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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua parameter kimia dan fisika dan menggunakan 

metode analisis deskriptif, untuk fisika menggunakan metode geolistrik resistivitas 

dengan menggunakan konfigurasi Wenner dilakukan dalam skala laboratorium 

yang dilakukan di Laboratorium  Institut Teknologi Sumatera. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di aliran sungai Gundul Tanjung Bintang, Lampung Selatan 

pada tanggal 13 - 20 Agustus 2019 dan dilaboratorium Institut Teknologi 

Sumatera.  

3.3 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Termometer Digital 

2. pH meter Digital 

3. TDS Meter Digital 

4. AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometer) 

5.  NANIURA Resistivity Meter, Model NRD 300 HF 

6. Wadah sampel berukuran 30 x 22 x 10 cm 

7. 6 botol air aqua berukuran 1L 

8. 1 buah log book 

9. Penggaris 30 cm 

10. Pulpen  

11. 4 buah paku 

3.4 Sampel 

Sampel adalah bagian kecil dari populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian 

ini adalah air sungai yang diambil untuk dianalisis di laboratorium, untuk 

pengukuran temperatur menggunakan alat termometer digital, sedangkan untuk 

mengukur resistivitas air menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi 
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Wenner, menggunakan alat NANIURA resistivity meter, model NRD 300 HF, 

untuk mengukur jumlah zat padat terlarut menggunakan alat TDS meter, dan 

pengukuran dari zat yang terkandung di dalam air sampel atau air limbah 

menggunakan alat bernama AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometer). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Pengambilan Sampel 

Penelitian dilakukan dengan cara mengambil sampel pada titik yang sudah di 

tentukan kemudian, sampel di periksa di laboratorium KK Fisika Kebumian Institut 

Teknologi Sumatera dan laboratorium Hindro-Elektrometalurgi Institut Teknologi 

Bandung. 

3.6 Metode Pemeriksaan Sampel 

Dalam penelitian ini, akan menggunakan beberapa parameter yang di anggap 

penting seperti derajat keasaman (pH), temperatur (suhu) dan total dissolved solid 

(TDS) oleh peneliti sebagai parameter kunci yang dapat mewakili serta 

menggambarkan keadaan kualitas air limbah, yaitu: 

3.6.1 Derajat Keasaman (pH)  

pH air diukur menggunakan alat pH meter digital. Prinsip kerja alat pH meter digital 

dengan mencelupkan ujung dari pH meter ke dalam air sampel, kemudian akan 

muncul angka secara otomatis di layar pH meter. 

3.6.2 Temperatur (Suhu) 

Suhu diukur menggunakan alat termometer digital. Prinsip kerja alat termometer 

digital dengan mencelupkan ujung dari termometer digital ke dalam air limbah. 

Kemudian akan muncul angka secara otomatis di atas termometer digital.  

3.6.3 Resistivitas 

Resistivitas metode yang digunakan adalah metode geolistrik resistivitas dengan 

konfigurasi Wenner dan menggunakan alat NANIURA Resistivity Meter, Model 
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NRD 300 HF. Prinsif pengukuran disediakan sebuah wadah yang berukuran P x L 

x T sebesar 30 x 22 x 10 cm. Sebagai wadah air limbah untuk pengukuran di 

laboratorium nya nanti dan di atas wadahnya ditaruh penggaris berukuran 30 cm 

tersebut nantinya akan di pasangkan 4 elektroda, 2 elektroda arus dan 2 lagi 

elektroda potensial dengan memberikan antar elektroda jarak 2 cm. 

3.6.4 Total Dissolved Solid (TDS)  

Pengukuran menggunakan alat TDS meter. Prinsip kerja alat TDS Meter dengan 

mencelupkan ujung alat dari TDS meter ke dalam air sampel atau air limbah, 

kemuadian akan muncul angka secara otomatis di atas alat TDS meter. 

3.6.5 Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 

Prinsip metode ini adalah logam  yang  tidak  terlarut dipisahkan menggunakan 

kertas saring, kemudian filtrat diukur  menggunakan  Spektrofotometri.  Serapan  

Atom  (SSA) dibandingkan terhadap pengukuran standar. Prosedur uji sampel AAS 

ada 5 tahap yaitu. 

1. Sampel dimasukan ke dalam botol sampel, kemudian dihomogekan 

2. Saring larutan dengan menggunakan kertas saring, tampung filtrat ke dalam labu 

ukur 10 ml. 

3. Tambah lauratan HNO3 pekat kedalam labu ukuran 1 tetes. 

4. Larutan dimohogenkan. 

5. Lakukan analisa kandungan logam terlarut menggunakan SSA. 

3.7 Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan setelah pengukuran air limbah selesai dan didapatkan 

nilai-nilai dari semua parameter yang sudah ditentukan. 
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3.8 Alur Kerja Penelitian 
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