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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini mengambil studi kasus yang berlokasi 

sebagai berikut: 

Tempat : Cucian Kendaraan X 

Lokasi  : Jl. Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung  

Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1.  Jat Test, merupakan alat utama yang terdiri dari pengadukan dan pengatur 

kecepatan pengadukan untuk melakukan Jat Test pada penelitian ini. 

2. Pipet ukur dan bulb yang digunakan untuk keperluan mengukur volume 

dosis koagulan yang akan diberikan dan pengambilan sampel. 
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3. Batang pengaduk untuk keperluan pengadukan larutan. 

4. Spatula untuk mengambil bahan-bahan kimia. 

5. Beaker glass 1000 ml digunakan untuk Jar Test.     

6. Beaker glass 500 ml digunakan untuk pebuatan larutan koagulan.     

7. Gelas Ukur digunakan untuk memperoleh volume yang lebih akurat.        

8. Neraca Analitik digunakan untuk menimbang koagulan. 

9. Indikator pH digunakan untuk mengetahui pH awal dan akhir sampel. 

10. Kertas label digunkan untuk labelling. 

11. Alat tulis untuk mencatat nilai ataupun reaksi yang terjadi selama penelitian. 

12. Hand Phone digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama 

penelitian berlangsung. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Akuades, sebagai pelarut dalam pembuatan larutan koagulan induk maupun 

dalam pengenceran. 

2. Aluminium Sulfate (Al2(SO4)3), sebagai koagulan dalam proses koagulasi-

flokulasi. 

3. Poly Aluminium Sulfate (PAC), sebagai koagulan dalam proses koagulasi-

flokulasi. 

4. Limbah cucian kendaraan, sebagai sampel dalam penelitian ini. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jar Test yang 

digunakan dalam percobaan koagulasi, dengan tujuan memperoleh kondisi 

optimum dalam pengolahan limbah cucian kendaraan. Sampel air limbah dan 

larutan koagulan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan Jar Test. Setelah 

persiapan selesai maka dapat dilakukan Jar Test dengan variasi rasio dosis 

koagulan. 

Adapun diagram alir ataupun proses penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 berikut.  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara duplo atau dua kali pengulangan dengan prosedur 

penelitian secara umum akan dibagi menjadi empat tahapan yang meliputi tahap 

pengumpulan data, pengambilan sampel, pembuatan larutan koagulan, proses 

koagulasi-flokulasi dan uji surfaktan dijelaskan sebagai berikut.  

3.3.1 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut 

penjelasannya sebagai berikut. 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini meliputi hasil pengukuran terhadap objek yang diteliti 

yaitu parameter TSS dan surfaktan limbah cair cucian kendaraan sebelum 

dan sesudah dilakukan proses koagulasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi data pendukung dalam penelitian. Baik itu jurnal, 

buku, informasi lokasi dan lain-lain sebagai berikut. 

Informasi jasa cucian kendaraan  : Wawancara 

Pembuatan Peta Lokasi : Badan Informasi Geospasial (BIG) 

3.3.2 Pengambilan Sampel Limbah Cucian Kendaraan 

Pengambilan sampel pada penelitian ini disesuaikan dengan SNI 6989.59:2008 

(BSN, 2008) tentang metode pengambilan contoh air limbah. Sampel air limbah 

cucian kendaraan X diambil dengan metode Grab Sampling. Grab Sampling  atau 

disebut juga contoh sesaat adalah air limbah (sampel) yang diambil sesaat pada satu 

lokasi tertentu [31]. 

Sampel air limbah cucian kendaraan diambil dari salah satu jasa pencucian 

kendaraan di Kecamatan Jati Agung. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan 

sampel air limbah sebanyak 20 liter. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik jasa cucian kendaraan, diketahui 

rata-rata jumlah pengunjung dalam sehari mencapai 50 kendaraan. Air yang 

dihabiskan mencapai 4000 L/hari. Adapun penggunaan sabun cuci yang digunakan 

berjenis liquid dengan penggunaan 20 liter dalam 3 hari. 

Air limbah cucian kendaraan ditampung langsung dari aliran buangannya, sebelum 

masuk ke saluran drainase ataupun tampungan air limbah. Pengambilan limbah 

cucian kendaraan ditampung dengan wadah penampungan limbah berupa jerigen 

air. Adapun alat yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah alat pengambil 

contoh sederhana berupa gayung plastik yang bertangkai panjang. 
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3.3.3 Pembuatan larutan Koagulan 

Pada penelitian ini dilakukan uji pendahuluan dalam penentuan dosis optimum 

dengan menggunakan Breakthrough Curve terhadap penurunan kadar TSS. Adapun 

dosis yang akan digunakan pada konsentrasi 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan 18 ppm. Range 

dosis yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan berdasarkan penelitian 

terdahulu [32].  

Pembuatan larutan koagulan dimulai dengan membuat larutan koagulan induk 

terlebih dahulu. Tujuannya agar mempermudah dalam pembuatan larutan koagulan 

yang akan digunakan dengan cara pengenceran. Adapun persamaan yang 

digunakan dalam pengenceran dapat dilihat pada persamaan (3.1) berikut. 

𝐶1 × 𝑉1  = 𝐶2 × 𝑉2 ........................................................................................... (3.1) 

Keterangan : 

C1 = Konsentrasi larutan koagulan (mg/L) 

C2 = Konsentrasi larutan sampel (mg/L) 

V1 = Volume larutan koagulan (mL) 

V2 = Volume larutan sampel (mL) 

Kemudian dibuat larutan koagulan berdasarkan variasi rasio dosis yang telah 

ditentukan. Adapun rasio yang digunakan antara Alum dan PAC dengan 

perbandingan 1:0, 1:3, 1:1, 3:1 dan 0:1 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Variasi Koagulan Alum:PAC 

 

Perbandingan volume sampel dengan koagulan yang digunakan 1:60, dimana 10 ml 

larutan koagulan dimasukkan dalam 600 mL sampel. Perbandingan ini disesuaikan 

berdasarkan penelitian terdahulu [32]. 

Alum PAC

1 1:0 100 0

2 1:3 25 75

3 3:1 50 50

4 1:1 75 25

5 0:1 0 100

600

No
Rasio Dosis 

(Alum:PAC)

Nisbah/Rasio 

Koagulan (%)

Volume 

Koagulan 

(ml)
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3.3.4 Proses Koagulasi-Flokulasi 

Metode pengujian koagulasi dengan cara Jar Test ditetapkan dalam SNI 19-6449-

2000 [33]. Uji koagulasi dengan metode Jar Test dilaksanakan untuk menentukan 

dosis bahan kimia dalam memperoleh hasil yang optimum. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Jar Test yang terdiri dari 4 buah 

pengaduk. Dilengkapi dengan motor pengaduk yang dapat diatur kecepatannya. 

Kecepatan pengadukan yang digunakan ialah 100 rpm selama 3 menit dan 20 rpm 

selama 12 menit [34]. Jenis Jar Test yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.3 

sebagai berikut.   

 

Gambar 3.3 Jar Test 

Spesifikasi Jar Test yang digunakan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 

3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Spesifikasi Jar Test 

 

Adapun prosedur kerja pada proses koagulasi–flokulasi dengan Jar Test yang 

dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan SNI 19-6449-2000 adalah sebagai 

berikut [33]: 

1. Mengukur pH awal limbah 

2. Menyiapkan gelas beaker yang sudah diisi limbah cucian kendaraan 250 ml. 

3. Menambahkan koagulan dengan variasi dosis berdasarkan rasio Alum:PAC 

Item Spesifikasi Unit

Model Velp FP4 -

Mixing Velocity Range 0-200 rpm

Time Calculating Range 0-30 minute

Impeller Number 4 unit
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4. Melakukan pengadukan sepat dengan kecepatan 100 rpm selama 3 menit 

5. Melakukan pengadukan lambat dengan kecepatan 20 rpm selama 12 menit 

6. Mengangkat gelas beaker yang berisi limbah dari alat Jar Test dan 

mendiamkannya selama 20 menit untuk membiarkan flok-flok terbentuk 

7. Mengukur pH akhir limbah 

8. Dilakukan pengawetan setelah proses koagulasi-flokulasi dengan 

didinginkan. 

3.3.5 Uji TSS 

Pengujian TSS dengan metode Gravimetri ditetapkan dalam SNI 6989.3:2019. 

Prinsip Metode Gravimetri ialah dengan cara mengurangi hasil penimbangan awal 

atau sebelum pengolahan dan akhir setelah pengolahan [35]. Adapun bahan dan alat 

yang dibutuhkan ialah sebagai berikut: 

Bahan: 

1. Kertas saring  

2. Air limbah cucian kendaraan 

3. Aluminium Foil 

Peralatan: 

1. Desikator berfungsi menghilangkan air  

2. Oven, untuk pengoperasian pada kisaran suhuz103°C sampai dengan 

105°C; 

3. Neraca Analitik sebagai alat penimbang  

4. Beaker Glass sebagai wadah sampel 

5. Labu Erlenmeyer sebagai penampung sampel dari kertas saring 

6. Corong kaca sebagai wadah kertas saring           

7. Pinset sebagai penjepit kertas saring 

Adapun prosedur kerja pada uji TSS dengan metode Gravimetri yang dilakukan 

pada penelitian ini sesuai dengan SNI 6989.3-2019 adalah sebagai berikut: 

 

1. kertas saring ditimbang dengan neraca analitik dan mencatat beratnya sebagai 

A gram. 
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2. 100 ml sampel yang telah telah diuji dituangkan menggunakan alat Jar Test 

ke gelas beaker. 

3. Corong kaca dilapisi dengan kertas saring yang telah di oven dan diletakkan 

di atas labu Erlenmeyer. 

4. Sampel disaring dengan menuangkan ke kertas saring yang telah disiapkan 

secara perlahan. 

5. Kertas saring dikeringkan dengan memasukkan ke oven pada suhu 103-105◦C 

selama 1 jam. 

6. Kertas saring dikelurkan dari oven dan memasukkan ke desikator selama 15 

menit. 

7. Kertas saring ditimbang menggunakan neraca analitik dan mencatat beratnya 

sebagai B gram. 

8. Hasil pengujian TSS sampel air limbah siap untuk dihitung. 

Adapun untuk menghitung hasil pengujian TSS dengan menggunakan persamaan 

(3.2). 

𝑇𝑆𝑆 (
𝑚𝑔

𝑙
)  = (

𝐵−𝐴

𝑉
) .......................................................................................... (3.2)  

Keterangan : 

A = Berat kertas saring bersih (mg) 

B = Berat kertas saring beserta padatannya (mg) 

V = Volume sampel yang diukur (L) 

3.3.6 Uji Surfaktan 

Pengukuran kandungan surfaktan menggunakan jasa Laboratorium Badan Riset dan 

Standardisasi Industri Bandar Lampung. Metode yang dipakai untuk uji kandungan 

surfaktan ini adalah metode MBAS dengan spektrofotometer. Cara uji untuk 

menentukan kandungan Surfaktan digunakan pada air, air limbah dan air laut [36]. 

Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan ialah sebagai berikut: 

Bahan: 

1. Benzen  

2. Larutan Buffer sulfat p.H 2.0 solution 

3. Reagent powder pillow 

4. Deonized water 
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Peralatan: 

1. Spektrofotometer HACH 

2. Kuvet 25 mL 

3. Corong pisah 500 mL 

4. Gelas ukur 500 mL 

5. Gelas ukur 25 

6. Gelas ukur 50 mL 

Adapun prosedur kerja pada uji surfaktan yang dilakukan pada penelitian ini sesuai 

SNI 06-6989.51-2005 uji surfaktan anionik dengan metode spektrofotometri 

sebagai berikut: 

1. Pilih program untuk pengujian MBAS, yaitu 710 

2. Masukkan 300 mL contoh uji ke dalam gelas ukur 

3. Masukkan kedalam corong pisah 

4. Tambahkan masing-masing 10 mL Larutan Buffer sulfat p.H 2.0 solution  

5. Tambahkan masing-masing 1 buah blue metilen reagent pillow 

6. Tambahkan masing-masing 30 mL benzen. Kemudian homogenkan dengan 

cara dikocok. 

7. Setting timer selama 30 menit 

8. Ambil lapisan bagian atas, masukkan kedalam kuvet 25 mL 

9. Masukkan 25 mL benzen kedalam kuvet (blanko) 

10. Masukkan blanko pada spektrofotometer 

11. Tekan ZERO 

12. Masukkan sampel pada spektrofotometer 

13. Tekan READ. Hasil menunjukkan kadar MBAS dalam mg/L. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

kontrol/tetap. Adapun penjelasan terkait masing-masing variabel yang digunakan 

pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

 



 
 

32  
 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini 

yaitu; 

 Variasi rasio koagulan Alum:PAC yaitu 1:0, 3:1, 1:1, 1:3 dan 0:1. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang besarnya dipengaruhi oleh variabel bebas 

yang diberikan dan diukur untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh (kriteria 

dari variabel bebas). Variabel terikat pada penelitian ini yaitu parameter TSS 

dan surfaktan. 

3. Variabel Kontrol/Tetap 

Variabel kontrol/tetap merupakan variabel yang bersifat konstan dan dapat 

dikendalikan.  

 Pengadukan Cepat: Kecepatan pengadukan 100 rpm dengan waktu 

pengadukan 3 menit. 

 Pengadukan Lambat: Kecepatan pengadukan 20 rpm dengan waktu 

pengadukan 12 menit. 

3.5 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis data secara 

deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara grafis yang telah diolah dari hasil penelitian. 

Sehingga dapat diketahui pengaruh variasi rasio campuran koagulan Alum dan 

PAC terhadap penurunan kadar TSS dan surfaktan pada limbah cair cucian 

kendaraan. Tahap selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui efisiensi 

koagulan. Koagulan yang baik umumnya memiliki efisiensi yang baik, semakin tinggi 

persentase, maka semakin baik kualitas koagulan. Efisiensi dapat dihitung dengan 

persamaan (3.3) dibawah ini. 

𝑃(%) = (
𝐶1−𝐶2

𝐶1
) 𝑥100% .................................................................................... (3.3) 

Keterangan: 

C1 : Kadar parameter awal air limbah. 

C2 : Kadar parameter air limbah setelah perlakuan. 

P(%) : Persen penurunan. 



 
 

33  
 

Pada penelitian ini dilakukan uji statistik untuk mengetahui korelasi antar 

parameter. Dimana akan diketahui ada atau tidaknya hubungan antara penurunan 

kadar TSS dan surfaktan berdasarkan syarat pengambilan keputusan. Adapun 

metode yang digunakan pada penelitian ini ialah korelasi pearson dengan 

menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Maka dari 

hasil uji ini diketahui apakah penurunan kadar TSS dan surfaktan saling 

berhubungan atau tidak. Berikut dijelaskan mengenai uji analisis yang digunakan 

pada penelitian ini. 

3.5.1 Analisis Statistik 

Analisis statistik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi Pearson dengan menggunakan program 

statistik SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 22. Adapun 

langkah-langkah melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi 

Pearson dijelaskan sebagai berikut. 

Uji Signifikansi One-Way Anova: 

1. Siapkan data yang akan diuji dalam file excel, kemudian Copy data yang 

akan diuji pada SPSS.  

2. Setelah itu pilih Data View, dari menu SPSS pilih menu Analyze, kemudian 

pilih Compare Means lalu pilih One-Way Anova. 

3. Selanjutnya masukkan variabel TSS ke Independent dan variabel rasio ke 

Dependent. Kemudian pilih Continue, lalu pilih OK. 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov: 

1. Siapkan data yang akan diuji dalam file excel, kemudian Copy data yang 

akan diuji pada SPSS.  

2. Pilih Variabel View, maka muncul tabel. Pada bagian Name ubah menjadi 

TSS dan surfaktan, pada desimal diubah semua menjadi angka 0. 

3. Setelah itu pilih Data View untuk memunculkan nilai unstandardized 

residual (RES_1). Caranya adalah: dari menu SPSS pilih menu Analyze, 

kemudian pilih Regression lalu pilih linear. 
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4. Kemudian muncul kotak dialog Linear Regression, selanjutnya masukkan 

variabel TSS (X) ke Independent dan variabel surfaktan (Y) ke Dependent 

dan pilih Save. 

5. Kemudian muncul kotak dialog Linear Regression: Save. Selanjutnya pada 

bagian Residuals, beri centang pada kolom Unstandardized dan abaikan 

kolom lain. Pilih Continue lalu pilih OK. 

6. Perhatikan pada tampilan Data View, maka muncul variabel baru dengan 

nama RES_1.  

7. Langkah berikutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, 

pilih menu Analyze, lalu pilih Nonparametric Test, pilih Legacy Dialogs, 

kemudian pilih submenu 1-Sample K-S. 

8. Selanjutnya muncul kotak dialog dengan nama One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Kemudian masukkan variabel Unstandardized Residual 

(RES_1) ke kotak Test Variabel List. Pada Test Distribution centang pilihan 

Normal. 

9. Langkah terakhir pilih OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya muncul 

output di SPSS berupa tabel yang akan diketahui berdasarkan pengambilan 

keputusan uji normlitas.  

Uji Linearitas: 

1. Siapkan data yang akan diuji dalam file excel, kemudian Copy data yang 

akan diuji pada SPSS.  

2. Pilih Variabel View, maka muncul tabel. Pada bagian Name ubah menjadi 

TSS dan surfaktan, pada desimal diubah semua menjadi angka 0. 

3. Setelah itu pilih Data View, dari menu SPSS pilih menu Analyze, kemudian 

pilih Compare Means lalu pilih Means. 

4. Kemudian muncul kotak dialog Means, selanjutnya masukkan variabel TSS 

(X) ke Independent dan variabel surfaktan (Y) ke Dependent. Selanjutnya 

pilih Options dan centang Test of Linearity pada kolom Statistics for First 

Layer. Kemudian pilih Continue, lalu pilih OK. 

5. Selanjutnya muncul output di SPSS berupa tabel yang akan diketahui 

hasilnya berdasarkan pengambilan keputusan uji linearitas. 
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Uji Korelasi (Pearson Correlation): 

1. Siapkan data yang akan diuji dalam file excel, kemudian Copy data yang 

akan diuji pada SPSS.  

2. Pilih Variabel View, maka muncul tabel. Pada bagian Name ubah menjadi 

TSS dan surfaktan, pada desimal diubah semua menjadi angka 0. 

3. Setelah itu pilih Data View, dari menu SPSS pilih menu Analyze, kemudian 

pilih Correlate lalu pilih Bivariate. 

4. Kemudian muncul kotak dialog Bivariate Correlation, selanjutnya 

masukkan variabel TSS (X) dan variabel surfaktan (Y) ke Variables, 

centang Pearson pada kolom Correlation Coefficients, pilih Two-tailed 

pada kolom Test of Significant dan beri centang pada Flag Significant 

Correlations, terakhir pilih OK. 

5. Selanjutnya muncul output di SPSS berupa tabel yang akan diketahui 

hasilnya berdasarkan pengambilan keputusan uji korelasi. 

3.6 Perhitungan Biaya Koagulan 

Perhitungan biaya koagulan disesuaikan dengan harga satuan produk dari masing-

masing koagulan yang digunakan. Biaya yang diperhitungkan mencakup biaya 

dalam sebulan pengolahan. Untuk mengetahui besarnya air limbah yang diolah 

dalam sehari yaitu dengan mengasumsikan volume air bersih yang digunakan sama 

dengan limbah yang dihasilkan. Adapun perhitungan lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 7, untuk langkah-langkah perhitungan biaya koagulan sebagai berikut: 

1. Menentukan dosis optimum dalam pengolahan limbah cucian kendaraan. 

2. Menghitung berapa banyak koagulan yang dibutuhkan dalam sehari dengan 

mengasumsikan volume air yang digunakan sama dengan limbah yang 

dihasilkan. 

3. Menghitung berapa banyak koagulan yang dibutuhkan dalam sebulan. 

4. Kebutuhan koagulan dalam sebulan dikali dengan masing-masing harga 

koagulan berdasarkan nisbah/rasio campuran koagulan yang digunakan. 


