
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Tugas akhir akan dilaksanakan berdasarkan langkah pekerjaan berikut :  

 
  

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Tahap Penelitian 

 Tahap penelitian dilakukan untuk mengetahui kebutuhan untuk melakukan 

penelitian, Tahap penelitian pada tugas akhir ini meliputi kajian pustaka, persiapan 

penelitian, penentuan titik sampling, pengumpulan data primer, pengumpulan data 

sekunder, pengolahan data dengan software statistik dan spasial, analisis data, 

pembahasan dan kesimpulan. 

3.2.1 Kajian Pustaka 

Melakukan kajian pustaka mengenai teori yang berhubungan dengan tugas 

akhir ini berdasarkan jurnal, skripsi, karya ilmiah, undang-undang, peraturan 

pemerintah dan standar yang berlaku di Indonesia. 

3.2.2 Persiapan Penelitian 

 Persiapan penelitian yang dimaksud adalah persiapan administrasi seperti surat 

pengantar penelitian dari Institut Teknologi Sumatera,  alat dan bahan yang dibutuhkan 

untuk pengambilan sampel seperti wadah tempat sampel dan peletakan wadah sampel, 

serta lokasi dan penentuan titik sampling yang menggunakan GPS. 

Berdasarkan SNI 6989-58-2008 alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu : 

Tabel 3. 1 Alat dan Bahan 

No Parameter Satuan Alat Bahan Keterangan 

1 Warna  TCU Colorimeter 

Sampel Air 
tanah  

 
TPA 

Bakung 

Pengecekan 
warna  

dilakukan secara 
exsitu  

menggunakan  
colorimeter 

2 Kekeruhan NTU Nephelometer 

Sampel Air 
tanah  

 
TPA 

Bakung 

Pengecekan 
kekeruhan 

dilakukan secara 
exsitu  

menggunakan  
nephelometer 
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3 pH   
Kertas Lakmus / 

pH meter 

Sampel Air 
tanah  

 
TPA 

Bakung 

Pengecekan pH 
dilakukan secara 

insitu  
menggunakan  
Kertas Lakmus 

4 BOD  mg/l BOD meter 

Sampel Air 
tanah  

 
TPA 

Bakung 

Pengecekan BOD 
dilakukan secara 

exsitu  
menggunakan  
BOD meter 

5 COD mg/l 
Spektofotometer 

UV 

Sampel Air 
tanah  

 
TPA 

Bakung 

Pengecekan COD 
dilakukan secara 

exsitu  
menggunakan  

spektofotometer 
UV 

 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dan lokasi pengambilan 

sampel terletak di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  Bakung dan sekitarnya yang 

berjarak ± 3 Kilometer tepatnya di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kelurahan 

Keteguhan. Selanjutnya analisis kualitas air dan lindi dilaksanakan di Laboratorium 

BPLHD Provinsi Lampung.  

 

Gambar 3. 2 Wilayah TPA Bakung 

Sumber : BAPPEDA Kota Bandar Lampung (2020) 
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Gambar 3. 3 Kontur di Wilayah TPA Bakung 

Sumber : Data Demnas (2020) 
 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam Penelitian ini variabel yang digunakan sebagai batasan penelitian ini 

adalah : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi kualitas air sumur disekitar 

permukiman Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung Bandar Lampung. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jarak antara Tempat Pemrosesan 

Akhir dengan titik sampel yang akan diambil. Titik sampel yang akan diambil 

yaitu 300 m, 500 m, 700 m, 800 m, 1000 m, 1400 m, 1700 m, 2100 m, 2300 m, 

2500 m, dan 3100 m.  
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang terjadi akibat dari variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Parameter / Kualitas titik sampel di 

permukiman warga di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung, 

Parameter air yang dilihat yaitu Parameter Warna, Kekeruhan, pH, BOD dan 

COD. 

3.4 Rumusan Hipotesis 

 Rumus hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

Ho : Tidak ada pengaruh jarak terhadap kualitas air di permukiman warga 

  sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung. 

Hi : Ada pengaruh jarak terhadap kualitas air di permukiman warga  

  sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung. 

3.5 Pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pada 

data primer dilakukan kegiatan seperti pengambilan sampel yang berdasarkan SNI 

6989-58-2008, lalu kegiatan pengukuran sampel akan dilakukan di Laboratorium 

BPLHD Bandar Lampung. Lokasi sampel berada di wilayah Kecamatan Teluk Betung 

Barat dan Teluk Betung Selatan. Titik sampel yang diambil ada pada jarak 300 m, 500 

m, 700 m, 800 m, 1000 m, 1400 m, 1700 m, 2100 m, 2300 m, 2500 m, dan 3100 m. 

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian 

untuk memperoleh data primer yang nanti digunakan untuk mendukung data 

pengukuran. Pada data sekunder, data yang telah didapatkan akan diolah menggunakan 

software pengolah data spasial sehingga menghasilkan peta seperti pada Gambar 3.1 

dan Gambar 3.2. 

Berdasarkan SNI 6989-58-2008 metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

prosedur kerja yaitu,  

1) Menentukan jarak untuk pengambilan sampel air dengan menggunakan Global 

Position System (GPS). 
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2) Pengambilan sampel nanti sumbernya berasal dari sumur dan air keran. 

3) Pengambilan sampel air dengan menggunakan botol yang sudah disterilkan 

terlebih dahulu, tali, aluminium foil, lebel sampel, dan box pengawet sampel 

air, selanjutnya  

4) Siapkan botol bersih sebanyak 11 botol dan bilas botol sebanyak 3 kali. 

5) Kemudian ikat botol dengan tali dan pasang pemberat dibawah botol. Tarik tali 

dan ambil air secukupnya ± 3/4 volume botol. Terakhir beri label pada botol.  

Apabila pengambilan sampel air keran menurut SNI 6989-58-2008 pertama kali 

adalah : 

1) Sterilkan keran dengan cara membakar mulut kerannya sampai keluar uap air, 

buka kran dan biarkan mengalir selama 1-2 menit. 

2) Buka tutup botol steril  dan bilas sebanyak 3 kali 

3) Isi sampai ± 3/4 volume botol. 

4) Bakar bagian mulut botol, kemudian botol ditutup lagi. Masukan sampel 

kedalam box dan dibawa kedalam laboratorium. 

3.6 Analisis Data 

Setiap pengambilan sampel disekitar lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

Bakung akan di catat menggunakan Global Position System (GPS). Cara pengambilan 

sampel sebisa mungkin akan mengikuti dan sesuai dengan SNI 6989-58-2008  yaitu 

mengenai tata cara dan metode pengambilan sampel air. Data akan diambil sebanyak 

11 sampel hal ini dikarenakan penelitian sederhana dapat memakai sampel dengan 

jumlah 10 sampai dengan 20 sampel. (Agung, 2006) 

Data yang nanti telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif 

serta regresi linear dan jangka waktu pengambilan sampel cross section yaitu pada 

musim kemarau. deskriptif yaitu teknik menganalisis data yang dipakai untuk 

menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah 

dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian 

sedangkan kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
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positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sedangkan 

regresi linear merupakan sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara 

variable bebas dan vaiabel terikat dengan menggunakan software pengolahan data 

statistik dengan rumus dasar yang dapat dilihat di Lampiran. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dibantu dengan tabel dan juga dengan grafik untuk mempermudah 

menyajikan data ke khalayak dan cross section yaitu mengumpulkan data hanya pada 

satu waktu tertentu (musim kemarau).
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