 

3.6.2 Estimasi Loading Rate 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung estimasi beban pencemaran yang 

diterima oleh lingkungan dari kegiatan industri batik di Kabupaten Bantul. 

Perhitungan pertama yaitu mencari debit limbah cair maksimum (DM) dan debit 

limbah cair sebenarnya (DA) dengan metode volumetrik berdasarkan Baku Mutu 

Limbah Cair Industri Batik (Perda DIY No.7 Tahun 2016). 



23 

 

DM = Dm x Pb 

Keterangan: 

o DM = Debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan bagi industri 

(m³/bulan) 

o Dm = Debit limbah cair maksimum, tercantum dalam lampiran (m³/satuan 

produk) 

o Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, tercantum dalam lampiran 

DA = Dp x H 

Keterangan: 

o DA = Debit limbah cair sebenamya (m³/bulan). 

o Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair (m³/kain). 

o H = Jumlah hari kerja 

Beban pencemaran maksimum (BPM) dan beban pencemaran sebenarnya 

(BPA)  berdasarkan Baku Mutu Limbah Cair Industri (Kepmen LH No. 10 tahun 

1995). 

BPM = (CM)j x Dm x f 

Keterangan: 

o BPM = Beban pencemaran maksimum (kg/hari) 

o (CM)j = Kadar maksimum unsur pencemar, berdasarkan parameter yang 

tercantum di dalam lampiran (mg/l) 

o Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana yang tercantum dalam 

lampiran (m³/satuan produk). 

o f = Faktor konversi = (1.000/m³) x (1 kg/1.000.000 mg) = 0,001 

BPA = (CA)j x (DA/Pb) x f 

Keterangan: 

o BPA = Beban pencemaran sebenarnya (kg/hari) 
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o (CA)j = Kadar sebenarnya unsur pencemar berdasarkan parameter yang 

tercantum di dalam lampiran (mg/1) 

o DA = Debit limbah cair sebenarnya (m³/kain) 

o Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan 

o f = 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


