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RINGKASAN 

Air limbah domestik dapat dikelompokkan menjadi, air buangan 
kamar mandi, air buangan WC dan air buangan dapur atau 
cucian. Tujuan utama dari pemerintah Kota Malang dalam 
pembuatan kampung wisata Tridi ini adalah untuk 
memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengelola kampung 
wisata. Kawasan kumuh Kampung Tridi yang terletak di bantaran 
Sungai Brantas menyebabkan penurunan kualitas air sungai 
akibat aktivitas penduduk sekitar. Sebagian besar sungai-sungai 
di kawasan DAS Brantas Hulu Malang tidak memiliki kualitas air 
yang layak untuk peruntukan perikanan dan pertanian baik 
menurut Kep.Gubernur Jatim No.413 tahun 1987 maupun baku 
mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 
pengolahan limbah cair domestik untuk menurunkan kadar 
Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), 
dan Phospat Total (PO4

3-) dengan menggunakan teknologi 
plasma. Teknologi plasma termasuk teknologi yang ramah 
lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia dan dapat 
menurunkan kadar pencemar air limbah. Penelitian 
menggunakan pengolahan data secara matematis dengan 
melakukan perhitungan beban pencemaran, daya tampung 
beban pencemaran, daya dan biaya energi listrik. Kadar 
pencemaran air limbah domestik Kampung Tridi untuk parameter 
COD, TSS, dan Phospat Total berdasarkan hasil pengujian telah 
melebihi batas baku mutu yang ditetapkan. Tegangan dan waktu 
optimum yang digunakan pada teknologi plasma untuk mengolah 
air limbah domestik adalah 242 kV selama 20 menit, sehingga 
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mampu menurunkan kadar pencemar dengan menghasilkan 
efisiensi removal untuk parameter Chemical Oxygen Demand 
(COD) sebesar 10,63%, Total Suspended Solid (TSS) sebesar 
55,86%, dan Phospat Total (PO4

3-) sebesar 89,26%. Nilai 
efisiensi removal tersebut mampu mengolah air limbah dibawah 
baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang 
Baku Mutu Air Limbah Domestik. Biaya energi listrik yang 
dikeluarkan menggunakan teknologi plasma sebesar Rp. 94.644.  

Kata Kunci : Beban Pencemaran, Kampung Tridi, Limbah 
Domestik, Teknologi Plasma 
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Awwalia Putri. 155100901111012. Planning for Domestic 
Liquid Waste Management with Plasma Technology in Tridi 
Village to Reduce Pollution Loads in the Brantas River, 
Malang City - East Java. Advisors : Dr. Ir. A Tunggul Sutan 
Haji, MT dan Prof. Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 
 

SUMMARY 
 

Domestic wastewater can be grouped into, bathroom waste 
water, toilet waste water and kitchen or laundry wastewater. The 
main objective of the Malang City government in making Tridi 
tourist village is to empower local communities as managers of 
tourist villages. The Tridi Kampung slum located on the Brantas 
River causes a decrease in river water quality due to the activities 
of the surrounding population. Most of the rivers in the Brantas 
Hulu watershed in Malang do not have proper water quality for 
fisheries and agriculture purposes according to Kep. Governor of 
East Java No.413 of 1987 and class II water quality standards 
based on East Java Provincial Regulation No. 2 of 2008 
concerning Water Quality Management and Water Pollution 
Control in East Java Province. This study aims to determine the 
ability of domestic wastewater treatment to reduce the levels of 
Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), 
and Total Phosphate (PO4

3-) using plasma technology. Plasma 
technology includes technology that is environmentally friendly 
because it does not use chemicals and can reduce pollutant 
levels of wastewater. Research uses mathematical data 
processing by calculating pollution load, carrying capacity of 
pollution load, power and electricity cost. The level of 
contamination of Kampung Tridi's domestic wastewater for COD, 
TSS, and Total Phosphate parameters based on the test results 
has exceeded the specified quality standard. The optimum 
voltage and time used in plasma technology to treat domestic 
wastewater is 242 kV for 30 minutes, so as to reduce pollutant 
levels by producing removal efficiency for Chemical Oxygen 
Demand (COD) parameters of 10.63%, Total Suspended Solid 
(TSS) of 55.86%, and Total Phosphate (PO43-) of 89.26%. The 
elimination of this efficiency value needs to treat wastewater 
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based on the requirements stipulated under the Minister of 
Environment and Forestry Regulation No. P.68 of 2016 
concerning Domestic Wastewater Quality Standards. The cost of 
electrical energy issued using plasma technology is Rp. 94,644. 
 
Keywords : Domestic Wastewater, Plasma Technology, 
Pollution Load, Tridi Village. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari waktu 
ke waktu. Perkembangan penduduk yag semakin meningkat, 
pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang 
banyak ditemui pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk 
yang tinggi. Aktivitas manusia yang semakin banyak akan 
menimbulkan peningkatan konsumsi dan pemakaian air bersih, 
sehingga dengan sendirinya berdampak pada peningkatan 
jumlah pembuangan air limbah domestik. Limbah domestik yang 
dihasilkan sering dibuang langsung ke lingkungan tanpa 
pengolahan terlebih dahulu, bila hal ini terus dilakukan dan 
jumlah limbah domestik terus meningkat maka akan terjadi 
pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas air sungai. 
Perairan sering menjadi tempat pembuangan limbah domestik 
karena dianggap cepat, murah, dan tidak merepotkan. 
Masyarakat sekitar sebagian besar membuang air limbah 
domestik dari kegiatan mandi, dapur, dan cuci pakaian yang 
langsung dibuang ke dalam saluran drainase atau badan air.  

Air limbah domestik merupakan air bekas yang tidak dapat 
dipergunakan lagi untuk minum, mandi, dan cuci pakaian baik 
yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktivitas 
dapur, kamar mandi, dan cuci. Zat-zat yang terdapat dalam air 
buangan diantaranya adalah unsur-unsur organik dan unsur-
unsur anorganik serta mikroorganisme. Unsur-unsur tersebut 
memberikan pengaruh terhadap kualitas air buangan dalam sifat 
fisik kimiawi maupun biologi (Kodoatie dan Sjarief, 2010). 
Penanggulangan pencemaran limbah domestik, terutama yang 
berasal dari rumah tangga sangatlah penting. Penanganan 
masalah pengelolaan air limbah domestik bukan hanya menjadi 
tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. 
Masyarakat sebagai sarana kebijakan harus terlibat dalam 
implementasi kebijakan tersebut, diperlukan masyarakat sejak 
proses perencanaan kebijakan, pembangunan, pengelolaan, 
hingga evaluasi program sehingga kebijakan dapat 
diimplementasikan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan 
tersebut.  
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Sungai Brantas yang melewati Kota Malang dan Kabupaten 
Malang pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu saat ini 
sedang mengalami pencemaran yang ditandai dengan 
pencemaran Waduk Karangktes (Wadu Sutami) dan Waduk 
Sengguruh. Pusat Penelitian Sumberdaya Air LIPI bekerjasama 
dengan Perum Jasa Tirta 1 Malang (2002) melaporkan bahwa 
Waduk Karangkates telah tercemar akibat pengaruh dari sumber 
air yang mengalir ke dalam waduk tersebut. Pencemaran Waduk 
ini sudah cukup parah sehingga menyebabkan banyak ikan mati 
dan pingsan. Perkembangan kawasan DAS Brantas Hulu Malang 
sejak tahun 2000 dari segi jumlah penduduk dan industri yang 
tumbuh disekitarnya mengakibatkan peningkatan dalam 
penggunaan air sungai sekaligus peningkatan pencemaran 
terutama pencemaran organik. Sampah-sampah organik ini 
sebagian besar berasal dari kegiatan domestik penduduk dan 
pembuangan limbah industri di sekitar sungai.  

Teknologi plasma adalah salah satu teknologi yang dapat 
digunakan untuk mengatasi kekurangan pada proses 
pengolahan limbah yang sudah ada. Plasma merupakan gas 
yang sudah terionisasi dalam lucutan listrik atau dapat 
didefinisikan sebagai percampuran dari elektron, radikal, ion 
positif dan negatif. Teknologi plasma dapat digunakan untuk 
mengolah limbah cair, padat maupun gas. Teknologi ini tidak 
menggunakan bahan kimia serta tidak membutuhkan lahan yang 
luas dan dapat mengoksidasi zat warna yang terkandung di 
dalam air limbah (Ryane et al, 2015). 

Penelitian ini dilakukan analisis efisiensi kualitas air sungai 
yang berada di kampung Tridi (3D) dengan mengacu pada baku 
mutu air sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 
68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Menurut 
Savitri (2018), kualitas air limbah domestik menggunakan 
teknologi plasma pada tegangan 446 kV dengan waktu 
pengamatan 30 menit didapatkan efisiensi removal untuk kadar 
fosfat total (PO4) sebesar 98,89%, kekeruhan sebesar 93,51%, 
dan TSS sebesar 78,96%. Teknologi plasma membutuhkan 
energi dan biaya untuk pengolahan limbah cair domestik dalam 
mencapai tegangan dan waktu optimum adalah 0,03523 kWh dan 
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Rp. 72.692. Penulis melakukan penelitian kemampuan 
pengolahan  limbah cair domestik menggunakan teknologi 
plasma di Kampung Tridi untuk menurunkan kadar pencemaran 
Sungai Brantas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memperoleh data karakteristik limbah cair domestik yang 
dihasilkan, mengetahui kemampuan pengolahan limbah cair 
domestik untuk menurunkan kadar Chemical Oxygen Demand 
(COD), Total Suspended Solid (TSS), dan Phospat Total (PO4

3-) 
sesuai dengan peraturan diatas, mengetahui energi dan biaya 
yang diperlukan untuk mengolah limbah cair domestik 
menggunakan teknologi plasma di kampung Tridi, serta 
membandingkan beban pencemaran limbah cair domestik 
kampung Tridi terhadap pencemaran Sungai Brantas sebelum 
dan sesudah dilakukan pengolahan menggunakan teknologi 
plasma.     

 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana kemampuan pengolahan limbah cair domestik 

untuk menurunkan kadar Chemical Oxygen Demand (COD), 
Total Suspended Solid (TSS), dan Phospat Total (PO4

3-) 
menggunakan teknologi plasma?  

2. Berapa energi dan biaya yang dihasilkan dalam pengolahan 
limbah cair domestik dengan menggunakan teknologi 
plasma di Kampung Tridi?  

3. Bagaimana beban pencemaran limbah cair domestik 
Kampung Tridi terhadap pencemaran Sungai Brantas 
sebelum dan sesudah diolah dengan teknologi plasma?   

4. Bagaimana karakteristik limbah cair domestik yang 
dihasilkan dari Kampung Tridi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  
1. Mengetahui kemampuan pengolahan limbah cair domestik 

untuk menurunkan kadar Chemical Oxygen Demand (COD), 
Total Suspended Solid (TSS), dan Phospat Total (PO4

3-) 
dengan menggunakan teknologi plasma.  
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2. Mengetahui energi dan biaya yang dihasilkan dari 
pengolahan limbah cair domestik dengan menggunakan 
teknologi plasma di Kampung Tridi. 

3. Membandingkan beban pencemaran limbah cair domestik 
Kampung Tridi terhadap pencemaran Sungai Brantas 
sebelum dan sesudah diolah dengan teknologi plasma.  

4. Mengetahui karakteristik limbah cair domestik yang 
dihasilkan dari Kampung Tridi.  

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Tercapainnya tujuan penelitian maka diharapkan hasil 
penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :  
1. Memberikan informasi karakteristik limbah cair domestik 

yang dihasilkan oleh kampung Tridi. 
2. Memberikan informasi mengenai kemampuan pengolahan 

limbah cair untuk menurunkan kadar Chemical Oxygen 
Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), dan Phospat 
Total (PO4

3-) menggunakan teknologi plasma di Kampung 
Tridi dalam upaya melestarikan lingkungan. 

3. Salah satu alternatif untuk menerapkan pengolahan air 
limbah domestik sebelum di buang langsung ke badan air 
dan upaya untuk melindungi serta melestarikan lingkungan. 

4. Memberikan informasi terkait energi dan biaya yang 
diperlukan untuk mengolah limbah cair domestik di kampung 
Tridi menggunakan teknologi plasma.  

5. Membantu pemerintah dalam memberi masukan dan 
mengambil keputusan pada kebijakan dan program 
pembangunan khususnya di bidang lingkungan yang terkait 
dengan sarana pengolahan limbah cair domestik.  

6. Menambah wawasan pengetahuan dan bahan bacaan untuk 
penelitian ilmiah lainnya tentang masalah yang diteliti dan 
sumber referensi untuk penelitian terkait dengan topik 
pengolahan limbah cair domestik menggunakan teknologi 
plasma. 
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1.5 Batasan Masalah   
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Penelitian ini meneliti kemampuan pengolahan limbah cair 
domestik untuk menurunkan beban pencemaran Sungai 
Brantas dan menghitung energi dan total biaya dari limbah 
domestik yang diolah dengan teknologi plasma di Kampung 
Tridi.   

2. Penelitian membahas parameter yang akan dianalisis yaitu 
penurunan kadar Chemical Oxygen Demand (COD), Total 
Suspended Solid (TSS), dan Phospat Total (PO4

3-) pada 
pengolahan limbah cair domestik menggunakan teknologi 
plasma. 

3. Penelitian ini mendapatkan efisiensi removal dari penelitian 
terdahulu pada parameter yang dipertimbangkan.  

4. Penelitian ini mencakup 4 RT dalam 1 RW yaitu RT 01, 02, 
03, dan 04. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Limbah Cair Domestik  

Air limbah domestik (limbah rumah tangga) adalah air limbah 
yang berasal dari kegiatan hunian, seperti rumah tinggal, hotel, 
sarana pendidikan, perkantoran, pasar, dan fasilitas pelayanan. 
Air limbah domestik dapat dikelompokkan menjadi, air buangan 
kamar mandi, air buangan WC dan air buangan dapur atau 
cucian. Kotoran-kotoran in merupakan campuran dari zat-zat 
bahan mineral dan organik dalam banyak bentuk, termasuk 
partikel-partikel besar dan kecil, benda padat, sisa-sisa bahan-
bahan lalrutan dalam keadaan terapung dan dalam bentuk kolloid 
dan setengah koloid (Septiani, 2014). Tingginya kandungan 
bahan organik dalam air limbah domestik meningkatkan 
pencemaran pada badan air penerima. Semakin meningktanya 
pencemaran dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat 
(Amri dan Wesen, 2015).  

Menurut Romayanto et al (2006), limbah domestik 
merupakan limbah yang dihasilkan paling banyak tiap hari oleh 
berbagai aktivitas rumah tangga, oleh karena itu permasalahan 
ini tidak dapat diabaikan. Mikroorganisme secara alami mampu 
mendegradasi bahan-bahan organik yang ada pada limbah 
domestik sehingga dapat meningkatkan kualitas limbah 
domestik. Menurut Soeparman dan Suparmin (2001), limbah 
domestik berdasarkan sumber asalnya dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu limbah kakus (black water), limbah non kakus (grey water), 
dan cleanwater. Limbah kakus yaitu limbah yang berasal dari 
kotoran manusia sehingga banyak mengandung bahan organik, 
lemak, ammonia, dan bakteri-bakteri pathogen seperti E.coli. 
Limbah non kakus yaitu limbah yang dihasilkan dari air cucian 
yang mengandung sabun, detergen, dan sebagainya yang 
memiliki dua jenis yaitu light-grey water (bathroom sink, shower, 
bathhubs dan laundry) dan dark-grey water (dapur).  
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2.2 Karakteristik Limbah Cair Domestik  
Menurut Amri dan Wesen (2015), limbah cair domestik dan 

non domestik mempunyai beberapa karakteristik sesuai dengan 
sumbernya. Karakteristik limbah cair dibagi menjadi 3 jenis yaitu: 
1. Sifat Fisik  

Air limbah domestik yang sudah terkumpul dan masih dalam 
keadaan baru dan dalam keadaan aerob berbau busuk, 
berwarna abu-abu kekuning-kuningan. Sifat fisik terdiri dari 
padatan (solid), bau (odor), warna (color), temperature dan 
kekeruhan (turbidity).  

2. Sifat Kimia 
Komponen kimia yang terdapat dalam limbah cair rumah 
tangga, ada yang larut dan ada pula yang tidak larut. 
Komponen yang menyusun limbah cair rumah tangga 
digolongkan dalam dua kelompok, yaitu zat organik dan zat 
anorganik. Sifat kimia pada zat organik terdiri dari BOD 
(Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen 
Demand), protein, karbohidrat, minyak dan lemak, dan 
deterjen. Sifat kimia pada zat anorganik pH, chloride, 
alkalinitas, oksigen terlarut atau DO, logam-logam berat, 
nitrogen, phosphor, dan gas-gas.  

3. Sifat Biologi 
Pengolahan air limbah secata biologis dapat didefinisikan 
sebagai suatu proses yang melibatkan kegiatan 
mikroorganisme dalam air untuk melakukan transformasi 
senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam air menjadi 
bentuk atau senyawa lain. Menurut Metcalf dan Eddy (2003), 
karakteristik limbah cair domestik dapat dilihat pada Tabel 2.1 
yaitu :  
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Tabel 2.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik  
Parameter  Konsentrasi (mg/L) 

Kisaran  Rata-rata 

Padatan : 

a. Terlarut  250-850 500 

b. Tersuspensi  100-350 220 

c. BOD 110-400 220 

d. COD 250-1000 500 

e. TOC  80-290 160 

Nitrogen :   

a. Organik 8-35  

b. NH3 12-50  

Phospor :   

a. Organik 1-5  

b. Anorganik  3-10  

c. Chlorida 30-100  

d. Minyak dan Lemak 50-150  

e. Alkalinitas 50-200  

Sumber : (Metcalf dan Eddy, 2003) 
 
2.3 Parameter Kualitas Limbah Cair  

Perubahan sifat-sifat pada limbah (sifat biologi, fisika, dan 
kimia) sangat berpengaruh terhadap kualitas dari suatu limbah. 
Kualitas limbah cair dalam prakteknya, dapat diukur berdasarkan 
parameter-parameter yang telah ditentukan. Berikut parameter 
kualitas limbah cair yaitu :  
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2.3.1 Chemical Oxygen Demand (COD) 
Menurut Muhajir (2013), Chemical Oxygen Demand 

(COD) adalah menentukan banyaknya oksigen yang diperlukan 
untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi, baik yang 
dapat didegradasi secara biologi maupun sukar didegradasi 
menjadi CO2 dan H2O. COD merupakan jumlah oksigen yang 
dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis yang ada dalam 
1 liter sampel air, dimana pengoksidasi K, Cr, dan O digunakan 
sebagai sumber oksigen. Perbedaan antara BOD dan COD 
adalah bahwa COD menunjukan senyawa organik yang tidak 
dapat didegradasi secara biologis. Angka COD merupakan 
ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara 
alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologis dan 
mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air.  

Chemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen kimia 
adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan 
yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. 
Sumber COD berasal dari kegiatan industri kertas, penyamakan 
kulit, gula, pemotongan daging, pengalengan ikan, pembekuan 
udang, roti, susu, keju, dan mentega, limbah domestik, dan lain-
lain. Keberadaan COD di lingkungan akan memberikan dampak 
pada manusia dan lingkungan, diantaranya adalah banyaknya 
biota air yang mati karena konsentrasi oksigen terlarut dalam air 
terlalu sedikit dan semakin sulitnya mendapatkan air sungai 
yang memenuhi kriteria sebagai bahan baku air minum 
(Lumaela dan Widjanarko, 2013). Menurut Rahmawati dan 
Azizah (2005), pemeriksaan parameter COD ini menggunakan 
oksidator potassium dikromat yang berkadar asam tinggi dan 
dipertahankan pada temperature tertentu. Penambahan 
oksidator ini menjadikan proses oksidasi bahan organik menjadi 
air dan CO2, setelah pemanasan maka sisa dikromat diukur. 
Pengukuran ini dengan jalan titrasi, oksigen yang ekifalen 
dengan dikromat inilah yang menyatakan COD dalam satuan 
ppm.    
2.3.2 Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) adalah residu dari padatan 
total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel 
maksimal atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Bagian 
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yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logam oksida, 
sulfide, ganggang, bakteri dan jamur. TSS umumnya 
dihilangkan dengan flokulasi dan penyaringan. TSS 
memberikan kontribusi untuk kekeruhan (turbidity) dengan 
membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitasi di 
perairan sehingga nilai kekeruhan tidak dapat dikonversi ke nilai 
TSS. Kekeruhan adalah kecendrungan ukuran sampel untuk 
menyebarkan cahaya, sementara hamburan diproduksi oleh 
adanya partikel tersuspensi dalam sampel. Kekeruhan adalah 
murni sebuah sifat optik pola dan intensitas sebaran akan 
berbeda akibat perubahan dengan ukuran dan bentuk partikel 
serta materi (Muhajir, 2013). Menurut Rahmawati dan Azizah 
(2005), Pemeriksaan TSS menggunakan metode gravimetri 
dimana TSS adalah semua zat terlarut dalam air yang tertahan 
membran saring yang berukuran 0,45 mikron. Kemudian 
dikeringkan dalam oven pada temperatur 103⁰C-105⁰C, hingga 
diperoleh berat tetap. Partikel yang sama besar, pertikel yang 
mengapung dan zat-zat yang menggumpal yang tidak 
tercampur dalam air, terlebih dahulu dipisahkan sebelum 
pengujian.  
2.3.3 Minyak dan Lemak  

Menurut Hardiana dan Mukimin (2014), minyak dan lemak 
merupakan salah satu senyawa yang dapat menyebabkan 
terjadinya pencemaran di suatu perairan sehingga 
konsentrasinya harus dibatasi. Minyak mempunyai berat jenis 
lebih kecil dari air sehingga akan membentuk lapisan tipis di 
permukaan air. Kondisi ini dapat mengurangi konsentrasi 
oksigen terlarut dalam air karena fiksasi oksigen bebas menjadi 
terhambat. Minyak yang menutupi permukaan air juga akan 
menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air sehingga 
menganggu ketidakseimbangan rantai makanan. Minyak dan 
lemak merupakan bahan organik bersifat tetap dan sukar 
diuraikan bakteri.  

Minyak dan lemak merupakan komponen utama bahan 
makanan yang juga banyak di dapat di dalam air limbah. 
Kandungan zat minyak dan lemak dapat ditentukan melalui 
contoh air limbah dengan heksana. Lemak tergolong pada 
bahan organik yang tetap dan tidak mudah untuk diuraikan oleh 
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bakteri. Terbentuknya emulsi air dalam minyak akan membuat 
lapisan yang menutupi permukaan air dan dapat merugikan, 
karena penetrasi sinar matahari ke dalam air berkurang serta 
lapisan minyak menghambat pengambilan oksigen dari udara 
menurun. Air sungai memiliki kadar maksimum minyak dan 
lemak 1 mg/L. Minyak dapat sampai ke saluran air limbah, 
sebagian besar minyak ini mengapung di dalam air limbah, akan 
tetapi ada juga yang mengendap terbawa oleh lumpur. Petunjuk 
dalam mengolah air limbah, maka efek buruk yang dapat 
menimbulkan permasalahan pada dua hal yaitu pada saluran air 
limbah dan pada bangunan pengolahan (Pratiwi, 2011). 
2.3.4 Fosfat Total  
 Sumber utama pencemaran fosfat yaitu 10% dari proses 
alamiah, 7% industri, 11% detergen, 17% pupuk pertanian, 23% 
limbah manusia dan 32% limbah peternakan. Keberadaan 
fosfat yang berlebihan di badan air menyebabkan suatu 
fenomena yang disebut eutrofikasi. Eutrofikasi potensial 
berdampak negative terhadap lingkungan, karena 
berkurangnya oksigen terlarut yang mengakibatkan kematian 
organisme akuatik lainnya. Hal tersebut dapat diketahu dengan 
warna air menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, dan 
kekeruhannya yang meningkat. Fosfat dapat dijumpai di air dan 
air limbah. Dalam air limbah, fosfat dapat berasal dari limbah 
penduduk seperti sisa bahan deterjen, limbah industri, dan 
limbah pertanian (Savitri, 2018).   

 
2.4 Dampak Limbah Cair Domestik 

Menurut Niswita (2016), limbah organik mengandung sisa-
sisa bahan organik, detergen, minyak, dan kotoran manusia. 
Limbah ini dalam skala kecil tidak akan terlalu menggangu, akan 
tetapi dalam jumlah besar sangat merugikan. Dampak negatif 
yang dapat ditimbulkan limbah cair adalah sebagai berikut : 
1. Gangguan terhadap kesehatan manusia  

Gangguan terhadap kesehatan manusia dapat disebabkan 
oleh kandungan bakteri, virus, senyawa nitrat, beberapa 
bahan kimia dari industri dan jenis pestisida yang terdapat 
dari rantai makanan, serta beberapa kandungan logam 
seperti merkuri, timbal, dan kadmium.  
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2. Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem  
Kerusakan terhadap tanaman dan binatang yang hidup pada 
perairan disebabkan oleh eutrofikasi yaitu pencemaran air 
yang disebabkan oleh munculnya nutrient yang berlebihan 
ke dalam ekosistem air, air dikatakan eutrofik jika konsentrasi 
Total Phosphorous (TP) dalam air berada dalam rentang 35-
100 µg/L dan pertumbuhan tanaman yang berlebihan.  

3. Gangguan terhadap estetika dan benda 
Gangguan kenyamanan dan estetika berupa warna, bau dan 
rasa. Kerusakan benda yang disebabkan oleh garam-garam 
terlarut seperti korosif atau karat, air berlumpur, 
menyebabkan menurunnya kualitas tempat-tempat rekreasi 
dan perumahan akibat bau serta eutrofikasi.  
Masuknya air limbah domestik ke dalam lingkungan perairan 

akan mengakibatkan perubahan-perubahan besar dalam sifat 
fisika, kimia, biologis perairan tersebut suhu, kekeruhan, 
konsentrasi oksigen terlarut, zat hara, dan produksi dari bahan 
beracun. Tingkat dan luas pengaruh yang ditimbulkan terhadap 
organisme perairan tersebut sangat tergantung dari jenis dan 
jumlah bahan pencemar yang masuk ke perairan. Berubahnya 
keseimbangan antara faktor fisika-kimia dan biologis dalam suatu 
lingkungan akibat adanya senyawa pencemar dapat 
mempengaruhi organisme dalam lingkungan tersebut (Niswita, 
2016). 
 
2.5 Baku Mutu Air Limbah Domestik  

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia No 68 Tahun 2016 tentang Baku 
Mutu Air Limbah Domestik mengatakan bahwa baku mutu air 
limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau 
jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam 
air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air 
dari suatu usaha dan atau kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 
1.  Terdapat beberapa parameter yang wajib untuk memenuhi 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 
Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa 
Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukannnya makhluk 
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hidup, zat, enerdi, atau komponen kedalam air oleh kegitan 
manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu 
yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya dapat dilihat pada Lampiran 2. Air limbah 
domestik dalam penelitian ini termasuk ke dalam kelas dua, 
karena air yang peruntukannya digunakan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 
peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan peruntukan lain 
yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan 
tersebut. 
 
2.6 Teknologi Plasma  

Plasma merupakan percampuran kuasinetral dari elektron, 
radikal, ion positif dan ion negatif. Percampuran antara ion-ion 
bermuatan positif dengan elektron-elektron yang bermuatan 
negatif memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dengan gas pada 
umumnya dan materi pada fase ini disebut fase plasma. Plasma 
secara sederhana didefinisikan sebaga gas terionisasi dan 
dikenal sebagai fase materi ke empat setelah fase padat, cair, 
dan gas. Plasma dapat diciptakan dalam laboratorium dengan 
memanaskan gas tekanan rendah sehingga energi kinetik rata-
rata partikel gas dapat disamakan dengan potensial ionisasi 
atom-atom atau molekul-molekul gas (Nur dan Dea, 2011).  

Plasma memiliki beberapa jenis secara umum yang 
dikategorikan sesuai dengan temperatur dan tekanan operasi 
dari gas. Pengolahan air tergantung dari jenis polutan yang akan 
dihilangkan dan biasanya kategori jenis plasma yang digunakan 
adalam plasma dengan kondisi operasi temperatur yang rendah 
dengan tekanan tinggi. Pengolahan limbah padat, proses 
pelelahan dan penguapan dibutuhkan kondisi operasi dengan 
temperatur dan tekanan tinggi (Chang, 2009). Menurut Nur dan 
Dea (2011), reaksi plasma dalam air menyebabkan timbulnya 
sinar ultraviolet yang derajat ionisasinya bisa dikontrol dengan 
tegangan yang diaplikasikan, dengan membuat plasma dalam air 
akan dihasilkan berbagai macam spesies aktif yang hampir 
keseluruhan dari spesies aktif tersebut memiliki tingkat oksidasi 
potensial yang tinggi yang berpotensi dalam menguraikan 
kandungan senyawa organik di dalam air, disamping itu juga 
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plasma dapat menghasilkan sinar UV dan gelombang. Menurut 
Setiyana (2008), untuk menghasilkan plasma didalam 
laboratorium diperlukan suatu tabung reaktor plasma lucutan. 
Tabung reaktor plasma didalamnya berisi gas yang bertekanan 
rendah dengan dua buah elektroda yang dihubungkan dengan 
medan listrik. Elektroda jika didalam tabung reaktor plasma diberi 
tegangan sebesar V volt, akan terjadi distribusi tegangan didalam 
ruang antara katoda dan anoda. Setelah terjadi ionisasi, elektron 
lebih banyak terkumpul pada elektroda positif, sedangkan ion-ion 
positif banyak terdapat pada ruang katoda dan anoda. 
Terbentuknya plasma didalam tabung reaktor plasma 
dipengaruhi oleh parameter-parameter dalam sistem tabung 
(reaktor) seperti tekanan, jarak antar elektroda, sumber daya 
(catu daya) dan beda tegangan.  
 
2.7 Prinsip Kerja Teknologi Plasma  

Menurut Saphira et al (2017), penyisihan COD, TSS dan 
warna dengan teknologi plasma dilakukan setelah pretreatment. 
Pengolahan menggunakan teknologi plasma terhadap waktu 
kontak menunjukkan terjadinya penurunan konsentrasi COD, 
TSS, dan warna. Semakin lama waktu kontak antara plasma 
dengan limbah maka penyisihan konsentrasi limbah juga 
semakin besar, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa waktu 
hidup (lifetime) beberapa spesies aktif yang terbentuk itu sangan 
pendek. Proses plasma yang semakin panjang maka tumbukan 
antar elektron akan semakin banyak sehingga jumlah spesies 
aktif yang lebih banyak. Bertambahnya jumlah spesies aktif maka 
proses degradasi pencemar akan semakin baik. Spesies aktif 
yang terbentuk, radikal hidroksil (H2O2) merupakan spesies yang 
berperan penting dalam penguraian senyawa organik dalam 
limbah cair.  

Reaktor plasma terbuat dari bahan akrilik dikarenakan 
memiliki bahan isolator sehingga tidak mudah untuk 
menghantarkan panas dan mampu digunakan dalam waktu yang 
lama. Reaktor ini mudah dilakukan sterilisasi, pada bagian atas 
reaktor dibuat wadah tertutup yang terbuat dari akrilik dengan 
panjang sisi 16 cm yang berfungsi sebagai penghubung antara 
pompa vakum dengan reaktor plasma. Bagian penutup, 
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dipasangkan paku baut yang berfungsi sebagai kutub positif 
(anoda) dan diletakkan 2 cm diatas permukaan air limbah 
domestik yang akan diolah sehingga akan menimbulkan percikan 
listrik (arc) yang dihasilkan dari titik sambungan baut. Bagian 
bawah reaktor dipasang juga kabel yang dihubungkan dengan 
plat piringan dengan diameter 8 cm sebagai kutub negatif (katoda) 
yang diletakkan didalam air. Plat piringan ini terbuat dari stainless 
steel. 

Plasma tidak akan menimbulkan lucutan (arc) jika jarum 
kutub positif terkena permukaan limbah dikarenakan lucutan 
plasma tidak akan muncul bila berada di dalam air, sehingga agar 
terjadi lucutan pada reaktor plasma, air limbah yang berada 
didalam reaktor antara permukaan air limbah dengan jarum kutub 
positif diatur jaraknya terlebih dahulu dengan maksimal 2 cm. 
Perangkaian alat dilakukan dengan menghubungkan masing- 
masing kutub dengan rangkaian listrik. Selang dan keran yang 
telah dipasang pada penutup reaktor dihubungkan juga dengan 
pompa vakum, setelah itu pompa vakum dinyalakan terlebih 
dahulu hingga mencapai tekanan maksimal dan saklar pada 
black box siap dinyalakan lalu atur tegangan yang diinginkan 
dengan volume limbah didalam reaktor plasma 1 liter. 
Pengolahan teknologi plasma dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 
Sumber : (Savitri, 2018) 

Gambar 2.1 Rangkaian Pengolahan Teknologi Plasma 
Keterangan: 

a. Pompa vakum 
b. High Voltage Trigger Coil 
c. Reaktor Plasma 

b 

c 

a 
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2.8 Sungai Brantas  
Sungai Brantas adalah sungai terpanjang yang ada di 

provinsi Jawa Timur. Panjangnya yaitu mencapai sekitar 320 km, 
dengan daerah aliran seluas sekitar 12.000 km2. Sungai Brantas 
bermata air di Desa Sumber Brantas Kota Batu, aliran sungai 
Brantas meliputi 9 kabupaten yaitu Malang, Blitar, Tulungagung, 
Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Sidoarjo 
dan 6 kota yaitu Batu, Malang, Blitar, Kediri, Mojokerto, dan 
Surabaya. Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas sebagai dampak 
bertambahnya penduduk, kegiatan industri rumah tangga, 
kegiatan pertanian, dan kegiatan pertambangan pasir di sungai 
Brantas dapat berpengaruh terhadap kualitas airnya karena 
limbah yang dihasilkan dari kegiatan penduduk tersebut dibuang 
langsung ke sungai. Bahan-bahan terlarut yang dihasilkan oleh 
kegiatan penduduk di sekitar aliran sungai Brantas sampai 
melebihi batas-batas tertentu akan menurunkan kualitas air 
sungai karena bahan-bahan terlarut tersebut melebihi 
kemampuan sungai untuk membersihkan diri sendiri (self 
purification) maka timbulah pencemaran sungai sehingga 
berdampak buruk terhadap kehidupan biota perairan dan 
kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut 
(Alam, 2015).  

Menurut Yetti (2007), sebagian besar sungai-sungai di 
kawasan DAS Brantas Hulu Malang tidak memiliki kualitas air 
yang layak untuk peruntukan perikanan dan pertanian baik 
menurut Kep.Gubernur Jatim No.413 tahun 1987 maupun 
Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001. Kualitas air sungai 
dikawasan tersebut telah mengalami penurunan terutama 
disebabkan oleh limbah organik. Semakin menurunnya kualitas 
air sungai di kawasan DAS Brantas Hulu Malang sangat 
dipengaruhi oleh tata guna lahan dan aktivitas yang ada di sekitar 
DAS yaitu faktor keberadaan industri di sepanjang DAS dan 
permukiman penduduk yang berada dekat dengan sungai. Faktor 
yang sangat mempengaruhi penurunan kualitas air sungai 
dikawasan tersebut adalah banyaknya industri yang letaknya 
dekat dengan sungai bahkan menjadikan sungai sebagai tempat 
pembuangan limbah terutama industri gula, industri kertas, 
industri tapioka, dan industri kulit.  
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2.9 Kampung Tridi  
Tujuan utama dari pemerintah Kota Malang dalam 

pembuatan kampung wisata Tridi ini adalah untuk 
memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengelola kampung 
wisata. Harapannya dapat membuat pola pikir warga untuk turut 
berubah dengan usahanya sendiri untuk meneruskan dan 
mengembangkan kampung wisata yang berada di daerahnya 
masing-masing, sehingga selanjutnya masyarakat lokal tidak 
hanya berharap dari bantuan pemerintah Kota Malang saja. 
Walaupun pembuatan awal dari kampung wisata mayoritas 
merupakan pemberian bantuan dari pemerintah, namun 
masyarakat lokal harus belajar agar biasa mandiri (Cahyanti dan 
Anjaningrum, 2017).  Kawasan permukiman kumuh di Kampung 
Tridi ini menjadi satu bentuk atau gambaran kegagalan kota 
Malang dalam menyediakan rumah yang layak bagi seluruh 
golongan penduduk. Bahan-bahan terlarut yang dihasilkan oleh 
kegiatan penduduk di sekitar aliran sungai Brantas sampai 
melebihi batas-batas tertentu akan menurunkan kualitas air 
sungai karena bahan-bahan terlarut tersebut melebihi 
kemampuan sungai untuk membersihkan diri sendiri (self 
purification) maka timbulah pencemaran sungai sehingga 
berdampak buruk terhadap kehidupan biota perairan dan 
kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai tersebut. 
Kampung Tridi terinspirasi dari perubahan kampung Jodipan 
yang menjadi lebih bersih dan rapi serta berhasil mencuri 
perhatian masyarakat sekitarnya hingga menjadikannya 
kampung wisata. Berawal dari usulan serta dorongan wali kota 
Malang, warga kampung Tridi kemudian secara aktif ikut 
berpartisipasi dengan mengumpulkan ide-ide kreatif 
masyarakatnya, termasuk juga mereka sendiri yang melakukan 
pengecatan gambar-gambar 3D dan mengelola lingkungannya. 
Perwujudan ide warga kampung Tridi juga mendapat bantuan 
dan dukungan dari Decofresh (Fernanda dan Kusuma, 2017). 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  
Pelaksanaan penelitian “Kemampuan Pengolahan Limbah 

Domestik di Kampung Tridi dengan Teknologi Plasma untuk 
Menurunkan Beban Pencemaran di Sungai Brantas, Kota Malang 
– Jawa Timur” dilakukan pada bulan Juli 2018 – November 2018. 
Pengambilan sampel air limbah dilakukan di Kampung Tridi yang 
berlokasi di Jalan Temenggungan Ledok, Kesatrian, Belimbing, 
Kota Malang-Jawa Timur dengan koordinat -7°58’54.7” lintang 
selatan dan 112°38’17.2” bujur timur dapat dilihat pada Gambar 
3.1. Pengujian parameter COD (Chemical Oxygen Demand), 
TSS (Total Suspended Solid), minyak dan lemak pada limbah cair 
domestik dilakukan di Unit Analisis dan Pengukuran Jurusan 
Kimia FMIPA Universitas Brawijaya Malang.  

 

 
Sumber : (Google Maps, 2018) 

Gambar 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Cair Domestik  
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3.2 Alat dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tentang 

“Kemampuan Pengolahan Limbah Domestik di Kampung Tridi 
dengan Teknologi Plasma untuk Menurunkan Beban 
Pencemaran di Sungai Brantas, Kota Malang – Jawa Timur” 
meliputi :  

3.2.1 Alat 
Alat dalam penelitian ini untuk memperlancar kegiatan 

selama penelitian. Terdapat 19 alat yang digunakan dalam 
penelitian ini. Alat yang digunakan pada penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 yaitu :  

Tabel 3.1 Alat Penelitian  
No Alat Fungsi Spesifikasi 

1. Botol Sampel Menyimpan sampel yang akan di uji Kapasitas 
600 ml  

2. Jerigen Wadah untuk pengambilan air 
limbah  

Kapasitas 5 L  

3. Meteran Sebagai pengukur dimensi  

4. Coll Box Menjaga kualitas air limbah pada 
botol sampel 

 

5. Beaker glass Wadah air limbah sementara Kapasitas 
volume 1 L 

6. Turbidity meter Alat pengukuran kekeruhan   

7. Teknologi Plasma  Alat uji pengolahan limbah cair 
domestik  

 

8.  pH meter Mengukur pH sampel air sungai  

9. Termometer Mengukur suhu sampel air sungai  

10. Global Positioning 
System (GPS) 

Menentukan koordinat titik 
pengambilan sampel 

 

11. Tali  Membantu pengambilan sampel, 
pengukuran kecepatan aliran dan 
mengukur lebar sungai 
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No Alat Fungsi Spesifikasi 

12. Gayung Membantu pengambilan sampel   

13. Tongkat Membantu pengambilan sampel 
dan mengukur kedalaman sungai 

 

14. Kamera Dokumentasi penelitian  

15. Laptop Mengolah data  

16. Bolpoin  Memberi keterangan pada botol 
sampel dan mencatat data 

 

17. Stopwatch  Mengukur waktu   

18. Kertas label Memberi keterangan pada botol 
sampel 

 

19. Bola ping-pong Alat untuk mengukur kecepatan 
aliran sungai 

 

3.2.2 Bahan 
Bahan merupakan salah satu komponen yang harus 

dipersiapkan didalam penelitian. Tanpa adaya bahan dan alat 
tersebut penelitian ini sulit dilakukan. Bahan yang digunakan 
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 yaitu :  

Tabel 3.2 Bahan Penelitian 
No Alat Fungsi Spesifikasi 

1. Air limbah domestik Bahan perlakuan Volume 5 L  

 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimental, deskriptif, dan studi pustaka. Menurut Pratiwi 
(2015), metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan/subyek/obyek 
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
sebagaimana adanya. Penelitian data kuantitatif merupakan data 
yang diperoleh dari sampel populasi dan limbah cair domestik 
penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang 
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digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui total limbah cair domestik Kampung Tridi yang 
dialirkan ke Sungai Brantas. Menurut Setyanto (2005), metode 
eksperimen sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja 
peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel 
dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau 
lebih variabel lain yang di ukur. Pada penelitian ini, metode 
eksperimental digunakan sebagai bahan pengukuran lapang dan 
perlakuan uji sampel. Menurut Ganang (2013), studi pustaka 
merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. 
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang 
diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui 
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, 
maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam 
proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel 
apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni 
yang telah ada. Metode studi pustaka digunakan sebagai acuan 
dan perbandingan dalam penelitian ini. 

 
3.4 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian mengenai “Kemampuan Pengolahan 
Limbah Domestik di Kampung Tridi dengan Teknologi Plasma 
untuk Menurunkan Beban Pencemaran di Sungai Brantas, Kota 
Malang – Jawa Timur” yaitu diawali dengan identifikasi masalah 
sampai dengan penyusunan laporan Pengolahan limbah cair 
domestik ini menggunakan metode eksperimental, deskriptif, dan 
studi pustaka, pengujian limbah cair domestik dilakukan 
pengulangan masing-masing perlakuan sebanyak 3 kali. 
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan secara runtut dengan 
langkah-langkah dapat dilihat pada diagram alir Gambar 3.2.  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3.5 Pengumpulan Data  
Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di 

lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan 
penelitian. Penelitian untuk mencapai tujuan pada kegiatan 
pengumpulan data, peneliti memerlukan data yang benar yang 
dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam 
penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian diperlukan 
data primer dan data sekunder berikut penjelasannya.  

3.5.1 Data Primer  
Menurut Khozin (2013), data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dilapangan oleh orang  yang melakukan 
penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. 
Penelitian ini yang termasuk data primer yaitu : 
1. Kuesioner 

Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi 
yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, 
keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang 
utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh 
sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada 
(Saragih, 2013). Tujuan utama dalam membuat kuesioner 
yaitu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan 
tujuan survei, memperoleh informasi yang validitas. 
Kuesioner ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan air 
bersih di kampung Tridi. Kuesioner penelitian pengaruh air 
limbah domestik di kampung Tridi dapat dilihat pada 
Lampiran 3.   
- Sampel Penelitian 

Menurut Saktiana (2016), Sampel penelitian 
digunakan untuk mendapatkan gambaran dari populasi. 
Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin 
diteliti. Oleh karena itu sampel harus dilihat sebagai 
suatu gambaran populasi dan bukan populasi itu sendiri. 
Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan teknik acara sederhana (simple 
random sampling). Teknik acak sederhana adalah teknik 
yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap 
anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari 
penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. 
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Teknik acak sederhana jugs dipakai karena populasi 
tidak banyak jumlahnya (kurang dari 1000). Melihat 
pernyataan diatas maka pengambilan sampel 
menggunakan rumus dari Slovin untuk tingkat kesalahan 
10% yaitu dapat dilihat pada Persamaan 3.1 :  

n =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2………………………….(3.1) 

dimana, 
n = besaran sampel 
N = besaran populasi 
e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 
(persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
penarikan sampel) yaitu sebesar  10% dengan tingkat 
kepercayaan 90%  

2. Pengukuran Lapang 
Pengukuran lapang memiliki tujuan agar semua data 

masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil 
pengamatan dapat menjadi landasan dalam mengambil 
keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Berikut 
kegiatan pengukuran lapang dalam penelitian ini :  
- Pengukuran Debit  

Menurut Sahabuddin et al (2014), debit atau 
besarnya aliran sungai adalah volume aliran yang 
mengalir melalui suatu penampang melintang sungai 
persatuan waktu. Sampel air sungai diambil pada lokasi 
dengan debit air yang harus diketahui. Biasanya 
dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Metode 
yang digunakan dalam pengukuran debit air sungai yaitu 
metode cross section (profil sungai). Adapun rumus 
debit sungai pada Persamaan 3.2 adalah sebagai 
berikut :  

Q = A x V………………………...(3.2) 
dimana,  
Q = debit (m3/det) 
A = luas bagian penampang basah (m2) 
V = kecepatan rata-rata pada ruas penampang 
basah (m/det) 
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 Parameter yang harus diketahui untuk 
mendapatkan besarnya debit sungai yaitu luas 
penampang sungai dan kecepatan aliran sungai. Luas 
penampang sungai dapat diukur menggunakan metode 
aljabar pendekatan pendekatan analisis yang dapat 
dilihat pada Persamaan 3.3 untuk berbentuk trapesium 
:  

A = [
 𝑎+𝑏

2
] 𝑥 y……………………….(3.3) 

dimana, 
A = luas penampang basah (m2)  
a = lebar dasar sungai (m) 
b = lebar sungai (m) 
y = kedalaman sungai (m) 
 Metode Pelampung digunakan untuk menentukan 
kecepatan aliran sungai. Tata cara pengukuran 
kecepatan aliran dengan metode pelampung sebagai 
berikut :  
1. Lebar sungai dibagi menjadi 3 (tiga) segmen yaitu 

kanan-tengah-kiri; 
2. Tentukan titik 0, A, dan B beserta jaraknya; 
3. Pelampung dilepaskan dari titik 0 ke titik A terlebih 

dahulu; 
4. Setelah pelampung mencapai titik A, pengukuran 

waktu dilakukan hingga mencapai titik B dengan 
menggunakan stopwatch; 

5. Hasil pengukuran tersebut maka akan didapatkan 
variabel kecepatan (V) dengan membagi jarak (S) 
terhadap waktu (t) yang didapat dari hasil 
pengukuran; 

6. Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan 
pada setiap segmen; 

7. Rata-rata kecepatan dari 3 kali pengulangan 
tersebut dikalikan faktor koefisien yaitu 0,85, karena 
dalam perlakuan ini menggunakan pelampung pada 
permukaan air. Menurut SNI 8066:2015 cara ini akan 
mendapatkan kecepatan arus pada permukaan, 
sehingga untuk memperoleh kecepatan rata-rata 
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pada penampang sungai hasil hitungan perlu 
dikoreksi dengan koefisien antara 0,50 – 0,98. 
Koefisien yang dipakai dalam SNI 8066:2015 yaitu 
0,85. Selain itu, pengukuran dengan cara ini harus 
dilakukan beberapa kali mengingat distribusi aliran 
permukaan yang tidak merata. Dianjurkan paling 
tidak pengukuran dilakukan 3 kali, kemudian dirata-
ratakan.  

- Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu dari beberapa 

teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti akan melaksanakan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti. Tujuan dari wawancara untuk 
mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber 
yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara 
penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara 
kepada narasumber (Ningrum, 2015). Kegiatan 
wawancara dalam penelitian ini untuk mengetahui 
jumlah penduduk dan kepala keluarga di kampung Tridi, 
dan kegiatan masyarakat di kampung Tridi terkait 
penggunaan air bersih.  

3. Uji Sampel  
Tujuan dari pengujian sampel yaitu untuk mengetahui 

keakuratan data yang sampelnya diperoleh di tempat lokasi 
penelitian. Sampel air limbah cair domestik yang telah diambil 
dari Kampung Tridi segera diuji di Unit Analisis dan Pengukuran 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Brawijaya Malang. Metode 
yang digunakan dalam pengambilan sampel air Sungai Brantas 
dan limbah domestik Kampung Tridi menggunakan metode 
grab sampling dengan menggunakan 3 titik yang dapat dilihat 
pada Gambar 3.1. Metode pengambilan sampel sesaat (grab 
sample) yaitu suatu sampel diambil pada waktu tertentu dan 
sampel tersebut sudah mampu mewakili limbah atau badan air 
secara keseluruhan. Pengambilan sampel air dalam penelitian 
ini dilakukan hanya satu waktu. Titik T1 merupakan titik sebelum 
Kampung Tridi, tujuan untuk mengetahui beban pencemaran 
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Sungai Brantas sebelum masuknya limbah domestik Kampung 
Tridi. Titik T2 merupakan titik saluran utama limbah domestik 
Kampung Tridi, tujuan untuk mengetahui beban pencemaran 
limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat Kampung 
Tridi. Titik T3 merupakan titik setelah Kampung Tridi, tujuan 
untuk mengetahui beban pencemaran Sungai Brantas setelah 
masuknya limbah domestik Kampung Tridi. Berikut dibawah ini 
langkah-langkah yang dilakukan untuk uji sampel yaitu :  
- Pengambilan sampel untuk pengujian kualitas air  

Pengambilan sampel untuk mengetahui kualitas limbah cair 
domestik berdasarkan SNI 6989.59:2008 :  
a. siapkan alat pengambil contoh sesuai dengan saluran 

pembuangan;  
b. bilas alat dengan contoh yang akan diambil, sebanyak 3 

(tiga) kali;  
c. ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisis dan 

campurkan dalam penampung sementara, kemudian 
homogenkan;  

d. masukkan ke dalam wadah yang sesuai peruntukan 
analisis;  

e. lakukan segera pengujian parameter untuk mengetahui 
kualitas air:   

f. hasil pengujian parameter lapangan dicatat dalam buku 
catatan khusus; 

g. pengambilan contoh untuk parameter pengujian di 
laboratorium dilakukan pengawetan. 

- Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)  
Tahapan proses untuk analisa COD dengan alat 

spektrofotometer menurut Perum Jasa Tirta (2014) : 
A. Ketentuan Umum 

a. Pengenceran contoh uji air dilakukan apabila 
didapatkan warna kuning K2Cr2O7 yang telah 
direaksikan dengan contoh uji air berubah warna 
menjadi biru kehijauan; 

b. Pengawetan contoh uji air di dalam ruang pendingin 
dengan temperatur berkisar antara 40C-8oC; 

c. Pembuatan larutan standar dilakukan setiap analisa 
yang sekaligus sebagai kalibrasi; 



30 
 

d. Menggunakan kalibrasi standar COD minimum 5 (lima) 
variasi konsentrasi; 

e. Analisa duplo untuk contoh uji air mengacu kepada 
prosedur metode analisa dan validasi mode 
(QP/LKA/15) 

B. Peralatan 
a. UV-Visible Spektrofotometer 160; 
b. Tabung mikro COD yang mempunyai kapasitas ± 10 ml 

dan bertutup’ 
c. Reaktor COD; 
d. Mikro pipet 1 ml; 
e. Alat-alat ukur gelas’ 
f. Timbangan 

C. Bahan Penunjang Analisa 
a. Kalium Hidrogen Ptalat (HCOOC6H4COOK) 
b. Larutan campuran K2Cr2O8

- HgSO4 ± 0,02 N; 
c. Larutan H2SO4 pekat Ag2SO4; 
d. Air suling  

D. Pembuatan Kurva Kalibrasi Larutan Standar 
a. Pipet 2,5 ml larutan standar COD ke dalam tabung 

COD tambahkan larutan campuran 1,5 ml K2Cr2O7 – 
H2SO4 ± 0,02 N dan 3,5 ml H2SO4 (p) – Ag2SO4; 

b. Tutup tabung tersebut kemudian cocok; 
c. Lakukan pula untuk blanko dengan memipet 2,5 ml air 

suling, 1,5 ml K2Cr2O7 – H2SO4 ± 0,02 N dan 3,5 ml 
H2SO4 (p) – Ag2SO4; 

d. Masukkan ke dalam reaktor COD yang sebelumnya 
sudah dipanaskan pada temperatur ± 150oC (10-20 
menit); 

e. Tunggu selama ± 2 jam; 
f. Didinginkan sampai suhu kamar; 
g. Ukur konsentrasinya dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 444 nm; 
h. Persyaratan kalibrasi mengacu prosedur metode 

analisa dan validasi metode (QP/LKA/15) 
E. Pelaksanaan Analisa Contoh Uji Air 
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a. Lakukan analisa contoh uji air dengan segera, kocok 
dengan kuat terutama yang mengandung suspensi 
tinggi; 

b. Pipet contoh uji air sebanyak 2,5 ml masukkan dalam 
tabung mikro COD, tambahkan 1,5 ml larutan  K2Cr2O7 
– H2SO4 ± 0,02 N dan tambahkan 3,5 ml H2SO4 (p) – 
Ag2SO4 kocok; 

c. Panaskan pada reaktor COD 150oC dan tunggu hingga 
2 jam; 

d. Dinginkan sampai suhu kamar dan ukur 
konsentrasinya pada spektrofotometer dengan 
panjang gelombang 444 nm; 

e. Catat konsentrasi hasil analisa tersebut; 
f. Jika konsentrasi tinggi maka dilakukan pengenceran 

dengan perhitungan pada Persamaan 3.4 : 
C = A x F…………………………..(3.4) 

dimana : 
C : konsentrasi COD (mg/L) 
A : konsentrasi hasil pengukuran pada 
spektrofotometer (mg/l) 
F : faktor pengenceran 

- Pengujian Total Suspended Solid (TSS) 
Pengujian Total Suspended Solid menggunakan prinsip 

gravimetri. Prinsip dari pengujian ini adalah contoh uji yang telah 
homogen disaring dengan kertas saring yang telah ditimbang. 
Residu yang tertahan pada saringan dikeringkan hingga 
mencapai berat konstan pada suhu 103oC sampai dengan 
105oC. Kenaikan berat saringan mewakili Total Suspended 
Solid (TSS) menurut (SNI 06-6989.3-2004 atau secara 
Gravimetri). 

A. Bahan 
1. Kertas saring (glass-fiber filter) dengan beberapa jenis : 

a. Whatman Grad 934 AH, dengan ukuran pori (Particle 
Retention) 1,5 µm (Standar for TSS in water analysis). 

b. Gelman type A/E, dengan ukuran pori (Particle 
Retention) 1,0 µm (Standar filter for TSS/TDS testing in 
sanitary water analysis procedures). 
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c. E-D Scientific Specialities grade 161 (VWR brand 
grade 161) dengan ukuran pori (Particle Retention) 1,1 
µm (Recommended for use in TSS/TDS testing in 
water and wastewater). 

d. Saringan dengan ukuran pori 0,45 µm. 
2. Air Suling. 

B. Peralatan 
a. desikator yang berisi silika gel; 
b. oven, untuk pengoperasian pada suhu 103oC sampai 

dengan 105oC; 
c. timbangan analitik dengan ketelitian 0,1 mg; 
d. pengaduk magnetik; 
e. pipet volum; 
f. gelas ukur; 
g. cawan alumunium; 
h. cawan porselen/cawan Gooch; 
i. penjepit; dan 
j. kaca arloji; dan 
k. pompa vakum. 

C. Prosedur 
a. Lakukan penyaringan dengan peralatan vakum. 

Basahi saringan dengan sedikit air suling; 
b. Aduk contoh uji dengan pengaduk magnetik untuk 

memperoleh contoh uji yang lebih homogen; 
c. Pipet contoh uji dengan volume tertentu, pada waktu 

contoh diaduk dengan pengaduk magnetik; 
d. Cuci kertas saring atau saringan dengan 3 x 10 mL air 

suling, biarkan kering sempurna; 
e. Lanjutkan penyaringan dengan vakum selama 3 menit 

agar diperoleh penyaringan sempurna. Contoh uji 
dengan padatan terlarut yang tinggi memerlukan 
pencucian tambahan; 

f. Pindahkan kertas saring secara hati-hati dari peralatan 
penyaring dan pindahkan ke wadah timbang 
alumunium sebagai penyangga. Jika digunakan cawan 
Gooch pindahkan cawan dari rangkaian alatnya; 
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g. Keringkan dalam oven setidaknya selama 1 jam pada 
suhu 103oC sampai dengan 105oC, dinginkan dalam 
desikator untuk menyeimbangkan suhu dan timbang; 

h. Ulangi tahapan pengeringan, pendinginan dalam 
desikator, dan lakukan penimbangan sampai diperoleh 
berat konstan atau sampai perubahan berat lebih kecil 
dari 4% terhadap penimbangan sebelumnya atau lebih 
kecil dari 0,5 mg. 

D. Perhitungan TSS dapat dilihat pada Persamaan 3.5 yaitu : 

Mg TSS per liter = 
(A-B)x 1000

Volume contoh uji,mL
 …..(3.5) 

 dimana :  
A   : Berat kertas saring + residu, mg; 

 B : Berat kertas saring, mg 
- Pengujian Minyak dan Lemak 

Menurut Maufilda (2015), pengujian minyak dan lemak 
berdasarkan SNI 06-6989.10-2004 (Ektraksi Gravimetri):  

a. Pindahkan contoh uji ke corong pisah. Tentukan 
volume contoh uji seluruhnya (tandai botol uji atau 
timbang berat contoh uji). Bilas botol contoh uji dengan 
30 mL pelarut organik dan tambahkan pelarut pencuci 
kedalam corong pisah. 

b. Kocok dengan kuat selama 2 menit. Biarkan lapisan 
memisah, keluarkan lapisan air.  

c. Keluarkan lapisan pelarut melalui corong yang telah 
dipasang kertas saring dan 10g Na2SO4 anhidrat, yang 
keduanya telah dicuci dengan pelarut, kedalam labu 
bersih yang telah ditimbang. 

d. Jika tidak dapat diperoleh lapisan pelarut jernih 
(tembung tebus), dan terdapat emulsi lebih dari 5mL, 
lakukan sentrifugasi selama 5 menit pada putaran 200 
rpm. Pindahkan bahan yang disentrifugasi ke corong 
pisah dan keringkan lapisan pelarut melalui corong 
dengan kertas saring dan 10 g Na2SO4  yang keduanya 
telah dicuci sebelumnya, kedalam labu bersih yang 
telah ditimbang. 

e. Gabungkan lapisan air dan emulsi sisa atau padatan 
dalam corong pisah. Ekstraksi 2 kali lagi dengan 
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pelarut 30 mL tiap kalinya, sebelumnya dicuci dahulu 
wadah contoh uji dengan tiap bagian pelarut.  

f. Ulangi langkah pada point (E) jika terdapat emulsi 
dalam tahap ekstraksi berikutnya. 

g. Gabungkan ekstrak dalam labu destilasi yang telah 
ditimbang, termasuk cucian terakhir dari saringan dan 
Na2SO4 anhidrat dengan tambahan 10mL sampai 
dengan 20 mL pelarut. 

h.  Destilasi pelarut dalam penangas air pada suhu 85⁰C. 
untuk memaksimalkan perolehan kembali pelarut 
lakukan destilasi. 

i. Saat terjadi kondensasi pelarut berhenti, pindahkan 
labu dari penangas air. Dinginkan dalam desikator 
selama 30 menit pastikan labu kering dan timbang 
sampai diperoleh berat tetap.  

j. Lakukan perhitungan minyak dan lemak dengan rumus 
dapat dilihat pada Persamaan 3.6 : 

Minyak & lemak = 
(𝐴−𝐵)𝑥 1000

𝑉 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝐿)
………..(3.6) 

Keterangan : 
A = berat kertas labu + ekstrak (mg) 
B = berat labu kosong (mg) 

- Fosfat Total  
Fosfat menggunakan SNI 06 – 6989. 31 – 2005 yaitu cara 

uji kadar fosfat dengan spektrofotometer secara asam askorbat 
sebagai berikut :  
1. Pembuatan kurva kalibrasi  

a. optimalkan alat spektrofotometer sesuai dengan 
petunjuk alat untuk pengujian kadar fosfat;  

b. pipet 50 mL larutan kerja dan masukkan masing-masing 
ke dalam erlenmeyer;  

c. tambahkan 1 tetes indikator fenolftalin. Jika terbentuk 
warna merah muda, tambahkan tetes demi tetes H2SO4 
5N sampai warna hilang;  

d. tambahkan 8 mL larutan campuran dan dihomogenkan;  
e. masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer, 

baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 
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880 nm dalam kisaran waktu antara 10 menit sampai 30 
menit;  

f. buat kurva kalibrasi dari data e) di atas atau tentukan 
persamaan garis lurusnya.  

2. Prosedur  
a. pipet 50 mL contoh uji secara duplo dan masukkan 

masing-masing ke dalam erlenmeyer;  
b. tambahkan 1 tetes indikator fenolftalin. Jika terbentuk 

warna merah muda, tambahkan tetes demi tetes H2SO4 
5N sampai warna hilang;  

c. tambahkan 8 mL larutan campuran dan dihomogenkan;  
d. masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer, 

baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 
880 nm dalam kisaran waktu antara 10 menit sampai 30 
menit.  

3. Perhitungan  
Kadar fosfat (mg P/L) = C x fp………………………..(3.7) 

C = kadar yang didapat dari hasil pengukuran (mg/L);   
Fp = faktor pengenceran. 
3.5.2 Data Sekunder 

Menurut Khozin (2013), data sekunder adalah data yang 
diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-
sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk 
mendukung informasi primer yang telah diperoleh untuk 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam 
penelitian yang termasuk data sekunder yaitu studi pustaka. 
Menurut Syaibani (2012), Studi pustaka adalah segala sesuatu 
yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari informasi yang 
relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang 
diteliti, dimana informasi tersebut dapat diperoleh di buku-buku 
referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi 
pembahasan maupun sebagai dasar untuk menggunakan 
rumus-rumus tertentu dalam menganalisa dan mendesain suatu 
struktur. 
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3.6 Pengolahan Data  
Penelitian menggunakan pengolahan data secara matematis 

dengan melakukan perhitungan beban pencemaran, daya 
tampung beban pencemaran, daya dan biaya energi listrik. 
Analisa data dapat dilakukan setelah diketahui data pengujian 
dari hasil tiap parameter COD, TSS, minyak dan lemak, hasil 
beban pencemaran dan mengetahui nilai daya serta biaya energi 
listrik.  

3.6.1 Perhitungan Beban Pencemaran  
 Menurut Sahabuddin et al (2014), beban pencemaran 
adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam 
air atau air limbah. Beban pencemaran dapat dihitung 
berdasarkan pengukuran debit air dan konsentrasi limbah yang 
dapat dilihat pada Persamaan 3.7 : 

BPA = (Ca)j x Qa x f …………………………………(3.7) 
dimana, 
BPA = beban pencemaran sebenarnya (kg/hari) 
(Ca)j = kadar sebenarnya parameter (mg/L) 
Qa  = debit limbah cair sebenarnya (m3/detik)  
f = faktor konversi = 86,4 untuk parameter BOD, TSS, 
minyak dan lemak  
3.6.2 Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran  

Daya tampung sungai terhadap beban pencemaran 
menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 
tahun 2003 adalah kemampuan air pada suatu sumber air, 
untuk menerima masukan beban pencemar tanpa 
mengakibatkan air tersebut cemar. Menurut Sahabuddin et al  
(2014), beban pencemaran itu sendiri merupakan jumlah suatu 
unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. 
Beban daya tampung ditentukan dengan menggunakan metode 
neraca massa, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 
ukur konsentrasi setiap konstituen dan laju alir pada aliran 
sungai sebelum bercampur dengan sumber pencemar. Ukur 
konsentrasi setiap konstituen dan laju alir pada setiap aliran 
sumber pencemar. Perhitungan konsentrasi rata-rata pada 
aliran akhir setelah aliran bercampur dengan sumber pencemar 
dapat dilihat pada Persamaan 3.8 yaitu :  
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CR = 
∑ 𝐶𝑖 𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
 = 

∑ 𝑀𝑖

∑ 𝑄𝑖
……………………………………..(3.8) 

dimana,  
CR = konsentrasi rata-rata konstituen untuk aliran gabungan 
Ci = konsentrasi konstituen pada aliran ke-i 
Qi = laju aliran ke-i 
Mi = massa konstituen pada aliran ke-i 
3.6.3 Perhitungan Daya dan Biaya Energi Listrik  

Menurut Savitri (2018), daya listrik adalah banyaknya 
energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Satuan daya listrik 
adalah watt. Daya listrik dapat diartikan sebagai kecepatan 
energi listrik dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. 
Daya listrik dapat dilihat Persamaan 3.9.  

P = 𝐕 𝐱 𝐈……………………..................................(3.9)  
dimana,  
P  : Daya (Watt)  
V : Tegangan (Volt)  
I  : Arus (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 3.10.   

W=P x t...............................................................(3.10)   
dimana,  
W : Energi listrik yang digunakan (kWh) 
t : Waktu (hour) 

Rumus perhitungan biaya energy listrik dapat dilihat pada 
Persamaan 3.11. 

Biaya listrik = Biaya listrik/bulan/kWh x W …….(3.11) 
dimana,  
Biaya listrik/bulan : 1467,28 (kWh) 

3.6.4 Perencanaan Desain 
 Jenis teknologii pengolahan limbah domestik yang 
diguunakan harus memperhatikan beberapa hal yaitu 
karakteristik air limbah, volume limbah yang dihasilkan, dan 
standar kualitas air limbah yang ditetapkan UU. Kriteria desain 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu mampu mengolah 
air limbah dibawah baku mutu, tidak membutuhkan lahan yang 
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luas, perawatan dan pengolahan yang mudah, biaya dan energi 
yang dilakukan untuk operasi pengolahan rendah. Penelitian ini 
menggunakan parameter COD, Phospat Total, TSS, minyak 
dan lemak.  
 Pengolahan Kampung Tridi denganTeknologi Plasma 
tidak menggunakan pompa atau tekanan, sehingga air limbah 
mengalir secara gravitasi menggunakan hukum Bernoulli. 
Rumus hukum Bernoulli untuk mendapatkan headloss dengan 
Persamaan 3.12 :  

Δℎ = 𝐻𝑓 = 𝑓 
𝐿

𝑑
 
𝑉2

2𝑔
 .................................................. (3.12) 

dimana: 
Δh  : beda tinggi (m) 
f  : faktor gesekan Darcy (64/Re) 
L : panjang pipa (m) 
d : diameter pipa (m) 
v : kecepatan pipa (m/s) 

Debit maksimum yang terjadi pada saat musim hujan 
perlu diperhatikan, sehingga pengolahan IPAL di Kampung Tridi 
dapat berjalan dengan lancar. Perhitungan ketinggian IPAL perlu 
diperhatikan agar pengolahan berjalan dengan lancar dan tidak 
merusak alat IPAL pada saat terjadi banjir atau debit puncak di 
kawasan tersebut. Ketinggian IPAL juga digunakan untuk 
menyesuaikan penempatan pengolahan limbah. Ketinggian IPAL 
dapat menggunakan Persamaan 3.13 :  

𝑄 = 𝐴
1

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑠1/2 ................................................... (3.13) 

dimana: 

Q : debit banjir rencana (m3/s) 
A : luas penampang (m2) 

Rh : Radius Hidraulik (m) = 
𝐴

𝑃
=

𝑙 ℎ

𝑙+2ℎ
  

P : keliling penampang basah (m) 
S : slope (0.01) 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
4.1.1 Sungai Brantas 

Sungai Brantas adalah sungai yang mengalir dan 
melewati Kampung Tridi RW 12 Kelurahan Kesatrian yang 
dijadikan sebagai lokasi penelitian. Aliran Sungai Brantas yang 
melewati lokasi ini merupakan salah satu aliran utama yang 
melintas dari Kota Batu ke Jembatan Pendem hingga Jembatan 
Soekarno Hatta, kemudian melewati Jembatan Hotel Kartika 
Graha hingga Jembatan Brantas dan Jembatan antara 
Kampung Tridi dan Kampung Warna Warni. Menurut Yetti 
(2007), sebagian besar sungai-sungai di kawasan DAS Brantas 
Hulu Malang tidak memiliki kualitas air yang layak untuk 
peruntukan perikanan dan pertanian baik menurut 
Kep.Gubernur Jatim No.413 tahun 1987 maupun Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di 
Provinsi Jawa Timur. Faktor yang sangat mempengaruhi 
penurunan kualitas air sungai dikawasan tersebut adalah 
banyaknya industri yang letaknya dekat dengan sungai bahkan 
menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah 
terutama industri gula, industri kertas, industri tapioka, dan 
industri kulit.  Sebagian besar wilayah yang dialiri Sungai 
Brantas disekitar lokasi penelitian adalah pemukiman penduduk 
seperti Kampung Biru, Kampung Warna-Warni, dan Kampung 
Tridi. 

Pengukuran lapang untuk pengambilan sampel dan uji 
kualitas air dilakukan 3 titik yang diberi nama T1, T2, dan T3. 
Penentuan titik lokasi ini dipilih berdasarkan pada kondisi 
dimasing-masing titik. Jarak antara T1 ke T2 yaitu 17,30 meter 
dan jarak antara T2 ke T3 yaitu 139,21 meter. Total jarak dari 
T1 ke T3 yaitu 156,51 meter. Titik pengambilan sampel dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Lokasi penelitian dan pengambilan 
sampel dapat dilihat pada Gambar 4.1. Lokasi pengambilan 
sampel untuk penelitian ini yaitu :  
a. T1 berada pada titik (upstream) hulu, yaitu titik aliran air 

Sungai Brantas sebelum masuknya saluran limbah 
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domestik dari Kampung Tridi. Titik 1 memiliki koordinat 
7⁰58’57.59” LS dan 112⁰38’17.68” BT.  

b. T2 merupakan outlet air limbah domestik Kampung Tridi, 
Kota Malang. Titik 2 memiliki koordinat 7⁰58’57.07” LS dan 
112⁰38’14.92” BT.  

c. T3 berada pada titik (downstream) hilir, yaitu titik aliran air 
Sungai Brantas setelah menerima limbah domestik dari 
Kampung Tridi atau sudah tidak ada lagi saluran limbah 
domestik yang masuk dari Kampung Tridi. Titik 3 memiliki 
koordinat 7⁰59’00.40” LS dan 112⁰38’17.59” BT. 

 
Sumber : (Google Earth, 2019) 

Gambar 4.1 Wilayah Lokasi Penelitian Sungai Brantas di 
Kampung Tridi 

4.1.2 Kampung Tridi, RW 12 Kelurahan Kesatrian 
Sejarah perkembangan Kampung Tridi RW 12 Kelurahan 

Kesatrian tidak lepas dari keberadaan Stasiun Kota Malang. 
Kampung Tridi RW 12 Kelurahan Kesatrian pada awalnya 
merupakan perumahan yang diperuntukkan khusus untuk 
pegawai PT KAI. Awal berdirinya perkampungan tersebut, 
hanya terdapat 15 rumah yang merupakan rumah pegawai PT. 
KAI. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, 
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maka bertambah pula hunian-hunian di RW 12. Kebutuhan 
akan rumah tinggal menyebabkan masyarakat umum mulai 
berdatangan dan bermukim di wilayah RW 12 hingga saat ini.  

Kelurahan Kesatrian memiliki ketinggian 700 meter di atas 
permukaan laut dan mempunyai ketinggian yang bervariasi. 
Topografi di Kelurahan Kesatrian secara garis besar merupakan 
dataran tinggi. Jenis tanah yang ada di wilayah RW 12 hampir 
sama dengan jenis tanah di Kelurahan Kesatrian maupun 
Kelurahan Kesatrian, yaitu berupa tanah alluvial kelabu 
kehitaman. Iklim di Kelurahan Kesatrian berkisar antara 24,30⁰C 
– 32,20⁰C dengan curah hujan rata-rata 1183 mm/tahun. 
Penggunaan ruang di wilayah RW 12 Kelurahan Kesatrian 
dimanfaatkan utamanya sebagai sarana interaksi antar warga, 
selain itu juga digunakan oleh wisatawan.  

Wilayah RW 12 Kelurahan Kesatrian merupakan 
perkampungan padat penduduk yang terletak di bantaran 
sungai. Kondisi bangunan-bangunan rumah pada RW 12 
merupakan bangunan dengan kepadatan tinggi, antara satu 
bangunan dengan bangunan lain menempel sehingga tidak 
memiliki garis sepadan samping bangunan. Saluran drainase di 
wilayah RW 12 berupa saluran terbuka dan tertutup. Saluran 
drainase terbuka berada pada jalan utama kampung. Jenis 
limbah yang berasal dari Kampung Tridi berupa limbah 
domestik yang berasal dari kegiatan sehari-hari. Sistem 
pembuangan limbah domestik di Kampung Tridi langsung 
dibuang ke saluran drainase atau sungai. Kegiatan MCK di 
Kampung Tridi, sebagian besar masyarakat sudah memiliki 
MCK pribadi. Rumah-rumah Kampung Tridi yang berada di tepi 
sungai, belum memiliki septictank sehingga limbah langsung 
dialirkan ke sungai. Jumlah penduduk di Kampung Tridi sebesar 
588 jiwa yang terdiri dari 209 KK. 
 

4.2 Analisis Kuesioner  
Penelitian ini terdapat kegiatan kuesioner yang digunakan 

untuk menentukan jam puncak dalam pembuangan air limbah 
domestik Kampung Tridi RW 12 Kelurahan Kesatrian. Jenis 
limbah yang berasal dari Kampung Tridi berupa limbah domestik 
yang berasal dari kegiatan sehari-hari atau kegiatan rumah 
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tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tridi RW 12 
Kelurahan Kesatrian. Kuesioner diberikan kepada responden 
yang diambil dari 4 RT di wilayah tersebut. Kampung Tridi RW 12 
Kelurahan Kesatrian memiliki jumlah KK sebesar 209 KK yang 
terdiri dari RT 01, 02, 03, dan 04. Jumlah responden yang 
dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 85. Kegiatan 
kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 14.  

4.2.1 Gambaran Umum Responden  
1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis kelamin yang dilakukan untuk responden 
kuesioner ini yaitu perempuan dan laki-laki. Responden 
kuesioner berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 
4.1. Jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 
42 orang, sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin 
perempuan didapatkan sebanyak 43 orang. Persentase untuk 
responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 49,4%, 
sedangkan persentase responden dengan jenis kelamin 
perempuan sebesar 50,6%. Jumlah responden kedua jenis 
kelamin hampir sama, hal ini dikarenakan pelaksanaan 
penyebaran kuesioner di Kampung Tridi RW 12 Kelurahan 
Kesatrian berlangsung selama 4 hari, sehingga jumlah 
responden untuk kedua jenis kelamin tidak memiliki perbedaan 
yang jauh.  
Tabel 4.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-Laki  42  49,4% 

Perempuan 43 50,6% 

Sumber : Data Primer, 2018 
2. Responden Berdasarkan Lokasi RT  

Kampung Tridi RW 12, Kelurahan Kesatrian, Kota 
Malang terdiri dari 4 RT. Catatan Data RW 12 Kelurahan 
Kesatrian Tahun 2018, jumlah KK pada RT 01, RT 02, RT 03, 
dan RT 04 terdiri dari 58 KK, 35KK, 59 KK, dan 57 KK. 
Penyebaran kuesioner dilakukan di setiap lokasi RT untuk 
mengisi kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Banyaknya 
responden dari setiap lokasi RT dapat dilihat pada Tabel 
4.2.Jumlah responden pada RT 01 diperoleh sebesar 18,82% 
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(16 orang), RT 02 diperoleh sebesar 20% (17 orang), RT 03 
diperoleh sebesar 24,71% (21 orang), dan RT 04 diperoleh 
sebesar 36,47% (31 orang). Berdasarkan data yang diperoleh, 
dapat diketahui bahwa persentase jumlah responden paling 
banyak yaitu RT 03 dan RT 04.  
Tabel 4.2 Responden berdasarkan Lokasi RT 

RT Jumlah Responden Persentase (%) 

01 16 18,82% 

02 17 20% 

03 21 24,71% 

04 31 36,47% 

Sumber : Data Primer, 2018 
3. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Kampung Tridi memiliki beragam pekerjaan yang 
dilakukan oleh masyarakat tersebut. Responden berdasarkan 
pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Jumlah responden 
berdasarkan pekerjaan untuk Ibu Rumah Tangga (IRT) 
diperoleh sebesar 23,53% (20 orang). Jumlah responden untuk 
Asisten Rumah Tangga (ART) diperoleh sebesar 1,18% (1 
orang). Jumlah responden untuk buruh diperoleh sebesar 
5,88% (5 orang). Jumlah responden untuk karyawan swasta 
diperoleh sebesar 25,88% (22 orang). Jumlah responden untuk 
pedagang diperoleh sebesar 15,29% (13 orang). Jumlah 
responden untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperoleh sebesar 
1,18% (1 orang). Jumlah responden untuk pensiunan diperoleh 
sebesar 2,35% (2 orang). Jumlah responden untuk supir 
diperoleh sebesar 1,18% (1 orang). Jumlah responden untuk 
tukang parkir diperoleh sebesar 2,35% (2 orang). Jumlah 
responden untuk wiraswasta diperoleh sebesar 20% (17 orang). 
Jumlah responden untuk belum bekerja diperoleh sebesar 
1,18% (1 orang). Jenis pekerjaan yang didapatkan dari hasil 
responden paling banyak yaitu Ibu Rumah Tangga (IRT), 
Karyawan Swasta, dan Wiraswasta.  
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Tabel 4.3 Responden berdasarkan Pekerjaan 
Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) 

IRT 20 23,53% 

ART 1 1,18% 

Buruh 5 5,88% 

Karyawan Swasta 22 25,88% 

Pedagang 13 15,29% 

PNS 1 1,18% 

Pensiunan  2 2,35% 

Supir  1 1,18% 

Tukang Parkir 2 2,35% 

Wiraswasta 17 20% 

Belum Bekerja 1 1,18% 

Sumber : Data Primer, 2018 
4. Responden Berdasarkan Umur 

Umur responden yang dilakukan pada saat kegiatan 
penyebaran kuesioner di Kampung Tridi memiliki beragam 
umur. Umur responden tersebut sekitar 16 tahun sampai 65 
tahun. Hasil dari responden berdasarkan umur dapat dilihat 
pada Tabel 4.4. Jumlah responden berdasarkan umur untuk 16 
– 25 tahun diperoleh sebesar 10,59% (9 orang). Jumlah 
responden untuk 26 – 35 tahun diperoleh sebesar 35,29% (30 
orang). Jumlah responden untuk 36 – 45 tahun diperoleh 
sebesar 23,53% (20 orang). Jumlah responden untuk 46 – 55 
tahun diperoleh sebesar 17,65% (15 orang). Jumlah responden 
untuk 56 – 65 tahun diperoleh sebesar 12,94% (11 orang).  
Tabel 4.4 Responden berdasarkan Umur  

Umur (Tahun) Jumlah Responden Persentase (%) 

16-25  9 10,59% 
26-35 30 35,29% 

36-45 20 23,53% 

46-55 15 17,65% 

56-65 11 12,94% 

Sumber : Data Primer, 2018 
5. Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga  

Total anggota keluarga dari responden yang digunakan 
dalam kegiatan penyebaran kuesioner berjumlah 85 KK. Hasil 
dari responden berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat 
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dilihat pada Tabel 4.5. Jumlah anggota keluarga yang paling 
banyak dari hasil penelitian dalam 1 rumah yaitu 3 dan 4 orang 
sebesar 29,41% (25 orang). Jumlah rata-rata anggota keluarga 
yang diketahui disetiap rumahnya akan digunakan untuk 
mengetahui rata-rata jumlah atau kuantitas limbah domestik 
yang dihasilkan per rumahnya.  
Tabel 4.5 Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah Anggota Keluarga Jumlah Responden Persentase (%) 

2  12 14,11% 

3 25 29,41% 

4 25 29,41% 

5 15 17,65% 

6 4 4,71% 

7 4 4,71% 

Sumber : Data Primer, 2018 
4.2.2 Analisis Jawaban Responden 
1. Frekuensi Mandi 

Mandi merupakan salah satu kegiatan rumah tangga 
yang selalu dilakukan dan dibutuhkan oleh setiap orang. 
Kegiatan mandi tersebut dapat menghasilkan air limbah yang 
berasal dari pemakaian sabun mandi, shampo, pasta gigi, 
sabun cuci muka, dan lain sebagainnya. Air limbah tersebut 
dapat mempengaruhi beban pencemaran air sungai. Hasil 
frekuensi mandi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tridi 
mayoritas melakukan kegiatan mandi 2 kali sehari. Frekuensi 
mandi di Kampung Tridi dapat dilihat pada Tabel 4.6.  
Tabel 4.6 Frekuensi Mandi Setiap Orang 

Frekuensi Jumlah Responden Persentase (%) 

1  0 0% 

2 77 90,59% 

>2 8 9,41% 

Sumber : Data Primer, 2018 
2. Kebiasaan Waktu Mandi 

Setiap orang untuk melakukan kegiatan mandi 
umumnya sebanyak 2 kali/hari yaitu pada waktu pagi dan sore. 
Kebiasan waktu mandi di pagi dan siang hari dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebiasaan waktu 
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mandi warga Kampung Tridi pada waktu pagi lebih banyak 
melakukan kegiatan mandi sekitar pukul 05.00 – 08.00 pagi. Hal 
ini dikarenakan banyak warga Kampung Tridi yang melakukan 
kegiatan kerja untuk orang dewasa dan kegiatan sekolah untuk 
pelajar. Hasil persentase waktu mandi pagi hari pada pukul 
sebelum jam 06.00 sebesar 47,06% (40 orang). Hasil 
persentase waktu mandi pada pukul 06.00 – 08.00 sebesar 
49,41% (42 orang). Hasil persentase waktu mandi pada pukul 
setelah jam 08.00 sebesar 3,53% (3 orang).  

Hasil persentase waktu mandi siang hari pada pukul 
sebelum jam 16.00 sebesar 17,65% (15 orang). Hasil 
persentase waktu mandi pada pukul 16.00 – 18.00 sebesar 
67,06% (59 orang). Hasil persentase waktu mandi pada pukul 
setelah jam 18.00 sebesar 15,29% (13 orang). Kebiasan waktu 
mandi di siang hari untuk warga Kampung Tridi lebih banyak 
melakukan pada pukul 16.00 – 18.00, hal ini dikarenakan pada 
jam tersebut warga Kampung Tridi sudah selesai melakukan 
aktivitas kegiatan sehari-hari.  
Tabel 4.7 Kebiasaan Waktu Mandi 

Waktu Jumlah Responden Persentase (%) 

Pagi   

Sebelum 06.00 40 47,06% 

06.00 – 08.00 42 49,41% 

Setelah 08.00 3 3,53% 

Siang   

Sebelum 16.00 15 17,65% 

16.00 – 18.00 57 67,06% 

Setelah 18.00 13 15,29% 

Sumber : Data Primer, 2018 
3. Kebiasaan Waktu Memasak  

Memasak merupakan salah satu kegiatan rumah tangga 
yang dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kegiatan 
memasak dapat memicu timbulnya limbah cair domestik, 
terutama pada kegiatan mencuci peralatan masak, mencuci 
sayuran dan daging, mencuci piring dari sisa makanan dan sisa 
minyak, dan kegiatan lainnya. Kebiasaan waktu memasak pada 
pagi dan siang hari dapat dilihat pada Tabel 4.8. Hasil penelitian 
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didapatkan bahwa kebiasaan waktu memasak warga Kampung 
Tridi pada waktu pagi lebih banyak melakukan kegiatan 
memasak pukul sebelum jam 06.00 pagi. Hal ini dikarenakan 
banyak warga Kampung Tridi untuk setiap keluarga 
menyiapkan sarapan pagi untuk anggota keluarga yang akan 
melakukan kegiatan sekolah dan kegiatan bekerja. Hasil 
persentase waktu memasak pagi hari pada pukul sebelum jam 
06.00 sebesar 56,47% (48 orang). Hasil persentase waktu 
memasak pada pukul 06.00 – 08.00 sebesar 38,82% (33 orang). 
Hasil persentase waktu memasak pada pukul setelah jam 08.00 
sebesar 4,71% (4 orang). 

Hasil persentase waktu memasak siang hari pada pukul 
sebelum jam 16.00 sebesar 3,53% (3 orang). Hasil persentase 
waktu memasak pada pukul 16.00 – 18.00 sebesar 29,41% (25 
orang). Hasil persentase waktu memasak pada pukul setelah 
jam 18.00 sebesar 2,35% (2 orang). Kegiatan memasak pada 
siang hari lebih sedikit dibandingkan pada pagi hari karena 
warga Kampung Tridi lebih banyak melakukan masak hanya 1 
kali/hari dan di waktu pagi hari.  
Tabel 4.8 Kebiasaan Waktu Memasak 

Waktu Jumlah Responden Persentase (%) 

Pagi   

Sebelum 06.00 48 56,47% 

06.00 – 08.00 33 38,82% 

Setelah 08.00 4 4,71% 

Siang   

Sebelum 16.00 3 3,53% 

16.00 – 18.00 25 29,41% 

Setelah 18.00 2 2,35% 

Sumber : Data Primer, 2018 
4. Kebiasaan Waktu Mencuci Peralatan Masak  

Kegiatan mencuci peralatan masak biasa dilakukan 
setelah kegiatan memasak sudah selesai. Kegiatan mencuci 
peralatan masak berpengaruh terhadap timbulnya limbah 
domestik karena hasil cucian peralatan masak dan sisa 
makanan yang menggunakan sabun sehingga dapat 
mempengaruhi kualitas air sungai. Kegiatan tersebut oleh 
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masyarakat Kampung Tridi dilakukan pada pagi hari dan siang 
hari. Hasil penelitian didapatkan kegiatan mencuci peralatan 
masak lebih banyak dilakukan di pagi hari dibandingkan di siang 
hari, dapat dilihat pada Tabel 4.9.  Waktu mencuci peralatan 
masak di pagi hari pukul sebelum jam 06.00 sebesar 56,47% 
(48 orang).  Waktu mencuci peralatan masak pada waktu 06.00 
– 08.00 sebesar 38,82% (33 orang). Waktu mencuci peralatan 
masak setelah jam 08.00 sebesar 4,71% (4 orang).  

Hasil persentase waktu mencuci peralatan masak di 
siang hari pukul sebelum jam 16.00 sebesar 3,53% (3 orang). 
Waktu mencuci peralatan masak pada waktu 16.00 – 18.00 
sebesar 29,41% (25 orang). Waktu mencuci peralatan masak 
setelah jam 18.00 sebesar 2,35% (2 orang). Hasil penelitian 
didapatkan bahwa pada pukul sebelum jam 06.00 merupakan 
kegiatan mencuci peralatan masak yang paling banyak 
dibandingkan waktu lainnya, hal ini dikarenakan warga 
langsung mencuci peralatan masak setelah melakukan 
kegiatan masak selesai. 
Tabel 4.9 Kebiasaan Mencuci Peralatan Masak 

Waktu Jumlah Responden Persentase (%) 

Pagi   

Sebelum 06.00 48 56,47% 

06.00 – 08.00 33 38,82% 

Setelah 08.00 4 4,71% 

Siang   

Sebelum 16.00 3 3,53% 

16.00 – 18.00 25 29,41% 

Setelah 18.00 2 2,35% 

Sumber : Data Primer, 2018 
5. Kebiasaan Waktu Mencuci Pakaian  

Mencuci pakaian merupakan salah satu kegiatan rumah 
tangga yang biasa dilakukan oleh setiap keluarga. Kegiatan 
mencuci pakaian juga menimbulkan limbah domestik sehingga 
berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Waktu mencuci 
pakaian yang dilakukan setiap rumah berbeda-beda. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa kegiatan mencuci pakaian banyak 
dilakukan di pagi hari dibandingkan siang hari, dapat dilihat 
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pada Tabel 4.10. Waktu mencuci pakaian di pagi hari pukul 
sebelum jam 06.00 sebesar 21,18% (18 orang).  Waktu mencuci 
pakaian pada waktu 06.00 – 08.00 sebesar 54,12% (46 orang). 
Waktu mencuci pakaian setelah jam 08.00 sebesar 17,65% (15 
orang).  

Hasil persentase waktu mencuci pakaian di siang hari 
pukul sebelum jam 16.00 sebesar 3,53% (3 orang). Waktu 
mencuci pakaian pada waktu 16.00 – 18.00 sebesar 1,18% (1 
orang). Waktu mencuci pakaian setelah jam 18.00 sebesar 
5,88% (5 orang). Hasil penelitian didapatkan bahwa pada pukul 
06.00 – 08.00 merupakan kegiatan mencuci pakaian yang 
paling banyak dibandingkan waktu lainnya.   
Tabel 4.10 Kebiasaan Mencuci Pakaian 

Waktu Jumlah Responden Persentase (%) 

Pagi   

Sebelum 06.00 18 21,18% 

06.00 – 08.00 46 54,12% 

Setelah 08.00 15 17,65% 

Siang   

Sebelum 16.00 3 3,53% 

16.00 – 18.00 1 1,18% 

Setelah 18.00 5 5,88% 

Sumber : Data Primer, 2018 
6. Frekuensi Mencuci Pakaian 

Masyarakat Kampung Tridi untuk frekuensi melakukan 
kegiatan mencuci pakaian berbeda-beda. Kegiatan mencuci 
pakaian merupakan salah satu kegiatan yang juga 
menimbulkan limbah domestik dari pemakaian deterjen, 
pewangi, pemutih, dan sebagainya. Kegiatan tersebut sangat 
berpengaruh terhadap penurunan kualitas air sungai. Hasil 
frekuensi mencuci pakaian dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
Kegiatan mencuci pakaian dengan frekuensi setiap hari sebesar 
38,82% (38 orang). Kegiatan mencuci pakaian dengan 
frekuensi 2-3 kali seminggu sebesar 58,82% (50 orang). 
Kegiatan mencuci pakaian dengan frekuensi 1 kali seminggu 
sebesar 2,36% (2 orang). Hasil penelitian didapatkan bahwa 
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frekuensi mencuci pakaian paling banyak yaitu 2-3 kali 
seminggu.  
Tabel 4.11 Frekuensi Mencuci Pakaian 

Frekuensi Jumlah Responden Persentase (%) 

Setiap Hari 33 38,82% 

2-3 kali seminggu 50 58,82% 

1 kali seminggu 2 2,36% 

Sumber : Data Primer, 2018 
7. Sumber Air yang Digunakan 

Air merupakan kebutuhan pokok yang digunakan untuk 
kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus), memasak, mencuci 
pakaian, dan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air 
yang digunakan masyarakat Kampung Tridi yaitu air tanah dan 
air PDAM. Hasil penelitian didapatkan pemenuhan kebutuhan 
air bersih masyarakat Kampung Tridi lebih banyak 
menggunakan air PDAM dibandingkan air tanah. Persentase 
penggunaan sumber air yang digunakan masyarakat Kampung 
Tridi dapat dilihat pada Tabel 4.12. Penggunaan sumber air 
tanah di wilayah tersebut sebesar 29,41% (25 orang). 
Penggunaan sumber air PDAM sebesar 70,59% (60 orang).  
Tabel 4.12 Sumber Air yang Digunakan 

Sumber Jumlah Responden Persentase (%) 

Air Sumur/Tanah 25 29,41% 

Air PDAM 60 70,59% 

Lainnya  0 0% 

Sumber : Data Primer, 2018 
8. Pembuangan Tinja (Black Water) 

Pembuangan tinja adalah salah satu limbah rumah 
tangga yang berasal dari kegiatan MCK atau limbah black 
water. Pembuangan tinja di Kampung Tridi ada yang belum 
memiliki septictank. Masyarakat Kampung Tridi yang tidak 
memiliki septictank merupakan rumah-rumah yang berada di 
tepi sungai. Limbah rumah tangga yang berasal dari 
pembuangan tinja (black water) di wilayah Kampung Tridi dapat 
dilihat pada Tabel 4.13. Hasil persentase pembuangan tinja 
dialirkan langsung ke sungai sebesar 42,35% (36 orang). Hasil 
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persentase pembuangan tinja menggunakan septictank 
sebesar 57,65% (49 orang).  
Tabel 4.13 Pembuangan Tinja (Black Water) 

Pembuangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Wc “cemplung” di sungai 0 0% 

Wc dirumah lalu dialirkan  ke 
sungai 

36 42,35% 

Wc menggunakan Septictank  49 57,65% 

Sumber : Data Primer, 2018 
9. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Grey Water) 

Pembuangan air limbah rumah tangga (grey water) 
merupakan salah satu kegiatan rumah tangga seperti kegiatan 
mandi, mencuci pakaian dan peralatan masak. Kegiatan rumah 
tangga tersebut dapat menimbulkan limbah domestik yang 
dapat mempengaruhi kualitas air sungai. pembuangan air 
limbah rumah tangga (grey water) oleh masyarakat Kampung 
Tridi dapat dilihat pada Tabel 4.14. Pembuangan limbah grey 
water yang dialirkan langsung ke sungai sebesar 15,29% (13 
orang). Pembuangan limbah grey water yang dialirkan melalui 
saluran gorong-gorong sebesar 84,71% (72 orang), sedangkan 
responden pembuangan limbah grey water diresapkan ketanah 
tidak ada. Masyarakat yang mengalirkan air limbah rumah 
tangga (grey water) langsung ke sungai adalah masyarakat 
yang rumahnya berada dekat tepi sungai. 
Tabel 4.14 Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Grey 

Water) 
Saluran Jumlah Responden Persentase (%) 

Langsung ke Sungai 13 15,29% 

Gorong-Gorong 72 84,71% 

Resap ke Tanah 0 0% 

Sumber : Data Primer, 2018 
10. Rata-Rata Konsumsi Air PDAM 

Air merupakan kebutuhan pokok yang digunakan untuk 
kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus), memasak, mencuci 
pakaian, dan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air 
yang digunakan masyarakat Kampung Tridi yaitu air tanah dan 
air PDAM. Hasil penelitian didapatkan pemenuhan kebutuhan 
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air bersih masyarakat Kampung Tridi lebih banyak 
menggunakan air PDAM dibandingkan air tanah. Penggunaan 
sumber air PDAM yang didapatkan dari kuesioner memiliki 
jumlah responden sebesar 70,59% (60 orang). Data yang 
didapatkan pada harga dalam penggunaan air PDAM yaitu 
biaya air PDAM yang digunakan selama sebulan setiap kepala 
keluarga. Data biaya pemakaian air PDAM/bulan tersebut 
kemudian dibagi harga setiap 1 m3 air yaitu Rp. 3.200 . Harga 
air PDAM setiap kepala keluarga dalam 1 bulan dibagi 30 hari 
untuk memperoleh pemakaian air setiap harinya sehingga 
diperoleh nilai 0,38 m3/hari. Kemudian hasil pemakaian air 
setiap hari (m3/hari) per kepala keluarga dibagi dengan jumlah 
anggota keluarga dari setiap kepala keluarga, maka diperoleh 
nilai 0,135 m3/hari/orang. Nilai pemakaian air dalam bentuk 
m3/hari/orang dapat dikonversi menjadi L/hari/orang dengan 
dikali 1000, sehingga dari perhitungan konversi tersebut 
diperoleh penggunaan air PDAM dalam satu hari rata-rata 
sebesar 135 L/orang/hari.  
11. Kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) 

Kegiatan MCK merupakan salah satu kegiatan rumah 
tangga yang diperlukan oleh masyarakat setiap harinya. 
Kegiatan tersebut dapat menimbulkan dan meningkatkan 
limbah domestik sehingga mempengaruhi kualitas air sungai di 
Kampung Tridi. Kegiatan MCK yang dilakukan oleh masyarakat 
Kampung tridi dapat dilihat pada Tabel 4.15. Tidak semua 
masyarakat Kampung Tridi memiliki kamar mandi pribadi 
sehingga mereka yang tidak memiliki kamar mandi pribadi untuk 
melakukan kegiatan MCK menggunakan kamar mandi umum 
yang telah tersedia di lingkungan Kampung Tridi. Kamar mandi 
umum yang tersedia berada di RT 01, 02, dan 03. Kegiatan 
MCK menggunakan kamar mandi pribadi sebesar 65,88% (56 
orang). Kegiatan MCK menggunakan kamar mandi umum 
sebesar 34,112% (29 orang). 
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Tabel 4.15 Kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) 
Kamar Mandi Jumlah Responden Persentase (%) 

Pribadi 56 65,88% 
Umum 29 34,12% 

Lainnya  0 0% 

Sumber : Data Primer, 2018 
12. Jumlah Kamar Mandi 

Kamar mandi merupakan salah satu ruangan yang 
sangat penting digunakan untuk kegiatan MCK. Tidak semua 
masyarakat Kampung Tridi memiliki kamar mandi pribadi, 
sehingga jawaban responden untuk kuesioner ini digunakan 
bagi masyarakat yang memiliki kamar mandi pribadi. Hasil 
penelitian didapatkan jawaban responden yang memiliki kamar 
mandi pribadi yaitu semua menjawab hanya memiliki satu 
kamar mandi. Jumlah kamar mandi di Kampung Tridi dapat 
dilihat pada Tabel 4.16 . Responden yang menjawab jumlah 
kamar mandi 1 sebesar 65,88% (56 orang), sedangkan untuk 
kamar mandi berjumlah > 2 tidak ada.  
Tabel 4.16 Jumlah Kamar Mandi 

Jumlah Kamar Mandi Jumlah Responden Persentase (%) 

1 56 65,88% 

2 0 0% 

>2 0 0% 

Sumber : Data Primer, 2018 
13. Penghasilan Rata-Rata Tiap Bulan 

Penghasilan masyarakat di Kampung Tridi berbeda-
beda sesuai dengan pekerjaan atau usaha yang dimiliki oleh 
setiap kepala keluarga. Penghasilan rata-rata tiap bulan 
masyarakat Kampung Tridi dapat dilihat pada Tabel 4.17 . 
Penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar < Rp. 1 Juta 
didapatkan persentase dari responden yaitu 34,12% (29 orang). 
Penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 1 Juta – 3 Juta 
didapatkan persentase dari responden yaitu 61,18% (52 orang). 
Penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 3 Juta – 5 Juta 
didapatkan persentase dari responden yaitu 3,53% (3 orang). 
Penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar > Rp. 5 Juta 
didapatkan persentase dari responden tidak ada. Sebagian 
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besar masyarakat Kampug Tridi memiliki jumlah penghasilan 
rata-rata tiap bulan Rp. 1 Juta – 3 Juta.  
Tabel 4.17 Penghasilan Rata-Rata Tiap Bulan 

Penghasilan Jumlah Responden Persentase (%) 

< Rp. 1 Juta 29 34,12% 

Rp. 1 Juta – 3 Juta 52 61,18% 

Rp. 3 Juta – 5 Juta 3 3.53% 

> Rp. 5 Juta 0 0% 

Sumber : Data Primer, 2018 
4.2.3 Analisis Jam Puncak Pembuangan Air Limbah 
Domestik 

Kegiatan kuesioner merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk mengetahui informasi terkait kegiatan yang ada di 
Kampung Tridi seperti kegiatan memasak, mencuci pakaian 
dan peralatan masak, kegiatan MCK, dan penggunaan air. 
Kuesioner ini juga membantu untuk mengetahui dan 
menentukan jam puncak pembuangan air limbah domestik yang 
dilakukan oleh masyarakat Kampung Tridi, sehingga dapat 
menentukan waktu untuk pengambilan sampel dalam 
mengetahui beban pencemaran limbah domestik dan air 
sungai. Kegiatan penyebaran kuesioner di Kampung Tridi 
dilakukan pada tanggal 1, 2, 4, dan 5 November 2018 atau 
selama 4 hari. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan jumlah 
responden yang dapat mewakili jawaban dari kuesioner didalam 
penelitian ini. Hasil penyebaran kuesioner didapatkan jumlah 
responden sebesar 85 orang, yang mana jumlah tersebut sudah 
mampu mewakili jawaban dari kuesioner terkait limbah 
domestik di Kampung Tridi.  
 Kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah 
domestik di Kampung Tridi berbeda-beda setiap rumah. 
Masyarakat Kampung Tridi untuk pembuangan limbah domestik 
langsung dibuang ke Sungai Brantas tanpa dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu. Waktu pembuangan air limbah 
domestik yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Tridi dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. Hasil kuesioner yang telah dilakukan 
didapatkan jam puncak pembuangan limbah domestik yaitu 
sebelum jam 6 pagi hingga jam 8 pagi. Kegiatan pembuangan 



55 
 

limbah domestik tersebut yaitu kegiatan MCK, mencuci pakaian, 
memasak dan mencuci peralatan masak. Jam puncak 
pembuangan air limbah domestik yang diperoleh, kemudian 
digunakan untuk menentukan pengambilan sampel limbah 
domestik Kampung Tridi dan air Sungai Brantas. Pengambilan 
sampel tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas air dan 
beban pencemaran dari sampel yang diambil. Pengambilan 
sampel dilakukan pada hari Jumat, 16 November 2018 pukul 
6.00 WIB, hal ini dikarenakan pada sekitar pukul 5 pagi aktivitas 
warga untuk pemakaian air bersih sedang berlangsung 
sehingga menghasilkan limbah domestik dan memberikan 
kesempatan air limbah untuk mengalir terlebih dahulu hingga ke 
saluran akhir sebelum masuk ke Sungai Brantas.  

 
Gambar 4.2 Grafik Waktu Jam Puncak Pembuangan Air 

Limbah Domestik Kampung Tridi 
4.2.4 Analisis Pemakaian Air Bersih  

Air merupakan kebutuhan pokok yang digunakan untuk 
kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus), memasak, mencuci 
pakaian, dan minum untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber air 
yang digunakan masyarakat Kampung Tridi yaitu air tanah dan 
air PDAM. Pemakaian air bersih dari setiap orang berbeda-beda 
tergantung dengan kebutuhan sehari-hari dalam menggunakan 
air bersih berdasarkan tempat dan tingkatan kehidupan 
masyarakat. Semakin tinggi kondisi sosial ekonomi seseorang 
maka semakin tinggi pula kebutuhan seseorang dalam 
menggunakan air bersih. Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
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dapat dilihat seperti pendapatan setiap rumah tangga, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan lain-lain. Menurut 
Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah penduduk Kota 
Malang sekitar 820.243 jiwa dimana termasuk kedalam Kota 
Besar berdasarkan Ditjen Cipta Karya Dinas PU 1996. Menurut 
Ditjen Cipta Karya Dinas PU untuk Kota Besar standar 
pemakaian air bersih 120 - 150 L/orang/hari. Sekitar 60 – 80% 
dari total air bersih yang digunakan didalam rumah tangga 
dibuang sebagai limbah cair domestik. Hasil penelitian yang 
dilakukan dari kegiatan penyebaran kuesioner didapatkan hasil 
pemakaian air bersih masyarakat Kampung Tridi setiap orang 
rata-rata sebesar 135 L/hari/orang. Pemakaian air bersih di 
Kampung Tridi berdasarkan Ditjen Cipta Karya Dinas PU masih 
memenuhi standar pemakaian air bersih. Berdasarkan jumlah 
rata-rata pemakaian air bersih setiap harinya jika 80% menjadi 
limbah domestik, maka jumlah limbah domestik Kampung Tridi 
yang dihasilkan sebesar 108 L/orang/hari. Nilai limbah domestik 
tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk 
Kampung Tridi sebanyak 558 jiwa, sehingga dapat ditentukan 
nilai debit limbah domestik di Kampung Tridi dalam satu hari 
yaitu 63504 L/hari atau 63,504 m3/hari. Nilai debit limbah 
domestik 63,504 m3/hari jika dirubah ke m3/s dibagi 86400 
diperoleh sebesar 0,000735 m3/s atau 0,735 L/s dapat dilihat 
pada Lampiran 7.  

 
4.3 Kualitas Air Limbah Domestik Kampung Tridi dan Air 

Sungai Brantas 
Kualitas air merupakan mutu atau kondisi air yang 

dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. 
Pengambilan sampel Kampung Tridi menggunakan 3 titik untuk 
mengetahui kualitas air limbah domestik. Titik 1 (upstream) dan 
titik 3 (downstream) merupakan titik pengambilan sampel pada 
Sungai Brantas. Titik 1 (upstream) merupakan titik yang terletak 
sebelum saluran air limbah domestik Kampung Tridi masuk ke 
dalam sungai. Titik 2 (outlet) merupakan titik tempat pengambilan 
sampel limbah domestik Kampung Tridi atau lokasi saluran 
pembuangan air limbah domestik. Titik 3 (downstream) 
merupakan titik yang terletak setelah saluran air limbah domestik 
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Kampung Tridi sudah tidak ada lagi. Air limbah domestik di 
Kampung Tridi masih belum terkelola dengan baik dimana 
dilokasi tersebut belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air 
Limbah atau air limbah domestik langsung dibuang ke sungai 
tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kualitas air limbah 
domestik dari aktivitas warga Kampung Tridi dapat dilihat dari 
hasil uji lab memiliki kondisi melampaui baku mutu dari air limbah 
domestik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah 
Domestik. Kualitas air Sungai Brantas memiliki standar baku 
mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. 
Parameter yang digunakan untuk mengetahui kualitas air sungai 
dan limbah domestik menggunakan 4 parameter yaitu COD, TSS, 
PO4

3-, dan lemak. Hasil pengujian kualitas air limbah domestik 
dan kualitas air Sungai Brantas Kampung Tridi dapat dilihat pada 
Tabel 4.18. 
Tabel 4.18 Kualitas Air Limbah Domestik dan Sungai Brantas di 

Kampung Tridi  
Parameter T1 

(upstream) 
T2  

(outlet) 
T3 

(downstream) 
Baku 

Mutu Air 
Limbah 

Domestik 

Baku 
Mutu 
Air 

Kelas 
II 

COD 
(mg/L) 

44 108 44,10 100 25 

PO4
3- 

(mg/L) 
0,31 0,93 0,3109 0,2 0,2 

TSS 
(mg/L) 

42,50 65 42,53 30 50 

Lemak 
(mg/L) 

42,82 71,86 42,87 5 1 

Suhu (⁰C) 25,46 25,4 25,47 Deviasi 3 Deviasi 
3 

pH  7,80 7,713 7,80 6-9 6-9 

Debit 
(m3/s) 

0,6591 0,000735 0,6603   

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
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 Hasil pengujian untuk parameter COD, TSS, fosfat total, 
dan lemak dilakukan di Unit Analisis dan Pengukuran Jurusan 
Kimia FMIPA Universitas Brawijaya Malang. Metode 
pengambilan sampel menggunakan sampling purposive yaitu 
pengambilan sampel air dengan melihat pertimbangan jam 
puncak pembuangan air limbah domestik di Kampung Tridi. 
Sungai Brantas yang melewati Kampung Tridi termasuk kedalam 
peruntukan air kelas II. Air kelas II merupakan air yang dapat 
digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan 
untuk peruntukan lainnya yang sama dengan kegunaan tersebut. 
Pengujian untuk parameter pH dan suhu, dilakukan langsung di 
lapang saat pengambilan sampel yang dilakukan 3 kali 
pengulangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.  

4.3.1 Parameter COD (Chemical Oxygen Demand) 
Chemical Oxygen Demand (COD) merupakan 

banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi 
senyawa organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi 
secara biologi atau sukar didegradasi menjadi CO2 dan H2O. 
Keberadaan COD di lingkungan akan memberikan dampak 
negatif pada manusia dan lingkungan, diantaranya adalah 
banyaknya biota air yang mati karena konsentrasi oksigen 
terlarut dalam air terlalu sedikit dan semakin sulitnya 
mendapatkan air sungai yang memenuhi kriteria sebagai bahan 
baku air minum. Pengambilan sampel tersebut diuji di Unit 
Analisis dan Pengukuran Jurusan Kimia FMIPA Universitas 
Brawijaya Malang. Standar baku mutu air limbah domestik 
menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah 
Domestik dan baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di 
Provinsi Jawa Timur. Nilai COD yang tinggi mengakibatkan 
miskinnya kandungan oksigen dalam badan air sehingga 
mengganggu ekosistem perairan. Kadar COD dalam air limbah 
berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi bahan 
organik yang terdapat di dalam air limbah. Hasil kadar 
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pencemar untuk parameter COD dari ketiga titik dapat dilihat 
pada Gambar 4.3 . 

Konsentrasi COD dari hasil yang telah diuji untuk 
kualitas air sungai di Kampung Tridi pada titik 1 (upstream) dan 
titik 3 (downstream) memiliki nilai yang cukup tinggi melampui 
batas baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa 
Timur. Nilai konsentrasi COD untuk titik 1 (upstream) sebesar 
44 mg/L dan titik 3 (downstream) sebesar 44,1 mg/L, sehingga 
jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II yaitu 25 mg/L 
memiliki nilai yang cukup tinggi. Selisih nilai konsentrasi COD 
antara baku mutu air kelas II dengan titik 1 yaitu 19 mg/L, 
sedangkan titik 3 yaitu 19,1 mg/L. Konsentrasi COD untuk 
limbah cair domestik di Kampung Tridi pada titik 2 (outlet) 
memiliki nilai yang tinggi dari standar baku mutu air limbah 
domestik berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air 
Limbah Domestik. Baku mutu air limbah domestik untuk 
parameter COD adalah 100 mg/L, sedangkan nilai konsentrasi 
COD limbah domestik Kampung Tridi sebesar 108 mg/L. Selisih 
antara nilai konsentrasi COD pada baku mutu air limbah 
domestik dengan titik 2 (outlet) sebesar 8 mg/L. Peningkatan 
nilai COD pada Titik 3 (downstream) dapat disebabkan karena 
adanya masukan limbah domestik dari Kampung Tridi dan 
Kampung Warna-Warni. Peningkatan yang tidak terlalu besar 
dengan selisih sebesar 0,1 mg/L pada T1 ke T3 hal ini dapat 
disebabkan karena self purification (pemurnian alami). Self 
purification merupakan kemampuan alami suatu badan sungai 
untuk membersihkan pencemar melalui proses kimia, fisik, dan 
biologi yang berlangsung secara alami menjadi suatu zat yang 
stabil.  
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Gambar 4.3 Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 

Parameter COD 
4.3.2 Parameter Phospat Total 

Phospat Total (PO4
3-) merupakan salah satu parameter 

yang keberadaan di badan air dapat berdampak negatif 
terhadap lingkungan, karena berkurangnya oksigen terlarut 
yang mengakibatkan kematian organisme akuatik lainnya. 
Fosfat di dalam air limbah dapat berasal dari limbah penduduk 
seperti sisa bahan deterjen. Keberadaan fosfat yang berlebihan 
di badan air menyebabkan suatu fenomena eutrofikasi. 
Eutrofikasi dapat menggangu kelangsungan hidup biota 
perairan karena kurangnya cahaya yang masuk kedalam 
perairan, sehingga oksigen didalam perairan menurun dan 
menggangu proses fotosintesis (Auliah, 2009). Hasil kadar 
pencemar untuk parameter PO4

3- dari ketiga titik dapat dilihat 
pada Gambar 4.4.  

Konsentrasi PO4
3- dari hasil yang telah diuji untuk 

kualitas air sungai di Kampung Tridi pada titik 1 (upstream) dan 
titik 3 (downstream) memiliki nilai melampui batas baku mutu air 
kelas II berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. Nilai 
konsentrasi PO4

3- untuk titik 1 (upstream) sebesar 0,31 mg/L 
dan titik 3 (downstream) sebesar 0,3109 mg/L, sehingga jika 
dibandingkan dengan baku mutu air kelas II yaitu 0,2 mg/L 
memiliki nilai diatas baku mutu. Konsentrasi PO4

3- untuk limbah 
cair domestik di Kampung Tridi pada titik 2 (outlet) memiliki nilai 
yang tinggi. Baku mutu air limbah domestik untuk parameter 
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PO4
3- adalah 0,2 mg/L, sedangkan nilai konsentrasi PO4

3- 
limbah domestik Kampung Tridi sebesar 0,93 mg/L. 

 

Gambar 4.4  Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 
Parameter PO4

3- 

4.3.3 Parameter TSS (Total Suspended Solid) 
Total Suspended Solid (TSS) merupakan jumlah 

padatan yang tersuspensi dalam air dapat mempengaruhi 
warna dan kekeruhan air. Nilai TSS yang tinggi dapat 
mengganggu biota perairan dan ekosistem diperairan seperti 
ikan yang dapat menggangu pernapasan, dan menurunkan 
kualitas air. Apabila jumlah materi tersuspensi ini akan 
mengendap, maka pembentukan lumpur dapat menggangu 
aliran dalam saluran dan pendangkalan cepat terjadi. Tingginya 
nilai konsentrasi TSS juga dapat menghalangi masuknya sinar 
matahari kedalam air, sehingga proses fotosintesis 
menyebabkan turunnya oksigen terlarut yang dilepas kedalam 
air oleh tanaman dan menyebabkan kematian. Padatan 
tersuspensi yang ada pada limbah domestik diduga berasal dari 
sisa makanan, mikroorganisme, partikel tanah (lumpur), dan 
bahan kimia yang digunakan dalam rumah tangga. Hasil 
pengambilan sampel untuk parameter TSS dari ketiga titik dapat 
dilihat pada Gambar 4.5.  

Konsentrasi TSS dari hasil yang telah diuji untuk kualitas 
air sungai di Kampung Tridi pada titik 1 (upstream) dan titik 3 
(downstream) memiliki nilai dibawah batas baku mutu air kelas 
II berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. Nilai 
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konsentrasi TSS untuk titik 1 (upstream) sebesar 42,50 mg/L 
dan titik 3 (downstream) sebesar 42,53 mg/L, sedangkan nilai 
konsentrasi TSS baku mutu air kelas II yaitu 50 mg/L. 
Konsentrasi TSS untuk limbah cair domestik di Kampung Tridi 
pada titik 2 (outlet) memiliki nilai yang tinggi dari standar baku 
mutu air limbah domestik berdasarkan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang 
Baku Mutu Air Limbah Domestik. Baku mutu air limbah domestik 
untuk parameter TSS adalah 30 mg/L, sedangkan nilai 
konsentrasi TSS limbah domestik Kampung Tridi sebesar 65 
mg/L. Tingginya nilai TSS pada T2  (outlet) dapat disebabkan 
dari kegiatan warga seperti terbawanya sisa makanan dari 
kegiatan mencuci peralatan masak, kegiatan mencuci pakaian 
dari penggunaan deterjen, dan kegiatan mandi dari 
penggunaan sabun. Peningkatan konsentrasi TSS pada Titik 3 
(downstream) dapat disebabkan karena adanya masukan 
limbah seperti terbawanya sisa makanan, penggunaan 
deterjen, dan penggunaan sabun. Peningkatan yang tidak 
terlalu besar dengan selisih sebesar 0,03 mg/L pada T1 ke T3 
hal ini dapat disebabkan karena self purification (pemurnian 
alami), kenaikan debit pada T3 dan luas penampang pada T3 
semakin besar, selain itu diduga adanya padatan tersuspensi 
yang terdegradasi dan mengalami sedimentasi.  

 
Gambar 4.5  Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 

Parameter TSS 
4.3.4 Parameter Lemak 

Minyak dan Lemak adalah salah satu senyawa yang 
menyebabkan terjadinya pencemaran di suatu perairan 
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sehingga konsentrasi harus dibatasi dan memiliki sifat yang 
tetap atau sukar diuraikan bakteri. Minyak yang menutupi 
permukaan air akan menghalangi penetrasi sinar matahari 
kedalam air sehingga menggangu kesetimbangan rantai 
makanan. Minyak juga dapat menghambat pengambilan 
oksigen dari udara menurun. Hasil pengambilan sampel untuk 
parameter TSS dari ketiga titik dapat dilihat pada Gambar 4.6.  

Konsentrasi Minyak dan Lemak dari hasil yang telah diuji 
untuk kualitas air sungai di Kampung Tridi pada titik 1 
(upstream) dan titik 3 (downstream) memiliki nilai yang sangat 
tinggi melampui batas baku mutu air kelas II berdasarkan PP 
No. 82 Tahun 2001. Nilai konsentrasi Minyak dan Lemak untuk 
titik 1 (upstream) sebesar 42,82 mg/L dan titik 3 (downstream) 
sebesar 42,87 mg/L, sehingga jika dibandingkan dengan baku 
mutu air kelas II yaitu 1 mg/L memiliki nilai yang sangat tinggi. 
Konsentrasi Minyak dan Lemak untuk limbah cair domestik di 
Kampung Tridi pada titik 2 (outlet) memiliki nilai yang sangat 
tinggi dari standar baku mutu air limbah domestik berdasarkan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 
tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Baku mutu 
air limbah domestik untuk parameter Minyak dan Lemak adalah 
5 mg/L, sedangkan nilai konsentrasi lemak limbah domestik 
Kampung Tridi sebesar 71,86 mg/L. Tingginya nilai minyak dan 
lemak pada sampel di Kampung Tridi disebabkan salah satunya 
dari aktivitas kegiatan warga seperti memasak dan mencuci 
peralatan masak. 

 
Gambar 4.6  Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 

Parameter Lemak 

42.8

71.86

42.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T1 (Upstream) T2 (Outlet) T3
(Downstream)

K
a
d

a
r 

L
e
m

a
k
 (

m
g

/L
)

Lokasi Pemantauan

Lemak (mg/L)

Baku Mutu Air Limbah
Domestik

Baku Mutu Air Limbah
Kelas II



64 
 

4.3.5 Suhu 
Suhu merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Suhu 
air yang melebihi batas normal menunjukkan indikasi terdapat 
bahan kimia yang terlarut dalam cukup besar. Suhu di perairan 
sangat dipengaruhi oleh musim, posisi garis lintang dan 
ketinggian dari permukaan laut, waktu dalam suatu hari dan 
sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran serta kedalaman 
dari perairan. Suhu merupakan faktor pembatas bagi kehidupan 
fitoplankton dilautan (Jurniati, 2012). Pengukuran suhu 
langsung dilakukan dilapang saat pengambilan sampel pada 
ketiga titik yaitu T1, T2, dan T3 dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
Batasan deviasi 3 dapat diartikan sebagai + 3⁰C dari suhu 
normal air alamiahnya. Standar baku mutu untuk parameter 
suhu berdasarkan baku mutu air kelas II Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 sebesar deviasi 3 
atau 22⁰C sampai 28⁰C. Hasil pengukuran suhu yang telah 
dilakukan didapatkan bahwa dari ketiga titik nilai suhu masih 
berada pada standar baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu 
Air Limbah Domestik dan baku mutu air kelas II Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di 
Provinsi Jawa Timur. Nilai suhu pada titik 1 (upstream) sebesar 
25,467⁰C, titik 2 (outlet) sebesar 25,4⁰C, dan titik 3 
(downstream) sebesar 25,47⁰C.  

 
Gambar 4.7  Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 

Parameter Suhu 
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4.3.6 pH (Derajat Keasaman) 
pH (derajat keasaman) merupakan parameter kimia 

yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa 
yang dimiliki oleh suatu perairan. pH dapat dikatakan baik jika 
kadar pH didalam suatu perairan memungkinkan kehidupan 
biologis didalam air dapat bertahan hidup atau berjalan dengan 
baik. Standar baku mutu untuk parameter pH sebesar 6-9. pH 
yang terlalu asam atau basa akan mematikan makhluk hidup. 
Batas toleransi organisme perairan terhadap pH sangat 
bervariasi tergantung pada suhu dan oksigen terlarut. Air akan 
bersifat asam apabila memiliki pH < 7 dan bersifat basa memiliki 
pH > 7.  Menurut Nicola (2015), pH yang bersifat basa dapat 
dipengaruhi oleh kandungan sabun atau deterjen yang 
tergandung didalam limbah cair domestik karena mengandung 
Natrium pada bahan surfaktan dan bahan pembentuk yang 
memiliki fungsi mengikat ion Magnesium dalam jumlah besar 
sehingga sifat asam menjadi basa.  

Pengukuran pH langsung dilakukan dilapang saat 
pengambilan sampel pada ke tiga titik yaitu T1, T2, dan T3 
dapat dilihat pada Gambar 4.8. Hasil pengukuran pH yang telah 
dilakukan didapatkan bahwa dari ketiga titik nilai pH masih 
berada pada baku mutu air limbah domestik dan baku mutu air 
kelas II, yang telah diketahui bahwa standar baku mutu pH 
adalah 6-9.  Nilai pH pada titik 1 (upstream) sebesar 7,803, titk 
2 (outlet) sebesar 7,713, dan titik 3 (downstream) sebesar 
7,803. Ketiga titik tersebut termasuk kedalam pH netral yaitu 7, 
tetapi mendekati nilai basa karena dapat dipengaruhi oleh 
penggunaan sabun dan deterjen dari kegiatan rumah tangga di 
Kampung Tridi.    
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Gambar 4.8  Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 

Parameter pH 
4.3.7 Debit 

Debit merupakan jumlah air yang mengalir melalui 
penampang melintang sungai atau suatu titik keluaran tertentu 
dalam satuan volume per waktu. Besarnya debit ditentukan oleh 
luas penampang air dan kecepatan alirannya. Debit atau laju 
aliran adalah salah satu parameter untuk menentukan kuantitas 
atau jumlah air sungai yang mengalir di suatu titik. Pengukuran 
debit di lapang menggunakan metode currentmeter. Hasil data 
pengukuran debit yang telah dilakukan dapat dilihat pada 
Gambar 4.9. Hasil pengukuran debit di lapang dan perhitungan 
yang telah dilakukan, didapatkan nilai debit pada titik 1 
(upstream) sebesar 0,6591 m3/s dan titik 3 (downstream) 
sebesar 0,6603 m3/s. Nilai debit pada titik 2 (outlet) sebesar 
0,000735 m3/s. Debit pada titik 3 lebih besar atau mengalami 
peningkatan sebesar 0,0012 m3/s, hal ini dapat disebabkan 
karena luas penampang pada titik 3 lebih besar, kecepatan air 
sungai lebih cepat, dan masukan air dari outlet air limbah 
domestik Kampung Tridi. 
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Gambar 4.9  Hasil Sampel Limbah Kampung Tridi untuk 

Parameter Debit 
 

4.4 Kualitas Air Limbah Domestik Kampung Tridi dengan 
Teknologi Plasma 

Plasma didalam air berperan dalam berbagai proses 
pengoksidasian senyawa organik. Sistem plasma ini 
memanfaatkan tegangan listrik, yaitu menghadapkan dua kutub 
elektroda dengan memberikan tegangan listrik searah yang 
diinginkan. Pengolahan yang terjadi pada plasma yaitu ion dan 
elektron didalam limbah cair domestik terbentuk sinar ultraviolet 
(lucutan) yang mempunyai energi sangat tinggi yang 
menyebabkan air (H2O) akan terurai dan menghasilkan spesies 
aktif seperti hidroksida (OH), oksigen (O), hydrogen (H). Spesies 
aktif tersebut merupakan oksidator kuat yang dapat 
mengoksidasi berbagai senyawa organik sekaligus membunuh 
bakteri dalam limbah cair tersebut. Zat yang terbentuk dari reaksi 
plasma dengan bahan organik limbah cair domestik berupa gas, 
sehingga akan keluar gelembung-gelembung gas disekitar 
batang katoda yang kemudian bergerak ke atas permukaan air. 
Semakin banyak gas yang keluar maka dapat menurunkan 
kandungan COD dan TSS dalam limbah cair akan berkurang. 
Reaktor plasma terdapat dua elektroda yaitu positif dan negatif. 
Elektroda positif berupa elektroda jarum (baut) yang akan 
menimbulkan percikan listrik (lucutan) diatas permukaan air 
limbah dan elektroda negatif berupa logam dipasang pada bagian 
bawah reaktor. Reaktor ini mendekatkan plasma dekat dengan 
permukaan air sehingga spesies aktif yang dihasilkan dapat 
berinteraksi dengan cairan dan menghasilkan peristiwa 
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pelepasan elektrik sangat cepat. Semakin lama waktu kontak 
antara limbah cair domestik dengan plasma, maka semakin 
banyak kontak lucutan plasma terhadap limbah sehingga dapat 
menurunkan konsentrasi tercemar air limbah (Savitri, 2018).  
Penelitian ini dalam pengolahan teknologi plasma menggunakan 
efisiensi removal untuk mengetahui penurunan kadar pencemar 
yang telah dilakukan pengolahan. Efisiensi removal bertujuan 
untuk menentukan pengolahan yang tepat dan ekonomis serta 
memenuhi kriteria pemilihan.  

Penelitian ini menggunakan pengolahan limbah cair 
domestik di Kampung Tridi dengan teknologi plasma. Tegangan 
optimal yang digunakan untuk pengolahan sebesar 242 kV dan 
waktu pengolahan selama 20 menit karena sudah mampu 
mengolah limbah domestik Kampung Tridi dibawah baku mutu 
yang telah ditetapkan. Teknologi plasma merupakan pengolahan 
limbah cair domestik yang tidak menggunakan bahan kimia 
sehingga pengolahan ini ramah terhadap lingkungan dan mampu 
menyisihkan polutan dalam limbah cair hingga mencapai 90%. 
Konsentrasi Titik 2 (outlet) yang didapatkan setelah di lakukan 
pengolahan menggunakan teknologi plasma dapat dilihat pada 
Tabel 4.19. 
Tabel 4.19 Kualitas Air Limbah Domestik dengan Teknologi 

Plasma 
Parameter Konsentrasi 

T2  
(Sebelum 

Pengolahan) 

Waktu 
Pengolahan 

(Menit) 

Tegangan  
(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
T2 

 (Tek. 
Plasma) 

Baku 
Mutu Air 
Limbah 

Domestik 

COD 
(mg/L) 

108 20 242 10,63 96,51 100 

PO4
3- 

(mg/L) 
0,93 20 242 89,26 0,09 0,2 

TSS (mg/L) 65 20 242 55,86 28,69 30 

Lemak 
(mg/L) 

71,86 30  95 3,59 5 

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
4.4.1 Parameter COD (Chemical Oxygen Demand)  

Keberadaan COD dilingkungan akan memberikan 
dampak negatif pada manusia dan lingkungan, seperti 
banyaknya biota air yang mati karena konsentrasi oksigen 
terlarut dalam air terlalu sedikit dan semakin sulit mendapatkan 
air sungai yang memenuhi kriteria sebagai bahan baku air 
minum. Nilai COD yang tinggi mengakibatkan miskinnya 
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kandungan oksigen dalam badan air sehingga mengganggu 
ekosistem perairan. Kadar COD dalam air limbah berkurang 
seiring dengan berkurangnya konsentrasi bahan organik yang 
terdapat di dalam air limbah. Semakin lama waktu yang 
digunakan dalam pengolahan maka semakin besar efisiensi 
removal yang dihasilkan, sehingga semakin besar pula 
penurunan kadar pencemar air limbah domestik. Konsentrasi 
COD setelah dilakukan pengolahan dengan teknologi plasma 
dapat dilihat pada Tabel 4.20.  
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Konsentrasi COD dengan  

Teknologi Plasma  
Chemical Oxygen Demand (COD)  

Waktu 
(menit) 

Tegangan 
(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Pre-

Treatment 
(mg/L) 

Konsentrasi 
Plasma 
(mg/L) 

Baku 
Mutu 

(mg/L) 

Ket 

10 

242 
 

5,46 

108 
 

102,10 

100 
 

TM 
20 10,63 96,51 M 
30 15,51 91,24 M 
40 20,13 86,25 M 
50 24,49 81,55 M 
60 28,62 77,09 M 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
Berdasarkan Gambar 4.10, dapat dilihat bahwa air 

limbah domestik setelah dilakukan pengolahan dengan 
teknologi plasma mengalami penurunan kadar pencemar. 
Tegangan yang digunakan untuk pengolahan sebesar 242 kV. 
Baku mutu untuk parameter COD berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik sebesar 100 mg/L. 
Konsentrasi limbah domestik saat pre-treatment sebesar 108 
mg/L yang masih melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. 
Waktu pengolahan selama 10 menit menghasilkan efisiensi 
removal sebesar 5,46% dengan konsentrasi 102,10 mg/L, nilai 
tersebut masih belom memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 
Waktu pengolahan selama 20 menit menghasilkan efisiensi 
removal sebesar 10,63% dengan konsentrasi 96,51 mg/L, nilai 
tersebut sudah dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu 
pengolahan selama 30 menit menghasilkan efisiensi removal 
sebesar 15,51% dengan konsentrasi 91,24 mg/L, nilai tersebut 



70 
 

sudah dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan 
selama 40 menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 
20,13% dengan konsentrasi 86,25 mg/L, nilai tersebut sudah 
dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan selama 
50 menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 24,49% 
dengan konsentrasi 81,55 mg/L, nilai tersebut sudah dibawah 
baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan selama 60 
menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 28,62% dengan 
konsentrasi 77,09 mg/L, nilai tersebut sudah dibawah baku 
mutu yang ditetapkan. 

 
Gambar 4.10 Kualitas Limbah Domestik untuk Parameter 
COD dengan Teknologi Plasma pada Tegangan 242 kV 

4.4.2 Parameter Phospat Total 
Phospat total didalam air limbah dapat berasal dari 

limbah penduduk seperti sisa bahan deterjen. Keberadaan 
fosfat di badan air dapat mempercepat pertumbuhan alga yang 
berpengaruh terhadap penurunan kadar oksigen dalam air. 
Semakin lama waktu yang digunakan dalam pengolahan maka 
semakin besar efisiensi removal yang dihasilkan, sehingga 
semakin besar pula penurunan kadar pencemar air limbah 
domestik. Fosfat di dalam air limbah dapat berasal dari limbah 
penduduk seperti sisa bahan deterjen. Konsentrasi PO4

3- 

setelah dilakukan pengolahan dengan teknologi plasma dapat 
dilihat pada Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Konsentrasi PO4
3- dengan 

Teknologi Plasma 
Phospat Total (PO4

3-)  

Waktu 
(menit) 

Tegangan 
(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Pre-

Treatment 
(mg/L) 

Konsentrasi 
Plasma 
(mg/L) 

Baku 
Mutu 

(mg/L) 

Ket 

10 

242 
 

67,23 

0,93 
 

0,30 

0,2 
 

TM 
20 89,26 0,09 M 

30 96,48 0,03 M 

40 98,85 0,01 M 
50 99,62 0,0035 M 
60 99,88 0,0011 M 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
Berdasarkan Gambar 4.11, dapat dilihat bahwa air 

limbah domestik setelah dilakukan pengolahan dengan 
teknologi plasma mengalami penurunan kadar pencemar. 
Tegangan yang digunakan untuk pengolahan sebesar 242 kV. 
Baku mutu untuk parameter  PO4

3- berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik sebesar 0,2 mg/L. 
Konsentrasi limbah domestik saat pre-treatment sebesar 0,93 
mg/L yang masih melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. 
Waktu pengolahan selama 10 menit menghasilkan efisiensi 
removal sebesar 67,23% dengan konsentrasi 0,30 mg/L, nilai 
tersebut masih belom memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 
Waktu pengolahan selama 20 menit menghasilkan efisiensi 
removal sebesar 89,26% dengan konsentrasi 0,09 mg/L, nilai 
tersebut sudah dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu 
pengolahan selama 30 menit menghasilkan efisiensi removal 
sebesar 96,48% dengan konsentrasi 0,03 mg/L, nilai tersebut 
sudah dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan 
selama 40 menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 
98,85% dengan konsentrasi 0,0107 mg/L, nilai tersebut sudah 
dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan selama 
50 menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 99,62% 
dengan konsentrasi 0,0035 mg/L, nilai tersebut sudah dibawah 
baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan selama 60 
menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 99,88% dengan 
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konsentrasi 0,0011 mg/L, nilai tersebut sudah dibawah baku 
mutu yang ditetapkan. 

 
Gambar 4.11 Kualitas Limbah Domestik untuk Parameter 
PO4

3- dengan Teknologi Plasma pada Tegangan 242 kV 
4.4.3 Parameter TSS (Total Suspended Solid) 

Nilai TSS yang tinggi disebabkan adaya jumlah padatan 
tersuspensi di dalam air limbah baik organik maupun anorganik 
yang dapat mengganggu cahaya masuk kedalam air dan biota 
perairan seperti ikan dapat terganggu pernapasannya. Padatan 
tersuspensi yang ada pada limbah domestik diduga berasal dari 
sisa makanan, mikroorganisme, partikel tanah (lumpur), dan 
bahan kimia yang digunakan dalam rumah tangga. Semakin 
lama waktu yang digunakan dalam pengolahan maka semakin 
besar efisiensi removal yang dihasilkan, sehingga semakin 
besar pula penurunan kadar pencemar air limbah domestik. 
Konsentrasi TSS setelah dilakukan pengolahan dengan 
teknologi plasma dapat dilihat pada Tabel 4.22.  
Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Konsentrasi TSS dengan 

Teknologi Plasma  
Total Suspended Solid (TSS)  

Waktu 
(menit) 

Tegangan 
(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Pre-

Treatment 
(mg/L) 

Konsentrasi 
Plasma 
(mg/L) 

Baku 
Mutu 

(mg/L) 

Ket 

10 

242 
 

33,56 

65 
 

43,18 

30 
 

TM 
20 55,86 28,69 M 
30 70,67 19,06 M 
40 80,51 12,66 M 
50 87,05 8,41 M 
60 91,4 5,59 M 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
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Berdasarkan Gambar 4.12, dapat dilihat bahwa air 
limbah domestik setelah dilakukan pengolahan dengan 
teknologi plasma mengalami penurunan kadar pencemar. 
Tegangan yang digunakan untuk pengolahan sebesar 242 kV. 
Baku mutu untuk parameter  PO4

3- berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik sebesar 30 mg/L. 
Konsentrasi limbah domestik saat pre-treatment sebesar 65 
mg/L yang masih melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. 
Waktu pengolahan selama 10 menit menghasilkan efisiensi 
removal sebesar 33,56% dengan konsentrasi 43,18 mg/L, nilai 
tersebut masih belom memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 
Waktu pengolahan selama 20 menit menghasilkan efisiensi 
removal sebesar 55,86% dengan konsentrasi 28,69 mg/L, nilai 
tersebut sudah dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu 
pengolahan selama 30 menit menghasilkan efisiensi removal 
sebesar 70,67% dengan konsentrasi 19,06 mg/L, nilai tersebut 
sudah dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan 
selama 40 menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 
80,51% dengan konsentrasi 12,66 mg/L, nilai tersebut sudah 
dibawah baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan selama 
50 menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 87,05% 
dengan konsentrasi 8,41 mg/L, nilai tersebut sudah dibawah 
baku mutu yang ditetapkan. Waktu pengolahan selama 60 
menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 91,4% dengan 
konsentrasi 5,59 mg/L, nilai tersebut sudah dibawah baku mutu 
yang ditetapkan. 

 
Gambar 4.12 Kualitas Limbah Domestik untuk Parameter TSS 

dengan Teknologi Plasma pada Tegangan 242 kV 
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4.4.4 Parameter Lemak  
Minyak dan Lemak adalah salah satu senyawa yang 

menyebabkan terjadinya pencemaran di suatu perairan 
sehingga konsentrasi harus dibatasi dan memiliki sifat yang 
tetap atau sukar diuraikan bakteri. Minyak yang menutupi 
permukaan air akan menghalangi penetrasi sinar matahari 
kedalam air sehingga menggangu kesetimbangan rantai 
makanan. Minyak juga dapat menghambat pengambilan 
oksigen dari udara menurun. Konsentrasi lemak setelah 
dilakukan pengolahan dengan teknologi plasma dapat dilihat 
pada Tabel 4.23. 
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Konsentrasi Lemak dengan 

Teknologi Plasma  
Waktu 
(menit) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Pre-

Treatment 
(mg/L) 

Konsentrasi 
Plasma 
(mg/L) 

Baku 
Mutu 

(mg/L) 

Ket 

10 

95 
 

71,86 
 

3,593 
 

5 
 

M 

20 M 

30 M 

40 M 

50 M 

60 M 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
Berdasarkan Gambar 4.13, dapat dilihat bahwa air 

limbah domestik setelah dilakukan pengolahan mengalami 
penurunan kadar pencemar. Baku mutu untuk parameter lemak 
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah 
Domestik sebesar 5 mg/L. Konsentrasi limbah domestik saat 
pre-treatment sebesar 71,86 mg/L yang masih melebihi baku 
mutu yang telah ditetapkan. Perencanaan Instalasi Pengolahan 
Air Limbah dalam penelitian terdapat bak pemisah lemak yang 
memiliki efisien pengolahan sebesar 95%, sehingga variasi 
waktu pengolahan memiliki efisiensi yang sama dan konsentrasi 
yang sama. Waktu pengolahan selama 10 menit hingga 60 
menit menghasilkan efisiensi removal sebesar 95% dengan 
konsentrasi setelah pengolahan sebesar 3,593 mg/L. 
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Konsentrasi setelah pengolahan memiliki nilai dibawah baku 
mutu yang telah ditetapkan.  

 
Gambar 4.13 Kualitas Limbah Domestik untuk Parameter 

Lemak dengan Teknologi Plasma 
 

4.5 Beban Pencemaran Limbah Cair Domestik Kampung 
Tridi Sebelum dan Setelah Pengolahan dengan 
Teknologi Plasma 

Pencemaran air dapat terjadi akibat adanya unsur atau 
zat lain yang masuk kedalam air, sehingga menyebabkan kualitas 
air menjadi turun. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur 
pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Besarnya 
nilai beban pencemar yang masuk dipengaruhi oleh debit air 
limbah dan konsentrasi dari parameter yang akan diuji. Air limbah 
domestik di Kampung Tridi dapat mempengaruhi kualitas badan 
air yang menerima limbah tersebut yaitu Sungai Brantas. Analisis 
beban pencemaran pada titik outlet menggunakan 4 parameter 

yaitu COD, Lemak, PO₄³⁻, dan TSS. Konsentrasi keempat 
parameter pada titik outlet sebelum pengolahan dengan teknologi 
plasma melebihi standar baku mutu berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Nilai beban 
pencemaran didapatkan dari hasil konsentrasi parameter yang 
digunakan dikali dengan debit dapat dilihat pada Lampiran 8. 
Nilai debit rata-rata pada titik outlet di Kampung Tridi didapatkan 
dari rata-rata kebutuhan air bersih di Kampung Tridi sebesar 135 
L/orang/hari, kemudian dikali 80% yang menjadi limbah sehingga 
didapatkan rata-rata limbah domestik di Kampung Tridi sebesar 
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108 L/orang/hari. Rata-rata limbah domestik yang telah diperoleh 
sebesar 108 L/orang/hari dikali dengan jumlah penduduk 588 jiwa 
menjadi 63504 L/hari kemudian dirubah menjadi 0,000735 m³/s.  

Nilai beban pencemaran pada titik 2 (outlet) setelah 
dilakukan pengolahan menggunakan teknologi plasma 
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai beban 
pencemaran sebelum dilakukan pengolahan. Tinggi rendahnya 
nilai beban pencemar dipengaruhi oleh debit aliran di suatu 
perairan dan konsentrasi pencemar yang terkandung di perairan. 
Nilai beban pencemaran pada titik 2 (outlet) untuk parameter 
COD sebelum pengolahan sebesar 6,85 kg/hari, sedangkan 
setelah dilakukan pengolahan sebesar 6,12 kg/hari. Selisih 
beban pencemaran untuk parameter COD sebelum dan sesudah 
dilakukan pengolahan sebesar 0,72 kg/hari. Nilai beban 
pencemaran pada titik 2 (outlet) untuk parameter lemak sebelum 
pengolahan sebesar 4,56 kg/hari, sedangkan setelah dilakukan 
pengolahan sebesar 0,22 kg/hari. Selisih beban pencemaran 
untuk parameter lemak sebelum dan sesudah dilakukan 
pengolahan sebesar 4,33 kg/hari. Nilai beban pencemaran pada 
titik 2 (outlet) untuk parameter PO₄³⁻ sebelum pengolahan 
sebesar 0,05 kg/hari, sedangkan setelah dilakukan pengolahan 
sebesar 0,0063 kg/hari. Selisih beban pencemaran untuk 

parameter PO₄³⁻ sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan 
sebesar 0,05 kg/hari. Nilai beban pencemaran pada titik 2 (outlet) 
untuk parameter TSS sebelum pengolahan sebesar 4,12 kg/hari, 
sedangkan setelah dilakukan pengolahan sebesar 1,82 kg/hari. 
Selisih beban pencemaran untuk parameter TSS sebelum dan 
sesudah dilakukan pengolahan sebesar 2,30 kg/hari. Nilai beban 
pencemaran air limbah domestik Kampung Tridi dengan 
Teknologi Plasma dapat dilihat pada Tabel 4.24.  
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Tabel 4.24 Beban Pencemaran Air Limbah Domestik Kampung 
Tridi Sebelum  Pengolahan dan Setelah Pengolahan 
dengan Teknologi Plasma 

Parameter T2 
(mg/L) 

T2 
Plasma 
(mg/L) 

Debit 
Rata-rata 

(m³/s) 

Beban 
Pencemaran 

(kg/hari) 

Beban 
Pencemaran 

Plasma 
(kg/hari) 

COD 108 96,51 0,000735 6,85 6,12 

Lemak  71,86 3,59 0,000735 4,56 0,22 

PO₄³⁻ 0,93 0,09 0,000735 0,05 0,0063 

TSS 65 28,69 0,000735 4,12 1,82 

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
 
4.6 Beban Pencemaran Air Sungai Brantas  dan Kontribusi 

Limbah Domestik  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa 
Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukannnya makhluk 
hidup, zat, energi, atau komponen kedalam air oleh kegiatan 
manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu 
yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukannya. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur 
pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. Besarnya 
nilai beban pencemar yang masuk dipengaruhi oleh debit air 
limbah dan konsentrasi dari parameter yang akan diuji.  

Titik 1 (upstream) merupakan titik aliran air Sungai 
Brantas sebelum masuknya saluran limbah domestik dari 
Kampung Tridi. Perhitungan Beban Pencemaran pada Titik 1 
(upstream) dapat dilihat pada Lampiran 8. Nilai beban 
pencemaran pada titik 1 (upstream) untuk parameter COD 
sebesar 2505,64 kg/hari, lemak sebesar 2438,44 kg/hari, PO₄³⁻ 
(Phospat Total) sebesar 17,65 kg/hari, dan TSS sebesar 2420,22 
kg/hari. Titik 3 (down stream) merupakan titik setelah air limbah 
domestik masuk ke dalam Sungai Brantas atau sudah tidak ada 
lagi masukan air limbah yang masuk ke badan sungai. Nilai 
beban pencemaran untuk pada T3 (down stream) untuk 
parameter COD sebesar 2515,77 kg/hari, parameter lemak 
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sebesar 2445,43 kg/hari, parameter PO₄³⁻ sebesar 17,73 kg/hari, 
dan parameter TSS sebesar 2426,22 kg/hari. Hasil perhitungan 
beban pencemaran pada titik 1 (up stream) ke titik 3 (downs 
stream) dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan beban 
pencemar. Tinggi rendahnya beban pencemaran pada suatu 
perairan dipengaruhi oleh debit aliran dan kadar unsur pencemar 
pada suatu perairan. Hubungan antara debit aliran dan unsur 
pencemar dengan beban pencemaran berbanding lurus, semakin 
tinggi debit dan unsur pencemar di suatu perairan maka nilai 
beban pencemaran akan semakin tinggi. Debit di perairan dapat 
dipengaruhi karena curah hujan dan limbah domestik yang 
masuk kedalam badan sungai. Beban pencemaran Sungai 
Brantas di titik 1 (upstream) dan titik 3 (down stream) dapat dilihat 
pada Tabel 4.25.  
Tabel 4.25 Beban Pencemaran Air Sungai Brantas di Titik 1 (up 

stream) dan Titik 3 (down stream) 
Parameter T1 

(mg/L) 
T3 

(mg/L) 
Debit 

T1 
(m³/s) 

Debit 
T3 

(m³/s) 

Beban 
Pencemaran 
T1 (kg/hari) 

Beban 
Pencemaran 
T3 (kg/hari) 

COD 44 44,10 0,6591 0,6603 2505,64 2515,78 

Lemak 42,82 42,87 0,6591 0,6603 2438,44 2445,43 
PO₄³⁻ 0,31 0,3109 0,6591 0,6603 17,65 17,73 
TSS 42,50 42,53 0,6591 0,6603 2420,22 2426,22 

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
Menurut Andini (2007), metode neraca massa adalah 

metode yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi 
rata-rata aliran hilir (downstream) yang berasal dari sumber 
pencemar titik (point sources) dan sumber pencemar tersebar 
(non point sources). Perhitungan metode neraca massa dapat 
pula dipakai untuk menentukan persentase laju alir atau beban 
polutan. Perhitungan metode neraca massa dan kontribusi 
limbah domestik dapat dilihat pada Lampiran 10. Kontribusi air 
limbah domestik di Kampung Tridi untuk parameter COD sebesar 
67,5966%, Lemak sebesar 65,2954%, PO4

3- (Phospat Total) 
sebesar 70,8775%, dan TSS sebesar 68,7222%. Kontiribusi air 
limbah domestik di Kampung Tridi dapat mempengaruhi 
peningkatan beban pencemaran di titik 3 (downstream) pada 
Sungai Brantas. Dapat dilihat dari beban pencemaran pada T1 ke 
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T3 mengalami peningkatan karena adanya masukan limbah 
domestik Kampung Tridi atau besarnya nilai kontribusi limbah 
domestik Kampung Tridi yang masuk ke Sungai Brantas. Hal 
tersebut mempengaruhi beban pencemaran di titik 3 (down 
stream) mengalami peningkatan atau memiliki nilai yang lebih 
besar dibandingkan titik 1 (up stream). Kontribusi air limbah 
domestik Kampung Tridi sebelum pengolahan dapat diihat pada 
Tabel 4.26.  
Tabel 4.26 Kontribusi Limbah Domestik Kampung Tridi Sebelum 

Pengolahan 
Parameter 

(mg/L) 
T1 

(upstream) 
T2  

(outlet) 
T3 

(downstream) 
Kontribusi 

(%) 

COD  44 108 44,10 67,59 

Lemak  42,82 71,86 42,87 65,29 

PO4
3- 0,31 0,93 0,3109 70,87 

TSS  42,50 65 42,53 68,72 

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
 
4.7 Beban Pencemaran Air Sungai Brantas dan Kontribusi 

Air Limbah Domestik dengan Teknologi Plasma 
Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar 

yang terkandung dalam air atau air limbah. Besarnya nilai beban 
pencemar yang masuk dipengaruhi oleh debit air limbah dan 
konsentrasi dari parameter yang akan diuji. Nilai beban 
pencemaran air Sungai Brantas di Titik 3 (downstream) dengan 
teknologi plasma dapat dilihat pada Tabel 4.27. Beban 
pencemaran pada titik 3 (downstream) untuk parameter COD 
sebelum pengolahan sebesar 2515,78 kg/hari dan setelah 
pengolahan dengan teknologi plasma sebesar 2514,72 kg/hari. 
Selisih beban pencemar parameter COD sebelum dan sesudah 
pengolahan sebesar 1,06 kg/hari. Beban pencemaran pada titik 
3 (downstream) untuk parameter lemak sebelum pengolahan 
sebesar 2445,43 kg/hari dan setelah pengolahan dengan 
teknologi plasma sebesar 2441,09 kg/hari. Selisih beban 
pencemar parameter lemak sebelum dan sesudah pengolahan 
sebesar 4,33 kg/hari. Beban pencemaran pada titik 3 

(downstream) untuk parameter PO₄³⁻ sebelum pengolahan 
sebesar 17,73 kg/hari dan setelah pengolahan dengan teknologi 
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plasma sebesar 17,68 kg/hari. Selisih beban pencemar 
parameter PO₄³⁻ sebelum dan sesudah pengolahan sebesar 0,05 
kg/hari. Beban pencemaran pada titik 3 (downstream) untuk 
parameter TSS sebelum pengolahan sebesar 2426,22 kg/hari 
dan setelah pengolahan dengan teknologi plasma sebesar 

2423,92 kg/hari. Selisih beban pencemar parameter PO₄³⁻ 
sebelum dan sesudah pengolahan sebesar 2,30 kg/hari. Hasil 
perhitungan beban pencemaran pada titik 1 (up stream) ke titik 3 
(downs stream) setelah pengolahan dengan teknologi plasma 
dapat dilihat bahwa mengalami penurunan beban pencemar, hal 
ini disebabkan karena limbah cair domestik Kampung Tridi sudah 
dilakukan pengolahan dengan tekologi plasma, dimana 
pengolahan tersebut mampu menurunkan kadar pencemar 
limbah domestik untuk mengurangi beban pencemaran di Sungai 
Brantas. Tinggi rendahnya beban pencemaran pada suatu 
perairan dipengaruhi oleh debit aliran dan kadar unsur pencemar 
pada suatu perairan. Hubungan antara debit aliran dan unsur 
pencemar dengan beban pencemaran berbanding lurus, semakin 
kecil debit dan unsur pencemar di suatu perairan maka nilai 
beban pencemaran akan semakin kecil.  
Tabel 4.27 Beban Pencemaran Air Sungai Brantas di Titik 3 

(downstream) dengan Teknologi Plasma  
Parameter 

(mg/L) 
T3 

(mg/L) 
T3 

Plasma 
(mg/L) 

Debit 
Rata-
rata 

(m³/s) 

Beban 
Pencemaran 
T3 (kg/hari) 

Beban 
Pencemaran 
T3 Plasma 
(kg/hari) 

COD 44,10 44,08 0,6603 2515,78 2514,72 
Lemak 42,87 42,79 0,6603 2445,43 2441,09 

PO₄³⁻ 0,31 0,31 0,6603 17,73 17,68 

TSS 42,53 42,49 0,6603 2426,22 2423,92 

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
Kontiribusi air limbah domestik di Kampung Tridi dapat 

mempengaruhi peningkatan beban pencemaran di titik 3 
(downstream) pada Sungai Brantas. Adanya masukan limbah 
domestik Kampung Tridi sebelum pengolahan ke badan sungai 
dapat mempengaruhi beban pencemaran di titik 3 (down stream) 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan titik 1 (up stream). 
Teknologi plasma merupakan teknologi yang mampu 
menurunkan kadar pencemar limbah domestik di Kampung Tridi, 
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sehingga dapat menurunkan beban pencemaran di Sungai 
Brantas dan menurunkan kontribusi limbah domestik yang masuk 
ke badan sungai. Kontribusi limbah domestik Kampung Tridi 
untuk parameter COD sebelum pengolahan sebesar 67,59% dan 
setelah pengolahan dengan plasma sebesar 65,08%. Selisih 
kontribusi parameter COD sebelum dan setelah dilakukan 
pengolahan sebesar 2,50%. Kontribusi limbah domestik 
Kampung Tridi untuk parameter lemak sebelum pengolahan 
sebesar 65,29% dan setelah pengolahan dengan plasma 
sebesar 8,59%. Selisih kontribusi parameter lemak sebelum dan 
setelah dilakukan pengolahan sebesar 56,69%. Kontribusi limbah 
domestik Kampung Tridi untuk parameter PO4

3- sebelum 
pengolahan sebesar 70,87% dan setelah pengolahan dengan 
plasma sebesar 20,72%. Selisih kontribusi parameter PO4

3- 
sebelum dan setelah dilakukan pengolahan sebesar 50,15%. 
Kontribusi limbah domestik Kampung Tridi untuk parameter TSS 
sebelum pengolahan sebesar 68,72% dan setelah pengolahan 
dengan plasma sebesar 49,23%. Selisih kontribusi parameter 
TSS sebelum dan setelah dilakukan pengolahan sebesar 
19,48%. Kontribusi air limbah domestik Kampung Tridi dengan 
teknologi plasma dapat diihat pada Tabel 4.28. 
Tabel 4.28 Kontribusi Limbah Domestik Kampung Tridi dengan 

Teknologi Plasma   
Parameter 

(mg/L) 
T1 

upstream 
T2 

Plasma 
outlet 

T3 
down 

stream 

T3 
Plasma 

Kontribusi 
Sebelum 

Plasma (%) 

Kontribusi  
Plasma  

(%) 

COD 44 91.24 44,10 44,08 67,59 65,08 

Lemak 42,82 3,59 42,87 42,79 65,29 8,59 

PO4
3- 0,31 0.032 0,3109 0,31 70,87 20,72 

TSS 42,50 19.06 42,48 42,49 68,72 49,23 

Debit 0,6591 0,00073 0,6603 0,6603   

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019 
 
4.8 Perencanaan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan 

Teknologi Plasma 
Air limbah domestik di Kampung Tridi merupakan salah 

satu masalah pencemaran untuk badan sungai yang menerima 
yaitu Sungai Brantas. Hal ini dikarenakan air limbah domestik di 
Kampung Tridi langsung di buang ke sungai tanpa dilakukan 
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pengolahan terlebih dahulu, sehingga dapat menurunkan kualitas 
air sungai. Air limbah domestik yang dihasilkan Kampung Tridi 
yaitu air limbah yang berasal dari kegiatan mandi, mencuci 
pakaian, memasak, dan mencuci perlatan masak. Hasil 
parameter dari limbah domestik di Kampung Tridi yang dapat 
dilihat pada Tabel 4.29, menunjukkan bahwa keempat parameter 
seperti COD (Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended 
Solid), PO4

3- (Phospat Total), dan Lemak memiliki nilai melebihi 
batas baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 tentang Baku Mutu 
Air Limbah Domestik. 
Tabel 4.29 Nilai Parameter Limbah Cair Domestik di Kampung 

Tridi 
Parameter Titik 2 (outlet) Baku Mutu Air Limbah 

Domestik 

COD (mg/L) 108 100 

Lemak (mg/L) 71,86 5 

PO4
3- (mg/L) 0,93 0,2 

TSS (mg/L) 65 30 

Suhu (⁰C) 25,4 Deviasi 3 

pH  7,71 6-9 

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium, 2019  
Besarnya nilai parameter limbah domestik Kampung Tridi 

harus diperhatikan, dan dilakukannya pengolahan terlebih dahulu 
seperti membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). IPAL 
memiliki tujuan untuk menurunkan nilai pencemar limbah 
domestik di Kampung Tridi, sehingga tidak memberikan beban 
yang besar untuk pencemaran di Sungai Brantas. Penelitian ini, 
merencanakan desain Instalasi Pengolahan Limbah Domestik di 
Kampung Tridi. Air limbah yang keluar dari titik 2 (outlet), 
seluruhnya dialirkan ke sebuah sistem pengolahan terpusat (off-
site system) dan tipe gravitasi sederhana. Menurut Marhadi 
(2016), off-site system merupakan sistem pengolahan air limbah 
menggunakan sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan 
mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah. 
Total penggunaan air bersih di Kampung Tridi sebesar 8101,8 
L/hari. Rata-rata penggunaan air bersih di Kampung Tridi sebesar 
135 L/orang/hari. Berdasarkan jumlah rata-rata pemakaian air 
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bersih setiap harinya jika 80% menjadi limbah domestik, maka 
jumlah limbah domestik Kampung Tridi yang dihasilkan sebesar 
108 L/orang/hari. Debit Potensial limbah domestik di Kampung 
Tridi sebesar 63504 L/hari. Saluran rumah yang langsung 
dibuang ke sungai, dalam penelitian ini juga dialirkan ke IPAL. 
Saluran drainase utama dan saluran rumah yang langsung 
dialirkan ke sungai sebelumnya di kumpulkan ke suatu tempat. 
Kemudian limbah tersebut dapat dialirkan ke bak pemisah lemak 
untuk diolah. Perhitungan desain IPAL Domestik di Kampung 
Tridi dapat dilihat pada Lampiran 11. Berikut kapasitas desain 
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang direncanakan di 
Kampung Tridi :  
 
 
 

Gambar 4.14 Skema Pengolahan Air Limbah Domestik di 
Kampung Tridi 

4.8.1 Bak Pemisah Lemak 
 Air limbah yang mengandung minyak atau lemak yang 
tinggi misalnya air limbah yang berasal dari dapur perlu 
dipisahkan terlebih dahulu agar beban pengolahan di dalam unit 
IPAL berkurang. Menghilangkan minyak atau lemak dapat 
dilakukan dengan menggunakan bak pemisah lemak sederhana 
secara gravitasi. Bak pemisah lemak atau grease removal 
berfungsi untuk memisahkan lemak atau minyak yang berasal 
dari kegiatan dapur, mengendapkan kotoran pasir, tanah, atau 
senyawa padatan yang tidak dapat terurai secara biologis. 
Waktu tinggal bak pemisah lemak yang umumnya berkisar 
antara 30 – 60 menit. Efisiensi pengolahan bak pemisah lemak 
sebesar 90%-95%. Bak Pemisah Lemak yang didesain, terdiri 
dari dua buah ruangan yang dilengkapi dengan bar screen pada 
bagian inletnya. Bar screen yang berfungsi untuk memisahkan 
benda padat yang ada didalam air limbah seperti kertas, plastik, 
kain, kayu, dan benda dari metal serta lainnya. Lemak yang 
telah mengapung dapat dipisahkan dengan dialirkan pipa 
pemisah lemak sejajar dengan tinggi lemak. Berikut desain bak 
pemisah lemak atau dapat dilihat pada Lampiran 18 :   
Kapasitas pengolahan   : 63,504 m3/hari 

Bak 

Pemisah 

Lemak 

Bak Penampung Teknologi 

Plasma 

Influent 

 

Efflue

Sungai 

Brantas 
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Volume bak yang diperlukan  : 1,323 m3 
Kriteria perencanaan (retention time) : 30 menit 
Konstruksi     : Beton  
Pipa      : Kelas D (21,8 cm) 
Dimensi bak     :  

Panjang; Lebar; Kedalaman  : 1,5 m; 1 m; 1m  
Ruang bebas     : 0,5 m 
Tebal dinding    : 20 cm 
Volume efektif    : 1,5 m3 

Desain bak pemisah lemak ditunjukkan seperti pada Gambar 
4.15  

 
(a) Tampak Samping 

 
(b) Tampak Atas 

Sumber : (Perencanaan IPAL Kampung Tridi, 2019) 
Gambar 4.15 Desain IPAL di Bak Pemisah Lemak 

25 cm 
50 cm 

125 cm  
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4.8.2 Bak Penampung Air  
 Jumlah air limbah maupun konsentrasi polutan organik 
sangat berfluktuasi. Hal ini dapat menyebabkan proses 
pengolahan air limbah tidak dapat berjalan dengan sempurna. 
Masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya unit bak 
ekualisasi. Bak Penampung air berfungsi untuk meminimumkan 
dan mengendalikan fluktuasi aliran limbah cair domestik baik 
kuantitas maupun kualitas yang berbeda. Bak Penampung juga 
berfungsi untuk mengatur debit air limbah yang akan diolah 
serta untuk menyeragamkan konsentrasi zat pencemarnya agar 
homogen dan proses pengolahan air limbah berjalan dengan 
stabil. Waktu tinggal didalam bak penampung umumya berkisar 
antara 6 – 10 jam. Berikut desain bak ekualisasi atau dapat 
dilihat pada Lampiran 18 :  
Volume bak yang diperlukan  : 13,23 m3 
Kriteria perencanaan (retention time) : 5 jam 
Konstruksi     : Beton 
Pipa       : kelas D (21,8 cm) 
Dimensi bak     :  

Panjang; Lebar; Kedalaman  : 6 m; 2,5 m; 1 m  
Ruang bebas     : 0,5 m 
Tebal dinding    : 20 cm 
Volume efektif    : 15 m3 

Desain bak ekualisasi ditunjukkan seperti pada Gambar 4.16 

 
(a) Tampak Samping 
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(b) Tampak Atas 

Sumber : (Perencanaan IPAL Kampung Tridi, 2019) 
Gambar 4.16 Desain IPAL di Bak Penampung 

4.8.3 Bak Teknologi Plasma 
Bak plasma berfungsi untuk menghilangkan polutan atau 

mereduksi parameter kualitas air limbah domestik seperti COD 
(Chemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solid), 
PO4

3- (Phospat Total), dan Lemak sesuai dengan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Plasma dapat 
menguraikan, membersihkan dan mengendapkan bahan 
polutan yang terkandung didalam limbah cair. Reaktor plasma 
yang digunakan menggunakan sumber tenaga listrik dengan 
tegangan tinggi. Reaktor plasma ini akan mendekatkan plasma 
di permukaan air limbah cair domestik, sehingga lucutan yang 
dihasilkan dapat melepas elektrik (lucutan) dengan sangat 
cepat. Semakin lama waktu kontak antara limbah cair domestik 
dengan plasma, maka semakin banyak kontak lucutan plasma 
terhadap limbah sehingga dapat menurunkan konsentrasi 
tercemar air limbah. Bahan reaktor plasma terbuat dari akriliki 
karena tidak mudah menghantarkan panas. Tegangan dan 
waktu optimum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada 
tegangan 242 kV dan waktu 20 menit. Arus yang digunakan 
dalam pengolahan sebesar 20 A yang mampu mengolah air 
limbah dalam 20L/20 menit. Perhitungan desain Instalasi 



87 
 

Pengolahan Limbah Domestik di Kampung Tridi dapat dilihat 
pada Lampiran 18. Berikut desain bak teknologi plasma :  
Kapasitas pengolahan  : 63504 L/hari = 2646 L/jam 
Kapasitas per reaktor  : 20 L/20menit 
Jumlah reaktor   : 44 reaktor 
Volume bak per reaktor  : 1 L 
Konstruksi    : Akrilik 
Pipa     : kelas AW (2.5 cm) 
Dimensi bak plasma   : 

Diameter reaktor pasma : 10,5 cm 
Ruang bebas   : 2 cm 
Volume efektif   : 1 L 

Desain bak ekualisasi ditunjukkan seperti pada Gambar 4. 17 

 
Sumber : (Perencanaan IPAL Kampung Tridi, 2019) 

Gambar 4.17 Desain IPAL Tampak Samping di Reaktor 
Teknologi Plasma 

4.8.4 Penentuan Ketinggian IPAL Domestik Kampung Tridi 
Perencanaan IPAL Domestik di Kampung Tridi 

menggunakan off-site system dan sistem gravitasi sederhana. 
Lokasi rencana IPAL tersebut berada di dekat bantaran Sungai 
Brantas dengan membutuhkan lahan seluas 39,7 m2 dengan 
luas lahan kosong yang tersedia sebesar 225 m2. Lokasi yang 
berada dekat 7,5 m dari sungai Brantas, maka perlu 
diperhatikan debit maksimum yang terjadi di wilayah tersebut. 
Debit banjir rencana perlu diperhitungkan untuk mengantisipasi 
tingkat keamanan jika terjadi banjir di Kampung Tridi, sehingga 
pengolahan IPAL dengan Teknologi Plasma tetap berjalan 
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dengan lancar dan tidak merusak alat atau kondisi IPAL. 
Perbedaan tinggi atau kemiringan saluran antara bak 
pengumpul ke reaktor plasma juga perlu diperhatikan, agar air 
limbah yang mengalir menuju plasma dapat berjalan dengan 
lancar tanpa menggunakan pompa atau tekanan. Ketinggian 
perencanaan IPAL Domestik untuk mengantisipasi terjadinya 
banjir yaitu sebesar 1,3 m . Ketinggian atau kemiringan saluran 
bak penampung ke bak reaktor plasma sebesar 0,089 m. 
Perhitungan IPAL Kampung Tridi berdasarkan debit rencana 
banjir dapat dilihat pada Lampiran 20. Perhitungan beda tinggi 
unit bak penampung ke reaktor plasma dapat dilihat pada 
Lampiran 21.  

 
(a) Tampak Samping 

 
 
 
 
 
 

(b) Tampak Atas  
Gambar 4.18 Cross Section atau Ketinggian Perencanaan IPAL  

 Limbah Kampung Warna Warni  

 
 

 Bak Penampung 
Bak Pemisah 

Lemak 

Reaktor Plasma 
 

Outlet Limbah 
 

 T1 T2 
Sungai Brantas  

 

RUMAH WARGA RT 3 & 4 RUMAH WARGA RT 1 & 2 

Bak Pemisah 

Lemak dan 

Pengumpul
  

Plasma 
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Gambar 4.19 Desain Tampak Atas IPAL Domestik di Kampung 

Tridi dengan Teknologi Plasma 
 

4.9 Kebutuhan Daya dan Biaya Energi Listrik Menggunakan 
Teknologi Plasma  

Energi listrik merupakan suatu bentuk energi yang berasal 
dari sumber. Energi yang digunakan oleh power supply 
merupakan laju penggunaan energi atau daya yang dikalikan 
dengan waktu selama peralatan tersebut digunakan. Reaktor 
plasma yang digunakan menggunakan sumber tenaga listrik 
dengan tegangan tinggi untuk mereduksi kadar pencemar air 
limbah domestik. Perhitungan energi listrik pada penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besar input yang digunakan pada 
pengolahan limbah cair domestik menggunakan teknologi 
plasma. Kapasitas pengolahan untuk bak plasma sebesar 2646 
L/jam. Setiap reaktor memiliki volume bak sebesar 1L. Jumlah 
volume reaktor yang digunakan 44 reaktor. Perhitungan biaya 
dan energi listrik dengan teknologi plasma dapat dilihat pada 
Lampiran 12.  
 Berdasarkan Tabel 4.30, didapatkan hasil perhitungan 
biaya dan energi listrik dengan menggunakan tegangan 242 kV 
dan interval waktu 10 menit. Arus listrik yang digunakan untuk 
pengolahan limbah dengan teknologi plasma menggunakan 20A 
dan voltase 220 V yang dialirkan oleh Perusahaan Listrik Negara 
(PLN), sehingga daya listrik yang dibatasi sebesar 4400 watt. 
Energi Listrik dipengaruhi oleh daya listrik dan waktu pengolahan. 
Semakin lama waktu pengolahan maka semakin besar energi 
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listrik yang dikeluarkan. Waktu optimal yang digunakan untuk 
pengolahan limbah domestik dengan teknologi plasma 
menggunakan waktu selama 20 menit pada tegangan 242 kV. 
Hal ini disebabkan karena pada waktu tersebut efisiensi removal 
untuk mengolah kadar pencemar limbah domestik sudah 
dibawah baku mutu yang telah ditetapkan dan biaya yang 
dikeluarkan untuk operasi lebih rendah dibandingkan waktu 
pengolahan diatas 20 menit. Waktu pengolahan selama 20 menit 
menghasilkan energi listrik sebesar 1,4652 kWh dan biaya listrik 
sebesar Rp. 2151,31/reaktor. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk 
44 reaktor sebesar Rp. 94657,64. Rencana anggaran biaya dan  
Bill of Quantity (BOQ) dapat dilihat pada Lampiran 22. Total 
anggaran biaya untuk perencanaan IPAL Domestik dengan 
Teknologi Plasma di Kampung Tridi membutuhkan biaya Rp. 
14.742.500. Biaya tersebut merupakan biaya total dari bak 
pemisahlemak, bak penampung, dan reaktor plasma. Luas lahan 
yang dibutuhkan untuk perencanaan IPAL Domestik di Kmapung 
Tridi seluas 39,7 m2.  
Tabel 4.30 Kebutuhan Biaya dan Energi Listrik pada Tegangan 

242 kV 

Waktu 
(menit) 

Daya Listrik (P) 
(watt) 

Energi Listrik 
(W) 

(kWh) 

Biaya Listrik/reaktor 
(Rp) 

10 

4400 
 

0,73 1078,88 

20 1,46 2151,31 

30 2,2 3230,19 

40 2,93 4309,08 

50 3,66 5381,50 

60 4,4 6460,39 

Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
 

5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan 
teknologi plasma untuk menurunkan beban pencemaran di 
Sungai Brantas yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Karakteristik limbah cair domestik di Kampung Tridi pada 

penelitian setelah dilakukan pengujian di laboratorium 
menghasilkan kadar COD sebesar 108 mg/L, TSS sebesar 
65 mg/L, lemak sebesar 71,86 mg/L, dan PO4

3- sebesar 0,93 
mg/L. Nilai konsentrasi pada keempat parameter tersebut 
masih melebihi batas baku mutu Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68 tahun 2016 
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.  

2. Kemampuan teknologi plasma untuk menurunkan kadar 
pencemar limbah cair domestik di Kampung Tridi 
menggunakan tegangan 242 kV dan waktu pengolahan 
selama 20 menit. Pengolahan tersebut mampu menurunkan 
kadar COD sebesar 10,63%, TSS sebesar 55,86%, dan 
PO4

3- sebesar 89,26%. Besarnya nilai efisiensi removal 
tersebut sudah mampu mengolah limbah cair domestik di 
Kampung Tridi sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.  

3. Kebutuhan biaya dan energi listrik yang dibutuhkan dalam 
pengolahan limbah cair domestik menggunakan teknologi 
plasma untuk mencapai tegangan dan waktu optimum yaitu 
sebesar 1,4652 kWh dan Rp. 94657,64.  

4. Beban pencemaran limbah cair domestik di Kampung Tridi 
sebelum dilakukan pengolahan dengan teknologi plasma 
untuk parameter COD sebesar 6,8584 kg/hari, TSS sebesar 
4,1278 kg/hari, lemak sebesar 4,5634 kg/hari, dan PO4

3- 
sebesar 0,0591 kg/hari. Sedangkan, beban pencemaran 
dengan teknologi plasma untuk parameter COD sebesar 
6,1294 kg/hari, TSS sebesar 1,8220 kg/hari, lemak sebesar 
0,2282 kg/hari, PO4

3- sebesar 0,0063 kg/hari. Dapat dilihat 
bahwa pengolahan limbah dengan teknologi plasma dapat 
menurunkan beban pencemaran limbah domestik di 
Kampung Tridi.  
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5.2 Saran  
1. Perlu adanya penelitian selanjutnya untuk meneliti teknologi 

plasma dengan sistem kontinu.  
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk variasi tegangan 

dan waktu untuk mendapatkan penurunan kadar pencemar 
air limbah yang lebih baik dan maksimal.  

3. Perlu diadakan studi lanjut untuk penerapan teknologi 
plasma dalam skala besar 

4. Perlu adanya penelitian menggunakan parameter yang 
berbeda. 

5. Perlu adanya penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih 
medalam mengenai implementasi pengelolaan air limbah 
domestik terkait pengolahan yang membutuhkan energi dan 
biaya operasi yang rendah dan evaluasi kebijakan 
pengelolaan air limbah domestik, sehingga dapat 
menyempurnakan penelitian ini.  

6. Mengendalikan beban pencemaran air Sungai Brantas 
dengan mengolah limbah cair domestik sebelum masuk 
kebadan sungai.  

7. Perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam 
upaya pengendalian pencemaran air dengan menjaga 
kondisi sungai agar tidak tercemar. Masyarakat harus 
mempunyai komitmen yang positif dalam pengelolaan air 
limbah cair domestik untuk dapat mendukung terlaksananya 
Instalasi Pengolahan Air Limbah.  
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Baku Mutu Air Limbah Domestik 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor :P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1 /8/2016 Tentang 
Baku Mutu Air Limbah Domestik 

 Satuan  Kadar 
Maksimum 

pH - 6-9 

COD mg/L 100 

BOD mg/L 30 

TSS mg/L 30 

Ammonia mg/L 10 

Minyak dan 
Lemak 

mg/L 5 

Total 
Koliform 

MPN/100mL 3000 

Debit L/orang/hari 100 
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Lampiran 2. Kriteria Mutu Air berdasarkan Kelas Air Sungai 
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Lampiran 2. Kriteria Mutu Air berdasarkan Kelas Air Sungai 
(Lanjutan) 
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Lampiran 3. Lokasi Penelitian Kampung Tridi dan Pengambilan 
Sampel  

a. Lokasi Penelitian Kampung Tridi RW 12 

 
b. Titik Pengambilan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

T1 = Titik Air Sungai Brantas Sebelum Masuk Limbah Domestik 
Kampung Tridi 

T2 = Saluran Limbah Domestik Kampung Tridi 

T3 = Titik Air Sungai Brantas Setelah Masuk Limbah Domestik 
Kampung Tridi 

 

 

 Limbah Kampung 

 T3 

 

 

 

Sungai Brantas  
 T1

   T3 

 T2

   T3 
 T2

 
  T3 
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Lampiran 4. Kuesioner Penelitian 

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. Veteran, Malang 65145 Telp. (0341) 551611 Pes.220 
 

Kuesioner Penelitian 
Pengaruh Limbah Cair Domestik Dari RW 12 Kampung Tridi, 

Kelurahan Kesatrian, Kota Malang Terhadap Kualitas Air Sungai 
Brantas 

Awwalia Putri/ 155100901111012 
 
Saya mahasiswa program studi Teknik Lingkungan, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang dalam hal ini 
sedang melakukan penelitian Tugas Akhir. Daftar pertanyaan ini 
dimaksud untuk mendapatkan informasi dari Bpk/Ibu/Sdr 
mengenai pembuangan air limbah rumah tangga yang dilakukan.  
Untuk mencapai maksud tersebut peneliti mohon bantuan 
Bpk/Ibu/Sdr untuk bersedia memberi jawaban sesuai dengan 
keadaan yang sebenar-benarnya. Atas bantuan dan kerjasama 
Bpk/Ibu/Sdr saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.  
 
Identitas Responden 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : L / P 

Alamat    : RT  

Pekerjaan    : 

Umur    : 

Jumlah Anggota Keluarga : 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara 
memberi tanda silang (x) dan mengisi titik-titik tersedia.  
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Lampiran 4. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

Pertanyaan : 
1. Dalam satu hari berapa kali biasanya anda dan keluarga 

mandi? 

a. 1 kali  

b. 2 kali   

c. Lainnya………………………………………………… 

2. Jam berapa anggota keluarga anda mandi setiap hari?  

2.1 Pagi 

a. Sebelum jam 6.00 (jam……………………) 

b. 06.00 – 08.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam 8.00 (jam……………………) 

2.2 Siang 

a. Sebelum jam 16.00 (jam……………………) 

b. 16.00 – 18.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam 18.00 (jam……………………) 

3. Jam berapa anda biasanya melakukan kegiatan memasak? 

3.1 Pagi 

a. Sebelum jam 6.00 (jam……………………) 

b. 06.00 – 08.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam8.00 (jam……………………) 

3.2 Siang 

a. Sebelum jam 16.00 (jam……………………) 

b. 16.00 – 18.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam 18.00 (jam……………………) 

4. Jam berapa biasanya anda mencuci peralatan masak atau 

makan? 

4.1 Pagi 

a. Sebelum jam 6.00 (jam……………………) 

b. 06.00 – 08.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam8.00 (jam……………………) 

4.2 Siang 

a. Sebelum jam 16.00 (jam……………………) 
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Lampiran 4. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

b. 16.00 – 18.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam 18.00 (jam……………………) 

5. Jam berapa anda melakukan kegiatan mencuci pakaian? 

5.1 Pagi 

a. Sebelum jam 6.00 (jam……………………) 

b. 06.00 – 08.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam8.00 (jam……………………) 

5.2 Siang 

a. Sebelum jam 16.00 (jam……………………) 

b. 16.00 – 18.00 (jam……………………) 

c. Setelah jam 18.00 (jam……………………) 

6. Berapa kali anda mencuci pakaian? 

a. Setiap hari 

b. Antara 2 – 3 kali seminggu 

c. 1 kali seminggu 

7. Konsumsi air dalam rumah tangga menggunakan? 

a. Air sumur atau air tanah 

b. Air PDAM (lanjut no. 12) 

c. Lainnya………………………………………………… 

8. Ditempat saudara pembuangan tinja dilakukan dalam bentuk 

apa? (black water) 

a. WC “cemplung” di sungai 

b. WC dirumah lalu dialirkan  ke sungai 

c. WC menggunakan septic tank 

9. Pembuangan air limbah rumah tangga dirumah anda berupa 

apa? (grey water) 

a. Saluran langsung ke sungai 

b. Saluran ke gorong-gorong lalu kesungai 

c. Diresapkan ke tanah  

d. Lainnya………………………………………………… 

 

 



 

106 
 

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

10. Berapa volume ember atau bak mandi yang biasa dipakai 

untuk mengambil air? 

……………………………………………………………… 

11. Berapa kali ember atau bak mandi yang diambil dalam 1 

hari? 

……………………………………………………………… 

12. Berapa rata-rata jumlah air PDAM yang dikonsumsi seluruh 

anggota keluarga per bulan?  

…………….………….m3/Rp……………………………… 

13. Apakah anda memiliki kegiatan usaha yang berada di 

Kampung Tridi? jika Ya, usaha apa yang anda miliki? 

a. Tidak ada 

b. Cuci Motor 

c. Laundry 

d. Lainnya……………… 

14. Dimana kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) yang biasa anda 

lakukan? 

a. Kamar mandi pribadi 

b. Kamar mandi umum  

c. Lainnya……………… 

15. Berapa jumlah kamar mandi yang anda miliki? 

a. 1 

b. 2 

c. > 2 

16. Penghasilan rata-rata tiap bulan? 

a. < Rp. 1.000.000 

b. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 

c. Rp. 3.000.000 – Rp 5.000.000 

> 5.000.000 
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Lampiran 5. Perhitungan Jumlah Responden  
1. Metode yang digunakan adalah metode Slovin untuk 

menentukan jumlah responden, dengan persamaan: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Dimana: 
n  :  Besaran sampel  
N  :  Besaran populasi  
e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan 
(persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
penarikan sampel) yaitu sebesar 10% dengan tingkat 
kepercayaan 90%.  

2. Besaran populasi = 588 jiwa 
3. Masukkan besaran populasi kedalam rumus Slovin yaitu : 

𝑛 =  
588

1 + 588(0.1)2
 

𝑛 =  75 ≈ 85 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 
4. Ditentukan jumlah responden untuk kegiatan kuesioner yaitu 
85 responden  
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Lampiran 6. Pengukuran dan Perhitungan Debit  
Penelitian ini menggunakan currentmeter untuk mengukur debit 
sungai Brantas langkah yang harus dilakukan yaitu : 

1. Mengukur lebar sungai dengan membagi 3 segmen atau 
3 bagian yang dilakukan pada T1 dan T2  

2. Mengukur kecepatan aliran sungai menggunakan 
currentmeter pada tiap bagian 

3. Mengukur kedalaman sungai dari tiap bagian 
4. Menghitung luas bagian tiap segmen  
5. Hitung debit dengan menggunakan persamaan :  

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉  
Dimana: 
Q = debit (m3/s) 
A = luas (m2) 
V = kecepatan aliran (m/s) 

Pengukuraan debit pada Tititk 1 (up stream) 
Titik Segmen Lebar 

Sungai  
(10 m ) 

Kecepatan 
(m/s) 

Luas 
Penampang 

(m2) 

Debit 
(m3/s) 

T1 1 3,33 0,6096 0,5833 0,3556 

2 3,33 0,80264 1,1667 0,9364 

3 3,33 0,72136 0,95 0,6853 

 Debit rata-rata T1 0,6591 

 
L seg I   = (a x t ) / 2 = (3,33 x 0,35) / 2 = 0,5833 m2 
L seg II  = P x L = (3,33 x 0,35)   = 1,1655 m2 
L seg III = ((a + b) x t) / 2 = ((0,35 + 0,22) x 3,33) / 2 = 0,95 m2 
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Lampiran 7. Perhitungan Air Limbah Domestik di Kampung 
Tridi  

Rata-Rata 
Pemakaian Air 

Bersih 

Rata-Rata Air 
Limbah 

Q air limbah 
per hari 

Q per detik 

135 L/orang/hari 108 L/orang/hari 63504 
L/orang/hari 

0,735 
L/orang/hari 

0,135 
m³/orang/hari 

0,108 
m³/orang/hari 

63,504 
m³/orang/hari 

0,000735 
m³/orang/hari 

Contoh Perhitungan : 

 Pemakaian air bersih setiap harinya menjadi air limbah 
diasumsikan sebesar 80, maka :  
Air limbah yang dihasilkan = rata-rata pemakaian air bersih 
per hari x 80% 
       = 135 L/orang/hari x 80 
       = 108 L/orang/hari  

 Hasil air limbah yang dihasilkan dikali dengan jumlah 
penduduk di Kampung Tridi sebanyak 588 jiwa, maka : 
Q air limbah per hari = air limbah yang dihasilkan x jumlah 
penduduk 
         = 108 L/orang/hari x 588 orang 
         = 63504 L/hari 

 Q air limbah per hari dirubah menjadi Q air limbah per detik, 
maka :  
Q air limbah per detik = Q air limbah per hari : (24 jam x 60 
menit x60 detik) 
          = 63504 L/hari : 86400 detik 
          = 0,735 L/detik 

 Sehingga Q air limbah per detik dirubah menjadi m³/s : 
Q air limbah (m³/s) = Q air limbah per detik : 1000  
     = 0,735 L/detik : 1000 
     = 0,000735 m³/s 
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Lampiran 8. Perhitungan Beban Pencemaran pada Titik 1 (up 
stream) 

Parameter Konsentrasi 
T2 (mg/L) 

Debit Rata-
rata (m³/s) 

Faktor 
Konversi 

Beban 
Pencemaran 

(kg/hari) 

COD  44 0,6591 86,4 2505,6413 

Lemak  42,82 0,6591 86,4 2438,4446 

PO₄³⁻ 0.31 0,6591 86,4 17,6534 

TSS 42,50 0,6591 86,4 2420,2217 

Contoh Perhitungan Rumus Beban Pencemaran pada Titik 2 
(outlet) :  

 BPA (COD)  pada T1 = (Ca)j x Qa x f 
     = 44 mg/L x 0,6591 m³/s x 86,4 

kg/hari 
     = 2505,6413 kg/hari  

 Nilai f adalah faktor konversi untuk merubah satuan dari mg/L 
menjadi kg/hari 
a mg/L = a 10-6/10-3 kg/m3 

  = a 10-3 kg/m3 

a m3/s = a x 86400 m3/hari 
sehingga,  kg/hari  = 10-3 kg/m3 x 86400 m3/hari 
    = 86,4 kg/hari 
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Lampiran 9. Perhitungan Penurunan Kadar Pencemaran pada 
Titik 2 (outlet) dengan Teknologi Plasma  

1. Ketahui efisiensi removal tiap parameter 

Parameter 

Efisiensi tiap Waktu (%) Tegagan 242kV 

10 
menit 

20 
menit 

30 
menit 

40 
menit 

50 
menit 

60 
menit 

COD 5,46 10,63 15,51 20,13 24,49 28,62 

Fosfat 
Total 

67,23 89,26 96,48 98,85 99,62 99,88 

TSS 33,56 55,86 70,67 80,51 87,05 91,4 

 
2. Kalikan efisiensi removal dengan kadar pencemar 

sebelum diolah  
Kadar TSS sebelum diolah = 242 mg/L 
Removal TSS   = 65 mg/L x 55,86% 
 =  36,309 mg/L  
 

3. Kurangi kadar COD sebelum diolah dengan removal 
COD 
Kadar COD setelah diolah = 65 –36,309mg/L 
  = 28,691 mg/L 

Parameter 
Kadar 

Sebelum 
diolah 

Kadar Setelah diolah (mg/L) 

10 20 30 40 50 60 

COD 108 102,103 96,519 91,249 86,259 81,550 77,090 

Fosfat 
Total 

0.93 0,3048 0,0999 0,0327 0,0107 0,0035 0,0011 

TSS 65 43,186 28,691 19,0645 12,668 8,4175 5,59 
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Lampiran 10. Perhitungan Beban Pencemaran, Metode Neraca 
Massa T3, dan Kontribusi Limbah Cair Domestik  

Parameter T1 
(upstrea

m) 

T2  
K. Tridi 
(outlet) 

T2  
K. Warna 
(outlet) 

T3 Kontribusi 
(%) 

COD (mg/L) 44 108 84 44,10 67,5966 

Lemak (mg/L) 42,82 71,86 61,97 42,87 65,2954 

PO4
3- (mg/L) 0,31 0,93 0,62 0,3109 70,8775 

TSS (mg/L) 42,50 65 48 42,53 68,7222 

Suhu (⁰C) 25,467 25,4 25,23 25,47  

pH  7,803 7,713 7,76 7,803  

Debit (m3/s) 0,6591 0,000735 0,000453 0,6603  

Rumus perhitungan metode neraca massa untuk kadar 
pencemar T3 :  

CR = 
∑ 𝐶𝑖 𝑄𝑖

∑𝑄𝑖
 = 

∑ 𝑀𝑖

∑𝑄𝑖
 

 CR COD = 
(44𝑥0,6591)+(108𝑥0,000735) +(84𝑥0,000453) 

0,6591+0,000735+0,000453
 = 44,10 

mg/L 

 CR TSS = 
(42,5𝑥0,6591)+(65𝑥0,000735) +(48𝑥0,000453) 

0,6591+0,000735+0,000453
 = 42,54 

mg/L 
Rumus Beban Pencemaran : 

 BPA (COD)  pada T2 K.Tridi  = (Ca)j x Qa x f 
= 108 mg/L x 0,000735  
    m³/s x 86,4 kg/hari 

      = 6,8584 kg/hari  

 BPA (COD)  pada T2 K.Warna = (Ca)j x Qa x f 
= 84 mg/L x 0,000453 m³/s      
    x 86,4 kg/hari 

      = 3,2877 kg/hari  
Rumus Kontribusi Limbah Domestik Kampung Tridi :  

 Kontribusi Kamp. Tridi (%) COD = 
𝐵𝑃𝐴 𝑇2 𝐶𝑂𝐷 𝐾.𝑇𝑟𝑖𝑑𝑖

𝐵𝑃𝐴 𝑇2 𝐶𝑂𝐷 𝐾.𝑇𝑟𝑖𝑑𝑖+𝐵𝑃𝐴 𝑇2 𝐶𝑂𝐷 𝐾.𝑊𝑎𝑟𝑛𝑎
 𝑥 100% 

= 
6,8584

6,8584+3,2877
 𝑥 100%= 

67,5966% 
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Lampiran 11. Perhitungan Desain IPAL Domestik di Kampung 
Tridi 

Total 
Penggunaan 
Air Bersih 

Rata-Rata Air 
Bersih 

Air Limbah 
Domestik 

Total Air 
limbah 
Domestik 

Kapasitas 
Pengolahan 
IPAL 

8101,8 L/hari 135 
L/orang/hari 

108 
L/orang/hari 

63504 L/hari 63504 L/hari 

 Air Limbah Domestik = 80% x Rata-Rata Air Bersih  
= 0,8 x 135 L/orang/hari  
= 108 L/orang/hari 

 Total Limbah Domestik = Air Limbah Domestik x Jumlah 
Penduduk 

= 108 L/orang/hari x 588 orang 
= 63504 L/hari 
= 63,504 m3/hari  
= 0,000735 m3/detik 

 Kapasitas Pengolahan IPAL  = 63504 L/hari = 63,504 m3/hari  
A. Bak Pemisah Lemak  
 Gravitasi Sederhana; Konstruksi Beton 300K; Bar Screen 

 Vol bak yang diperlukan = 
𝐾𝑎𝑝.  𝑃𝑒𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑥 𝑟𝑡

24 𝑗𝑎𝑚 𝑥 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 

= 
63,504m3/hari  𝑥 30 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

24 𝑗𝑎𝑚 𝑥 60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 

= 1,323 m3 

           Dimensi Bak  
- Panjang = 1,5 m - Ruang bebas = 0,5 m 
- Lebar = 1 m  - Tebal dinding = 20 cm 
- Kedalaman = 1 m  - Volume efektif = 1,5 m3 

 Dimensi Pipa  
- Debit pengolahan = vol bak yang diperlukan : 

retention time 
= 1323 L : (30 menit x 60 detik) 
= 0,735 L/s 

- rt = 30 menit : 60 menit = 0,5 jam  v = 1,5 m/s 

- d = √
𝑄 𝑋 𝑡

𝑉 𝑥 𝜋
 = √

0,735 𝑥 0,5

1,5 𝑥 3,14
 = 0,214 m = 214 mm 

- Pipa kelas D = 8 inchi = 218 mm = ketebalan 4,2 mm 
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Lampiran 11. Perhitungan Desain IPAL Domestik di Kampung 
Tridi (Lanjutan) 

B. Bak Penampung Air 
 Gravitasi Sederhana; Konstruksi Beton 300K 
 Vol bak yang diperlukan = Kapasitas Pengolahan x 

retention time 
                         24 jam x 60 
menit 
= 63,504 m3/hari x 5 jam = 
13,23 m3 
                24 jam  

 Dimensi Bak  
- Panjang = 6 m - Ruang bebas = 0,5 m 
- Lebar = 2,5 m - Tebal dinding = 20 cm 
- Kedalaman = 1 m - Volume efektif = 15 m3 

C. Bak Plasma 
 Kapasitas Limbah Cair = Kapasitas Pengolahan / 24 jam  

  = 63504 L/hari : 24 jam  
  = 2646 L/jam 

 Jumlah reaktor   = Kapasitas limbah cair    
                                         Kapasitas 1 reaktor  

  = 2646 L/jam : (20 L/20 menit) 
  = 2646 L/jam : (20 L/ 0,333 jam) 
  = 44 reaktor  

 Volume bak tiap reaktor = 1 L = 0,001 m3 

 Jarak antar reaktor  = 
panjang saluran −(d reaktor x jumlah reaktor)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
 

= 
700 cm−(10,5 x 44)

43
 

= 5,53 cm  
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Lampiran 12. Perhitungan Biaya dan Energi Listik dengan 
Teknologi Plasma  

Jumlah reaktor = 
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐶𝑎𝑖𝑟

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
 

   = 
2646 𝐿/𝑗𝑎𝑚

20𝐿

20 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

 = 
2646 𝐿/𝑗𝑎𝑚

20𝐿

0,333 𝑗𝑎𝑚

 

   = 44 reaktor 
Jumlah reaktor : 44 reaktor  
Tegangan (V)  : 220 (dibatasi oleh PLN) 
Arus    : 20 A 
Waktu   : 20 menit 
Biaya listrik  : Rp. 1468,27/kWh 

 Daya Listrik (P)  = V x I 
= 220 V x 20 A 
= 4.400 Watt  

 Energi Listrik  = P x t 

= 
4.400 Watt x 0,333 jam

1000 
  

= 1,4652 kWh 

 Biaya Listrik  = Biaya listrik/kWh x W 
= Rp 1468,27/kWh x 1,4652 kWh 
= Rp. 2151,31/reaktor  
= Rp. 94657,64 (44 reaktor) 
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Lampiran 13. Hasil Uji Sampel Limbah Cair Domestik di 
Kampung Tridi 
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Lampiran 13. Hasil Uji Sampel Limbah Cair Domestik di 
Kampung Tridi (Lanjutan) 
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian Kegiatan Kuesioner  

    
(a) Warga RT 1       (b) Pintu Masuk K. Tridi  

     
(c) Warga RT 2           (d) Warga RT 3 

     
(e)Warga RT 4   (f) Warga RT 4 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian Kegiatan Pengambilan 

Sampel 

a. pengukuran lebar sungai  

            
       Lebar sungai titik 1                    Lebar sungai titik 3  

b. pengukuran suhu dan pH  

      
Pengukuran suhu (termometer)  Pengukuran pH (pH meter) 

c. pengukuran kedalaman sungai  

       
Kedalaman sungai titik 1             Kedalaman sungai titik 3  
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Lampiran 16. Dokumentasi Penelitian Wc Umum Kampung 

Tridi  

(a) Toilet Umum Kampung Tridi 

 
(b) Bak Mandi Toilet Umum (c) Wc Umum 
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Lampiran 17. Hasil Kuesioner di Kampung Tridi  
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Lampiran 17. Hasil Kuesioner di Kampung Tridi (Lanjutan) 
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Lampiran 17. Hasil Kuesioner di Kampung Tridi (Lanjutan) 

 



 

124 
 

Lampiran 18. Gambar Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah 

di Kampung Tridi 

1. Bak Pemisah Lemak  

a. Tampak Atas  

 
b. Tampak Samping  

 
c. Desain IPAL 3D 
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Lampiran 18. Gambar Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah 

di Kampung Tridi (Lanjutan) 

2. Bak Penampung  

a. Tampak Atas 

 
b. Tampak Samping 

 
c. Desain IPAL 3D 
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Lampiran 18. Gambar Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah 

di Kampung Tridi (Lanjutan) 

3. Reaktor Teknologi Plasma  

a. Tampak Atas 

 
b. Tampak Samping  

 
c. Desain IPAL 3D  

 

2,5 cm 

10,5 cm 

2 cm 
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Lampiran 18. Gambar Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah 

di Kampung Tridi dengan Teknologi Plasma 

(Lanjutan) 

4. Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kampung Tridi  

a. Gambar IPAL 2D 

 
b. Gambar IPAL 3D 
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Lampiran 19. Lokasi Rencana Desain Instalasi Pengolahan Air 
Limbah di Kampung Tridi dengan Teknologi 
Plasma 

 
Luas Desain IPAL = P x L 
   = (230 + 100 + 640) cm x (290 + 120) cm 
   = 397,700 cm2  
   = 39,77 m2 
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Lampiran 20. Perhitungan Ketinggian Desain IPAL berdasarkan 

Debit Banjir Rencana 

 
b = 11 m = lebar sungai s = 0.01 Q = 400 m3/s 
h = 4 m = kedalaman sungai n = 0.035 

A 1 = b xh = 11 m x 4 m = 44 m2 
P  = b + 2h = 11 + 2(4) = 19 m 

Rh  = 
𝐴

𝑃𝑤
 

= 
44

19
= 2,31 m 

𝑄 = 𝐴
1

𝑛
𝑅ℎ2/3𝑠1/2 

400 = 𝐴
1

0.035
2,312/30.011/2 

14   = A x 1,75 x 0,1 

A     = 
14

0,175
 = 80 m2 

A 1    = 44 m2 

A 2   = A – A1
 

       = 36 m2 

A 2   = b2 x h2
 

36  = 27,5 x h2 

h2     = 1,3 m 
Sehingga, perencanaan desain IPAL di Kampung Tridi berada 
1,3 m diatas permukaan air sungai. 
 
 
 
 
 

Bak Pemisah 
Lemak dan 
Pengumpul 

Plasma 

1,3 m 
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Lampiran 21. Perhitungan Beda Tinggi Unit Bak Pengumpul ke 

Bak Plasma 

Diketahui: 

dpipa = 2,5 cm 

Q  =  20 L/ 20 menit 

= 1,67 x 10-5 m3/s 

Apipa = 𝜋𝑟2 

= 3.14 x (1,252) 

= 4,91 cm2 = 0,000491 m2 

Vpipa  = 
𝑄

𝐴
 

= 
1,67 x 10−5 m3/s

0,000491 m2
 

 = 0.034 m/s 

Re  = 
𝑉 𝑥 𝑑

𝜇
 

Re  = 
0,034 𝑥 0,025

0,001
 

Re  = 0,85 

f (faktor gesekan) = 
64

𝑅𝑒
 

= 
64

0,85
 

= 75,29 

Δℎ = 𝐻𝑓 = 𝑓 
𝐿

𝑑
 
𝑉2

2𝑔
 

Δℎ = 75,29 𝑥 
0,5 𝑚

0,025 𝑚
 𝑥 

0,0342

2 (9,8)
 

     = 0,089 m 

Berikut gambar beda tinggi IPAL  :  
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Lampiran  22. Bill of Quantity (BOD) dan Rencana Anggaran 
Biaya  

Perhitungan Bill of Quantity (BOQ) hanya pada kebutuhan 
bangunan dan biaya setiap unit yaitu : 
1. Bak Pemisah Lemak 

- Panjang (b)  : 1,5 m 
- Lebar (L)  : 1 m 
- Kedalaman (h) : 1 m 
- Tebal Beton (n) : 0,2 m 
- Jumlah Saluran : 1 buah 
- Volume Efektif  : 1,5 m3 
- Pipa   : Kelas D (d = 21,8 cm atau 8 inchi) 

  Volume beton = {(ℎ + 𝑛) × (𝑏 + (2 × 𝑛)) × (𝐿 + (2 × 𝑛)}– {ℎ × 𝑏 × 𝐿} 

                               = {(1 + 0,2) × (1,5 + (2 × 0,2)) × (1 + (2 × 0,2)}– {1 × 1,5 × 1} 

                    = {(1,2) × (1,5 + (0,4)) × (1 + (0,4)}– {1,5} 
                        = {1,2 × (1,9) × (1,4)}– {1,5} = 1,69 m3 

Pondasi beton = P x L x T 
     = (0,5 m x 0,5 m x 1,5 m) = 0,375 m3 x 4 = 1,5 m3 

2. Bak Penampung  
- Panjang (b)  : 6 m 
- Lebar (L)  : 2,5 m 
- Kedalaman (h) : 1 m 
- Tebal Beton (n) : 20 cm 
- Jumlah Saluran : 1 buah 
- Volume Efektif  : 15 m3 
- Pipa   : Kelas D (d = 21,8 cm atau 8 inchi) 

Volume beton = {(ℎ + 𝑛) × (𝑏 + (2 × 𝑛)) × (𝐿 + (2 × 𝑛)}– {ℎ × 𝑏 × 𝐿} 

                               = {(1 + 0,2) × (6+ (2 × 0,2)) × (2,5 + (2 × 0,2)}– {6 × 2,5 × 1} 

                    = {(1,2) × (6 + (0,4)) × (2,5 + (0,4)}– {15} 
                        = {1,2 × (6,4) × (2,9)}– {15} = 7,27 m3 

3. Bak Reaktor Plasma  
- Panjang (b)  : 7 m 

- Lebar (L)  : 60 cm 

- Kedalaman (h) : 26 cm 

- Bahan Plasma : Akrilik 

- Jumlah Reaktor : 44 reaktor plasma 

- Volume Efektif  : 1 L 

- Pipa   : Kelas AW (d = 2,5 cm) 
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Lampiran  22. Bill of Quantity (BOD) dan Rencana Anggaran 
Biaya (Lanjutan) 

Rincian biaya untuk perencanaan IPAL Domestik Kampung Tridi: 
1. Asumsi Biaya  

No Kebutuhan Bangunan Unit Harga 

1 Beton 1 m3 Rp. 650.000 

2 Pipa 
- 25 mm 
- 218 mm 

1 m  
Rp 18.500 

Rp 250.000 

3 Akrilik Reaktor 1 Rp. 50.000 

 
2. Rincian Biaya  
a. Bak Pemisah Lemak 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Unit Volume 

Harga 
Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 
Pekerjaan 

Beton 
m3 

1,69 + 1,5 = 
3,19 

650.000 2.073.500 

2 Pipa m 4 250.000 1.000.000 

 Total Set   3.073.500 

b. Bak Penampung 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Unit Volume 

Harga 
Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 
Pekerjaan 

Beton 
m3 

7,27 + 1,5 = 
8,77 

650.000 5.700.500 

2 Pipa m 7,5 250.000 1.875.000 

 Total Set   7.575.500 

c. Reaktor Plasma 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Unit Volume 

Harga 
Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 Akrilik buah 44 50.000 2.200.000 

2 Pipa m  1 18.500 18.500 

3 Pipa m 7,5 m 250.000 1.875.500 

 Total Set   4.094.000 

 
3. Total Biaya  

No Bak Unit Biaya Perencanaan (Rp) 

1 Pemisah Lemak 1 3.073.500 

2 Penampung 1 7.575.000 

3 Plasma 44 4.094.000 

 Total Set 14.742.500 

 


