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ODDY SOUTH LOLO TODING. 145100900111016. 
Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Menggunakan 
Teknologi Plasma untuk Mengurangi COD (Chemical 
Oxygen Demand) dan Total Koliform. Pembimbing: 1. Dr. Ir. 
A. Tunggul Sutan Haji, MT; 2. Prof. Dr. Ruslan 
Wirosoedarmo, MS 

 
RINGKASAN 

 
Limbah cair rumah sakit dihasilkan dari kegiatan ruang 

perawatan, ruang pelayanan, serta WC umum. Kegiatan 
disetiap ruangan tersebut dapat menimbulkan limbah cair rumah 
sakit yang mengandung senyawa organik tinggi serta 
mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit 
terhadap masyarakat disekitarnya, sehingga nilai COD 
(Chemical Oxygen Demand) dan total koliform tinggi. Melihat 
potensi dampak limbah cair rumah sakit terhadap kesehatan 
masyarakat sangat besar, maka pemerintah mengharuskan 
setiap rumah sakit mengolah air limbahnya sampai memenuhi 
persyaratan standar yang berlaku. Namun kendala yang paling 
banyak dijumpai yakni teknologi yang ada saat ini masih cukup 
mahal, sedangkan di lain pihak dana yang tersedia untuk 
mengolah limbah cair tersebut terbatas sehingga kebutuhan 
akan teknologi pengolahan limbah cair rumah sakit yang murah 
dan efisien perlu kembangkan. Pengolahan limbah cair yang 
dapat diterapkan adalah teknologi plasma. Fungsi teknologi ini 
adalah sebagai oksidator dan desinfektan dengan proses 
pengolahan yang sederhana, sangat cepat, serta peralatan dan 
pemeliharaan yang mudah. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui efisiensi removal, tegangan dan waktu optimum 
serta kebutuhan biaya dan energi yang dikeluarkan oleh 
pengolahan limbah cair rumah sakit dengan teknologi plasma. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
eksperimental sungguhan dengan pengolahan data 
menggunakan persamaan matematis eksponensial. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara 
sesaat (grab sample). Efisiensi removal pada konsentrasi COD 
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(Chemical Oxygen Demand) adalah 99,72% dan total koliform 
99,97% pada tegangan 446 kV dengan waktu pengamatan 70 
menit. Kebutuhan energi dan biaya yang dibutuhkan untuk 
mencapai tegangan dan waktu optimum adalah 0,0013 kWh 
dengan biaya Rp 34,3062/L dalam tegangan 200 kV dengan 
waktu pengamatan 40 menit. 

 

Kata kunci : Limbah Cair Rumah Sakit, Teknologi Plasma, COD 
(Chemical Oxygen Demand), Total Koliform  
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ODDY SOUTH LOLO TODING. 145100900111016. Hospital’s 
Liquid Waste Treatment Using Plasma Technology to 
Reduce COD (Chemical Oxygen Demand) and Total of 
Coliform. Supervisor: Dr. Ir. A. Tunggul Sutan Haji, MT. Co-
Supervisor: Prof. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, MS. 

 
SUMMARY 

 
Hospital’s liquid waste are from hospital’s activity. All the 

activity from each room cause the liquid waste that contain high 
organic content also pathogenic microorganism that can cause 
sickness so the COD (Chemical Oxygen Demand) content and the 
coliform total are high. Looking at the potential impact of the hospital’s 
liquid waste toward health is high, the government should oblige all of 
the hospitals to process the waste so it will not endanger the society. 
However, the technology to process it is quite expensive, while the 
funding is not enough, so the needs of the right, cheap and efficient 
technology should be developed. The liquid waste processsing that 
can be applicated is plasma technology. The function of this 
technology is as oxidizing agent and disinfectant, with a simple 
processing, equipment, also very fast and easy maintenance. The 
object of the research is to find the removal efficiency, voltage and 
optimum time also the funding need and energy that the hospital need 
to have for plasma technology. The method used in the research is 
experimental method. The data processing is done by using the 
exponential mathematical equations. The sample taking on this 
research is by doing grab sample. The removal efficiency on COD 
(Chemical Oxygen Demand) concentration is 99.72% and the coliform 
total is 99.97% on 446 kV with 70 minutes observation time. The 
energy and funding needed to reach optimum voltage and time is 
0.0013 kWh with the fund of Rp 34.302/L in voltage of 200 kV and 40 
minutes observation time. 

 

Keywords: Hospital Liquid Waste, Plasma Technology, COD 
(Chemical Oxygen Demand), Total Coliform  
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan baik itu 

manusia, tumbuhan, dan hewan, hal ini terlihat dari semakin 
naik jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan 
akan sumber daya air. Namun, beban pengotoran air juga 
bertambah cepat seiring dengan cepatnya pertumbuhan 
penduduk Tambunan (2014)  mengatakan bahwa hanya 10,7% 
penduduk yang menikmati air bersih.  
Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan 
salah satu penyumbang limbah bagi suatu daerah. Menurut PP 
No. 82 Cair rumah sakit 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air adalah 
masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan 
atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia 
sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang 
menyebabkan air tidak dapat berfungsi dengan baik. Air limbah 
yang berasal dari limbah rumah sakit merupakan salah satu   
sumber pencemaran  air  yang  sangat  potensial, hal ini 
disebabkan oleh air  limbah rumah sakit mengandung senyawa 
organik yang tinggi serta mikroorganisme patogen  yang dapat 
menyebabkan penyakit terhadap masyarakat disekitarnya, oleh 
karena potensi dampak air limbah rumah sakit terhadap 
kesehatan masyarakat sangat besar, maka pemerintah 
mengharuskan setiap rumah sakit mengolah air limbahnya 
sampai memenuhi persyaratan standar yang berlaku. 

Adanya peraturan yang mengharuskan bahwa setiap 
rumah sakit harus mengolah limbah cair sampai standar yang 
diijinkan, maka kebutuhan akan teknologi pengolahan limbah 
cair rumah sakit yang murah dan efisien perlu kembangkan. Hal 
ini mengingat bahwa kendala yang paling banyak dijumpai yakni 
teknologi yang ada saat ini masih cukup mahal, sedangkan di 
lain pihak dana yang tersedia untuk mengolah limbah cair 
tersebut terbatas. Rumah sakit dengan  kapasitas yang besar 
umumnya dapat mengolah limbah cairnya sendiri karena 
mempunyai dana  yang  cukup, tetapi untuk rumah sakit  tipe 
kecil sampai dengan tipe sedang sampai saat ini masih 
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membuang limbah cair ke saluran umum tanpa melakukan 
pengolahan sama sekali. 

Mengatasi hal tersebut maka perlu teknologi pengolahan 
limbah cair rumah sakit yang mudah operasinya serta harganya 
terjangkau. Salah satu pengolahan limbah cair yang bisa 
mengolah limbah cair dengan bahan organik serta bakteri total 
koliform yang banyak dapat menggunakan teknologi plasma. 
Teknologi plasma memiliki banyak kelebihan diantaranya adalah 
proses penguraian senyawa organik berlangsung dengan 
sangat cepat, pembuatan peralatan dan pemeliharaannya yang 
mudah, proses pengolahan yang sederhana dapat menguraikan 
hampir seluruh senyawa organik (Amril, 2015).  Berdasarkan hal 
tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengolahan 
limbah cair rumah sakit menggunakan teknologi plasma. 
Terutama mempelajari kemampuan teknologi plasma dalam 
menurunkan COD (Chemical Oxygen Demand) dan  total 
koliform pada air limbah mengingat fungsi teknologi ini adalah 
sebagai oksidator dan desinfektan.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan, maka 
rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah: 
1) Bagaimana hubungan efisiensi removal teknologi plasma 

dalam menurunkan COD (Chemical Oxygen Demand) dan 
total koliform dengan pemberian perlakuan variasi 
tegangan dan waktu pengamatan pada  limbah cair rumah 
sakit? 

2) Berapa tegangan dan waktu optimum yang diperoleh dari 
pengolahan limbah cair rumah sakit menggunakan 
teknologi plasma untuk menurunkan COD (Chemical 
Oxygen Demand) dan total koliform? 

3) Berapa kebutuhan biaya dan energi yang dikeluarkan 
dalam pengolahan limbah cair rumah sakit pada tegangan 
dan waktu optimum dengan menggunakan teknologi 
plasma untuk menurunkan  COD (Chemical Oxygen 
Demand) dan total koliform? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasaarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

adalah: 
1) mengkaji hubungan efisiensi removal teknologi plasma 

dalam menurunkan  COD (Chemical Oxygen Demand) 
dan total koliform dengan pemberian perlakuan variasi 
tegangan dan waktu pengamatan pada  limbah cair rumah 
sakit 

2) mengekaji tegangan dan waktu optimum yang diperoleh 
dari pengolahan limbah cair rumah sakit menggunakan 
teknologi plasma untuk menurunkan  COD (Chemical 
Oxygen Demand) dan total koliform 

3) mengkaji kebutuhan biaya dan energi yang dikeluarkan 
dalam pengolahan limbah cair rumah sakit pada tegangan 
dan waktu optimum dengan menggunakan teknologi 
plasma untuk menurunkan  COD (Chemical Oxygen 
Deman) dan total koliform 
 

1.4 Manfaat Penelitian  
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
1) memberikan informasi mengenai nilai efisiensi removal 

reaktor plasma dalam menurunkan  COD (Chemical 
Oxygen Demand) dan total koliform pada limbah cair 
rumah sakit sesuai baku mutu. 

2) membantu pemerintah dalam mengambil keputusan pada 
setiap kebijakan dan program pembangunan khususnya di 
bidang lingkungan yang terkait dengan sarana 
pengelolaan limbah cair rumah sakit   

3) sebagai salah satu alternatif cara yang dapat diterapkan 
untuk mengolah limbah cair rumah sakit sebelum dibuang 
ke badan air dan sebagai upaya untuk melindungi serta 
melestarikan lingkungan 

4) sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk 
penelitian ilmiah lainnya yang masih berhubungan dengan 
topik pengolahan limbah cair menggunakan teknologi 
plasma 
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1.5 Batasan Masalah  
Batasan masalah yang dijadikan dalam penelitian ini 

adalah: 
1) penelitian ini membahas peran dan pengaruh teknologi 

plasma terhadap inlet limbah cair RSSA Malang  
2) parameter yang diamati dalam penelitian ini yakni COD 

(Chemical Oxygen Demand)  dan total koliform 
3) tidak membahas reaksi kimia secara mendetail yang 

terjadi selama proses pengolahan limbah 
4) penelitian ini tidak membahas mengenai zat organik, 

keragaman bakteri atau organisme lainnya pada limbah 
cair rumah sakit  

5) Melakukan perhitungan biaya internal lingkungan yaitu 
berupa biaya pengolahan limbah dengan menggunakan 
analisis investasi lingkungan yang dilakukan perusahaan 
pada satu periode. 

6) Suhu ruangan diabaikan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Limbah Cair Rumah Sakit 
Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan 

kesehatan dengan bidang preventif (pencegahan), kuratif 
(pengobatan), rehabilitatif maupun promotif sebagai upaya 
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat 
(Notoatmodjo, 2001). Produk samping yang dihasilkan dari 
semua kegiatan yang ada di rumah sakit adalah limbah. Salah 
satu limbah yang dihasilkan oleh  sebuah  rumah  sakit  adalah  
limbah cair. 

Limbah cair rumah sakit adalah seluruh buangan cair 
rumah sakit yang berasal dari hasil proses kegiatan rumah sakit. 
Secara umum, limbah cair rumah sakit dapat dibedakan sesuai 
kegiatan yang memproduksinya, yaitu (Djohan dan Halim, 
2013):  
(1)  Limbah cair cair non medis 

 Limbah cair non klinis merupakan air limbah yang berasal 
dari buangan aktivitas rumah tangga di rumah sakit, seperti 
mandi dan cuci. Limbah cair non klinis tidak berkaitan dengan 
aktivitas medis. Macam-macam dari limbah cair non klinis yakni 
limbah cair kamar mandi, limbah cair dapur, dan limbah cair 
laundry. Limbah cair kamar mandi dikategorikan sebagai limbah 
cair rumah tangga. Parameter dalam limbah cair kamar mandi 
adalah Total Suspended Solid (TSS), Biological Oxygen 
Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), nitrogen, 
fosfor, minyak dan lemak, serta bakteriologis. Limbah cair dapur 
pada umumnya sama dengan limbah cair rumah tangga tetapi 
secara kuantitas jauh lebih besar. Limbah cair dari dapur 
mengandung BOD, COD, TSS, minyak dari lemak, nitrogen, 
serta fosfat. Selain itu, limbah cair dari dapur mengandung 
padatan berupa sisa makanan, sisa potongan sayur, dan lain-
lain. Limbah cair laundry merupakan limbah cair yang berasal 
dari laundry pada umumnya bersifat basa dengan kandungan 
zat padat total berkisar antara 800-1200 mg/L dan kandungan 
BOD berkisar antara 400-450 mg/L. 
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(2) Limbah Cair Medis 
Limbah cair klinis merupakan limbah cair dan kegiatan 

klinis rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, cucian darah, 
dan lain-lain. Sebagian besar limbah cair dihasilkan dari 
aktivitas medis. Limbah cair rumah sakit baik dan kegiatan cair 
rumah sakit maupun klinis umumnya mengandung senyawa 
polutan organik yang tinggi. 
(3) Limbah cair laboratorium 

Limbah cair laboratorium berasal dari pencucian peralatan 
laboratorium dan bahan buangan hasil pemeriksaan seperti 
darah, urine dan lain-lain. Limbah cair ini umumnya banyak 
mengandung berbagai senyawa kimia sebagai bahan pereaksi 
sewaktu pemeriksaan. Limbah cair laboratorium mengandung 
bahan antiseptik dan antibiotik sehingga bersifat toksik terhadap 
mikroorganisme, serta mengandung logam berat sehingga jika 
limbah cair tersebut dialirkan ke dalam proses penegolahan 
secara biologis maka logam berat tersebut dapat mengganggu 
proses kerja dan pengolahan. Oleh karena itu, untuk limbah cair 
dari laboratorium diolah tersendiri secara fisik dan kimia, 
selanjutnya hasil olahannya dialirkan bersama limbah lainnya. 

Menurut Menurut Djohan dan Halim (2013) rumah sakit 
merupakan penghasil limbah terbesar dibandingan dengan 
sarana kesehatan lain seperti puskesmas, poliklinik 
laboratorium, dan balai pengobatan. Limbah cair dari aktivitas 
rumah sakit bersifat variatif dan umumnya bersifat infeksius, 
seperti limbah yang berasal penderita rawat inap antara lain 
Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, dan virus hepatitis. 
Sifat cair dari limbah rumahn sakit yaitu toksik, iritatif, korosi 
kumulatif dan karsinogenik, temperatur tinggi, berbau, berwarna, 
serta organik.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 
1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan 
Lingkungan Rumah sakit, pengelolaan limbah cair harus 
dikumpulkan dalam kontainer sesuai dengan karaterisik bahan 
dan radiologi, volume, serta prosedur pengangan dan 
penyimpannya. Saluran pembuangan limbah harus 
menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah 
harus mengalir dengan lancar, terpisah dengan saluran air 
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hujan, serta perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair 
untuk mengecair rumah sakiti debit harian limbah yang 
dihasilkan dan perlu dilakukan pemeriksaan kualitas limbah cair 
terolah (effluent) setiap sebulan sekali untuk swapantau dan 
minimal tiga bulan sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

 
2.2 Plasma 

Plasma merupakan substansi yang mirip dengan gas 
dengan bagian tertentu dari partikel terionisasi. Adanya 
pembawa muatan yang cukup banyak membuat plasma bersifat 
konduktor listrik sehingga bereaksi dengan kuat terhadap 
medan elektromagnet, oleh karena itu, plasma memiliki sifat-
sifat unik yang berbeda dengan padatan, cairan, maupun gas 
dan dianggap merupakan wujud zat yang berbeda. Seperti 
halnya pada gas, plasma tidak memiliki bentuk, tetapi jika 
ditempatkan dalam wadah volumenya akan tetap. perbedaan 
gas dengan plasma adalah palsma memiliki struktur seperti 
filamen, pancaran dan lapisan-lapisan jika dipengaruhi medan 
electromagnet (Nur, 2011).  

Purwadi et al, (2002) mengatakan bahwa plasma dapat 
dibentuk dalam ruang antara dua lempeng elektroda yang diberi 
beda tegangan tertentu. Jika kemudian suatu gas dimasukkan 
ke dalam tabung tersebut dan dipanaskan dengan cara 
memperbesar tegangan antar lempeng (elektroda), maka 
elektron (anion) akan dipercepat menuju ke arah anoda 
sedangkan ion positifnya (kation) ke arah katoda sehingga akan 
terjadi aliran arus listrik. Berkas partikel bermuatan tersebut 
dipercepat oleh medan listrik antar elektroda sehingga 
mendapatkan tenaga kinetik untuk dipindahkan ke partikel lain 
yang ada dalam tabung melalui tumbukan yang dapat 
memanaskan plasma 
 
2.3 Teknologi Plasma 

Tahap Teknologi plasma dapat digunakan untuk mengolah 
limbah cair, padat maupun gas. Teknologi ini tidak 
menggunakan bahan kimia serta tidak membutuhkan lahan 
yang luas.  Proses  penguraian  senyawa  organik oleh plasma 
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berlangsung cepat serta OH, O, H, O3, dan H2O2 yang dapat 
bereaksi dengan senyawa organik   yang   terkandung   di   
dalam   air limbah. Teknologi ini juga dapat mengoksidasi zat 
warna yang terkandung di dalam air limbah (Tuhu dan Winata, 
2006).  

Perkembangan teknologi penggunaan plasma untuk 
pengolahan air berkembang dengan cukup pesat. Teknologi 
pengolahan tersebut dapat dikelompokan menjadi beberapa 
bagian yaitu sebagai berikut (Amril, 2015): 
(1) Teknologi Plasma Remote (ozone)  

Komponen-komponen utama alat pembuat air berozon 
disederhanakan menjadi satu sistem terpadu, tanpa pipa 
penghubung, dengan membuat pipa gas dan pipa air pada satu 
poros untuk menghasilkan air berozon dengan  tinggi. 
Pengolahan air menggunakan sistem teknologi plasma remote, 
pertama-tama oksigen yang berada dalam kondisi cair diuapkan 
menggunakan evaporator sebelum masuk ke dalam ozone 
generator. Di dalam ozone generator, oksigen akan diubah 
menjadi ozone dan selanjutnya dialirkan ke dalam air. 
(2) Teknologi Plasma Electron beam 

Perkembangan penggunaan teknologi plasma electron 
beam (EB) awalnya dapat digunakan untuk pengolahan udara 
dan air. Manfaat dari penggunaan teknologi plasma jenis ini 
adalah penurunan jumlah energi atau daya yang digunakan dan 
menaikan laju dari reaksi kimia pada penggunaan plasma 
(Lovtsov, 2004). Prinsip pengolahan air dari teknologi ini adalah 
emisi elektron termal dari filamen dalam ruang hampa yang 
kemudian dipercepat oleh medan listrik yang tinggi. 
(3) Direct (Electrical discharges in water) 

Salah satu jenis teknologi plasma yang sedang 
berkembang pada saat ini adalah teknologi plasma 
menggunkan electrical discharges dengan spesifikasi corona 
discharges dalam reaktor campuran air dengan udara. 
Discharges terbentuk diatas air dan bisa membentuk ozon serta 
berbagai macam oksidator seperti hydroxyl dan UV. Teknologi 
menggunkan electrical discharges juga sering disebut dengan 
CAW reaktor yang menerapkan pengolahan air dengan 
mengalirkan listrik di media heterogen. Proses didasarkan 
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dengan penggunaan oksidasi canggih untuk menciptakan 
oksidasi kuat secara insitu. Discharges dibuat di udara dan 
produk reaksi berdifusi ke lapisan tipis air yang terkontaminasi. 
Discharges menciptakan ozon, ion, (UV), photons dan 
metastables. Radikal pendek akan terbentuk selama discharges 
(seperti ozon, hidroksi-radikal (OH), atom oksigen dan hidrogen 
peroksida (H2O2) yang sangat berguna untuk membersihkan air 
karena adanya sifat non-toksisitas. 
 
2.4 Dielectrik Barier Discharge (DBD) 

Reaktor Plasma Dielectric Barrier Discharge (DBD) 
merupakan reaktor yang menghasilkan listrik antara dua 
elektroda terpisah dengan isolator dielektrik. DBD dapat dibuat 
dalam beberapa konfigurasi diantaranya tipe planar dengan plat 
paralel terpisah dengan sebuah dielektrik silinder, dan planar 
dengan plat koaksial dengan dielektrik tabung diantara 
keduanya. Elektroda Positif merupakan elektroda jarum dan 
elektroda negatif berupa logam berbentuk silinder tabung dan 
dielectrik berupa tabung berbahan kaca pyrex yang berfungsi 
sebagi penghalang Discharge. Kondisi jarak elektroda pada 
reaktor DBD sangat berpengaruh terhadap kualitas proses 
pengolahan limbah cair (Khoiriyah et al, 2012).  Disini plasma 
dekat ke permukaan  cairan sehingga OH, O, H, O3, dan H2O2 
yang dihasilkan bisa berinteraksi dengan cairan (Bruggeman et 
al, 2009). 
 
2.5 Total Koliform 

Total koliform merupakan bakteri indikator kehadiran 
bakteri patogen dan memiliki ketahanan paling besar terhadap 
desinfektan. Keberadaan bakteri ini dalam air buangan domestik 
dapat membahayakan jika masuk kedalam sumber air melalui 
pembuangan limbah tinja secara sembarangan ke badan air 
(Servais, 2007). Total koliform adalah suatu kelompok bakteri 
yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran. Total 
koliform yang berada di dalam makanan atau minuman 
menunjukkan kemungkinan adanya mikroba yang bersifat 
toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Total koliform dibagi 
menjadi dua golongan, yaitu koliform fekal, seperti E. coli yang 
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berasal dari tinja manusia, hewan berdarah panas, dan koliform 
nonfekal, seperti Aerobacter dan Klebsiella yang bukan berasal 
dari tinja manusia, tetapi berasal dari hewan atau tanaman yang 
telah mati (Pakpahan et al, 2015).  
 
2.6 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen 
kimia adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan 
buangan yang ada dalam air dapat toroksidasi melalui reaksi 
kimia (Wardhana, 2004). Perariran dengan nilai COD tinggi tidak 
diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD 
pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 80 
mg/L, sedangkan pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 
mg/L, dan pada limbah industri dapat mencapat 60.000 mg/L 
(Arum, 2017). 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
       Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Januari – 
Maret 2018. Pengolahan limbah cair rumah sakit menggunakan 
teknologi plasma dilaksanakan di Laboratorium Teknik 
Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya yang terletak pada koordinat 
7o57’11’’ Lintang Selatan dan 112o36’55’’ Bujur Timur. 
Pengambilan sampel limbah cair rumah sakit dilakukan di 
Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang terletak pada koordinat 
7°58'20.1" Lintang Selatan dan 112°37'53.5" Bujur Timur dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. Pengujian parameter COD dan bakteri 
total koliform pada limbah cair cair rumah sakit dilakukan di 
Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.  
 

 
 

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Cair Rumah 
Sakit 
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3.2 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian   eksperimental sungguhan (true experimental 
research). Jenis penelitian eksperimental sungguhan digunakan 
untuk menguji pengaruh dari suatu perlakuan atau desain baru 
terhadap suatu proses atau peristiwa. Penelitian akan 
membandingkan pengaruh variasi lucutan plasma terhadap nilai 
COD dan bakteri total koliform. 
 
3.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ada tiga macam 
yaitu: 
(1) Variabel bebas (independent variable) 
Variabel bebas adalah variabel yang bebas ditentukan oleh 
peneliti sebelum melakukan penelitian, hal ini variabel bebas 
yang digunakan adalah variasi pemberian tegangan listrik 
sebesar 100 kV, 200 kV, 400 kV 
(2) Variabel terikat (dependent variable) 
Variabel terikat adalah variabel hasil yang besarnya tidak dapat 
ditentukan oleh peneliti, nilai dari variabel tergantung pada nilai 
variabel bebasnya. Variabel terikat yang diamati dalam 
penelitian ini adalah COD dan bakteri total koliform 
(3) Variabel terkontrol (controlled variable) 
Variabel terkontrol adalah variabel yang ditentukan oleh peneliti, 
dan nilainya dikondisikan konstan. Variabel yang dikontrol 
dalam penelitian ini adalah lama pemberian tegangan adalah 20 
menit dan 50 menit pada tiap tegangan 
 
3.3 Alat dan bahan 
      Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian  
adalah sebagai berikut : 
3.4.1 Alat  

Penelitian dilakukan dengan beberapa peralatan 
penunjang yang dibutuhkan, diantaranya ialah sebagai 
berikut: 

(1) komponen rangkaian listrik: sebagai pembangkit tenaga 
listrik 
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(2) papan PCB (printed circuit board) sebagai tempat 
meletakan komponen elektronika yang dipasang dan di 
rangkai dimana salah satu sisinya dilapisi tembaga untuk 
menyolder kaki - kaki komponen 

(3) resistor sebagai hambatan atau pengatur  jumlah arus yang 
mengalir  agar  sesuai kebutuhan suatu rangkaian 
elektronika  

(4) kabel tembaga sebagai penghubung arus listrik  
(5) potensiometer sebagai pengatur atau pembagi tegangan 
(6) saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik 
(7) kapasitor sebagai penstabil tegangan 
(8) transistor sebagai penguat dan pemutus atau penyambung 
(9) stopkontak sebagai sumber listrik 
(10) trafo step up sebagai penaik tegangan 
(11) reaktor plasma sebagai tempat pengolahan limbah cair cair 

rumah sakit 
(12) selang aerasi sebagai tempat mengalirnya udara yang 

dihembuskan 
(13) tembaga, plat, kawat berpilin sebagai elektroda 
(14) kabel penjepit buaya sebagai penghubung elektoda dengan 

kutub positif (anoda) dan kutub negatif (katoda) pada 
adaptor antara sumber tegangan, komponen listrik, koil dan 
reaktor 

(15) multimeter sebagai alat pengukur tegangan, arus dan 
resistansi 

(16) botol sampel untuk menyimpan sampel yang akan diujikan 
(17) jerigen sebagai wadah untuk pengambilan air limbah 
(18) meteran digunakan untuk mengukur dimensi 
(19) solder digunakan sebagai alat bantu untuk merangkai 

rangkaian elektronika 
(20) batu Aerator sebagai tempat keluarga gelembng udara di 

dalam limbah cair 
(21) filtering sebagai tempat penyaring air limbah cair rumah 

sakit 
(22) pipa PVC sebagai penghubung antar reaktor 
(23) pipet ukur 5 ml sebagai alat memindahkan cairan dari satu 

wadah ke wadah lain 
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(24)beaker glass sebagai wadah untuk mengaduk dan 
mencampur bahan kimia 

(25)bola hisap sebagai alat untuk membantu dalam proses 
pengambilan cairan 

(26)tabung reaksi sebagai alat untuk mereaksikan bahan kimia 
dalam laboratorium dan/atau untuk pembiakan 
mikroorganisme dalam medium cair 

(27)Spectrofotometer UV-VIS sebagai alat untuk mengukur  
COD pada suatu sampel 

(28)rak tabung reaksi sebagai alat untuk menyimpan atau 
meletakkan tabung reaksi ketika sedang digunakan. 

(29)pembakar bunsen sebagai sumber panas untuk 
mensterilkan jarum ose dan tabung reaksi 

(30)jarum ose sebagai alat untuk memindahkan mikroorganisme 
yang akan dibiakkan 

(31) inkubator sebagai alat yang digunakan untuk tumbuh dan 
memelihara budaya mikrobiologi atau kultur sel 

(32)COD Reaktor sebagai alat untuk memanaskan reagen COD 
(33)vortex mixer sebagai alat  untuk menghomogenkan larutan 
 
3.4.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian berupa bahan 
pengamatan pengujian laboratorium yang dapat dijelaskan 
sebagai berkut: 
(1)  Limbah cair rumah sakit sebagai bahan pengujian 
(2) Timah sebagai perekat komponen dengan papan PCB 

(printed circuit board) 
(3) COD A dan COD B sebagai reagen  
(4) Media Brillian Green Lactose Borth dan Lactose Broth 

sebagai media untuk mendeteksi bakteri koliform 
(5) Alumunium Sulfat (Al2(SO4)3I4H2O) atau tawas sebagai 

koagulan 
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3.5 Pelaksanaan 
      Penelitian dilakukan secara berurutan dari pengumpulan 
data sampai dengan analisa data. Penelitian dimulai dari 
pengumpulan data sebagai penunjang analisa data, kemudian 
pengujian awal sampel air limbah rumah sakit untuk 
mengetahui  COD dan total koliform sebelum dilakukan 
pengolahan, selanjutnya pre-treatment. Pre-treatment dilakukan 
dengan penambahan tawas dan kapur, kemudian proses 
running limbah cair rumah sakit dengan reaktor plasma, dan 
pengujian  COD serta total koliform setelah dilakukan 
pengolahan menggunakan teknologi plasma. Pelaksanaan 
penelitian dilaksanakan secara runut dengan langkah-langkah 
dapat dilihat pada diagram alir Gambar 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Penelitian 
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3.5.1 Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan dalam serangkaian kegiatan 

pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa data 
primer ataupun data sekunder. Pengumpulan data-data tersebut 
berfungsi sebagai penunjang analisa data dalam penelitian ini. 
(1) Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek 

yang diteliti. Data primer yang didapat berupa pengujian 
sampel air limbah rumah sakit pada parameter COD dan 
jumlah bakteri total koliform. 

(2) Data sekunder, yaitu data yang didapat dari penelitian 
sebelumnya dan merupakan data terolah yang menunjang 
dan mendukung laporan penelitian. Data sekunder dalam 
penelitian ini berupa data pemberian tegangan dan lama 
waktu pemberian tegangan. 

Tahapan pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara-cara 
berikut:  
a.     Studi literatur 

Studi Literatur merupakan langkah awal dalam tahap 
pengumpulan data. Studi lieratur adalah metode pengumpulan 
data untuk pencarian data dan informasi melalui dokumen-
dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen 
elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. 
Menurut Siregar (2005), hasil penelitian juga akan semakin 
kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik 
yang sudah ada. Studi literatur dilakukan terkait topik penelitian 
yang dibahas. 
b.     Pengambilan sampel secara langsung 

Tahap pengambilan sampel secara langsung dilakukan 
pada bak lift station atau bak pengumpul RSSA. Lift station 
berfungsi sebagai bak pengumpul ynag mengumpulkan semua 
air limbah rumah sakit. Pengambilan sampel pada penelitian 
dilakukan pada jam 11.00 WIB dikarenakan pada siang hari 
aktivitas dari RSSA sangat tinggi dan agar terhindar dari faktor 
lingkungan seperti hujan karena bentuk dari bak adalah 
terbuka. Jenis sampel pada penelitian ini merupakan sample 
sesaat  (grab sample). Menurut Effendi (2003) grab sample 
atau sample sesaat adalah sampel yang diambil secara 
langsung dari badan air yang sedang dipantau, sampel ini 
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hanya menggambarkan karakteristik air pada saat pengambilan 
sampel. Limbah cair RRSA yang telah diambil dimasukkan 
pada jerigen ynag berkapasitas 35 liter untuk 24 kali perlakuan 
yang setiap perlakuannya membutuhkan sampel sebanyak 1 
liter, sehingga sampel limbah cair rumah sakit yang digunakan 
selama penelitian sudah mewakili secara keseluruhan dari 
limbah cair RSSA. 
 

3.5.2 Pengujian Awal Sampel Air Limbah Rumah Sakit  
         Pengujian awal air limbah rumah sakit dilakukan untuk 
mengecair rumah sakiti nilai uji beberapa parameter kualitas air 
sebelum dilakukan pengolahan limbah cair rumah sakit 
menggunakan teknologi plasma. Parameter kualitas air tersebut 
yaitu COD dan bakteri total koliform. Pengujian dilakukan di 
Laboratorium RSSA Malang  
 
3.5.3 Pre-treatment Limbah Cair  
         Pre-treatment yang dilakukan penelitian ini dengan 
menggunakan tawas dan kapur. pretreatment ini digunakan 
untuk melakukan penyisihan  COD dan  total koliform. Pre-
treatment bertujuan untuk mengurangi beban pengolahan pada 
tahap selanjutnya dan dapat berperan dalam penurunan 
padatan tersuspensi total, dan material organik dengan tujuan 
untuk meningkatkan efisiensi pada pengolahan berikutnya.  

Limbah cair rumah sakit yang sudah diambil sebanyak 1 
liter akan ditambahkan tawas sebanyak  1 gram. Penggunaan 
tawas ini berfungsi untuk menurunkan pertikel yang banyak 
terkandung dalam air limbah pabrik cair rumah sakit setelah 
ditambahkan tawas diaduk selama 1 menit agar tawas bubuk 
tersebut dapat homegen dengan air limbah cair rumah sakit. 
Limbah cair rumah sakit yang telah homogen dengan tawas 
didiamkan selama 10 menit agar partikel yang terkandung 
didalam limbah cair rumah sakit dapat terpisah atau mengendap 
dan diukur pHnya dengan menggunakan pH meter digital. 

Limbah cair yang telah diukur dengan pH meter akan 
menjadi asam, maka ditambahkan dengan kapur serbuk 
sebanyak 0.8 gram. Dosis kapur sebanyak 0.8 gram dapat 
menigkatkan pH limbah cair rumah sakit. Kapur yang telah 
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dicampurkan dengan limbah cair rumah sakit diaduk kembali 
(homogenkan) selama 1 menit, dan selanjutnya didiamkan 
selama 20-30 menit. Limbah cair rumah sakit yang sudah 
homogen dengan kapur diukur kembali pHnya.  

 
3.5.4 Tahap Persiapan Reaktor Plasma 
         Reaktor plasma yang digunakan adalah jenis reaktor 
Dielectrical Barrier Discharge (DBD). Reaktor DBD memiliki 
komponen tabung dan dua elektroda. Tabung yang dipakai 
berbahan akrilik dengan diameter luar 14 cm, diameter dalam 
12 cm, dan tinggi 26 cm. Reaktor terdapat dua elektroda yang 
teletak pada tutup reaktor (elektroda positif) dan di dasar reaktor 
(elektroda negatif). Elektroda positif berupa baut berbahan 
kuningan dengan diameter ulir 0.6 cm yang panjangnya 11 cm 
serta kepala baut yang berbentuk hexagonal kunci 10. Elektroda 
positif diletakkan pada tutup reaktor berbahan kaca-akrilik 
dengan ukuran sisi yang sama yakni 16 cm dan ketebalan 1 cm. 
Disamping elektroda positif di pasang selang yang berdiameter 
2 cm dengan panjang 60 cm. sedangkan elektroda negatif 
berupa alumunium berbentuk piringan yang memiliki diameter 
10 cm yang dipasang menggunakan baut yang sama dengan 
baut pada elektroda positif. Gambar reaktor plasma jenis DBD 
yang dipakai dapat dilihat pada Gambar 3.3. kemudian, 
komponen lain yang harus dipersiapkan setelah reaktor adalah 
rangkaian listrik. Rangkaian listrik dapat dilihat pada Gambar 3.4 
yang disusun diatas papan PBC dan disambungkan ke reaktor 
plasma. 

Reaktor plasma dihubungkan dengan rangkaian listrik. 
Rangkaian listrik yang digunakan adalah High Volt Trigger 
Circuit dengan menghasilkan tegangan 100 kV hingga 400 kV 
serta memiliki kuat arus sebesar 1 Ampere. Rangkaian listrik 
dihubungkan pada kedua elektroda yang sebelumnya di isi 
dengan air limbah sebanyak 1 L sehingga membentuk jarak 
anatara elektroda positif dan permukaan air limbah sebesar 2 
cm. Reaktor divakum dengan menggunakan pompa vakum 
yang berfungsi untuk menghisap udara beserta partikel-
partikelnya yang berada di reaktor, sehingga reaksi plasma 
akan lebih mudah terbentuk. Posisi antara elektroda positif dan 
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elektroda negatif dari reaktor tepat berhadapan satu sama lain. 
Gambar 3.5 menunjukkan rangkaian lengkap reaktor plasma 
beserta rangkaian listrik dan pompa vakum yang siap pakai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Reaktor Plasma DBD 
 

Keterangan: 
a. kutub positif 

(anoda) 
b. kran 
c. plat 

d. kutub negatif 
(katoda) 

e. reaktor 
f. selang 

g. penutup 
h. seal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4 Rangkaian Listrik 
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Gambar 3.5 Reaktor Plasma DBD, rangkaian listrik, dan pompa 
vakum yang sudah di rangkai 

 

Keterangan : 

a. Pompa vakum 

b. High Voltage Trigger Coil 

c. Reaktor Plasma 

 

3.5.5 Penentuan COD 

Penentuan  COD limbah cair  RSSA Malang digunakan 
sampel air berasal dari inlet limbah cair RSSA Malang. Limbah 
cair tersebut merupakan limbah cair yang sudah ditreatment 
maupun belum ditreatment. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
perbedaan nilai COD setelah dilakukan treatment dan sebelum 
dilakukan pengolahan. 

 
3.5.5.1 Prosedur Kerja 

Langkah pertama dalam tahap penentuan  COD adalah 
pembuatan pereaksi COD A (Reagen Digestion). Gambar 3.6 
merupakan diagram alir pembutan pereaksi COD A. Prosedur 
awal dalam pembuatan COD A adalah dengan menambahkan 
170 ml  H2SO4 dan 40 g HgSO4 kedalam 49,03 g K2Cr2O7 yang 
telah dilarutkan sebelumnya pada beaker glass. Larutan yang 
sudah homogeny ditambahkan beberapa ml aquades sampai 
volume larutan menjadi 1 L.  

b 

a 
c

c 
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Penentuan  COD selanjutnya adalah membuat reagen 
COD B (Asam Sulfat Pro COD). Pembuatan COD B dapat 
dilihat pada Gambar 3.7. Pada Gambar 3.7 dapat dilihat dalam 
membuat reagen COD B yang harus dilakukan adalah 
menambahkan 1 L H2SO4 pekat dengan 10 g HgSO4 hingga 
terlarut semua dan didiamkan selama semalaman. Setelah 
selesai dalam pembuatan reagen COD A dan COD B maka 
dapat dilanjutkan dengan langkah kerja selanjutnya yakni 
pembacaan  COD limbah cair seperti yang tampak pada 
Gambar 3.8. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Alir Pembuatan reagen COD A 
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Gambar 3.7 Diagram Alir Pembuatan reagen COD B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.8 Pembacaan COD pada Sampel limbah cair rumah 
sakit 
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3.5.6 Penentuan jumlah total bakteri koliform 
Penentuan jumlah total bakteri koliform limbah cair  RSSA 

Malang digunakan sampel air yang berasal dari inlet limbah cair 
RSSA Malang. Limbah cair tersebut merupakan limbah cair 
yang sudah ditreatment maupun belum di treatment 
menggunakan teknologi plasma. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui perbedaan nilai jumlah total bakteri koliform setelah 
dilakukan treatment dengan teknologi plasma dan sebelum 
dilakukan treatment dengan teknologi plasma. 

 
3.5.6.1 Prosedur Kerja 

 Penentuan jumlah total bakteri koliform pada limbah cair 
RSSA Malang dilakukan dengan dua cara yaitu uji pendugaan 
dan uji penegasan. Uji penegasan dilakukan jika terdapat 
tabung  Lactose Broth (LB) dengan tabung durham positif yang 
ditandakan dengan adanya gelembung pada tabung durham. 
Langkah pertama dalam tahap penentuan jumlah total bakteri 
koliform pada limbah cair RSSA Malang adalah dengan uji 
pendugaan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.9.  

Uji pendugaan diawali dengan pengenceran sampel 
limbah cair sebanyak 3 kali. Kemudian pengenceran yang 
pertama dimasukkan tabung reaksi yang berisi media LB 
sebanyak 1 ml, begitu juga pada pengenceran yang kedua dan 
ketiga. Tabung LB yang sudah dicampur dengan sampel limbah 
cair kemudian dimasukkan kedalam inkubator selalam 2x24 jam 
dengan suhu 370C dan diamati ada atau tidaknya gelembung 
didalam tabung. Jika dalam tabung terdapat gelembung maka 
tahap selanjutnya adalah uji penegasan.  

Tahap pertama dalam uji penegasan adalah 
memisahkan tabung LB yang terdapat gelembung dan tidak 
terdapat gelembung. Tabung LB yang terdapat gelembung 
diambil sampelnya menggunakan jarum ose dan dipindahkan 
pada 5 tabung BGLB. Setiap 1 sampel tabung LB akan 
dipindahkan pada 5 tabung BGLB. Tabung BGLB yang berisi 
sampel limbah dari tabung LB kemudian dimasukkan di 
inkubator dengan suhu 370C selama 2x24 jam. Penghitungan  
total koliform adalah dengan mencocokkan jumlah tabung 
dengan tabel most probable number. 
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Gambar 3.9 Diagram Alir penentuan  total kolifrm 
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3.5.7 Tahap Analisa Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimental dengan pengolahan data menggunakan 
persamaan matematis eksponensial. Metode ini digunakan 
dalam menentukan tegangan yang optimal pada pengolahan 
limbah cair rumah sakit menggunakan teknologi plasma, dimana 
persamaan energi sebagai penentuan tegangan yang optimal 
dengan kurva. Penelitian ini dilakukan dengan perlakuan 
besaran tegangan (100 kV, 200 kV, dan 400 kV) yang diberikan 
pada reaktor dengan waktu pengamatan 0 menit ,20 menit, dan 
50 menit untuk setiap parameternya (COD dan total koliform). 
Proses pengolahan limbah cair rumah sakit menggunakan 
reaktor plasma dengan sistem batch. Kelengkungan grafik dari 
masing-masing tegangan dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan dibawah ini 

       
   ........................(3.1) 

dimana : 
x =pencemar setelah perlakuan 
x0=awal pencemar 
k =konstansi kinematik (penentu bentuknya grafik) 
t = waktu (menit) 

Asal mula Persamaan 3.1 didapatkan dari metode 
numerik. Metode numerik dipakai untuk memperoleh solusi 
persaman diferensial. Bila metode analitik memberikan solusi 
persamaan diferensial dalam bentuk fungsi menerus, maka 
metode numerik memberikan solusi persamaan diferensial 
dalam bentuk farik, hal ini membahas berbagai metode numerik 
untuk menghitung solusi Persamaan Deferensial Biasa (PDB) 
orde satu. Persamaan diferensial berperanan penting di alam, 
sebab kebanyakan fenomena alam dirumuskan dalam bentuk 
diferensial. Persamaan diferensial sering digunakan sebagai 
model matematika dalam bidang sains maupun dalam bidang 
rekayasa. Persamaan diferensial dalam model matematika 
dapat menggambarkan keadaan kehidupan nyata. 
Mengintegralkan persamaan diferensial, dihasilkan fungsi 
matematika yang menjelaskan keadaan spasial dan temporal 
sebuah sistem, dan dinyatakan dalam percepatan, energi, 
massa, atau tegangan (Maulana, 2014). Berdasarkan rumus 
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tersebut, dapat diketahui  presentase pencemar (COD, dan total 
koliform) disetiap waktunya, jika diketahui konstanta kinematik 
(k). Berikut ini adalah rumus eksponen untuk mendapatkan nilai 
k  

    
             

 ……………….(3.2) 

Nilai k di ln dan di eksponen kan, karena nilai k yang 
tertera pada Persamaan 3.1 merupakan pangkat. Nilai pangkat 
tersebut tidak bisa langsung di rata-ratakan maka harus di ln 
kan pada menit ke 20 dan menit ke 50 di setiap tegangannya. 
Lalu, setelah itu nilai ln dijumlah dan dibagi dua untuk 
mendapatkan nilai rata-ratanya. Selanjutnya nilai k yang sudah 
di ln kan harus dieksponensialkan karena masih nilai pangkat. 
Maka, dapat diketahui konstanta kinematik (k) pada masing-
masing tegangan listrik yang telah ditentukan (100 kV; 200 kV; 
400 kV) untuk digunakan sebagai bentuk dari masing-masing 
kurva tegangan pada grafik hubungan pencemar dan waktu 
pengamatan yang diperlihatkan pada Gambar 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.10 Grafik Hubungan Pencemar dan Waktu Pengamatan 

Tahap ini data di analisis dengan menggunakan grafik 
hubungan pencemar dan waktu pengamatan, dimana sumbu x 
merupakan waktu dan sumbu y adalah  pencemar (COD dan 
total koliform). Tegangan optimal adalah tegangan dengan 
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melihat energi paling kecil yang dikeluarkan dan menghasilkan  
limbah yang paling rendah. Pada grafik ini dapat diketahui 
tegangan yang optimal dalam efisiensi removal parameter COD 
dan total koliform pada limbah cair industri rumah sakit, hal 
tersebut dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 3.1 
yang dapat menentukan kurva dari grafik hubungan pencemar 
dan waktu pengamatan. Jika sudah diketahui parameter 
pencemar pada waktu 0, 20, dan 50 menit  dengan tegangan 
100 kV, 200 kV, dan 400 kV maka, dimasukkan pada 
Persamaan 3.1 yang akan menghasilkan nilai konstanta 
kinematik (k) untuk menentukan kurva dari grafik hubungan 
pencemar dan waktu pengamatan masing-masing tegangan. 
Jika sudah diketahui nilai k, maka dapat diketahui  pencemar 
pada setiap waktu pada tiap tegangannya. Langkah berikutnya 
adalah Uji determinasi yang dilakukan untuk mengetahui 
kesesuaian fungsi model dengan ketentuan yang ditetapkan 
(valid) atau tidak. Uji determinasi menggunakan Persamaan 3.3 

    
                            

        
)............................(3.3) 

dimana : 
R2   = uji determinasi 
        =umlah nilai  pencemar pemodelan (t=20,50  menit) 

       =jumlah nilai  pencemar eksperimental (t=20,50 menit) 
Langkah selanjutnya setelah uji determinasi adalah 

penentuan efisiensi removal dari masing-masing parameter 
dengan pengurangan  pencemar setelah perlakuan (x) dan  
awal pencemar (x0) dibagi dengan  awal pencemar lalu dikali 
100%. Rumus efisiensi removal dapat dilihat pada Persamaan 
3.4 

                   
    

  
      ........................... (3.4) 

dimana: 
x  = pencemar setelah perlakuan 
x0 = awal pencemar 

Langkah berikutnya adalah menentukan energi listrik dan 
biaya litrik yang digunakan pada tiap waktu. Daya listrik adalah 
banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Satuan 
daya listrik adalah watt. Daya listrik dapat diartikan sebagai 
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kecepatan energi listrik dapat berubah bentuk menjadi bentuk 
energi lain. Daya listrik dapat dilihat Persamaan 3.5. 
                                   …………………………(3.5) 
dimana : 
P = daya listrik (Watt) 
V = tegangan (Volt) 
I  = arus listrik (Ampere) 

Biaya energi listrik adalah kilowatt-jam atau kWh. Satuan 
ini menyatakan besarnya daya yang digunakan dalam satuan 
kilo watt selama kurun waktu tertentu dalam satuan jam. Rumus 
energi listrik dapat dilihat Persamaan 3.6 dan rumus 
perhitungan biaya energi listrik dapat dilihat Persamaan 3.7   

                   ………………………………..(3.6) 
dimana :  
Energi = energi listrik yang dikonsumsi (Kilo Watt Hour) 
Waktu = waktu selama power supply digunakan (jam) 
Daya   = daya power supply (Watt) 

                                           ..........(3.7) 
dimana: 
Biaya listrik/ bulan = 1467,28 (kWh) 
W         = energi listrik yang digunakan (kWh) 

Langkah berikutnya adalah menentukan tegangan optimal. 
Tegangan optimal merupakan tegangan yang paling ekonomis 
dalam menurunkan  COD dan total koliform tetapi dapat yang 
mencapai baku mutu yang ditentukan.  Tegangan ekonomis 
yang dimaksud merupakan tegangan yang energinya paling 
efisien dan biaya yang dikeluarkan sedikit. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Proses Pengolahan Limbah Cair di Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSSA Malang 

     Pengolahan dan pengelolaan limbah cair merupakan 
salah satu tugas pokok yang paling penting dalam pengelolaan 
kesehatan lingkungan Rumah Sakit dari Instalasi Penyehatan 
Lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan oleh RSSA Malang 
berasal dari berbagai ruang perawatan dan ruang pelayanan 
seperti Instalasi Gawat Darurat (IGD), Ruang Radiologi, 
Instalasi Laundry dan Sterilisasi Sentral (ILSS), Laboratorium 
Sentral, Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Gizi, Kamar 
Operasi, Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Inap dan Rawat 
Jalan, Kamar Bersalin, Ruang Jenazah, dan ruangan-ruangan 
lainnya serta WC umum seperti yang dapat dilihat pada Gambar 
4.1. Limbah cair yang dihasilkan oleh tiap sumber di RSSA 
Malang  memiliki karakteristik yang berbeda.  

Proses pengolahan limbah cair di RSSA Malang adalah 
sebagai berikut: 
a. Pre-Treatment Basin (PTB) 

PTB merupakan bak awal penampungan limbah cair setelah 
limbah cair keluar dari outputnya di sumbernya. PTB berada 
pada tiap ruangan, terutama pada ruangan beresiko tinggi 
seperti Kamar Operasi, Instalasi Gizi, Instalasi Laundry dan 
Sterilisasi Sentral, dan Ruang Rawat Inap serta ruangan 
lainnya. Proses pengolahan limbah pada PTB terjadi secara 
anaerob dan pada bak tertutup. Proses pada PTB berlangsung 
minimal 1 x 24 jam. Mekanisme pengolahan PTB didesain 
seperti mekanisme pengolahan pada septic tank.  
b. Lift Station 

Lift station (bak pengumpul) merupakan tempat awal 
berkumpulnya semua limbah cair RSSA Malang. Sebelum air 
limbah berkumpul pada bak lift station, terdapat proses 
screening untuk menyaring partikel kasar yang terbawa dalam 
saluran menggunakan auto rake screen.  
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c. Buffer Basin 
Buffer basin berfungsi untuk menghomogenkan air limbah 

agar seluruh jenis limbah bercampur dan homogen sehingga 
limbah yang pekat dapat lebih encer. Penghomogenan air 
limbah dilakukan dengan pengadukan oleh mixer. Terdapat dua 
buah mixer yang dioperasikan selama 24 jam sehari yang 
berfungsi agar limbah tidak mengendap dan menstabilkan 
limbah cair dari material toxic. Keuda buah mixer tersebut 
digunakan secara bergantian untuku memperlamamasa pakai 
dari alat ini. 

 Proses pengolahan limbah secara fisik, kimia, dan biologis  
terjadi pada buffer basin. Pengolahan limbah secara fisik berupa 
pengadukan, pengolahan kimia berupa ekualisasi, pH, 
sedangkan pengolahan biologis dilakukan oleh bakteri yang 
terikat dalam air limbah karena bakteri sudah mulai diaktifkan di 
buffer basin. Buffer basin merupakan tahap awal pengolahan air 
limbah. Terdapat dua unit pompa yang berfungsi untuk 
memindahkan air limbah menuju bak aerasi.  
d. Fluidized Bed Biofilm Reactor (FBBR) 

FBBR merupakan pengolahan utama pada proses 
pengolahan limbah cair di RSSA. FBBR terdiri dari dua bak 
yang sama. FBBR merupakan tipe pengolahan limbah cair 
biologis dengan proses biofilter, dimana mikroba tumbuh 
melekat pada sebuah media. Sistem pada FBBR ini 
menggunakan prinsip lumpur aktif dan dikenal sebagai Mixed 
Liquor Suspended Solid (MLSS). Terdapat dua hal penting 
dalam proses biologis ini yaitu proses penambahan O2 dan 
proses pertumbuhan bakteri. Penambahan O2 dapat 
menurunkan kadar pencemaran. 

Fungsi dari aerasi sendiri yaitu melarutkan oksigen kedalam 
air untuk meningkatkan kadar oksigen ke dalam air untuk 
meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air limbah. Pada 
FBBR terdapat media berupa bola-bola putih yna terbuat dari 
PVC dan berlubang-lubang yang akan saling bertabrakan satu 
sama lain dan berfungsi untuk memecak oksigen karena 
dalamnya terdapat serabut untuk berkembang biaknya bakteri 
aerob yang nantiny abekerja mengurai air limbah. Bola-bola 
putih ini disebut biofilm. 
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Proses aerobik maupun anaerobik terjadi pada FBBR. 
Proses pengolahan aerobic merupakan proses pengolahan 
limbah secara biologis yang terjadi karena adanya oksigen 
bebas. Pengolahan anaerobic merupakan proses pengolahan 
limbah secara biologis yang terjadi karena tidak adanya oksigen 
bebas namun oksigen terikat. Bakteri yang tumbuh dan hidup 
melekat pada bola-bola putih berfungsi untuk meghilangkan 
bahan-bahan organik dan juga nitrogen dengan proses nitrifikasi 
dan denitrifikasi. proses nitrifikasi merupakan proses biologis 
dimanaa nitrat berubah menjadi nitrogen dan hasil lainnya 
dalam bentuk gas. 

Terdapat instalasi spray pada FBBR yang berguna untuk 
menetralisir busa ketika volumenya tinggi busa yang timbul 
akibat kadar fosfat. FBBR juga dilengkapi dengan jaring-jaring 
untuk mengantisipasi agar busa yang timbul tidak terbang dan 
membahayakan lingkungan sekitar.      
e. Settling Basin 

Air dan lumpur dari bak aerasi mengalir ke settling basin 
dimana akan terjadi pemisahan antara air dan lumpur yang 
mengendap secara gravitasi. Air akan berada diatas sementara 
lumpur akan berada dibawah. Air yang berada diatas akan 
meluber ke kiri dan kekanan bak yang kemudian akan mengalir 
pada treated water. Lumpur yang tertinggal akan dijaga agar 
tetap aktif yaitu dengan cara aerasi atau pengadukan dengan 
cara rotary.  Pengadukan juga  bertujuan agar kualitas lumpur 
tetap terjaga karena lumpur yang masuk pada bak ini adalah 
lumpur yang mengandung mikroorganisme yang masih aktif 
maupun yang sudah mati. Lumpur yang sudah tidak aktif lagi 
akan dialirkan menuju sludge storage menggunakan pompa 
waste sludge pump. 

Jika proses aerasi pada bak penegndapan ini dirasa kurang 
baik maka akan ditambahkan proses koagulasi yakni 
penambahan tawas, tetapi hal ini sangat jarang terjadi. Jika 
endapan lumpur Nampak naik di permukaan harus segera 
disemprot menggunakan selang air karena dapat mencemar air 
di bak treatd water. Terjadinya endapan lumpur yang naik ke 
permukaan juga dapat dikatakan bahwa proses yang terjadi 
kurang baik.    
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f. Treated Water Basin 
Hasil pengolahan dari settling basin disebut dengan treated 

water (air terolah). Treated water basin atau bak penampung 
sementara adalah bak yang berfungsi untuk menapung air 
limbah yang sudah terolah menuju proses selanjutnya di up flow 
filter. Treated water basin dilengkapi dengan pompa didalamnya 
untuk mengalirkan air ke proses selanjutnya.  
g. Desinfection Basin 

Air dari treated water basin dialirkan menuju desinfection 
basin. Pada bak ini air yang telah terolah ditambahkan klorin 
berupa kaporit dalam bentuk tablet. Penambahan klorin 
berfungsi  untuk membunuh kuman patogen yang masih 
terkandung dalam air limbah terolah sebelum dibuang kembali  
ke badan air. Zat pembunuh kimia seperti klorin dan 
komponennya mematikan bakteri dengan cara merusak atau 
menonaktifkan enzim utama, sehingga terjadi kerusakan dinding 
sel. Mekanisme lain dari klorinasi adalah dengan merusak 
langsung dinding sel seperti yang dilakukan apabila 
menggunakan bahan radiasi  atau panas. Pemberian larutan 
kaporit pada air terolah adalah dengan caara meneteskannya 
melalui pipa menuju bak outlet. Terjadi penyeragaman klorinasi 
pada bak outlet, jika telah homogenya dan aman maka air 
dialirkan keluar menuju sungai brantas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Diagram alir Proses Pengolahan air limbah RSSA   
Malang 
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4.2 Karakteristik Awal Limbah Cair RSSA Malang 
Secara fisik Limbah cair RSSA Malang memiliki warna 

keruh dan berbau tajam. Warna yang keruh disebakan oleh 
suspensi partikel-partikel penyebab kekeruhan serta 
pembusukan oleh bakteri (Alaerts dan Santika,1984). 
Sedangkan bau yang ditimbulkan oleh limbah cair RSSA 
Malang adalah akibat dari terurainya zat organik secara tak 
sempurna oleh mikroorganisme. Umumnya bau adalah gas hasil 
reduksi H2SO4 menjadi H2S oleh mikroorganisme (Grady dan 
Lim, 1980). 

Secara kimia limbah cair RSSA Malang mempunyai pH 
sebesar 7,5. pH normal  memiliki nilai 6,5-7,5 (Azmi et al, 2016) 
sehingga limbah cair RSSA Malang dapat dikatan memiliki pH 
netral. COD pada limbah cair  RSSA Malang bernilai 930 mg/l. 
Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No.52 Tahun 2014 
nilai baku  mutu COD adalah 80 mg/l sehingga dapat dikatakan  
COD pada limbah cair  RSSA Malang tinggi dan jauh dari baku 
mutu. 

Parameter biologis limbah cair  RSSA Malang tepatnya 
pada parameter total koliform adalah sebesar 39333,3 
MPN/100mg/l. Jika dibandingkan dengan baku mutu Peraturan 
Gubernur Jawa Timur no.52 Tahun 2014 untuk parameter total 
koliform nilainya adalah 10000 MPN/100mg/l, maka nilai total 
koliform pada limbah cair  RSSA Malang pun jauh dari baku 
mutu. Tabel 4.1 merupakan tabel perbandingan antara 
karakteristik limbah cair  RSSA Malang dengan baku mutu 
Peraturan Gubernur Jawa Timur No.52 Tahun 2014 

 
Tabel 4.1 Karakteristik Awal Limbah Cair RSSA Malang 

Parameter Satuan Nilai Awal* 
Baku 
Mutu(**) 

COD mg/l 930 80 
Total Koliform MPN/100 mg/l 39333,3 10000 

pH - 7,5 6-9 
Sumber: (*) Hasil Pengujian 

(**)Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2014 
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4.3 Pretreatment 
Pretreatment atau tahap awal melibatkan proses fisik yang 

bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi. 
Pretreatment dilakukan dengan penambahan tawas dan kapur 
pada limbah cair RSSA Malang. Pretreatment dilakukan 
sebelum pengolahan menggunakan limbah cair.  
 
4.3.1 Al2(SO4 )3 (Tawas) 

Penelitian ini bahan koagulan pertama yang dipakai 
adalah Al2SO4 (tawas). Tawas dapat mengurangi  warna, bau, 
kekeruhan dan pertikel yang terkandung dalam limbah cair 
RSSA Malang (Isyuniarto et al, 2006). Tawas yang di 
tambahkan akan menghasilkan limbah cair RSSA Malang yang 
jernih. Tawas yang digunakan dalam penelitian ini adalah tawas 
yang dihaluskan yakni tawas bubuk yang lolos pada saringan 
atau ayakan pada ukuran 20 mesh. Semakin kecil ukuran 
butiran tawas maka luas kontak antara tawas dengan limbah 
semakin luas sehingga daya penyerapnya pun semakin tinggi. 

Penambahan tawas sebagai koagulan dalam penelitian ini 
bertujuan untuk menurunkan pertikel yang banyak terkandung 
dalam air limbah cair RSSA Malang, hal ini dikarenakan proses 
yang terjadi ketika dilakukan pengolahan menggunakan 
teknologi plasma tidak akan efektif jika masih terdapat banyak 
partikulat padat. Partikulat padat tersebut dapat menghalangi 
reaksi ion dengan zat organik dalam air limbah, sehingga 
turunnya kandungan partikulat padat dalam limbah cair RSSA 
Malang akan mengefektifkan proses ionisasi karena ion akan 
langsung bertumbukan dengan zat organik dalam limbah cair 
RSSA Malang sehingga sehingga parameter pencemar dalam 
air limbah akan turun (Isyuniarto et al, 2006). 

Penambahan tawas pada penelitian ini adalah sebanyak 1 
gr dalam 1 L limbah cair RSSA Malang. Penambahan tawas 
dapat membantu terbentuknya flok – flok pada limbah cair 
RSSA Malang. Tawas yang optimum mampu mengikat padatan 
tersuspensi dan membantu proses terbentuknya flok pada 
limbah cair RSSA Malang. Terbentuknya flok pada padatan 
tersuspensi ini akan mempengaruhi berat jenis air yang menjadi 
lebih kecil terhadap berat jenis padatan tersuspensi, akibatnya 
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padatan yang telah membentuk flok menjadi besar dan 
mengendap secara gravitasi seperti yang ditunjukkan pada 
pada Lampiran 1a. Reaksi yang terjadi antara tawas dengan 
teknologi plasma dapat dilihat pada persamaan berikut: 

Al2(SO4)3 → Al2(SO4)3 flok …………………………(4.1) 
 
 
Al2(SO4)3 flok —→ Al2(SO4)3 flok…………..………..(4.2) 
(organik)→(CO2+H2+O2)+(organik).….…………..(4.3) 
 
 

Al2(SO4)3 flok+(organik)→ Al2(SO4)3 --(organik)flok↓…(4.4) 
Penambahan tawas pada limbah cair RSSA Malang diikuti 

dengan proses pengadukan. Pengadukan dalam penelitian 
dilakukan selama 10 menit menggunakan alat pengaduk. 
Pengadukan dilakukan agar tawas dapat tercampur secara 
merata sehingga proses pembentukan flok dapat terjadi secara 
merata pula. Pengadukan yang dilakukan akan menimbulkan 
proses koagulasi-flokulasi. Proses koagulasi merupakan proses 
yang memicu tumbukan antara tawas dengan partikel penyebab 
kekeruhan, selanjutnya proses flokulasi merupakan 
pembentukan flok yang terjadi segera setelah proses koagulasi 
terjadi (Winarni et al, 2011). 

 
4.3.2 Kapur 

Koagulan kedua yang ditambahkan pada pretreatment 
setelah tawas adalah kapur. Kapur ditambahkan untuk 
menaikkan nilai pH yang turun akibat penambahan tawas. Nilai 
pH limbah cair RSSA Malang turun menjadi 5,2. Nilai pH yang 
turun menyebabkan limbah cair RSSA Malang menjadi asam 
akibat dari tawas yang dilarutkan. Limbah cair RSSA Malang 
yang ditambahkan tawas akan menghasilkan senyawa H2SO4 
sehingga menurunkan pH (Aziz et al, 2013).  

Kapur yang dilarutkan dalam limbah cair RSSA Malang 
dapat meningkatkan pH dan juga kapur dapat menyerap 
(mengadsorbsi) senyawa-senyawa organik yang ada dalam 
limbah. Menurut Isyuniarto (2006) kadar kapur optimum yang 
dapat ditambahkan sebagai koagulan adalah sebanyak 0,8 g. 
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Penambahan kapur sebanyak 0,8 g akan menaikan nilai pH 
menjadi 8,1. Perubahan nilai pH tersebut dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Perbandingan nilai parameter setelah pre-treatment 
dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2  Limbah Cair RSSA Malang setelah Pre-treatment 

Parameter Satuan 
Nilai 

Awal(*) 

 Nilai pre-
treatment 

(*) 

Baku 
Mutu (**) 

COD mg/L 930 697,7 80 
Total 

Koliform 
MPN/100mg/L 39333,3 39333,3 10000 

pH - 7,5 8,1 6-9 
Sumber: (*) Hasil Pengujian 

(**)Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 52 Tahun 2014 

 
Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil dari pre-treatment 

limbah cair RSSA Malang menurunkan  parameter COD namun 
tidak menurunkan  parameter total koliform. Turunnya  COD 
pada pre-treatment disebabkan oleh fungsi dari pre-treatment 
adalah menurunkan padatan tersuspensi total (total suspended 
solid), material organik, dan warna dengan tujuan untuk 
meningkatkan efisiensi pada pengolahan berikutnya  (Vedrenne 
et al., 2012). Ditinjau dari fungsi tersebut maka nilai  parameter 
total koliform tidak mengalami penurunan mau pun 
penambahan. Penurunan yang terjadi pada pre-treatment 
limbah cair RSSA Malang adalah sebesar 24,98%. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa  dengan melakukan pre-treatment dapat 
membantu menurunkan  COD pada limbah cair RSSA Malang 
dan dapat mengurangi beban pengolahan dengan teknologi 
plasma.  

Peningkatan pH limbah cair RSSA Malang akan membuat 
ion-ion yang terbentuk bekerja optimal dan membuat 
pencemarannya menjadi menurun. Teknologi plasma akan 
bekerja optimal pada pH antara 7,5-10 (Isyuniarto et al, 2007). 
Reaksi yang terjadi antara kapur dengan teknologi plasma dapat 
dilihat pada persamaan berikut:  
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CaCO3 → CaCO3 flok …………………………………(4.5) 
 
 
CaCO3 flok —→ CaCO3 flok…………..…………………….(4.6) 
(organik)→(CO2+H2+O2)+(organik).….………………….(4.7) 
 
 
CaCO3 flok+(organik)→ CaCO3--(organik)flok↓…………...(4.8) 

Pre-treatment selain untuk membantu menurunkan  COD 
pada pengolahan selanjutnya, pre-treatment juga dapat 
menaikan pH limbah cair RSSA Malang dalam hal ini adalah 
kapur. Pada penelitian ini,  awal pH adalah 7,5 namun ketika 
tawas ditambahkan sebanyak 1 g nilai pH menurun menjadi 5,2 
seperti yang tampak pada Lampiran 1b, sehingga untuk bekerja 
optimal nilai pH harus dinaikkan dengan penambahan kapur 
sebanyak 0,8 g. Penambahan kapur menjadikan nilai pH 
menjadi 8,1. Perubahan nilai pH setelah diberikan kapur dapat 
dilihat pada Lampiran 1c. Nilai pH berpengaruh terhadap 
penurunan  COD dan  total koliform dikarenakan semakin tinggi 
pH air limbah maka plasma yang terdapat dalam limbah cair 
RSSA Malang pun banyak. Proses terjadinya plasma yang 
merupakan ionisasi gas akan mengoksidasi berbagai senyawa 
organik dan membunuh bakteri dengan sangat efektif, sehingga  
COD dan  total koliform menjadi menurun (Isyuniarto et al., 
2007). 

 
4.4 Karakteristik Limbah Cair RSSA Malang Setelah 

Pengolahan 
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pre-treatment, 

dilanjutkan pada pengolahan dengan teknologi plasma. Pada 
pengolahan ini menggunakan dua titik waktu pengamatan, yaitu 
20 menit dan 50 menit dengan tiga kali pengulangan. Limbah 
cair RSSA Malang pada tahap ini mempunyai kondisi nilai pH 
yang sama yaitu dengan nilai pH 8,1. 
 
4.4.1 Pengaruh Variasi Tegangan pada Reaktor Plasma 

Reaktor plasma jenis Dielectrical Barrier Discharge (DBD) 
tipe planar adalah jenis yang dipakai pada penelitian ini. 
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Mekanisme penyisihan zat organik dan bakteri total koliform di 
dalam limbah cair RSSA Malang dengan menggunakan reaktor 
plasma DBD adalah dipengaruhi oleh tegangan pada variasi 
penelitian. Menurut Afif et al  (2017) variasi tegangan 
menyebabkan elektron – elektron yang bergerak mengalami 
tumbukkan dengan partikel gas dan air. Semakin besar 
tegangan yang diaplikasikan pada pengolahan limbah cair 
RSSA Malang oleh reaktor plasma DBD maka kecepatan 
tumbukan elektron makin tinggi dan perbedaan jumlah elektron 
sehingga menunjukkan adanya proses ionisasi. Proses ionisasi 
yang terjadi semakin sering dan banyak terjadi sehingga terjadi 
melimpahnya jumlah elektron, kemudian elektron – elektron 
yang menumbuk molekul air menyebabkan proses terpisah 
menjadi menjadi OH- dan H+ seperti pada persamaan berikut ini: 

H2O+e→H++OH-+e+2H2O+e→H2O2+H2+e………(4.9) 
 Apabila jumlah elektron semakin banyak di dalam reaktor, 

maka proses ionisasi juga semakin banyak seiring dengan 
peningkatan tegangan. Peningkatan tegangan dapat 
meningkatkan jumlah elektron sehingga memungkinkan 
terjadinya tumbukan lebih banyak, akibatnya ion-ion yang 
terbentuk akan semakin meningkat pula. Ion-ion inilah yang 
berperan penting dalam penguraian senyawa organik dan 
pembunuhan bakteri pada limbah oleh karena itu, peningkatan 
tegangan akan meningkatkan efisiensi pengolahan limbah 
(Sugiarto dan Sato, 2000). 
 
4.4.2 COD  (Chemical Oxygen Demand)    

COD menggambarkan jumlah total oksigen yang 
dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, 
baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar 
dididegradasi secara biologis menjadi CO2  dan H2O.  COD 
yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat pencemaran yang 
semakin tinggi pula (Effendi, 2003). Menurut Metcalf dan Eddy 
(2003) jika kandungan senyawa organik dan anorganik cukup 
besar, maka oksigen terlarut di dalam air dapat mencapai nol 
sehingga tumbuhan air, ikan-ikan dan hewan air lainnya yang 
membutuhkan oksigen tidak memungkinkan hidup. Penguraian 
organiknya menggunakan oksidator kuat kalium bikromat pada 
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kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat seperti 
yang ditunjukkan pada Lampiran 2 dengan kondisi tersebut 
segala macam bahan organik baik yang mudah urai maupun 
yang kompleks dan sulit urai akan teroksidasi.  

Limbah cair RSSA Malang mengandung nilai COD yang 
tinggi, sehingga diperlukan pengolahan yang efisien. 
Pengolahan limbah cair RSSA Malang menggunakan teknologi 
plasma merupakan salah satu solusi dalam menurunkan  COD. 
Penelitian ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan 
tujuan untuk mendapatkan data yang valid. COD setelah 
diberikan perlakuan dengan teknologi plasma dapat dilihat pada 
Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3  COD Limbah Cair RSSA Malang dengan Teknologi Plasma 

Tegangan 
(kV) 

Waktu 
(Menit) 

COD (mg/L) % Removal 

100 

0 697,7 0% 

20 174 75,06% 

50 153 78,07% 

200 

0 697,7 0% 

20 112 83,95% 

50 107 84,66% 

400 

0 697,7 0% 

20 56 91,97% 

50 43 93,84% 

 
Berdasarkan Tabel 4.3, bahwa semakin tinggi tegangan 

dan lamanya waktu pemberian tegangan, maka penurunan  
COD akan semakin besar. Hal tersebut membuktikan bahwa 
menggunakan teknologi plasma dapat menurunkan  COD pada 
suatu limbah. Nilai  COD terbesar pada menit 20 didapat pada 
tegangan 100 kV dibandingkan dengan tegangan nilai 200 kV 
dan 400 kV, sehingga nilai efisiensi removal  COD pada 
tegangan 100 kV sebesar 75,06% dengan nilai COD 174 mg/L. 
Pada tegangan 200 kV waktu 20 menit dapat dilihat teknologi 
plasma dapat menurunkan  COD sebesar 83,95% dengan nilai 
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COD sebesar 112 mg/L selanjutnya untuk tegangan 400 kV 
waktu 20 menit teknologi plasma dapat menurunkan  COD 
sebesar 91,97% dengan nilai COD 56 mg/L. Penurunan  COD 
pada waktu 50 menit tegangan 100 kV didapat sebanyak 
78,07% menjadi 153 mg/L. Tegangan selanjutnya yaitu 200 kV 
didapat penurunan  COD sebanyak 84,66% menjadi 107 mg/L 
dan untuk tegangan 400 kV pada waktu 50 menit dapat 
menurunkan  COD sebesar 93,84% menjadi 43 mg/L. Rincian 
pengulangan hasil pengujian COD setelah treatment tersebut 
dapat dilihat pada Lampiran 3.  

Pemodelan yang digunakan pada penelitian adalah 
pemodelan matematis eksponensial, dimana pada pemodelan 
ini mempunyai beberapa persamaan yang digunakan untuk 
mencari nilai  COD diluar waktu pengamatan dan dapat 
digunakan untuk membuat grafik. Persamaan yang digunakan 
adalah yang pertama menentukan terlebih dahulu nilai 
konstanta kinematik atau pembentuk garis atau kurva pada 
grafik. Konstanta kinematik didapatkan dari persamaan dan 

penurunan 
  

   
   yang tertera pada Persamaan 3.1, dimana 

nilai k tidak digunakan untuk meregresi tetapi untuk 
memodelkan laju penurunan yang setara dengan nilai x dan 
mencari nilai konstanta kinematiknya (k). Persamaan yang 
digunakan untuk mendapatkan nilai Konstanta kinematik (k) 
pada Persamaan 3.2. 

Berdasarkan Persamaan 3.2, bahwa nilai k berasal dari 
eksponen ln k rata-rata pada 20 menit ditambah dengan ln k 
rata-rata 50 menit yang hasilnya dibagi dua. Mencari nilai k 
setiap parameternya menggunakan persamaan eksponensial, 
yang dikarenakan semua peristiwa yang berada di alam akan 
mengikuti fungsi eksponensial, sehingga asal mula k berasal 

dari persamaan pengaturan 
  

   
  . Selain semua peristiwa 

alam akan mengikuti fungsi eksponensial, simpangan yang 
dimiliki dari fungsi ini mempunyai nilai yang lebih kecil dari 
persamaan rata-rata yang umumnya digunakan, sehingga untuk 
mencari nilai k menggunakan Persamaan 3.2. Perhitungan 
secara detail untuk mencari nilai k pada COD dapat dilihat pada 
Lampiran 4. Nilai k pada tegangan 100 kV, 200 kV, dan 400 kV 
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berturut-turut adalah 0,0459; 0,05856; dan 0,08384 yang dapat 
dilihat pada Persamaan 4.10, Persamaan 4.11, dan Persamaan 
4.12 yang didapatkan dari Persamaan 3.1 dan Persamaan 3.2.  

       
        .........................................(4.10) 

       
         ........................................(4.11) 

       
         ........................................(4.12) 

COD yang didapatkan dari Persamaan 4.10, Persamaan 
4.11 dan Persamaan 4.12 dapat dilihat pada Tabel 4.4. Tabel 
4.4 menunjukkan bahwa  COD pada tegangan menit ke 40 pada 
tegangan 200 kV adalah sebesar 67,03 mg/L. Nilai ini 
menunjukkan bahwa menit ke 40 pada tegangan 200 kV  COD 
sudah memenuhi baku mutu yang bernilai 80 mg/L. Pada 
tegangan 100 kV menit 50  total koliform adalah sebesar 70,288 
mg/L. Nilai 70,288 mg/L sudah memenuhi baku mutu. Pada 
tegangan 400 kV menit 30  total koliform adalah sebesar 56,41 
mg/L. 

 
Tabel 4.4  COD Limbah Cair RSSA Malang dengan Persamaan 

Menit Satuan 100 Kv 200 kV 400 kV 

0 mg/L 697,67 697,67 697,67 
10 mg/L 440,85 388,43 301,68 
20 mg/L 278,58 216,26 130,45 
30 mg/L 176,03 120,40 56,41 
40 mg/L 111,23 67,03 24,40 
50 mg/L 70,288 37,32 10,55 
60 mg/L 44,415 20,78 4,56 
70 mg/L 28,066 11,57 1,97 

 
Tabel 4.4 juga membuktikan bahwa semakin lama waktu 

pemberian tegangan maka  COD akan semakin menurun. 
Penurunan  COD disebabkan oleh semakin lama waktu kontak 
antara radikal bebas dengan limbah, maka penyisihan  
pencemar limbah akan semakin besar pula. Jika waktu untuk 
proses plasma semakin panjang maka tumbukan antar elektron 
akan semakin banyak sehingga menghasilkan jumlah ion yang 
lebih banyak dengan bertambahnya jumlah ion maka proses 
degradasi pencemar akan semakin baik. Diantara ion yang 
terbentuk, ion hidroksil dan Hidrogen Peroksida (H2O2) 
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merupakan spesies yang berperan penting dalam penguraian 
senyawa organik dan pembunuhan bakteri dalam limbah cair 
(Hadiwidodo et al, 2009). 

Persamaan 3.1 diuji kesesuaiannya menggunakan uji 
determasi. Kesesuaian dalam hal ini adalah kesesuaian antara 
nilai  (x) dari model dengan pengamatan sehingga dapat 
diketahui validasi dari model. Pada uji determinasi didapatkan 
nilai R2 yang mendekati 1 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 
4.5 sehingga dapat di artikan bahwa tingkat kesesuaian antara 
nilai  (x) dari model dengan pengamatan tidak jauh berbeda 
atau valid. Nilai determinan dapat dilihat pada Tabel 4.5 yang 

dihasilkan dari persamaan    
         

    setelah diketahui nilai 

R2 yang mendekati satu maka  model matematis pun dapat 
dipakai dan dapat dihitung nilai efisiensi removal dari tiap 
tegangan di setiap waktunya seperti pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.5 Uji Determinasi Model pada COD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 4.5 menjelaskan bahwa pada setiap tegangan 

mempunyai nilai R2 yang mendekati 1, hal tersebut 
membuktikan bahwa, model yang digunakan pada penelitian ini 
dapat digunakan dalam memprediksi model jika waktunya lebih 
lama lagi. Tegangan 100 kV mempunyai nilai R2 sebesar 
0.9687, untuk tegangan 200 kV mempunyai nilai R2 sebesar 
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0.97053, dan tegangan 400 kV mempunyai nilai R2 sebesar 
0.9869. 

 
Tabel 4.6 Efisiensi Removal  COD Limbah Cair RSSA Malang 

 
Menit 

Tegangan 

100 kV 200 Kv 400 kV 

0 0,00% 0,00% 0,00% 
10 36,81% 44,32% 56,76% 
20 60,07% 69,00% 81,30% 
30 74,77% 82,74% 91,91% 
40 84,06% 90,39% 96,50% 
50 89,93% 94,65% 98,49% 
60 93,63% 97,02% 99,35% 
70 95,98% 98,34% 99,72% 

 
Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa bahwa  COD pada limbah 

cair RSSA Malang mengalami penurunan. Pada setiap 
tegangan mempunyai pengaruh dalam mengurangi  COD. 
Berdasarkan tabel diatas, pada tegangan 400 kV pada waktu 70 
menit yang paling efektif dalam menurunkan  COD dengan 
efisensi penurunnya sebesar 99,72%. Tegangan 200 kV pada 
waktu 70 menit dapat menurunkan  COD lebih kecil daripada 
tegangan 400 kV yaitu sebesar 98,34% sedangkan untuk 
tegangan 100 kV pada waktu 70 menit penurunan yang terjadi 
adalah 95,98%. 

Tegangan 100 kV memiliki nilai efisiensi removal yang 
terus meningkat mulai dari menit ke 0 sampai dengan menit ke 
70 dengan range nilai efisiensi removal adalah 0%-95,98%. 
Tegangan 200 kV untuk menit 0 sampai dengan menit 30 
memiliki nilai efisiensi removal sebesar 0%-82,74% dan pada 
menit selanjutnya yakni menit 40 sampai dengan menit 70 
mempunyai efisiensi removal pada range 90,39%-98,34%, 
kemudian pada tegangan 400 kV didapat efisiensi removal 
sebesar 99,72% pada menit 70 yang bermula dari 0% dimenit 
ke 0. Peningkatan efisiensi removal ini membuktikan bahwa 
semakin tinggi tegangan dengan lama waktu pemberian 
tegangan yang lama pula akan mendapatkan penurunan  COD 
yang makin besar. 
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Peningkatan tegangan dapat meningkatkan terjadinya 
tumbukan elektron lebih banyak. Tumbukan elektron yang 
banyak akan menyebabkan proses ionisasi juga semakin 
banyak, sehingga ion-ion (OH, O, H, H2O2) yang terbentuk akan 
semakin meningkat pula (Sugiarto dan Sato, 2000). Menurut 
Isyuniarto et al (2007) ion-ion yang terbentuk akan 
mengoksidasi zat organik yang terdapat pada limbah cair RSSA 
Malang. Oksidasi adalah interaksi antara molekul oksigen dan 
semua zat yang berbeda dalam hal ini zat tersebut adalah zat 
organik, akibatnya semakin banyak zat organik yang teroksidasi 
pada akhirnya akan menyebabkan turunnya  COD pada limbah 
cair RSSA Malang. Reaksi kimia dari oksidasi senyawa organik 
oleh molekul oksigen dapat dilihat pada Persamaan 4.13. 

                (
 

 
)    …………………(4.13) 

Penggunaan teknologi plasma dapat membantu 
menurunkan  COD pada limbah RSSA Malang dengan 
tegangan yang semakin tinggi dan waktu pemberian tegangan 
yang semakin lama. Gambar 4.2 adalah grafik yang 
menggambarkan  COD persamaan dan  COD pengamatan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4.2 Grafik Nilai COD Berdasarkan Persamaan dan 

Pengamatan 
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Berdasarkan Gambar 4.2, bahwa terdapat beberapa kurva 
tegangan yang berasal dari Persamaan 3.2. Sehingga 
didapatkan nilai k pada masing-masing tegangan, untuk 
tegangan 100 kV mempunyai nilai k 0,0459; pada tegangan 200 
kV nilai k nya  0,05856; dan untuk tegangan 400 kV nilai k nya 
0,08384. Nilai k pada masing-masing tegangan digunakan untuk 
membuat garis kurva seperti pada grafik pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa, terdapat  COD dengan 
menggunakan persamaan dan hasil pengamatan. Grafik yang 
menunjukkan  COD yang berasal dari persamaan 
memperlihatkan nilai  dari 0 menit sampai dengan menit yang 
nya mencapai baku mutu bahkan melewati baku mutu 
sedangkan pada pengamatan hanya diketahui COD pada menit 
ke 20 dan menit ke 50 pada tiap tegangannya. Berdasarkan 
Gambar 4.2 titik pengamatan pada menit ke 20 tegangan 100 
kV berada dibawa garis persamaan akan tetapi masih diatas 
baku mutu, akan tetapi pada menit ke 50 untuk titik eksprimen 
pada tegangan 100 kV nilai  titik ekperimen berada diatas garis 
persamaan meskipun nilai  COD pada menit ke 50 tegangan 
100 kV lebih kecil dibanding menit 20 pada tegangan 100 kV 
namun keduanya masih berada diatas garis bakumutu, hal yang 
sama terjadi pada titik pengamatan pada tegangan 200 kV 
untuk menit ke 20 dan menit ke 50, nilai  COD  dari keduanya 
masih berada diatas garis baku meskipun titik pengamatan 
untuk menit ke 20 berada dibawah garis persamaan dan menit 
ke 50 berada di atas garis baku mutu. Tegangan 400 kV untuk 
menit ke 20 dan menit ke 50 sudah memenuhi baku mutu 
Pergub Jatim No.52 Tahun 2014 sehingga titik pengamatannya 
terletak dibawah garis bakumutu. 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa nilai antara 
pengamatan dengan  COD hasil persamaan nilainya sedikit 
berbeda. Pada tegangan 100 kV di menit ke 20 untuk nilai  COD 
pengamatan sebesar 174 mg/L sedangkan nilai  COD dari 
Persamaan 3.1 untuk tegangan 100 kV di menit ke 20 adalah 
278,6 mg/L, sehingga mempunyai selisih sebesar 104 mg/L. 
Tegangan 100 kV di menit ke 50 untuk nilai  COD pengamatan 
adalah sebesar 153 mg/L sedangkan nilai  COD dari 
Persamaan 3.1 adalah 70,29 mg/L, sehingga mempunyai selisih 
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sebesar 82,71 mg/L. Pada tegangan 200 kV di menit ke 20 
pengamatan nilai  COD sebesar 112 mg/L sedangkan nilai  
COD dari Persamaan 3.1 adalah 216,3 mg/L, sehingga 
mempunyai selisih sebesar 104,3 mg/L. Pada tegangan 200 kV 
di menit ke 50 pengamatan  untuk nilai  COD sebesar 107 mg/L 
sedangkan nilai  COD dari Persamaan 3.1 adalah 37,32 mg/L, 
sehingga mempunyai selisih sebesar 69.68 mg/L. Pada 
tegangan 400 kV di menit ke 20 pengamatan nilai  COD adalah 
sebesar 56 mg/L sedangkan nilai  COD dari Persamaan 3.1 
adalah 130,45 mg/L, sehingga mempunyai selisih sebesar 74,45 
mg/L. Pada tegangan 400 kV di menit ke 50 pengamatan untuk  
COD sebesar 43 mg/L sedangkan nilai  COD dari Persamaan 
3.1 adalah 10.54 mg/L, sehingga mempunyai selisih sebesar 
32,46 mg/L.Terdapat perbedaan antara  COD dari hasil 
pengamatan dengan  COD dari hasil Persamaan 3.1. Setiap 
tegangan terdapat beberapa  COD yang lebih rendah dan lebih 
tinggi dari persamaan. Perbedaan tersebut tidak bermasalah 
karena antara persamaan dan pengamatan tidak akan sama 
tetapi dilihat dari simpangannya yang sebelumnya telah 
dijelaskan diuraian diatas, sehingga tidak mempunyai 
perbedaan  COD yang signifikan dan masih mendekati oleh 
data hasil pengamatan.  
 
4.4.3 Total Koliform 

Total koliform merupakan suatu indikator pencemar pada 
suatu perairan. Total koliform adalah bakteri yang tidak mudah 
berkembang biak, sehingga jika pada suatu perairan terdapat 
banyak total koliform maka jenis bakteri lain pun dapat 
dipastikan mampu berkembang biak dengan pesat. Limbah cair 
RSSA Malang memiliki nilai  total koliform yang tinggi hal ini 
dapat ditunjukkan dengan terdapatnya gelembung pada tabung 
LB positif dan tabung BGLB positif pada Lampiran 5a dan 
Lampiran 5b, sehingga diperlukan pengolahan untuk 
mengurangi  total koliform pada limbah. Pengolahan limbah cair 
RSSA Malang dengan teknologi plasma merupakan salah satu 
cara dalam mengurangi  total koliform. Penggunaan teknologi 
plasma akan membunuh bakteri dengan menghancurkan 
dinding sel sehingga mampu membunuh bakteri. Mekanismenya 
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adalah dengan cara mengoksidasi langsung dinding sel bakteri. 
Suatu reaksi oksidasi terjadi sehingga menyebabkan lubang 
pada dinding sel sehingga bakteri mulai kehilangan bentuk atau 
pertahanan utamanya telah hancur (Zafhira, 2012).  

Penelitian digunakan sistem batch, dengan tiga perlakuan 
tegangan, yaitu 100 kV, 200 kV, dan 400 kV dengan masing-
masing waktu pengamatan 20 menit dan 50 menit. Penelitian ini 
dilakukan secara triplo dengan tujuan untuk mendapatkan data 
yang valid. Tabel 4.7 adalah data penurunan  RSSA Malang 
setelah diberikan perlakuan menggunakan teknologi plasma. 

 
Tabel 4.7  Penurunan  total koliform Limbah Cair RSSA Malang 

dengan Teknologi Plasma 

Tegangan (kV) 
Waktu 
(Menit) 

Total Koliform 
(MPN/100mg/L) 

% Removal 

100 

0 39333,3 0% 

20 23500 40,25% 

50 9933 74,75% 

200 

0 39333,3 0% 

20 2333 94,07% 

50 1267 96,78% 

400 

0 39333,3 0% 

20 1267 96,78% 

50 733 98,14% 

 
Berdasarkan Tabel 4.7, bahwa semakin tinggi tegangan 

dan lamanya waktu pemberian tegangan, maka penurunan  total 
koliform akan semakin besar, hal tersebut membuktikan bahwa 
menggunakan teknologi plasma dapat menurunkan  total 
koliform pada suatu limbah. Nilai  total koliform terbesar pada 
menit 20 didapat pada tegangan 100 kV dibandingkan dengan 
tegangan nilai 200 kV dan 400 kV, sehingga nilai efisiensi 
removal  total koliform pada tegangan 100 kV sebesar 40,25%. 
Tegangan 200 kV waktu 20 menit dapat dilihat teknologi plasma 
dapat menurunkan  total koliform sebesar 94,07% selanjutnya 
untuk tegangan 400 kV waktu 20 menit teknologi plasma dapat 
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menurunkan  total koliform sebesar 34,62%. Penurunan  total 
koliform pada waktu 20 menit tegangan 100 kV didapat 
sebanyak 74,75%. Tegangan selanjutnya yaitu 200 kV didapat 
penurunan  total koliform sebanyak 96,78% dan untuk tegangan 
400 kV pada waktu 50 menit dapat menurunkan  total koliform 
sebesar 98,14%. Rincian pengulangan hasil pengujian total 
koliform setelah treatment dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Penelitian menggunakan pemodelan matematis 
eksponensial, dimana pada pemodelan mempunyai beberapa 
persamaan yang digunakan untuk mencari nilai  total koliform 
diluar waktu pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat 
grafik. Persamaan yang digunakan adalah yang pertama 
dengan menentukan terlebih dahulu nilai konstanta kinematik 
atau pembentuk garis atau kurva pada grafik. Konstanta 

kinematik didapatkan dari persamaan dan penurunan 
  

   
   

yang tertera pada Persamaan 3.1. Nilai k tidak digunakan untuk 
meregresi tetapi untuk memodelkan laju penurunan yang setara 
dengan nilai x dan mencari nilai konstanta kinematiknya (k). 
Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai Konstanta 
kinematik (k) pada Persamaan 3.2. 

Berdasarkan Persamaan 3.2, bahwa nilai k berasal dari 
eksponen ln k rata-rata pada 20 menit ditambah dengan ln k 
rata-rata 50 menit yang hasilnya dibagi dua. Mencari nilai k 
setiap parameternya menggunakan persamaan eksponensial, 
yang dikarenakan semua peristiwa yang berada di alam akan 
mengikuti fungsi eksponensial. Sehingga asal mula k berasal 

dari persamaan pengaturan 
  

   
  . Selain semua peristiwa 

alam akan mengikuti fungsi eksponensial, simpangan yang 
dimiliki dari fungsi ini mempunyai nilai yang lebih kecil dari 
persamaan rata-rata yang umumnya digunakan, sehingga untuk 
mencari nilai k menggunakan Persamaan 3.2. Perhitungan 
secara detail untuk mencari nilai k pada total koliform 
menggunakan dapat dilihat pada Lampiran 7. Nilai k pada 
tegangan 100 kV, 200 kV, dan 400 kV berturut-turut adalah 
0,0266242; 0,0985128; dan 0,1169709 yang dapat dilihat pada 
Persamaan 4.14, Persamaan 4.15, dan Persamaan 4.16 yang 
didapatkan dari Persamaan 3.1 dan Persamaan 3.2. Total 
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koliform yang didapatkan dari Persamaan 4.14, Persamaan 
4.15, dan Persamaan 4.16 dapat dilihat pada Tabel 4.8 

       
           ........................................(4.14) 

       
           ........................................(4.15) 

       
           ........................................(4.16) 

Tabel 4.8  total koliform Limbah Cair RSSA Malang Menggunakan 
Persamaan 

Menit 100 kV 200 kV 400 kV Satuan 

0 39333,33 39333,33 39333,33 MPN/100mg/L 
10 30139,32 14686,72 12211,32 MPN/100mg/L 
20 23094,37 5483,89 3791,09 MPN/100mg/L 
30 17696,15 2047,64 1176,97 MPN/100mg/L 
40 13559,74 764,57 365,39 MPN/100mg/L 
50 10390,20 285,48 113,44 MPN/100mg/L 
60 7961,53 106,59 35,22 MPN/100mg/L 
70 6100,55 39,80 10,93 MPN/100mg/L 

 

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa  total koliform pada menit 
ke 60 pada tegangan 100 kV adalah sebesar 7961,53 
MPN/100mg/L. Nilai ini menunjukkan bahwa menit ke 60 pada 
tegangan 100 kV  total koliform sudah memenuhi baku mutu 
yang bernilai 10000 MPN/100mg/L. Tegangan 200 kV menit 20  
total koliform adalah sebesar 5483,89 MPN/100mg/L. Nilai 
5483,89 MPN/100mg/L sudah memenuhi baku mutu. Tegangan 
400 kV menit 20  total koliform adalah sebesar 3791.09 
MPN/100mg/L yang menunjukkan bahwa nilai tersebut sudah 
memenuhi baku mutu. 

Tabel 4.8 juga membuktikan bahwa semakin lama waktu 
pemberian tegangan maka  total koliform akan semakin 
menurun. Penurunan  total koliform disebabkan oleh semakin 
lama waktu kontak antara ion-ion dengan limbah, maka 
penyisihan  pencemar limbah akan semakin besar pula. Jika 
waktu untuk proses plasma semakin panjang maka tumbukan 
antar elektron akan semakin banyak sehingga menghasilkan 
jumlah ion-ion yang lebih banyak dengan bertambahnya jumlah 
ion-ion maka proses degradasi pencemar akan semakin baik 
(Hadiwidodo et al, 2009). 

Persamaan 3.1 diuji kesesuaiannya menggunakan uji 
determasi. Kesesuaian dalam hal ini adalah kesesuaian antara 
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nilai  (x) dari model dengan pengamatan dengan pengamatan 
sehingga dapat diketahui validasi dari model. Uji determinasi 
didapatkan nilai R2 yang mendekati 1 seperti yang ditunjukkan 
pada Tabel 4.9 sehingga dapat di artikan bahwa tingkat 
kesesuaian antara nilai  (x) dari model dengan pengamatan 
tidak jauh berbeda atau valid. Nilai determinan dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 yang dihasilkan dari persamaan    
         

    

kemudian setelah diketahui nilai R2 yang mendekati satu maka  
model matematis pun dapat dipakai dan dapat dihitung nilai 
efisiensi removal dari tiap tegangan di setiap waktunya seperti 
pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.9 Uji Determinasi Model pada Total Koliform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa pada setiap tegangan 
mempunyai nilai R2 mendekati 1, hal tersebut membuktikan 
bahwa, model yang digunakan pada penelitian ini dapat 
digunakan dalam memprediksi model jika waktunya lebih pada 
tegangan 400 kV pada waktu 70 menit yang paling efektif dalam 
menurunkan  COD dengan efisensi penurunnya sebesar 
99,97%. Tegangan 200 kV pada waktu 70 menit dapat 
menurunkan  total koliform lebih kecil daripada tegangan 400 kV 
yaitu sebesar 99,90%, sedangkan untuk tegangan 100 kV pada 
waktu 70 menit penurunan yang terjadi adalah 84,49%. 
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Tabel 4.10 Efisiensi Removal  total koliform Limbah Cair RSSA 
Malang 

 
Menit 

Tegangan 

100 kV 200 Kv 400 kV 

0 0.00% 0.00% 0.00% 
10 23.37% 62.66% 68.95% 
20 41.29% 86.06% 90.36% 
30 55.01% 94.79% 97.01% 
40 65.53% 98.06% 99.07% 
50 73.58% 99.27% 99.71% 
60 79.76% 99.73% 99.91% 
70 84.49% 99.90% 99.97% 

 
Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa  pada tegangan 100 kV 

memiliki  nilai efisiensi removal yang terus meningkat mulai dari 
menit ke 0 sampai dengan menit ke 70 dengan range nilai 
efisiensi removal 0%-84,94%. Tegangan 200 kV untuk menit 0 
sampai dengan menit 20 memiliki nilai efisiensi removal sebesar 
0%-86,06% dan pada menit selanjutnya yakni menit 30 sampai 
dengan menit 70 mempunyai efisiensi removal pada range 
94,79%-99,90%, kemudian pada tegangan 400 kV didapat 
efisiensi removal sebesar 99,97% pada menit 70 yang bermula 
dari 0% dimenit ke 0. Peningkatan efisiensi removal ini 
membuktikan bahwa semakin tinggi tegangan dengan lama 
waktu pemberian tegangan yang lama pula akan mendapatkan 
penurunan  total koliform yang makin besar. 

Peningkatan tegangan dapat meningkatkan terjadinya 
tumbukan elektron lebih banyak. Tumbukan elektron yang 
banyak akan menyebabkan proses ionisasi juga semakin 
banyak, sehingga ion-ion yang terbentuk akan semakin 
meningkat pula (Sugiarto dan Sato, 2000). Ion-ion yang 
terbentuk ini dapat berupa ion oksigen yang memiliki potensial 
oksidasi yang besar yang dapat merusak dinding sel dan 
membran sitoplasma bakteri, sehingga permeabilitas membrane 
akan naik dan bakteri mengalami kebocoran. Ketika kebocoran 
terjadi ion oksigen akan mudah masuk kedalam sel  dan 
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merusak asam nukleat bakteri. Kerusakan pada asam nuklaet 
akan menyebabkan kematian pada bakteri (Kristanti dan Desy, 
2012). Gambar 4.3 adalah grafik yang menggambarkan  total 
koliform persamaan dan  total koliform pengamatan. 

Berdasarkan Gambar 4.3, bahwa terdapat beberapa kurva 
tegangan yang berasal dari Persamaan 3.2, sehingga 
didapatkan nilai k pada masing-masing tegangan, untuk 
tegangan 100 kV mempunyai nilai k 0,0266; pada tegangan 200 
kV nilai k nya  0,0985; dan untuk tegangan 400 kV nilai k nya 
0,1169. Nilai k pada masing-masing tegangan digunakan untuk 
membuat garis kurva seperti pada grafik pada Gambar 4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.3 Grafik Nilai total koliform Berdasarkan Persamaan dan 
Pengamatan 

 
Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa, terdapat  total koliform 

dengan menggunakan persamaan dan hasil pengamatan. Grafik 
yang menunjukkan  total koliform yang berasal dari persamaan 
memperlihatkan nilai  dari 0 menit sampai dengan menit yang 
nya mencapai baku mutu sedangkan pada pengamatan hanya 
diketahui  total koliform pada menit ke 20 dan menit ke 50 pada 
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tiap tegangannya. Berdasarkan Gambar 4.3 titik pengamatan 
pada menit ke 20 tegangan 100 kV berada diatas garis 
persamaan dan garis baku mutu, hal tersebut dikarenakan pada 
tegangan 100 kV efisiensi penurunann total koliform tidak begitu 
besar yakni 40,25% sehingga belum memenuhi baku mutu, 
akan tetapi pada menit ke 50 untuk titik eksprimen pada 
tegangan 100 kV nilai  sudah memenuhi baku mutu sehingga 
titik pengamatan berada di bawah garis persamaan dan garus 
baku mutu. Nilai  total koliform titik pengamatan pada tegangan 
200 kV dan 400 kV untuk menit 20 dan menit 50 sudah 
memenuhi baku mutu Pergub Jatim No.52 Tahun 2014 
sehingga titik pengamatan yang dapat dilihat pada grafik berada 
dibawah baku mutu. 

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa nilai antara 
pengamatan dengan  total koliform hasil persamaan nilainya 
sedikit berbeda. Tegangan 100 kV di menit ke 20 untuk nilai  
total koliform pengamatan sebesar 23500 MPN/100mg/L 
sedangkan nilai  total koliform dari Persamaan 3.1 untuk 
tegangan 100 kV di menit ke 20 adalah 23094 MPN/100mg/L, 
sehingga mempunyai selisih sebesar 406 MPN/100mg/L. Pada 
tegangan 100 kV di menit ke 50 untuk nilai  total kolifrom 
pengamatan adalah sebesar 9933 MPN/100mg/L sedangkan 
nilai  total koliform dari Persamaan 3.1 adalah 10390 
MPN/100mg/L, sehingga mempunyai selisih sebesar 457 
MPN/100mg/L. Tegangan 200 kV di menit ke 20 pengamatan 
nilai  total koliform sebesar 2333 MPN/100mg/L sedangkan nilai  
total koliform dari Persamaan 3.1 adalah 5483,9 MPN/100mg/L, 
sehingga mempunyai selisih sebesar 3150,9 MPN/100mg/L. 
Tegangan 200 kV di menit ke 50 pengamatan untuk nilai  total 
koliform sebesar 1267 MPN/100mg/L sedangkan nilai  total 
koliform dari Persamaan 3.1 adalah 285,48 MPN/100mg/L, 
sehingga mempunyai selisih sebesar 981,52 MPN/100mg/L. 
Tegangan 400 kV di menit ke 20 pengamatan nilai  total koliform 
adalah sebesar 1267 MPN/100mg/L sedangkan nilai  total 
koliform dari Persamaan 3.1 adalah 3791,09 MPN/100mg/L, 
sehingga mempunyai selisih sebesar 2524,09 MPN/100mg/L. 
Pada tegangan 400 kV di menit ke 50 pengamatan untuk  total 
koliform sebesar 733 MPN/100mg/L sedangkan nilai  total 
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koliform dari Persamaan 3.1 adalah 113,44 MPN/100mg/L, 
sehingga mempunyai selisih sebesar 619,56 MPN/100mg/L. 

Terdapat perbedaan antara  total koliform dari hasil 
pengamatan dengan  total koliform dari hasil Persamaan 3.1. 
Setiap tegangan terdapat beberapa  total koliform yang lebih 
rendah dari persamaan. Perbedaan tersebut tidak bermasalah 
karena antara persamaan dan pengamatan tidak akan sama 
tetapi dilihat dari simpangannya yang sebelumnya telah 
dijelaskan diuraian diatas, sehingga tidak mempunyai 
perbedaan  total koliform yang signifikan dan masih mendekati 
oleh data hasil pengamatan.  

 
4.5    Kebutuhan Energi dan Biaya 

Penelitian ini menghitung energi listrik yang digunakan 
dan biaya listrik yang dikeluarkan. Energi listrik adalah suatu 
bentuk energi yang berasal dari sumber. Menurut Parahate et al 
(2013) energi yang digunakan oleh power supply merupakan 
laju penggunaan energy atau daya yang dikalikan dengan waktu 
selama peralatan tersebut digunakan. Perhitungan energi listrik 
ini bertujuan agar mengetahui bersarnya input yang diperlukan 
dalam peneltian. Konsumsi energi dan biaya yang diperlukan 
untuk pengolahan limbah cair RSSA Malang yang dihasilkan 
dari Persamaan 3.5, Persamaan 3.6, dan Persamaan 3.7. 
Penggunaan energi dan biaya pada tiap tegangan dapat dilihat 
pada Tabel 4.11, Tabel 4.12, dan Tabel 4.13. 
 
Tabel 4.11 Energi dan Biaya yang Diperlukan pada Tegangan 100    

kV 

Tegangan 100 kV 

Waktu 
Daya (KW) Energi(KWH) Harga (Rp) 

Menit Jam 

0 0,00 0,00100 0,0000 0,0000 
10 0,17 0,00100 0,0002 0,2460 
20 0,33 0,00100 0,0003 0,4921 
30 0,50 0,00100 0,0005 0,7381 
40 0,67 0,00100 0,0007 0,9842 
50 0,83 0,00100 0,0008 1,2302 
60 1,00 0,00100 0,0010 1,4763 
70 1,17 0,00100 0,0012 1,7223 
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Berdasarkan Tabel 4.11 tegangan 100 kV bahwa semakin 
lama waktu yang digunakan dengan pengolahan teknologi 
plasma, maka energi dan biaya yang dikeluarkan akan semakin 
tinggi. Menurut Tabel 4.11 nilai daya listrik yang digunakan 
sudah di konversikan ke Kilo Watt, dimana nilai daya dengan 
satuan watt yang nilainya akan dibagi dengan 1000. Biaya yang 
dikeluarkan untuk energi 1 KWH per bulan februari 2018 adalah 
Rp 1476,28. Pada waktu pengamatan, bahwa energi listrik yang 
dikeluarkan pada waktu 20 menit adalah 0.0003 KWH dengan 
biaya yang dikeluarkan adalah Rp 0.4921, sedangkan pada 
waktu 50 menit energi listrik yang dikeluarkan 0.0008 KWH 
sehingga biaya yang dikeluarkan adalah Rp 1.2302. pada 
penjelasan sebelumnya.  

 
Tabel 4.12 Energi dan Biaya yang Diperlukan pada Tegangan 200 kV 

Tegangan 200 kV 

Waktu 
Daya (KW) Energi(KWH) Harga (Rp) 

Menit Jam 

0 0,00 0,00200 0,0000 0,0000 
10 0,17 0,00200 0,0003 0,4921 
20 0,33 0,00200 0,0007 0,9842 
30 0,50 0,00200 0,0010 1,4763 
40 0,67 0,00200 0,0013 1,9684 
50 0,83 0,00200 0,0017 2,4605 
60 1,00 0,00200 0,0020 2,9526 
70 1,17 0,00200 0,0023 3,4447 

 
Tabel 4.12 menjelaskan bahwa, nilai daya listrik yang 

digunakan sudah di konversikan ke Kilo Watt, dimana nilai daya 
yang awalnya watt kemudian dibagi dengan 1000. Biaya yang 
dikeluarkan untuk energi 1 KWH per bulan februari 2018 adalah 
Rp 1476,28. Pada waktu pengamatan energi listrik yang 
dikeluarkan pada waktu 20 menit adalah 0,0007 KWH dengan 
biaya yang dikeluarkan adalah Rp 0,9842 sedangkan pada 
waktu 50 menit energi listrik yang dikeluarkan 0,0017 KWH 
sehingga biaya yang dikeluarkan adalah Rp 2,4605. 
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Tabel 4.13 Energi dan Biaya yang Diperlukan pada Tegangan 400 kV 

Tegangan 400 kV 

Waktu 
Daya (KW) Energi(KWH) Harga (Rp) 

Menit Jam 

0 0,00 0,00400 0,0000 0,0000 
10 0,17 0,00400 0,0007 0,9842 
20 0,33 0,00400 0,0013 1,9684 
30 0,50 0,00400 0,0020 2,9526 
40 0,67 0,00400 0,0027 3,9367 
50 0,83 0,00400 0,0033 4,9209 
60 1,00 0,00400 0,0040 5,9051 
70 1,17 0,00400 0,0047 6,8893 

 
 Tabel 4.13 menjelaskan bahwa, nilai daya listrik yang 

digunakan sudah di konversikan ke Kilo Watt, dimana nilai daya 
yang awalnya watt kemudian dibagi dengan 1000. Biaya yang 
dikeluarkan untuk energi 1 KWH per bulan Februari 2018 adalah 
Rp 1476,28. Waktu pengamatan energi listrik yang dikeluarkan 
pada waktu 20 menit adalah 0,0013 KWH dengan biaya yang 
dikeluarkan adalah Rp 1,9684 sedangkan pada waktu 50 menit 
energi listrik yang dikeluarkan 0,0033 KWH sehingga biaya yang 
dikeluarkan adalah Rp 4,9209. 

Perbandingan antara ketiga tegangan adalah bahwa 
semakin tingginya tegangan dan semakin lamanya waktu 
pengolahan maka akan menghasilkan energi listrik dan biaya 
yang semakin besar. Energi yang paling banyak dibutuhkan 
untuk pengolahan teknologi plasma adalah pada tegangan 400 
kV dan waktu 50 menit yaitu sebesar 0,0033 KWH, sedangkan 
pada tegangan 200 kV memburuhkan energi listrik sebesar 
0,0017 KWH dan untuk tegangan 100 kV membutuhkan energi 
listrik sebesar 1,2302 KWH, hal tersebut membuktikan bahwa 
energi yang dibutuhkan untuk mengolah limbah cair Rumah 
Sakit Saiful Anwar Malang sebanyak 1 Liter dengan 
menggunakan reaktor plasma Dielectric Barrier Discharge akan 
semakin tinggi seiring dengan penambahan tegangan yang 
diberikan.  
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4.6 Tegangan Optimal dalam Penurunan COD dan Total 
Koliform 
Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah menentukan 

tegangan optimal yang digunakan dalam menurunkan  COD dan  
total koliform. Tegangan optimal adalah tegangan yang paling 
ekonomis dalam menurunkan  COD dan  total koliform tetapi 
yang mencapai baku mutu yang ditentukan. Tegangan 
ekonomis yang dimaksud merupakan tegangan yang energinya 
paling efisien dan biaya yang dikeluarkan sedikit, sehingga perlu 
dibahas perbandingan tegangan antara 100 kV, 200 kV, dan 
400 kV untuk parameter COD dan parameter total koliform pada 
uraian dibawah ini. 
 
4.6.1 COD (Chemical Oxygen Demand) 

Masing-masing tegangan pada penelitian ini sangat 
berpengaruh terhadap  COD. Berdasarkan penelitian, semakin 
tinggi tegangan dan lamanya waktu pemberian tegangan maka 
dapat menurunkan COD lebih besar pula. Perbandingan antara 
tegangan 100 kV, 200 kV dan 400 kV dalam mencapai  COD 
sesuai dengan bakumutu dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

 
Tabel 4.14 Perbandingan Tegangan 100 kV, 200 kV, dan 400 kV 

terhadap  COD 

Menit 
Tegangan 

100 kV 200 Kv 400 kV 

0 697,67 697,67 697,67 
10 440,85 388,43 301,68 
20 278,58 216,26 130,45 
30 176,03 120,40 56,41*** 
40 111,23 67,03** 24,40 
50 70,288* 37,32 10,55 
60 44,415 20,78 4,56 
70 28,066 11,57 1,97 

Keterangan: (*) Mencapai baku mutu pada tegangan 100 kV 
                    (**) Mencapai baku mutu pada tegangan 200 kV 
        (***)Mencapai baku mutu pada tegangan 400 kV 
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Tabel 4.14 menjelaskan bahwa pada tegangan 100 kV 
pada menit ke 50 sudah mencapai baku mutu dengan nilai  
sebesar 70,288 mg/L. Baku mutu untuk  COD adalah sebesar 
80 mg/L. Tegangan 200 kV dapat mencapai baku mutu pada 
menit ke 40 dengan nya 67,03 mg/L. Pada tegangan 400 kV 
dapat mencapai baku mutu pada menit ke 30 dengan nya 56,41 
mg/L. Ketiga tegangan jika dibandingkan  COD yang mencapai 
baku mutu dengan waktu yang paling sedikit adalah 400 kV 
dengan nilai  COD adalah 56,41 mg/L. 

Masing-masing tegangan pada penelitian ini sangat 
berpengaruh terhadap  COD. Berdasarkan penelitian, semakin 
tinggi tegangan dan lamanya waktu pemberian tegangan maka 
dapat menurunkan  COD lebih besar pula, sehingga nilai 
efisiensi removal pun semakin tinggi seiring dengan semakin 
tinggi tegangan dan lama waktu pemberian tegangan. Masing-
masing tegangan dapat dilihat efisiensi removal setelah 
membandingkan lama waktu pemberian tegangan untuk 
mencapai  COD yang sesuai dengan baku mutu pada Tabel 
4.15. 

 
Tabel 4.15 Efisiensi Removal pada Tegangan 100 kV, 200 kV, dan 

400 kV terhadap  COD 

Menit 
Tegangan 

100 kV 200 kV 400 kV 

0 0,00% 0,00% 0,00% 
10 36,81% 44,32% 56,76% 
20 60,07% 69,00% 81,30% 
30 74,77% 82,74% 91,91% *** 
40 84,06% 90,39% ** 96,50% 
50 89,93%* 94,65% 98,49% 
60 93,63% 97,02% 99,35% 
70 95,98% 98,34% 99,72% 

Keterangan: (*) Mencapai baku mutu pada tegangan 100 kV 
                    (**) Mencapai baku mutu pada tegangan 200 kV 
        (***)Mencapai baku mutu pada tegangan 400 kV 

Tabel 4.15 menjelaskan bahwa pada tegangan 100 kV 
menit 50 memiliki nilai efisiensi removal sebesar 89,93%. Pada 
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tegangan 200 kV dalam menurunkan  COD sesuai dengan baku 
mutu terjadi pada menit ke 40 dengan nilai efisiensi removal 
adalah 90,39%. Tegangan 400 kV pada menit ke 30  COD 
sudah mencapai baku mutu yang memiliki nilai efisiensi removal 
sebesar 91,91%. Ketiga tegangan jika dibandingkan efisensi 
removal dalam menurunkan  COD sampai mencapai baku mutu 
dengan waktu yang paling sedikit adalah 400 kV dengan nilai 
efisiensi removal  COD adalah sebesar 91,91%. Masing-masing 
tegangan dengan masing-masing waktu pencapaian 
penurunanan  COD sesuai baku mutu dapat dilihat biaya dan 
energy yang diperlukan, setelah membandingkan efisiensi 
removal untuk mencapai  COD yang sesuai dengan baku mutu 
pada Tabel 4.16. 

 
Tabel 4.16 Energi dan Biaya tiap tegangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan: (*) Mencapai baku mutu pada tegangan 100 kV 
                    (**) Mencapai baku mutu pada tegangan 200 kV 
        (***)Mencapai baku mutu pada tegangan 400 kV 

 
Tabel 4.16 menjelaskan parameter COD pada tegangan 

400 kV dapat mencapai baku mutu pada waktu 30 menit. Energi 
listrik yang diperlukan untuk pada tegangan 400 kV di menit 30 
adalah 0,0020 KWH dengan biaya yang harus dikeluarkan 
sebesar Rp 2,9526. Biaya penggunaan tawas dan kapur saat 
perlakuan juga mengeluarkan biaya Rp 21, dimana 
penggunakan 1 gram tawas seharga Rp 20 dan penggunaan 
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kapur sebesar Rp 1 untuk 0,8 gram, sehingga total biaya yang 
diperlukan dengan tegangan 400 kV sebesar Rp 23,9526. Pada 
tegangan 200 kV,  COD dapat mencapai baku mutu pada menit 
ke 40, maka energi yang dihasilkan adalah 0,0013 KWH dengan 
biaya yang diperlukan sebesar Rp 1,9684 dan biaya total yang 
dikeluarkan dengan pre-treatment  sebesar Rp 22,9684. Pada 
tegangan 100 kV  COD dapat mencapai baku mutu pada menit 
ke 50, maka energi yang dihasilkan adalah 0,0008 KWH dengan 
biaya yang diperlukan sebesar Rp 1,2302 dan biaya total yang 
dikeluarkan dengan pre-treatment  sebesar Rp 22,2302. Hasil 
uraian tersebut menjelaskan bahwa pada tegangan 100 kV 
merupakan tegangan yang optimal karena energi listrik dan 
biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan dengan 
tegangan 200 kV dan tegangan 400 kV.  

 
4.6.2 Total Koliform 

Masing-masing tegangan pada penelitian ini sangat 
berpengaruh terhadap  total koliform. Berdasarkan penelitian ini, 
semakin tinggi tegangan dan lamanya waktu pemberian 
tegangan maka dapat menurunkan  total koliform lebih besar 
pula. Perbandingan antara tegangan 100 kV, 200 kV dan 400 
kV dalam mencapai  total koliform sesuai dengan bakumutu 
dapat dilihat pada Tabel 4.17. 
 
Tabel 4.17 Perbandingan Tegangan 100 kV, 200 kV, 400 kV terhadap  

Total Koliform 

Menit 
Tegangan 

100 kV 200 kV 400 kV 

0 39333,33 39333,33 39333,33 
10 30139,32 14686,72 12211,32 
20 23094,37 5483,89** 3791,09*** 
30 17696,15 2047,64 1176,97 
40 13559,74 764,57 365,39 
50 10390,20 285,48 113,44 
60 7961,53* 106,59 35,22 
70 6100,55 39,80 10,93 

Keterangan: (*) Mencapai baku mutu pada tegangan 100 kV 
                    (**) Mencapai baku mutu pada tegangan 200 kV 

        (***)Mencapai baku mutu pada tegangan 400 kV 
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Tabel 4.17 menjelaskan bahwa pada tegangan 100 kV 
pada menit ke 60 mencapai baku mutu dengan nilai  sebesar 
7961,5 mg/L. Baku mutu untuk  total koliform adalah sebesar 
10000 MPN/100mg/L. Tegangan 200 kV dapat mencapai baku 
mutu pada menit ke 20 dengan nya 5483,9 MPN/100mg/L. Pada 
tegangan 400 kV dapat mencapai baku mutu pada menit ke 20 
dengan nya 3791,09 MPN/100mg/L. Ketiga tegangan jika 
dibandingkan  total koliform yang mencapai baku mutu dengan 
waktu yang paling sedikit adalah 400 kV dengan nilai  total 
koliform adalah 3791,09 MPN/100mg/L. Masing-masing 
tegangan dapat dilihat efisiensi removal setelah 
membandingkan lama waktu pemberian tegangan untuk 
mencapai  total koliform yang sesuai dengan baku mutu pada 
Tabel 4.18. 

 
Tabel 4.18 Efisiensi Removal pada Tegangan 100 kV, 200 kV, dan 

400 kV terhadap  Total Koliform 

Menit 
Tegangan 

100 kV 200 kV 400 kV 

0 0,00% 0,00% 0,00% 
10 23,37% 62,66% 68,95% 
20 41,29% 86,06%** 90,36%*** 
30 55,01% 94,79% 97,01% 

40 65,53% 98,06% 99,07% 
50 73,58% 99,27% 99,71% 
60 79,76%* 99,73% 99,91% 
70 84,49% 99,90% 99,97% 

Keterangan: (*) Mencapai baku mutu pada tegangan 100 kV 
                     (**) Mencapai baku mutu pada tegangan 200 kV 
         (***)Mencapai baku mutu pada tegangan 400 kV 

Tabel 4.18 menjelaskan bahwa pada tegangan 100 kV 
menit 60 memiliki nilai efisiensi removal sebesar 79,76%. 
Tegangan 200 kV dalam menurunkan  total koliform sesuai 
dengan baku mutu terjadi pada menit ke 20 dengan nilai 
efisiensi removal adalah 86,06%. Tegangan 400 kV pada menit 
ke 20  total koliform sudah mencapai baku mutu dengan nilai 
efisiensi removal sebesar 90,36%. Ketiga tegangan jika 
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dibandingkan efisensi removal dalam menurunkan  total koliform 
sampai mencapai baku mutu dengan waktu yang paling sedikit 
adalah 400 kV dengan nilai efisiensi removal  total koliform 
adalah sebesar 90,36%. Masing-masing tegangan dengan 
masing-masing waktu pencapaian penurunanan  total koliform 
sesuai baku mutu dapat dilihat biaya dan energi yang 
diperlukan, setelah membandingkan efisiensi removal untuk 
mencapai  total koliform yang sesuai dengan baku mutu pada 
Tabel 4.19. 

 
Tabel 4.19 Energi dan Biaya tiap tegangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: (*) Mencapai baku mutu pada tegangan 100 kV 
                    (**) Mencapai baku mutu pada tegangan 200 kV 
       (***)Mencapai baku mutu pada tegangan 400 kV 
 

Tabel 4.19 menjelaskan parameter total koliform pada 
tegangan 400 kV dapat mencapai baku mutu pada waktu 20 
menit. Energi listrik yang diperlukan untuk tegangan 400 kV di 
menit 20 adalah 0,0013 KWH dengan biaya yang harus 
dikeluarkan sebesar Rp 1,9684. Biaya penggunaan tawas dan 
kapur saat perlakuan juga mengeluarkan biaya Rp 21, dimana 
penggunakan 1 gram tawas seharga Rp 20 dan penggunaan 
0,8 g kapur sebesar Rp 1, sehingga total biaya yang diperlukan 
dengan tegangan 400 kV sebesar Rp 22,9684. Tegangan 200 
kV,  total koliform dapat mencapai baku mutu pada menit ke 20, 
maka energi yang dihasilkan adalah 0,0007 KWH dengan biaya 
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yang diperlukan sebesar Rp 0,9842 dan biaya total yang 
dikeluarkan dengan pre-treatment  sebesar Rp 21,9842. 
Tegangan 100 kV  total koliform dapat mencapai baku mutu 
pada menit ke 60, maka energi yang dihasilkan adalah 0,0010 
KWH dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp 1,4763 dan 
biaya total yang dikeluarkan dengan pre-treatment  sebesar Rp 
22,4763. Hasil uraian tersebut menjelaskan bahwa pada 
tegangan 200 kV merupakan tegangan yang optimal karena 
energi listrik dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit 
dibandingkan dengan tegangan 100 kV dan tegangan 400 kV. 
 

4.6.3 COD (Chemical Oxygen Demand) dan Total Koliform 
Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah menentukan 

tegangan optimal yang digunakan dalam menurunkan  COD dan  
total koliform. Tegangan optimal adalah tegangan yang paling 
ekonomis dalam menurunkan  COD dan  total koliform tetapi 
yang mencapai baku mutu yang ditentukan. Tegangan 
ekonomis yang dimaksud merupakan tegangan yang energinya 
paling efisien dan biaya yang dikeluarkan sedikit. Tegangan 
optimal pada COD dan total koliform dapat dilihat pada Tabel 
4.20 
 
Tabel 4.20 Tegangan Optimal COD dan Total Koliform 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Keterangan: () : memenuhi baku mutu COD dan total koliform serta 

memiliki biaya yang paling minimum 
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Tabel 4.20 menit 20 tegangan 100 kV dengan biaya 
sebesar Rp. 21,4921 memiliki nilai  278,58 mg/L. Nilai 278,58 
mg/L belum memenuhi baku mutu parameter COD yakni 80 
mg/L, begitu juga pada parameter total koliform dengan 
tegangan, waktu dan biaya yang sama nilai nya adalah 
23094,37 MPN/100mg/L yang menunjukkan bahwa nilai  tidak 
memenuhi baku mutu dari parameter total koliform yaitu sebesar 
10000 MPN/100mg/L. Tegangan 100 kV menit 40 dengan biaya 
Rp. 21,9842 hal yang sama pun terjadi nilai  COD pada 
tegangan, waktu serta biaya tersebut adalah sebesar 111,23 
mg/L yang merupakan jauh dari baku mutu parameter COD 
yakni sebesar 80 mg/L, sedangkan pada parameter total 
koliform memiliki nilai  pada tegangan, waktu dan biaya tersebut 
adalah sebesar 13559,74 MPN/100mg/L. Nilai 13559,74 
MPN/100mg/L pada parameter total koliform tidak memenuhi 
baku mutu yakni 10000 MPN/100mg/L. Tegangan 100 kV menit 
50 dengan biaya Rp. 22,2302 nilai  COD pada tegangan, waktu 
serta biaya tersebut adalah sebesar 70,29 mg/L, nilai ini sudah 
memenuhi baku mutu parameter COD yakni sebesar 80 mg/L, 
namun pada parameter total koliform memiliki nilai  pada 
sebesar 10390,20 MPN/100mg/L. Nilai 10390,20 MPN/100mg/L 
pada parameter total koliform tidak memenuhi baku mutu yakni 
10000 MPN/100mg/L. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
      Berdasarkan tujuan penelitian serta hasil dan pembahasan 
penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut:  

1. Pemberian perlakuan variasi tegangan dan waktu 
pengamatan menaikkan kinerja pengolahan teknologi plasma 
dalam penurunan  COD (Chemical Oxygen Demand) dan 
total koliform pada limbah cair RSSA Malang, hal ini ditandai 
dengan persentase removal yang semakin tinggi seiring 
dengan semakin tingginya tegangan dan waktu pengamatan.  

2. Semakin lamanya waktu pengamatan dan tingginya 
tegangan yang diberikan maka semakin besar penurunan  
COD (Chemical Oxygen Demand) dan total koliform 

3. Tegangan optimal dengan pemakaian energi serta biaya 
sedikit untuk dapat menurunkan  COD dan total koliform 
adalah 200 kV diwaktu 40 menit dengan energi  0,0013 KWH 
dan biayanya sebesar Rp 22,9684 termasuk dalam biaya 
pre-treatment 

 
1.2 Saran 
      Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian terdapat 
beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, 
yaitu sebagai berikut:  
1. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain yang 
lebih banyak, agar hasil penelitian selanjutnya akan semakiin 
baik serta dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. 

2. diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengolahan 
limbah cair menggunakan teknologi plasma untuk menguragi 
COD dan total koliform  tanpa pre treatment. 

3. Sebaiknya waktu untuk pemberian tegangan ditambah agar 
mendapat efesiensi removal sebesar 100% 
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