
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini bersifat perencanaan pengolahan serta untuk

mengetahui kualitas dan kuantitas air bekas wudhu Masjid Ulil Albab

Universitas Islam Indonesia. Metode pengujian yang digunakan adalah

dengan menggunakan reaktor batch dengan beberapa parameter sebagai

berikut: COD, E Coli, Suhu, PH, Wama dan Kekeruhan.

3.2 Lokasi Penelitian

1. Laboratorium UII Jurusan Teknik Lingkungan sebagai pengujian

bakteriologis danspektrofotometri.

2. Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia sebagai pengambilan

sampel dan data primer.

Populasi Data

1. Letak tempat wudhu terbagi menjadi dua lokasi, yaitu tempat wudhu

putra dan tempat wudhu putri yang berada di belakang ruang Masjid

di sisi Utara dan Selatan.

2. Denah, Ruang Sholat dan Tempat Wudhu dapat dilihat pada gambar.

3.2.1 dan 3.2.2 berikut.

17



18

' M

•''If

''" '^lara

Gambar 3.2.1 : DenahMasjid UlilAlbab Universitas IslamIndonesia

e f

Gambar 3.2.2 : Gambar Ruang Sholat (a,b), Tempat Wudhu Masjid Ulil

Albab Lantai 2(c, d, e) dan Contoh kontaminan (f)
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3.3 Objek Penelitian

1. Air bekas wudhu di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia

2. Penerapan parameter fisika (PH, suhu, wama, kekeruhan, bau, rasa),

COD dan mikrobiologi (E Coli dan Total Coliform sebagai indikator

bakteriologis)

3.4 Kerangka Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Kerangka penelitian menunjukkan rangkaian proses penelitian, mulai

dari menemukan ide penelitian sampai pada analisa pembahasan dan

kesimpulan. Adapun kerangka penelitian untuk tugas akhir ini dapat dilihat

pada diagram alir penelitian pada Gambar3.4.1

Teknikpengumpulan datadilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Dataprimer yaitu merupakan datayang didapat pada saat pelaksanaan

penelitian

A. Melalui uji laboratorium mengenai air bekas wudhudengan parameter

fisika dan mikrobilogi

B. Wawancara langsung dengan Tokoh Agama, Majelis Ulama Indonesia

Propinsi-DIY, Departemen Agama Propinsi-DIY, Majelis Tarjih

Muhammadiyah Yogyakarta dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Propinsi-DIY.

C. Observasi langsung ke masjid ulil Albab-UII..

2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari literatur

pustaka.



20

Ide/Gagasan

Proses Pengujian Sumber Data:

- Konsultasi dan Wawancara pakar
- Studi literatur dan buku referensi

Persiapan dan
sampling

Uji Karakteristik

Analisa air baku/bersih dan bekas wudhu untuk

parameter COD, PH, kekemhan, wama, bau,
rasa dan mikrobiologi

Air dari hasil pengujian di
laboratorium sebagai

influent

'A

Variasi karbon aktif pada proses
Batch (20, 30, 40, 50, 60 gram)

ZnJ

Analisa effluent untuk parameter COD, PH,
kekemhan, wama, bau, rasa dan mikrobiologi

Analisa data dan

pembahasan

Hasil dan

pelaporan

Gambar 3.4.1: Diagram AlirPenelitian
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3.5 Variabel Penelitian

1. Variabel khusus: yaitu hanya berlaku pada Masjid Ulil Albab

Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Km.14,5 Jogjakarta.

2. Variabel terikat : Kondisi fisik, kandungan bakteri E.Coli dan Total

Coliform dalam air baku/bersih, air bekas yang telah dipergunakan

untuk wudhu dan setelah dilakukan pengolahan melalui media karbon

aktif saat penelitian.

3.6 Tahapan Penelitian

1. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan adalah proses pengumpulan data tentang pendapat

mengenai daur ulang air wudhu.

A. Izinpenelitian di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia.

B. Wawancara terhadap Tokoh Agama, Majelis Ulama Indonesia

Propinsi-DIY, Departemen Agama Propinsi-DIY, Majelis Tarjih

Muhammadiyah Yogyakarta dan Pengurus Wilayah Nahdlatul

Ulama Propinsi-DIY.

2. Tahap Pelaksanaan Analisa

A. Pengambilan sampel air baku/bersih yang dipergunakan untuk

wudhu.

B. Pengambilan sampel air bekas wudhu.

C. Pengambilan sampel air bekas wudhu setelah dilakukan

treatment/proses batch untukdilakukan pengujian kembali.

D. Uji laboratorium untuk fisika dan kandungan mikrobiologi dengan

berbagai parameter.
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Proses daur ulang air bekas wudhu digambarkan dengan skema pada

gambar 3.6.2.1 berikut:

nfluen
a

konta

minan

effluen ,r

ii

Gambar 3.6.2.1: Diagram alirpengolahan air bekas wudhu

Proses daur ulang meliputi berbagai proses, Secara umum prosesnya

adalah sebagai berikut:

a. Proses pre-treatment

Proses pre-treatment merupakan proses pendahuluan,

misalnyaaerasi, penghilangan kesadahan, koagulasi, flokulasi, dan

Iain-lain

b. Proses filtrasi

Proses filtrasi adalah proses pemisahan/penyaringan partikel-

partikel pengganggu (kontaminan) dari air. Proses filtrasi meliputi

penyaringan partikel-partikel yang ukurannya relatif besar hingga

yang beberapa mikron saja.
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c. Proses disinfeksi

Proses disinfeksi adalah proses inaktivasi atau pembunuhan

bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya. Proses yang umum

digunakan adalah:

• Klorinasi (pembunuhan mikroorganisme)

• Penyinaran ultraviolet (inaktivasi mikroorganisme), dan

• Ozonasi (pembunuhan mikroorganisme).

Diagram alir daur ulang air bekas wudhu dapat dilihat pada

gambar. 3.6.2.2 berikut:

konta

nfluen

r

IV

minan

konta
i '

minan

' '

efl uen ,
r

i k

Gambar 3.6.2.2: Diagram AlirPengolahan air bekas wudhu secara umum

3. Tahap Pelaksanaan Proses batch

Meskipun secara umum proses daur ulang memiliki banyak

tahapan, pada penelitian ini hanya sebatas Proses batch saja yang

dilakukan dengan variasi dosis karbon aktif, sebesar 20gr, 30gr, 40gr,
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50gr dan 60gr. proses ini menggunakan jartes (gambar 3.6.3) yang di

lakukan dengan cara sebagai berikut:

Gambar 3.6.3 : Jar Test

A. Lakukan pemeriksaan air sampel dengan parameter yang ditentukan

(fisika, COD dan E Coli)

B. Siapkan 6 buah gelas beker ukuran 1liter masing-masing diisi 500ml

C. Letakkan pada Jar Test

D. Tambahkan karbonaktif dengandosisi 20gr, 30gr, 40gr, 50gr, 60gr.

E. Putar dengan kecepatan 150 RPM selama 2 jam

F. Analisa hasil percobaan sesuai dengan parametemya

G. Untuk wama dan kekemhan dilakukan pemeriksaan dengan

spektrofotometri

3.7 Metode Analisa

3.7.1 Pengambilan Sampel

Sampel air bersih dan air bekas wudhu diambil dari Masjid Ulil Albab

dengan perlengkapan dan cara sebagai berikut.
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Alat dan bahan

1. Ember ukuran 30L

2. Corong dan Jerycan 30L

3. Penyumbat saluran (plastik danmalam/lilin)

4. Cintung air

Cara Kerja

1. Sumbat saluran air bungan pada tempat wudhu yang

akan diambil sampelnya

2. Kumpulkan genangan air bekas wudhu dengan

ember/langsung dimasukkan dengan jerycan

Segera dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan

dilakukan runing dengan peralatan yang telah disiapkan, sampel inlet dan

outlet dari proses batch diperiksa di Laboratorium Kualitas Air Jurusan

Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas

Islam Indonesia.

Sedangkan metode yang digunakan untuk setiap parameter yang

diperiksa antara lain adalah:

3.7.2. Pemeriksaan Konsentrasi COD

Metode Uji yang digunakan yaitu metode Refluks Tertutup Secara

Spektrofotometri SNI 06-6989.2-2004

KOK (Chemical Oxigen Demand = COD) adalah jumlah oksigen

Cr2072"yang bereaksi dengan contoh uji dan dinyatakan sebagai mg O2 untuk

tiap 1000 mL contoh uji. Senyawa organik dan anorganik, terutama organik

dalam contoh uji dioksidasi oleh Cr2072* dalam refluks tertutup menghasilkan
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Cr3+. Jumlah oksidan yang dibutuhkan dinyatakan dalam ekivalen oksigen

(02 mg/L) diukur secara spektrofotometri sinar tampak. Cr207" kuat

mengabsorpsi pada panjang gelombang 400 nm dan Cr3+ kuat mengabsorpsi

pada panjang gelombang 600 nm.

Metode uji kebutuhan kimiawi (KOK) dengan refluks tertutup secara

spektrofotometri merupakan metode yang digunakan untuk pengujian oksigen

kimiawi dalam air dan air limbah dengan reduksi Cr207~ secara

spektrofotometri pada kisaran KOK 100 mg/L sampai dengan 900 mg/L pada

panjang gelombang 600 nm dan nilai KOK lebih kecil 100 mg/L pengukuran

dilakukan pada panjang gelombang 420 nm. Pada contoh uji dengan nilai

KOK yang lebih tinggi, dilakukan pengenceran terlebih dahulu sebelum

pengujian. (SNI, 2004).

Pengujian sampel COD dengan mengikuti cara kerja yang telah

ditentukan yaitu diawali dengan membilas tabung refluks dengan H2S04 20

%. Tabung refluks dimasukkan 2,5 ml sampel. Ditambahkan 1,5 mL K2Cr20

(konsentrasi tinggi). Selanjutnya ditambahkan 3,5 mL Ag2S04 sehingga

terjadi perubahan wama pada limbah kuning/hijau. Selama 2jam dipanaskan

dalam Thermoreaktor suhu 148 °C. Kemudian konsentrasi COD diukursecara

spektrofotometri.

Pengujian dengan refluks tertutup secara spektrofotometri dapat dilihat pada

Gambar 3.7.2.1 dan 3.7.2.2.

'7
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Gambar 3.7.2.1: Pemanasan Gambar 3.7.2.2: Spektrofotometer

3.7.3. Pemeriksaan Jumlah E.Coli

Untuk E.Coli menggunakan standar uji American Public Health

Association ( APHA ) 9221-B Ed. 20-1998 .

Sebelum melakukan uji laboratorium untuk analisa E.Coli, makaperlu

disiapkan media yang dibutuhkan untuk pengujian tersebut. Untuk tes

perkiraan bahan yang dibutuhkan adalah laktosa tunggal 13,9 gr yang

ditambah aquades 1000 ml, laktosa ganda 9.75 gr yang ditambah aquades 250

ml. Setelah semua media dimasukkan ketabung reaksi, maka media tersebut

disterilkan dengan Autoclave (gambar 3.7.3.1) dengan suhu 120° C selama ±

2 jam.

/

fH>

Gambar 3.7.3.1: Autoclave
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Metode yang digunakan untuk analisis laboratorium adalah metode

MPN 3-3-3 yang mempakan uji deretan tabung yang menyuburkan

pertumbuhan coliform sehingga memperoleh nilai untuk menduga jumlah

coliform dalam sampel yang diuji. Adapun metode 3-3-3 maksudnya adalah

3 tabung reaksi berisi tabung durham dan 5 ml media laktosa steril ganda, 3

tabung reaksi berisi tabung durham dan 10 ml media laktosa steril tunggal

dan 3 tabung reaksi berisi tabung durham dan 10 ml media laktosa steril

tunggal.

Selanjutnya 3 tabung reaksi berisi tabung durham dan 5 ml media

laktosa steril ganda diinkubasikan dengan 10 ml sampel limbah, 3 tabung

reaksi berisi tabung durham dan 10 ml media laktosa steril tunggal

diinkubasikan dengan 1 ml sampel air dan 3 tabung reaksi berisi tabung

durham dan 10 ml media laktosa steril tunggal diinkubasikan dengan 0.1 ml

sampel air (gambar 3.7.3.2 dan 3.7.3.3). Alat inkubator dan media yang

diinkubasi dapat dilihat pada Gambar 3.7.3.4 dan 3.7.3.5 Kemudian setelah

semua sampel dimasukkan, lalu semua tabung reaksi diinkubasikan selama ±

2 hari dengan suhu 37 ° C.

W*W* T" f?1

Gambar 3.7.3.2: Media Laktosa Gambar 3.7.3.3: Media BGLB



29

Setelah masa inkubasi 2 x 24 jam atau 48 jam dengan suhu 37 ° C,

kemudian media dikeluarkan lalu dicatat hasil tes perkiraannya. Hasil tes

perkiraan/uji duga bisa dilanjutkan apabila tabung reaksi menghasilkan gas

dalam masa inkubasi diduga mengandung bakteri coliform. Uji dinyatakan

positif, bila terlihat gas dalam tabung durham. Tabung yang memperiihatkan

pembentukan gas diuji lebih lanjut dengan uji penetapan. Tes penetapan

dilakukan untuk memastikan bahwa gas yang terbentuk disebabkan oleh

kuman coliform dan bukan disebabkan oleh kerja sama berupa spesies

sehingga menghasilkan gas. Adapun media yang digunakan pada tes

penetapan adalah Briliant Green Lactose Broth (BGLB). Dari masing-masing

tabung yang memperiihatkan hasil positif, dipindahkan sedikit suspensi

bakteri dengan jarum ose pada tabung reaksi berisi BGLB steril. Kemudian

disimpan selama 48jam dengan suhu 37 ° C. Setelah 48jam masing-masing

tabung diperiksa untuk mengetahui uji positif pertumbuhan bakteri golongan

coliform atau tidak. Kemudian tetapkan JPT/MPN E.Coli dan Fecal Coli

dalam 100 ml sampel air berdasarkan tabel MPN.

T «
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Gambar 3.7.3.4: Inkubator Gambar 3.7.3.5: Media Dalam Inkubator
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3.7.4. Pengukuran Suhu dan pH

Pengujian Suhu dan pH pada inlet dan outlet reaktor diperiksa dengan

menggunakan pH meter digital bersamaan pada saat pengujian.

3.7.5. Pengukuran Wama dan kekemhan

Semua sampel diperiksa wamanya. Wama dinyatakan dalam koloid.

Satuan wama adalah TCU (Truel Color Unit), sedangkan untuk kekeruhanya

dengan menggunakan satuan kekemhan NTU (Nephelometric Turbidity

Unit). Kedua pengujian ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri.

3.8 Analisa Data

Setelah dilakukan pemeriksaan parameter maka untuk mengetahui efisiensi

penumnan kadar Warna, Kekeruhan, Chemical Oxigen Demand (COD), E.Coli dan

beberapa parameter lain maka dihitung efisiensinya dengan membandingkan influent

dan effluent dan dinyatakan dalam persen.

Perhitungan efisiensi:

£ =^lZ^xioo% (3-1)
C,

Dimana :

E = Efisiensi

Ci = Kadar parameter sebelum treatment

C2 = Kadar parameter sesudah treatment
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Setelah itu, data yang telah diperoleh akan diolah dengan uji statistik. Apabila data

tergolong analisis lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata maka

digunakan analisis of Variance (anova). Bila hanya terdapat dua rata-rata sampel

maka digunakan dua jenis distribisi, yaitu distribusi-Z dan distribusi-t. Bila n > 30

dan a diketahui, maka digunakan distribusi-Z, dan bila tidak terpenuhi digunakan

distribusi-t. Dalam uji hipotesis ini diperlukan anggapan bahwa data berdistribusi

normal. Dari data penelitian yang didapat, dimana terdapat dua rata-rata sampel dan

n < 30 maka digunakan distribusi-t yaitu menggunakan Analisa Data Perbandingan

Dua Variabel Bebas (Uji t / t-test).

Tujuan Uji t dua variabel bebas adalah untuk membandingkan (membedakan)

apakan dua variabel tersebut sama atau berbeda, guna menguji signifikasi hasil

penelitian keadaan variabel. Uji signifikasi dilihat dari duarata-rata sampel. Rumus

Uji t dua variabel sebagai berikut: (Sumber : Enri Damanhuri, Statistik Lingkungan,

2001).

hitung

S, S ' w'I . "2+ ^-2r +

V\"iy V"VW2 J

Keterangan:

r = Nilai Korelasi Xi Dan X2

n = Jumlah sampel

xx = Rata-rata Sampel ke-1

x2 = Rata-rata Sampelke-2

si = Standar Deviasi sampel ke-1

s2 = Standar Deviasi sampel ke-2

.(3.2)
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Si = Varians sampel ke-1

S2 = Varians sampel ke-2

Langkah-langkah t-test Untuk Analisa Sampel

Langkah 1 : Membuat Ha dan Ho dalam bentuk kalimat

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi sampel pada inlet dan

outlet

Ho : Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi sampel pada inlet

dan outlet

Langkah 2 : Membuat Ha dan Ho model statistik

Ha : u 1 * p 2 Ho:pl=u2

Langkah 3 :Mencari rata-rata (Xr); standar deviasi (s); varians (S) dan korelasi (r)

Langkah 4 : Mencari t hitting

hitting

S, , S2 ( s{ ) ,( s2 )
I ! i.T\ 1— 1• 1 , 1

\ ". "2 W"l ) W"2 )

.(3.3)

Langkah 5 : Menentukan kaidah pengujian

> Taraf signifikansinya (a = 0.05)

> dk = ni + n2 - 2 , Sehingga diperoleh t tabel

> Kriteria pengujian dua pihak

Jika : -t tabel < t hitting < +1tabel, maka Ho diterima dan Haditolak.

Jika tidak dalam wilayah penerimaan tersebut maka maka Ho ditolak dan Ha

diterima.
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Langkah 6 : Membandingkan t tabel dengant hitung

Langkah 7 : Kesimpulan

Kesimpulan terakhir dari suatu uji hipotesis adalah apakah hipotesis diterima atau

ditolak yang tergantung dari wilayah penerimaan.


