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Neta Nurlita Putri. 155100901111018. Perencanaan 

Pengolahan Limbah Cair Domestik di Kampung Warna-

Warni Jodipan Dengan Menggunakan Teknologi Plasma 

Untuk Menurunkan Beban Pencemaran Sungai Brantas 

Malang – Jawa Timur. Pembimbing: Dr. Ir. A. Tunggul Sutan 

Haji, MT dan Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS. 

RINGKASAN 
 

Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan salah satu 

tempat wisata di Kota Malang. Lokasi kampung tersebut berada 

di tepi aliran Sungai Brantas. Aktivitas penduduk di Kampung 

Jodipan menghasilkan limbah cair domestik. Limbah cair 

domestik warga langsung dibuang ke Sungai Brantas tanpa 

adanya pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut akan 

menjadikan Sungai Brantas menjadi tercemar dan tidak lagi 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. Limbah cair domestik 

adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari rumah 

tangga atau pemukiman sehingga dapat menyebabkan 

tingginya COD (Chemical Oxygen Demand), Fosfat Total (PO4), 

Minyak dan Lemak serta Total Suspended Solid (TSS). 

Dibutuhkannya pengolahan limbah cair domestik untuk 

menurunkan beban pencemaran di Sungai Brantas. Pengolahan 

limbah yang dapat digunakan adalah dengan Teknologi Plasma, 

dikarenakan teknologi plasma tidak membutuhkan lahan yang 
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luas sehingga menjadi efisien digunakan melihat keadaan lokasi 

penelitian yang hanya memiliki area yang kecil. 

Tujuan dari penelitian ini adalah a) untuk mengetahui 

karakteristik limbah cair; b) kemampuan pengolahan limbah; c) 

energi dan biaya yang dihasilkan dan d) memandingkan hasil 

pengolahan sebelum dan sesudah diolah dengan teknologi 

plasma. Parameter yang diteliti untuk menurunkan beban 

pencemaran berupa COD (Chemical Oxygen Demand), Fosfat 

Total (PO4), Minyak dan Lemak serta Total Suspended Solid 

(TSS). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode eksperimental, deskriptif dan studi pustaka. Sampel 

limbah diambil dari limbah cair domestik Kampung Warna-Warni 

Jodipan dan sampel air Sungai Brantas diambil dengan 

menggunakan metode cross section. Pembagian kuesioner 

pada warga dilakukan dengan menggunakan teknik sampel 

berupa teknik acak sederhana (simple random sampling). 

Dengan begitu, hasil dari kuesioner dapat digunakan untuk 

memprediksi populasi dalam satu kampung. 

Penelitian ini menggunakan efisiensi removal dari 

penelitian terdahulu dengan parameter yang dipertimbangkan. 

Waktu pengolahan plasma digunakan selama 10, 20, 30, 40 dan 

50 menit. Hasil penelitian menunjukkan pada waktu pengolahan 

20 menit dapat menurunkan konsentrasi parameter COD, PO4, 

Minyak dan Lemak serta TSS dibawah batas baku mutu yang 

disyaratkan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 68 
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Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 

Penurunan konsentrasi menjadikan adanya penurunan pada 

beban pencemaran Sungai Brantas. Reaktor Plasma yang 

digunakan sebanyak 25 reaktor. Kebutuhan energi dan biaya 

yang dikeluarkan untuk mencapai tegangan dan waktu yang 

optimum adalah 1.4652kWh dengan biaya Rp 2151.31,- dalam 

tegangan 242KV pada waktu 20menit. 

 
Kata Kunci : Limbah Domestik, Teknologi Plasma, Ramah 

Lingkungan. 
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Neta Nurlita Putri. 155100901111018. Planning of Domestic 

Wastewater Treatment In Kampung Warna-Warni Jodipan 

With Plasma Technology To Reduce The Contamination of 

Sungai Brantas Malang – Jawa Timur. Advisors : Dr. Ir. A. 

Tunggul Sutan Haji, MT and Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, 

MS. 

SUMMARY 
 

Kampung Warna-Warni Jodipan is one of the tourism 

place in Malang. The location of the village is near Sungai 

Brantas. Domestic wastewater produced by  people are 

immediately throw away into Sungai Brantas without any 

process before. Absolutely it can make many pollution in Sungai 

Brantas. Domestic wastewater is waste that has been used and 

come from household that has lipid and surfactant contents. It 

can make high of COD (Chemical Oxygen Demand), Total 

Phospate (PO4), Oil and TSS (Total Suspended Solid). Needed 

the treatment which is can reduce the pollution load of Sungai 

Brantas. The treatment can be used is Plasma Techonology, 

because it does not  need lots of area. It can efficient used by 

see the condition of the research location which only has a small 

area. 

The purpose of this research are a) to know characteristics 

of wastewater; b) potentiality of process  wastewater; c) how 

many produce energy and costs with plasma technology and d) 

compare before and after processing with plasma technology. 

The parameters to reduce pollution load are COD, Total 

Phospate, Oild and TSS. The research method used are 

experimental study, descriptive and review of literature. 

Wastewater sample is taken from Kampung Jodipan and for 

Sungai Brantas is taken by using the cross section method. This 

research use questionnaire to know of their daily water usage. 
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For distribution of questionnaire to people in Jodipan by a 

sample technique of simple random sampling. That can make 

the results of questionnaire can be used to predict of population 

in one village. 

This research used removal efficiency from previous study 

with parameters considered. The observation time are 10, 20, 

30, 40 and 50 minutes. After all process, the results showed that 

in 20 minutes processing it could reduce all concentration of 

COD, PO4, Oil and TSS parameters below the required standard 

quality. According to Minister of Environment Regulation No 68 

of 2016 concerning Domestic Waste Water Quality Standard. 

Decrease in concentration makes a decrease in Sungai 

Brantas’s pollution load. In this research, used are 25 reactors of 

plasma. This process not only need energy but also spend fee. 

Energy requirements and cost incurred to reach the optimum 

voltage are 1.4652kWh with cost of Rp.2151.31,- in a voltage of 

242KV at 20 minutes. 

Keywords : Domestic Waste, Plasma Technology, 

Environmentally Friendly Wastewater Treatment. 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wisata merupakan hal yang menarik bagi setiap orang. 

Kampung Jodipan adalah salah satu kampung di Malang yang 

memiliki rumah dengan cat warna-warni yang mencolok 

sehingga menjadi salah satu tempat wisata di Kota Malang. 

Lokasi kampung tersebut berada di tepi aliran Sungai Brantas. 

Limbah cair domestik yang dihasilkan dari adanya aktivitas 

kampung tersebut langsung dibuang ke Sungai Brantas tanpa 

melalui pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut akan 

menjadikan Sungai Brantas menjadi tercemar dan tidak lagi 

dapat digunakan sebagaimana mestinya. Indonesia dan negara-

negara berkembang lainnya, pencemaran oleh air limbah 

domestik merupakan jumlah pencemar terbesar, sekitar kurang 

lebih 85% yang masuk ke badan air (Nur’arif, 2008). 

Limbah cair domestik adalah air yang telah dipergunakan 

dan berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk di 

dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, 

WC (water closet), serta tempat memasak (Wirawan et al., 

2014). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 

Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan/atau 

kegiatan usaha lainnya, maka parameter kunci untuk air limbah 

domestik adalah Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical 

Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), 

potensial Hidrogen (pH), serta Lemak dan Minyak. Berdasarkan 

dari baku mutu tersebut, Tarigan et al. (2013), menyatakan 

bahwa air buangan penduduk dan industri yang menggunakan 

bahan deterjen dan mengandung fosfat merupakan sumber 

pencemar adanya fosfat di dalam perairan. Contohnya seperti 

industri pencucian, industri logam, air buangan penduduk (tinja) 

dan sisa makanan. 
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Pengolahan limbah dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

metode yaitu secara biologi, fisik dan kimia. Metode biologi, fisik 

dan kimia memiliki kekurangan dalam mengolah limbah. 

Pengolahan limbah secara biologi mengharuskan adanya area 

yang luas dengan waktu yang lama dalam proses 

penghancuran polutan oleh mikroorganisme. Pengolahan air 

limbah secara fisik memerlukan waktu yang cukup lama juga 

dan hasil yang dicapai sangat terbatas. Pengolahan air limbah 

secara kimia mengakibatkan adanya pencemaran baru akibat 

dari penambahan zat-zat kimia yang digunakan, selain itu bahan 

baku proses pengolahan secara kimia lebih mahal.  

Mengatasi kekurangan tersebut, maka perlu adanya 

pengolahan air limbah domestik secara efisien untuk 

menurunkan tingkat kadar pencemar sebelum air dibuang ke 

sungai atau badan air. Pengolahan limbah harus 

mempertimbangkan segi efisiensi, efektifitas dan menghindari 

terbentuknya zat samping dari hasil pengolahannya. Salah satu 

teknologi pengolahan limbah tersebut adalah dengan 

menggunakan teknologi plasma. Teknologi plasma merupakan 

teknologi yang ramah lingkungan dan dapat melakukan 

degradasi senyawa racun. Proses ini merupakan alternatif 

pengolahan untuk mengurangi lahan, memperpendek waktu 

pengolahan dan mengurangi bau (Yulastri et al., 2013). 

Plasma dalam prosesnya termasuk dalam green technology 

karena tidak menggunakan bahan kimia serta tidak 

membutuhkan lahan yang luas. Proses penguraian senyawa 

organik dan non-organik oleh plasma dapat berlangsung cepat 

serta spesies aktif yang dihasilkan dapat menguraikan hampir 

seluruh senyawa organik yang terkandung dalam air limbah 

(Nurmaliakasih et al., 2017). Penelitian Savitri (2018), 

mengatakan bahwa teknologi plasma dapat menghasilkan 

efisiensi removal optimum pada parameter Fosfat Total (PO4) 

sebesar 97,37%; parameter Total Suspended Solids (TSS) 
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sebesar 97,83% dan parameter kekehuran sebesar 99,83% 

pada tegangan 446kV dan waktu sebesar 30 menit. Teknologi 

plasma membutuhkan energi untuk mencapai tegangan dan 

waktu optimum adalah 0,03523kWh dengan biaya Rp. 72,692. 

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa kadar pencemar di daerah Kampung Warna-

Warni Jodipan dan air pada Sungai Brantas ada yang melewati 

ambang baku mutu dan adapula yang tidak (lihat Lampiran 1). 

Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 

(lihat Tabel 2.2) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 

2 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Kelas II (lihat Lampiran 

2). Pengambilan sampel dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 

November 2018 pukul 06.30WIB dengan tiga titik pengambilan. 

Sebagai contoh untuk nilai parameter yang dibawah ambang 

baku mutu air limbah domestik adalah COD (Chemical Oxygen 

Demand) pada titik outlet sebesar 84,00mg/L dengan batas 

baku mutu yang diizinkan sebesar 100mg/L. 

Mengacu dari hasil uji laboratorium, penulis memiliki tujuan 

dalam penelitian ini untuk mengurangi beban pencemaran 

dengan judul perencanaan pengolahan limbah cair domestik di 

Kampung Warna-Warni Jodipan dengan menggunakan 

teknologi plasma untuk menurunkan beban pencemaran Sungai 

Brantas, Malang – Jawa Timur. Hasil dari penelitian tersebut 

diharapkan dapat mengetahui karakteristik limbah cair domestik 

pada Kampung Warna-Warni Jodipan, kemampuan penurunan 

kadar COD, PO4, Minyak dan Lemak serta TSS yang dihasilkan 

dengan teknologi plasma, energi dan biaya yang diperoleh dari 

pengolahan limbah serta perbandingan antara beban 

pencemaran limbah cair domestik di Kampung Warna-Warni 

Jodipan sebelum dan sesudah diolah dengan teknologi plasma 

agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan tentunya pada 

daerah aliran Sungai Brantas. 



4 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana karakteristik limbah cair domestik yang 

dihasilkan dari Kampung Warna-Warni Jodipan? 

2) Bagaimana kemampuan penurunan kadar COD 

(Chemical Oxygend Demand), Fosfat Total (PO4), 

Minyak dan Lemak serta Total Suspended Solid (TSS) 

pada limbah cair domestik dengan menggunakan 

teknologi plasma? 

3) Berapakah energi dan biaya yang dihasilkan dari 

pengolahan limbah cair domestik dengan menggunakan 

teknologi plasma? 

4) Bagaimana perbandingan antara beban pencemaran 

limbah cair domestik di Kampung Warna-Warni Jodipan 

sebelum dan sesudah diolah dengan teknologi plasma? 

5) Bagaimana perencanaan jika Teknologi Plasma 

diterapkan di Kampung Warna-Warni Jodipan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui karakteristik limbah cair domestik yang 

dihasikan dari Kampung Warna-Warni Jodipan. 

2) Mengetahui kemampuan pengolahan limbah cair 

domestik untuk penurunan kadar COD (Chemical 

Oxygend Demand), Fosfat Total (PO4), Minyak dan 

Lemak serta Total Suspended Solid (TSS) dengan 

menggunakan teknologi plasma. 

3) Mengetahui energi dan biaya yang dihasilkan dari 

pengolahan limbah cair domestik dengan menggunakan 

teknologi plasma. 
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4) Membandingkan beban pencemaran limbah cair 

domestik Kampung Warna-Warni Jodipan terhadap 

pencemaran di Sungai Brantas sebelum dan sesudah 

diolah dengan teknologi plasma. 

5) Membuat perencanaan penerapan Teknologi Plasma di 

Kampung Warna-Warni Jodipan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1) Menyediakan informasi karakteristik limbah cair domestik 

yang dihasilkan oleh Kampung Warna-Warni Jodipan 

2) Memberikan informasi mengenai penurunan kadar COD 

(Chemical Oxygend Demand), Fosfat Total (PO4), 

Minyak dan Lemak serta Total Suspended Solid (TSS) 

dengan menggunakan Teknologi Plasma. 

3) Sebagai salah satu bentuk alternatif cara dalam 

mengolah limbah cair domestik sebelum dibuang ke 

badan air agar tidak mencemari lingkungan sekitar. 

4) Sebagai bahan rujukan atau literatur dalam penelitian 

lainnya yang masih berhubungan dengan pengolahan 

limbah cair domestik dengan menggunakan Teknologi 

Plasma. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang memfokuskan pada penelitian ini 

adalah: 

1) Penelitian ini meneliti kemampuan beban pencemaran 

dan energi dari limbah cair domestik yang diolah dengan 

teknolgi plasma di Kampung Warna-Warni Jodipan. 

2) Parameter yang diteliti adalah kadar COD (Chemical 

Oxygend Demand), Fosfat Total (PO4), Minyak dan 
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Lemak serta Total Suspended Solid (TSS)  pada limbah 

cair domestik. 

3) Penelitian ini mendapatkan efisiensi removal dari 

penelitian terdahulu pada parameter yang 

dipertimbangkan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kampung Warna-warni Jodipan 

Kampung Jodipan (lihat Gambar 2.1) merupakan kampung 

wisata rumah warna-warni yang terdiri dari 1 Rukun Warga 

(RW) dan terbagi atas 5 Rukun Tangga (RT) yakni RT.05, 

RT.06, RT.07, RT.08 dan RT.09. Mayoritas penduduk membuka 

usaha yakni berjualan makanan, minuman, dan pernak-pernik 

yang bisa di jadikan buah tangan (Khusairi et al., 2017). 

Awalnya, Kampung Jodipan dikenal sebagai salah satu 

kampung yang cukup kumuh bahkan tidak menarik untuk 

dikunjungi. Permukiman kawasan kumuh di Kelurahan Jodipan 

termasuk dalam kategori kumuh sedang, dengan permasalahan 

utama kawasan kumuh adalah kondisi fisik hunian, sanitasi, 

drainase, kepadatan penduduk, kepadatan bangunan. Kampung 

Jodipan sangat padat dengan pemukiman penduduk. 

Permukiman di Kelurahan Jodipan berbatasan langsung dengan 

Sungai Brantas. Situasi tersebut membuat kebiasaan buruk 

masyarakat untuk membuang sampah di sungai. Pembuangan 

limbah deterjen langsung ke badan sungai dapat 

mengakibatkan sungai tercemar (Wulandari, 2017). 
 

 

Gambar 2.1 Kampung Warna-Warni Jodipan 

Sumber: Google 
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2.2 Sungai Brantas 

Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang 

berperan penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa 

Timur. Sungai Brantas merupakan Wilayah Sungai terbesar 

kedua di Pulau Jawa, terletak di Propinsi Jawa Timur pada 

110°30′ BT sampai 112°55′ BT dan 7°01′ LS sampai 8°15′ LS. 

Sungai Brantas mempunyai panjang dari hulu ke hilir sekitar 

320km dan memiliki luas wilayah sungai sekitar 14.103 km2 

yang mencakup ± 25% luas Propinsi Jawa Timur atau ± 9% luas 

Pulau Jawa. Kawasan Sungai Brantas di Kota Malang 

menunjukkan kemunduran kualitas air akibat limbah domestik 

mengingat sebagian besar penduduk di pinggiran Sungai 

Brantas mengandalkan air sungai tersebut untuk sumber 

kebutuhan airnya disamping adanya penurunan kualitas 

lingkungan sungai itu sendiri. Perkembangan kawasan Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu Malang yang cukup pesat 

sejak tahun 2000 dari segi jumlah penduduk dan industri yang 

tumbuh di sekitarnya mengakibatkan peningkatan dalam 

penggunaan air sungai sekaligus peningkatan pencemaran 

terutama pencemaran organik. Banyaknya senyawa organik ini 

sebenarnya dapat dikaitkan dengan aktivitas masyarakat yang 

berlangsung di sepanjang DAS (Yetti et al., 2011). 

Kondisi pada Sungai Brantas daerah hulu perlu 

mendapatkan perhatian khusus karena fungsinya sangat besar 

bagi kehidupan penduduk sekitar. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Nugrahany et al. (2012), Sungai Brantas bagian 

hulu menerima sekitar 22.054 kg TSS (total suspended solid) 

per-hari dengan kemampuan untuk melakukan self purification 

68%. Tingkat pencemaran sungai ini diduga telah melewati daya 

tampung sungai dan berpengaruh negatif terhadap kehidupan 

biota perairan, serta kesehatan penduduk yang memanfaatkan 

air sungai. 
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Bagian hulu tersebut terletak di daerah Kabupaten Malang, 

tepatnya daerah Kotatif Batu yang terletak di dataran tinggi (up 

land) dengan ketinggian >500m. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Brantas dan sekitar Arboretum Sumber Brantas merupakan 

kawasan yang seharusnya terjaga konservasinya dan terbebas 

dari aktivitas manusia. Sebagai daerah konservasi, maka bagian 

hulu Sungai Brantas mempunyai peranan yang penting bagi 

masyarakat di sepanjang sungai sehingga rusaknya kawasan ini 

akan menyebabkan rusaknya ekosistem yang mengalir di 

bawahnya (Yetti, 2007). 

 

2.3 Limbah Cair Domestik 

Air limbah adalah cairan buangan dari rumah tangga, 

industri maupun tempat-tempat umum lain yang mengandung 

bahan-bahan yang dapat membahayakan kehidupan manusia 

maupun makhluk hidup lain serta mengganggu kelestarian 

lingkungan (Supradata, 2005). Menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 

tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah domestik adalah air 

limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, 

rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan 

asrama. Limbah cair domestik mengandung 99,9% air dan 0,1% 

zat padat. Zat padat terdiri dari 85% protein; 25% karbohidrat; 

10% minyak dan lemak dan sisanya zat anorganik terutama 

butiran pasir, garam-garam dan logam (Doraja et al., 2012). 

Sumber air limbah diungkapkan Tendean et al. (2014), 

yaitu:  air buangan yang bersumber dari rumah tangga 

(domestic wastes water), yaitu air limbah yang berasal dari 

pemukiman penduduk. Secara umum air limbah domestik dapat 

dikelompokkan dalam 3 fraksi penting berdasarkan sumber 

limbahnya, yaitu : 
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1. Grey water, merupakan air bekas cucian dapur, mesin 

cuci dan kamar mandi yang umumnya langsung dibuang 

ke saluran penampung maupun perairan umum. Grey 

water sering juga disebut dengan istilah sullage. 

Sebagian besar merupakan bahan organik. 

2. Black water, umumnya mengandung bahan organik, 

lemak, amonia, serta bakteri-bakteri patogen lainnya. 

Biasanya limbah ini berasal dari kotoran manusia yang 

terdiri dari tinja dan urine. 

3. Clean water, seperti air AC yang jumlahnya sedikit dan 

dapat langsung dibuang ke perairan tanpa adanya 

pengolahan yang khusus. 
 

2.3.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik 

 Limbah domestik merupakan limbah yang dihasilkan paling 

banyak tiap hari oleh berbagai aktivitas rumah tangga, maka 

dari itu permasalahan ini tidak dapat diabaikan dan harus 

dilakukan penanganan yang serius. Limbah cair domestik 

menghasilkan polutan yang dominan berupa lipid dan surfaktan.  

Karakteristik fisis dan kimia pada limbah cair domestik menurut 

Sasongko (2006) dapat dilihat pada Tabel 2.1 
 

Tabel 2.1 Karakteristik Limbah Cair Domestik 

Cemaran Konsentrasi (mg/l) 

Kisaran Rata-rata 
Padatan : 
              Terlarut 
              
Tersuspensi 

 
250-850 
100-350 

 
500 
220 

Minyak dan 
Lemak 

50-150 100 

BOD 110-400 220 

COD 250-1000 500 

TOC 80-290 160 
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Cemaran Konsentrasi (mg/l) 

Kisaran Rata-rata 
Nitrogen : 
             Organik 
             NH3 

 
8-35 
12-50 

 
15 
25 

Phospor 
             Organik 
             
Anorganik 

 
1-5 

3-10 

 
3 
5 

Klorida 30-100 50 

Alkalinitas 50-200 100 
    Sumber : (Sasongko, 2006) 

 

2.3.2 Pengolahan Limbah Cair Domestik 

Proses pengolahan limbah cair domestik terdiri dari dua 

jenis yaitu pengolahan limbah setempat (on site) dan 

pengolahan limbah secara terpusat (off site) atau limbah 

dialirkan terlebih dahulu untuk dikumpulkan di suatu tempat 

kemudian dilakukan pengolahan. Sistem sanitasi setempat atau 

biasa disebut dengan on-site sanitation merupakan sistem 

pengelolaan air limbah yang dilakukan secara individu melalui 

pengolahan dan pembuangan air limbah domestik setempat. 

Sistem terpusat atau off site system merupakan sistem 

pembuangan air rumah tangga (mandi, cuci, dapur dan limbah 

kotoran) disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-

masing rumah ke saluran pengumpul air limbah dan selanjutnya 

disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air 

buangan sebelum dibuang ke badan air penerima (Wulandari, 

2014). 
 

2.3.3 Baku Mutu Air Limbah Domestik 

 Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 

Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, terdapat 
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adanya beberapa parameter yang nilainya wajib memenuhi 

standard baku mutu dapat dilihat pada Tabel 2.2 
 

Tabel 2.2 Baku Mutu Air Limbah Domestik 

Keterangan: 

   

 

 

 

2.4 Teknologi Plasma 

Plasma merupakan gas terionisasi yang terdiri dari partikel 

bermuatan positif, negatif dan netral dimana energi potensial 

antara partikelnya lebih kecil dibanding energi kinetic antara 

partikel tersebut. Plasma bisa dinyatakan sebagai fase ke empat 

selain cairan, padat dan gas. Perbedaan fase padat, cair, gas 

dan plasma dapat dilihat pada Tabel 2.3. Variabel tegangan 

listrik berhubungan dengan banyaknya elektron berenergi yang 

dihasilkan reaktor plasma, semakin besar tegangan listrik yang 

diberikan pada elektroda maka semakin banyak ion dan elektron 

bebas yang terbentuk. Dengan membuat plasma dalam air akan 

dihasilkan berbagai macam spesies aktif seperti OH-, H+, O3 dan 

H2O2. Hampir seluruh spesies aktif ini memiliki tingkat oksidasi 

potensial yang tinggi yang berpotensi dalam menguraikan 

kandungan senyawa organik dalam air. Disamping itu, plasma 

Parameter Satuan Kadar Maksimum* 
pH - 6-9 

BOD mg/L 30 

COD mg/L 100 

TSS mg/L 30 

Minyak dan 
Lemak 

mg/L 5 

Fosfat Total mg/L 0.2 

Amoniak mg/L 10 

Total Coliform jumlah/100mL 3000 

* = Rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, 

perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, 

permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan dan 

bandara 
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juga menghasilkan sinar ultraviolet dan gelombang kejut yang 

juga berpotensi menguraikan kandungan senyawa organik 

dalam air secara signifikan (Yulastri, 2013). 
 

Secara umum ada beberapa jenis dari plasma yang 

dikategorikan sesuai dengan temperatur dan tekanan operasi 

dari gas. Pada limbah padat karena adanya proses pelelehan 

dan penguapan, dibutuhkan kondisi operasi dengan temperatur 

dan tekanan yang tinggi. Pada proses pengolahan air, 

tergantung dari jenis polutan yang akan dihilangkan dan 

biasanya kategori jenis plasma yang digunakan adalah plasma 

dengan kondisi operasi temperatur yang rendah dengan 

tekanan yang tinggi (Chang, 2009). 
 

Tabel 2.3 Perbedaan Fasa Padat, Cair, Gas dan Plasma 

 
Padat Cair Gas Plasma 

Fasa 
Memiliki 
bentuk 

dan 
volume 
tertentu 

Fase dengan 
bentuk tidak 
jelas namum 

memiliki 
volume 
tertentu 

Volume dan 
bentuknya 
tidak jelas 

Volume dan 
bentuknya 
tidak jelas 

Partikel 
pembentuk 

Tersusum 
dalam 
jara 

paling 
dekat 

(kompak) 

Tersusun 
dalam jarak 

agak 
renggang 

Tersusun 
dalam jarak 

paling 
renggang 

Tersusun 
dari gas-
gas yang 
terionisasi 

Energi 
pergerakan 

Berubah Lebih tinggi 
daripada 
padatan 

Tinggi Sangat 
tinggi 

Perubahan 
bentuk 

Dapat 
dilakukan 

secara 
paksa 

Terjadi 
berdasarkan 

bentuk 
wadahnya 

Terjadi 
berdasarkan 
wadah dan 
kontaminan 

Bentuknya 
tidak jelas 
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Padat Cair Gas Plasma 

Suhu 
<0

o
C 0<T<100

o
C T>100

o
C T>10.000

o
C 

Sumber: Amadea (2018) 

 

2.5 Prinsip Kerja Teknologi Plasma 

Plasma ini biasanya dibentuk dengan memanfaatkan 

tegangan listrik, yaitu dengan menghadapkan dua kutub 

elektroda dengan memberikan tegangan listrik searah yang 

cukup tinggi yang nantinya akan menghasilkan loncatan ion. Ion 

positif dan negatif yang dihasilkan bergerak bebas mengikat 

elektron-elektron. Teknologi ini menguraikan, membersihkan, 

dan tidak mengendapkan. Kimia pun terurai sehingga tidak ada 

endapan lain, hasilnya air akan menjadi bersih. Ozon sendiri 

dapat dibuat menggunakan teknologi plasma. Dewasa ini 

teknologi plasma yang paling banyak dipergunakan untuk 

membuat ozon. Secara umum ozon sebagai oksidator yang 

paling kuat setelah radikal hidroksida, dapat dimanfaatkan 

dengan baik untuk mendegradasi senyawa-senyawa organik, 

menghilangkan warna dan bau, ataupun rasa. Plasma dibuat 

dengan pemanfaatan tegangan listrik, yaitu dengan 

menghadapkan dua elektroda diudara bebas. Udara adalah 

isolator, materi yang tidak menghantarkan listrik, namun apabila 

kedua elektroda tersebut diberikan tegangan listrik yang cukup 

tinggi, yaitu <10 kV maka sifat konduktor akan muncul pada 

udara tersebut. Bersamaan dengan itu pula maka tegangan 

listrik mulai mengalir (electrical dicharge) fenomena ini disebut 

electrical breakdown. Semakin besar tegangan listrik yang 

diberikan pada elektroda maka semakin besar pula ion dan 

elektron bebas yang terbentuk (Tuhu et al., 2010).  
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2.6 Pengolahan Limbah Cair Dengan Teknologi Plasma 

Teknologi plasma dapat digunakan untuk mengoksidasi dan 

membusukan polutan organik dalam air dengan menggunakan 

spesies aktif yang dihasilkan dari high voltage pulsed discharge. 

Teknologi ini juga mampu menghilangkan polutan-polutan 

dengan tidak menghasilkan polutan skounder. Plasma adalah 

gas terionisasi. Derajat ionisasi bisa dikontrol dengan tegangan 

yang diaplikasikan. Plasma yang dibuat di 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, plasma 

juga dapat menghasilkan sinar ultraviolet (UV) dan gelombang 

kejut yang juga berpotensi untuk menguraikan kandungan 

senyawa organik dalam air secara signifikan (Amril, 2015). 
 

Menurut perkembangan teknologi penggunaan plasma 

untuk pengolahan air berkembang dengan cukup pesat. 

Teknologi pengolahan tersebut dapat dikelompokan menjadi 

beberapa bagian yaitu : 

1. Remote (Ozon) 

Ozon banyak dipergunakan dalam proses oksidasi, 

dekolorasi, sterilisasi,dan deodorisasi dan dapat digunakan 

untuk mengolah limbah cair industri, rumah sakit, hotel, dan juga 

untuk proses pencucian bahan makanan dan peralatan medik 

dalam bentuk air berozon (ozonized water). Air yang digunakan 

sekaligus berfungsi sebagai pendingin alat ozonizer. 

Penyempurnaan alat ini dari alat sejenis dengan metode plasma 

mampu meningkatkan efisiensi pembentukan ozon dan tidak 

memerlukan pendingin khusus pada ozonizer tersebut. 

Pengolahan air menggunakan sistem plasma ini, pertama-tama 

oksigen yang berada dalam kondisi cair diuapkan menggunakan 

evaporator sebelum masuk ke dalam ozone generator. Di dalam 
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ozone generator, oksigen akan diubah menjadi ozone dan 

selanjutnya dialirkan ke dalam air (Lotsov, 2004). 

2. B. Indirect (Electron beam)  

Perkembangan penggunaan teknologi plasma electron 

beam (EB) awalnya dapat digunakan untuk pengolahan udara 

dan air. Manfaat dari penggunaan plasma jenis ini adalah 

penurunan jumlah energi atau daya yang digunakan dan 

menaikan laju dari reaksi kimia pada penggunaan plasma.  

Prinsip dari teknologi ini pada pengolahan air sendiri adalah 

emisi elektron termal dari filamen dalam ruang hampa yang 

kemudian dipercepat oleh medan listrik yang tinggi. Kemudian 

akan terbentuk lapisan film Ti atau BN karena adanya efek 

tunnel (Lotsov, 2004). 

3. Direct (Electrical discharges in water)  

Salah satu jenis teknologi plasma yang sedang berkembang 

pada saat ini adalah teknologi plasma menggunkan electrical 

discharges dengan spesifikasi corona discharges dalam reaktor 

campuran air dengan udara. Discharges terbentuk diatas air dan 

bisa membentuk ozon serta berbagai macam oksidator seperti 

hydroxyl dan UV. Teknologi ini juga sering disebut dengan CAW 

reaktor. Dalam teknologi ini, diterapkan pengolahan air dengan 

mengalirkan listrik di media heterogen. Proses ini didasarkan 

pada penggunaan proses oksidasi canggih untuk menciptakan 

oksidasi kuat secara insitu. Discharges dibuat di udara dan 

produk reaksi berdifusi ke lapisan tipis air yang terkontaminasi. 

Discharges menciptakan ozon, ion, UV, photons dan 

metastables. Radikal pendek akan terbentuk selama discharges 

(seperti ozon, hidroksi-radikal (OH), atom oksigen dan hidrogen 

peroksida (H2O2) yang sangat berguna untuk membersihkan air 

karena adanya sifat non-toksisitas (Grabowski, 2006). 
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2.7 Chemical Oxygen Demand (COD) 

Chemical Oxygen Demand (COD) atau Kebutuhan Oksigen 

Kimiawi (KOK) adalah jumlah O2 yang dibutuhkan untuk 

mengoksidasi total zat-zat organik yang terdapat dalam air 

dapat teroksidasi melalui reaksi kimia (Maufilda, 2015). 

Kebutuhan oksigen diperlukan untuk melakukan oksidasi bahan 

organik baik yang biodegradable ataupun non-biodegradable 

menjadi CO2 dan H2O. Menurut Rachman et al (2014), angka 

COD menunjukkan ukuran bagi pencemaran air oleh total zat 

organik baik yang dapat diuraikan dengan proses biologis 

maupun dengan proses kimia dan mengakibatkan berkurangnya 

oksigen terlarut dalam air. Semakin besar nilai COD maka 

semakin tinggi tingkat pencemaran suatu perairan sehingga 

dapat mengganggu suatu ekosistem. Sumber COD dapat 

berasal dari alam maupun aktivitas rumah tangga  limbah 

domestik, peternakan dan industri. Limbah rumah tangga dan 

industri merupakan penyebab tingginya konsentrasi COD di 

perairan. 

 

2.8 Fosfat Total (PO4) 

Bentuk utama dari fosfor dalam limbah cair domestik adalah 

fosfor organik, ortho posphat (H2PO4- , HPO4
2– , PO4

3–) dan poli 

posphat. Sebagian besar fosfor yang masuk ke dalam air 

permukaan berasal dari limbah manusia dan  run off.  Setiap 

senyawa phospat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, 

tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme dalam air 

(Sasongko, 2006). Sungai memiliki Rasio normal untuk N/P 

sebesar 15:1. Rasio N/P jika potensialnya meningkat 

menimbulkan blooming atau eutrofikasi perairan, dimana terjadi 

pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali dalam badan air 

yang menerima limbah tersebut. Eutrofikasi potensial 

berdampak negatif terhadap lingkungan, karena berkurangnya 
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oksigen terlarut yang mengakibatkan kematian organisme 

akuatik lainnya. Hal tersebut dapat dikenal dengan warna air 

yang menjadi kehijauan, berbau tidak sedap dan kekeruhannya 

yang meningkat. Kadar Fosfat dalam perairan alami umumnya 

berkisar antara 0,005 - 0,02 ppm. Kadar Fosfat melebihi 0,1ppm 

tergolong perairan yang eutrof (Ndani, 2016). Sumber utama 

pencemaran fosfat yaitu 10% dari proses alamiah, 7% industri, 

11% detergen, 17% pupuk pertanian, 23% limbah manusia dan 

32% limbah peternakan (Savitri, 2018). 

2.9 Total Suspended Solid (TSS) 

Total Suspended Solid (TSS) adalah bahan tersupensi yang 

terdiri dari lumpur dan jasad renik yang berasal dari kikisan 

tanah atau erosi yang terbawa ke dalam air. Sifat fisis suspensi, 

seperti titik beku atau tekanan uap suspensi padatan dalam 

cairan, kurang dipengaruhi oleh partikel yang tersuspensi 

(Fatimah et al., 2014). Analisa Total Suspended Solid (TSS) 

sebagai metode untuk mengetahui jumlah dan sebaran material 

tersuspensi pada suatu daerah perairan. Kisaran Total 

Suspended Solid (TSS) dapat menunjukkan kondisi sedimentasi 

pada suatu perairan. Pada perairan yang mempunyai 

konsentrasi TSS yang tinggi cenderung mengalami sedimentasi 

yang tinggi (Siswanto, 2010). 

Siswanto (2004) menyebutkan bahwa konsentrasi Total 

Suspended Solid (TSS) yang tinggi ditemukan pada daerah 

muara sungai dan sepanjang pantai yang mengalami 

sedimentasi yang tinggi. Pola arus pada perairan pantai dan 

muara berpengaruh terhadap pola sedimentasi yang terjadi. 

Dampak dari peningkatan TSS yaitu akan meningkatkan tingkat 

kekeruhan yang selanjutnya menghambat penetrasi cahaya 

matahari ke dalam kolom perairan. Kurangnya intensitas cahaya 

matahari yang masuk ke perairan akibat tingginya TSS yang 

terjadi akan menghambat pertumbuhan fitoplankton. Padatan 
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tersuspensi ini juga bisa berdampak negatif terhadap ekosistem 

perairan. Nilai TSS ini merupakan salah satu bagian yang 

berperan dalam menentukan kualitas lingkungan suatu perairan 

(Winnarsih et al., 2016). 

 

2.10 Minyak dan Lemak 

 Minyak dan lemak adalah salah satu kelompok golongan 

lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak 

larut dalam air. Kadar maksimum minyak dan lemak yang boleh 

dibuang ke perairan adalah sebesar 5mg/L. Tingginya 

kandungan minyak dan lemak dalam air dapat merusak 

ekosistem perairan. Oleh karena itu, minyak dan lemak dari 

limbah cair harus di olah terlebih dahulu sebelum dibuang ke 

perairan (Abuzar, 2012). Minyak dan lemak dapat 

mempengaruhi aktifitas mikroba dan membentuk lapisan di 

permukaan cairan limbah. Sehingga menghambat proses 

oksidasi pada kondisi aerobik. Minyak tersebut dapat 

dihilangkan saat proses netralisasi dengan penambahan NaOH 

dan membentuk sabun (scum) yang sering mengapung di 

permukaan dan bercampur dengan benda-benda lain pada 

permukaan limbah (Maufilda, 2015). 

 Minyak yang menutupi permukaan air akan menghalangi 

penetrasi sinar matahari ke dalam air. Selain itu, lapisan minyak 

dan lemak juga dapat mengurangi konsentrasi oksigen terlarut 

dalam air karena fiksasi oksigen bebas menjadi terhambat. 

Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan rantai makanan dalam air. 

Semua jenis minyak mengandung senyawa-senyawa volatile 

yang segera dapat menguap (Nugroho, 2006). 

 

2.11 Daya dan Energi Biaya Listrik 

Menurut Melipurbowo (2016), daya adalah banyaknya 

perubahan energi terhadap waktu dalam besaran tegangan dan 



20 
 

arus. Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi 

listrik dalam sirkuit listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt yang 

menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan 

waktu (joule/detik). Daya listrik dapat diartikan sebagai 

kecepatan energi listrik dapat berubah bentuk menjadi bentuk 

energi lain. Adapun daya listrik dapat dilihat Persamaan 2.1  

P = 𝐕 𝐱 𝐈……………………...................................... (2.1) 

Dimana:  
P : Daya (Watt)  
V : Tegangan (Volt)  
I  : Arus (Ampere) 

 

Sedangkan menurut Savitri (2018), 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. Satu kWh menyatakan energi 

listrik yang dihasilkan oleh daya 1 kilowatt selama 1 jam. Rumus 

energi listrik dapat dilihat Persamaan 2.2 dan rumus untuk 

perhitungan biaya energi listrik dapat dilihat Persamaan 2.3 

W=P x t................................................................... (2.2) 

Dimana : 
W : Energi listrik yang digunakan (kWh)  
P : Daya listrik (Watt)  
t    : Waktu (hour)   

Biaya listrik = Biaya listrik/bulan/kWh x W.......... (2.3) 

Dimana :  
Biaya listrik/ bulan : 1467,28 (kWh)  
W  : Energi listrik yang digunakan (kWh)  
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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian “Kemampuan Pengolahan Limbah 

Cair Domestik di Kampung Warna-Warni Jodipan dengan 

Teknologi Plasma Untuk Menurunkan Beban Pencemaran 

Sungai Brantas, Malang – Jawa Timur” dilakukan pada bulan 

Agustus 2018–Februari 2019. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan 

Universitas Brawijaya, Malang. Pengambilan sampel air limbah 

domestik dan air Sungai Brantas dilakukan di Kampung Warna-

Warni Jodipan yang berlokasi di Blimbing, Kesatrian, Kota 

Malang, Jawa Timur 65126 dengan koordinat 7°58’59.5’’ Lintang 

Selatan dan 112°38’15.5’’ Bujur Timur yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. Pengambilan sampel dilakukan pada tiga titik, 

yaitu titik T1 (upstream), T2 (outlet) dan T3 (downstream). 

Pengujian parameter COD (Chemical Oxygen Demand), Fosfat 

Total (PO4), Minyak dan Lemak serta Total Suspended Solid 

(TSS) pada limbah cair domestik dilakukan di Laboratorium 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Brawijaya, Kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Kampung Warna-Warni Jodipan 
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3. 2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian mengenai 

“Perencanaan Pengolahan Limbah Cair Domestik di Kampung 

Warna-Warni Jodipan dengan Menggunakan Teknologi Plasma 

untuk Menurunkan Beban Pencemaran Sungai Brantas, Malang 

- Jawa Timur” adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Alat Penelitian 

No Alat Fungsi Spesifikasi 

1.   Botol Sampel Menyimpan sampel 
yang akan di uji 

Kapasitas 1.5L  

2. Current Meter Alat untuk mengukur 
kecepatan aliran dan 
kedalaman sungai 

 

3. Cool Box Tempat menyimpan 
sampel sementara 

Kapasitas 9 L 

4. Meteran Alat pengukur dimensi  

5. Pulpen Memberi keterangan 
pada botol sampel 

 

6. Turbidity 
meter 

Alat pengukuran 
kekeruhan  

 

7. Teknologi 
Plasma  

Alat uji pengolahan 
limbah cair domestik  

 

8. pH meter Alat pengukur pH  

9. Global 
Positioning 
System 
(GPS) 

Alat untuk menentukan 
koordinat titik 
pengambilan sampel 

 

10. Sterofoam Alat untuk mengukur 
kecepatan sungai 

 

11. Kertas Label Memberi keterangan 
pada botol sampel 
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No Alat Fungsi Spesifikasi 

12. Thermometer Alat untuk mengukur 
suhu sampel 

 

13. Kamera Alat untuk dokumentasi Kapasitas 8 MP 

14. Tali Alat untuk membantu 
pengambilan sampel, 
pengukuran kecepatan 
aliran dan mengukur 
lebar sungai 

Kapasitas 5 
meter 

15. Ember Alat untuk membantu 
pengambilan sampel di 
lapang 

 

16. Stopwatch Alat untuk mengukur 
waktu yang ditentukan 

 

17. Laptop Alat untuk mengolah 
data 

 

 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang akan digunakan pada penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3.2 Bahan Penelitian 

 

3. 3 Metode Analisis 

Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

metode eksperimental, deskriptif dan studi pustaka. Menurut 

Setyanto (2005), metode eksperimen sebagai suatu penelitian 

yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap 

satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga 

No Alat Fungsi Spesifikasi 

1. Air limbah 
domestik 

Bahan perlakuan Volume 1.5 L  

2. Air Sungai Bahan perlakuan Volume 1.5 L  
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berpengaruh pada satu atau lebih variabel lain yang di ukur. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental sebagai 

bahan pengukuran lapang dan perlakuan uji sampel. Pratiwi 

(2015) menyatakan bahwa 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 yang 

dilakukan dengan menggunakan metode deksriptif dimaksudkan 

untuk mengetahui total limbah cair domestik Kampung Warna-

Warni Jodipan yang dialirkan ke Sungai Brantas. Data kuantitatif 

yang diperoleh merupakan data dari sampel populasi dan 

limbah cair domestik dan dianalisis sesuai dengan metode 

statistik yang digunakan. 

Metode 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, yang dapat mendukung 

dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin 

kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik 

(Ganang, 2013). Metode studi pustaka digunakan sebagai 

acuan dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan 

 

3. 4 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian skripsi diawali dengan perumusan 

masalah hingga dilanjutkan dengan penyusunan laporan. 

Pelaksanaan penelitian dilaksanan secara runtut dengan 

langkah-langkah yang dapat dilihat pada diagram alir Gambar 

3.2.  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3. 5 Pengumpulan Data 

Penelitian ini melakukan serangkaian kegiatan 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan 

salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan 

keberhasilan dalam suatu penelitian. Penelitian menggunakan 

metode pengumpulan data dengan dibagi berdasarkan data 

yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yang 

bersangkutan. Data tersebut di dapat dari sumber aslinya yang 

berupa wawancara, observasi atau hasil pengujian (Alie, 2015). 

Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini didapatkan 

melalui kuesioner, pengukuran lapang dan uji sampel. 
 

3.5.1.1 Kuesioner 

Kuesioner juga dikenal sebagai angket. Kuesioner 

merupakan sebuah daftar pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis dan harus diisi atau dijawab oleh responden atau orang 

yang akan diukur (Atmanta, 2010). Kuesioner yang digunakan 

pada penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi pemukiman 

secara umum yang diutarakan oleh warga sekitar serta rata-rata 

air limbah yang dihasilkan setiap harinya. Contoh kuesioner 

pada penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 

1. Sampel Penelitian 

Menurut Saktiani (2016), sampel penelitian digunakan untuk 

mendapatkan gambaran dari sebuah populasi. Sampel adalah 

bagian dari populasi yang menjadi objek dalam penelitian. Oleh 

karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu gambaran 

populasi dan bukan populasi itu sendiri. Teknik sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik acak 
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sederhana (simple random sampling). Teknik acak sederhana 

adalah teknik yang memberikan kesempatan yang sama pada 

setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Dengan 

begitu, hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk 

memprediksi populasi. Teknik acak sederhana dapat dipakai 

karena populasi penelitian bersifat homogen dan tidak banyak 

jumlahnya (kurang dari 1000). Sehubungan hal tersebut, 

pengambilan sampel dapat menggunakan rumus dari Slovin 

untuk tingkat kesalahan 10%. Rumus tersebut dapat dilihat pada 

Persamaan 3.1 
 

   
 

        
  …………………………………..………(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%  

 

 

3.5.1.2 Pengukuran Lapang 

1. Pengukuran Debit 

Sampel air sungai yang diambil pada lokasi dengan debit 

air yang harus diketahui, sehingga sebelum dilakukannya 

pengambilan sampel air sungai terlebih dahulu melakukan 

pengukuran debit aliran sungai. Menurut Finawan (2011), debit 

aliran adalah laju aliran air (dalam bentuk volume air) yang 

melewati suatu penampang melintang sungai per satuan waktu. 

Rumus debit aliran sungai dapat dilihat pada Persamaan 3.2. 

Satuan debit yang digunakan adalah meter kubik per detik 

(m3/s). Metode yang digunakan dalam pengukuran debit aliran 

sungai yaitu metode cross section (profil sungai). Penelitian 

Septiawati (2017), dengan menggunakan metode cross section, 
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debit aliran air sungai didapat dari hasil perkalian antara luas 

penampang vertikal sungai (profil sungai) dengan kecepatan 

aliran sungai. Luas penampang diukur dengan meteran, tali dan 

tongkat. Sedangkan untuk kecepatan aliran sungai diukur 

dengan bantuan bola pingpong. 
 

Q = (A x V) …………………………………..……… (3.2) 

Dimana:  
Q = Debit (m3 /s)  
A = Luas bagian penampang basah (m2 )   
V = Kecepatan rata-rata pada ruas penampang 
    basah(m/s)   

 

Menurut Septiawati (2017), untuk mendapatkan besarnya 

debit sungai harus mengetahui luas penampang dan kecepatan 

aliran sungai. Pengukuran luas penampang sungai dapat 

dilakukan dengan perhitungan metode aljabar dengan 

pendekatan analisis untuk sungai yang berbentuk trapesium 

dapat dilihat pada Persamaan 3.3  
 

A = [  ⁄  (a + b)] x y …………………………..……. (3.3) 

Dimana:  
A = Luas penampang basa (m2)  
a = Lebar dasar sungai (m) 
b = Lebar sungai (m) 
y = Kedalaman sungai (m) 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka di 

antara peneliti dengan responden dan bisa juga melalui telepon 
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(Khozin, 2013). Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui jumlah kepala keluarga, jumlah 

penduduk dan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan 

penggunaan air di kampung warna-warni jodipan. 

 

3. Uji Sampel 

Pengujian sampel bertujuan untuk mengetahui keakuratan 

data (COD, PO4, TSS serta Minyak dan Lemak) yang 

sampelnya diperoleh dari tempat lokasi penelitian. Pengambilan 

sampel pada air Sungai Brantas dan air limbah domestik 

Kampung Warna-Warni Jodipan dilakukan dengan 

menggunakan metode grab sampling dengan tiga titik 

pengambilan sampel (lihat Gambar 3.1). Metode pengambilan 

sampel sesaar (grab sample) adalah pengambilan pada satu 

waktu tertentu dan sampel tersebut sudah mampu mewakili 

limbah atau badan air secara keseluruhan. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan hanya satu waktu. Titik T1 

merupakan titik sebelum Kampung Warna-Warni Jodipan, 

dimana air Sungai Brantas belum terdapat adanya masukan air 

limbah domestik, titik T2 merupakan tiitk outlet keluaran 

gabungan saluran utama limbah cair domestik dari aktivitas 

warga dan titik T3 merupakan titik setelah Kampung Warna-

Warni Jodupan yang menggunakan perhitungan dengan metode 

neraca massa. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung 

yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, penelitian 

terdahulu, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum (Alie, 2015). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa studi pustaka. Studi 

kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang 



31 
 

relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek 

penelitian. Obyek tersebut berdasarkan pada buku-buku 

referensi yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan 

maupun sebagai dasar untuk menggunakan rumus-rumus 

tertentu dalam menganalisa dan mendesain suatu struktur 

(Henky dan Widyanitya, 2007). Penelitian menggunakan 

referensi studi pustaka yang memiliki kesamaan dengan topik 

yang dibahas, seperti penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

3. 6 Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara 

sistematis dengan melakukan perhitungan pada efisiensi 

removal, beban pencemaran, daya tampung beban pencemaran 

serta daya dan biaya energi listrik. Analisa data dapat dilakukan 

setelah diketahui hasil pengujian dari parameter COD, PO4, TSS 

serta Minyak dan Lemak. 
 

3.6.1 Perhitungan Efisiensi Removal 

Penelitian ini menggunakan perhitungan efisiensi removal 

dari penelitian terdahulu pada parameter yang dipertimbangkan. 

Tujuan digunakannya efisiensi removal adalah untuk dapat 

menurunkan kadar pencemar COD, PO4, TSS serta Minyak dan 

Lemak. Rumus efisiensi removal dapat dilihat pada Persamaan 

3.4 
 

Efisiensi = A x B / 100 .…………………..…......… (3.4) 
 

Dimana:  
Efisiensi      = Konsentrasi parameter setelah diolah (mg/L) 
A   = Konsentrasi sebelum dilakukan pengolahan
       (mg/L) 
B   = 100 - efisiensi removal yang digunakan 
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3.6.2 Perhitungan Beban Pencemaran 

Menurut Septiawati (2017), beban pencemaran adalah 

jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau 

air limbah. Cara perhitungan beban pencemar didasarkan atas 

pengukuran debit air dan konsentrasi air limbah yang dapat 

dilihat pada Persamaan 3.5 
 

BPA = (Ca)j x Qa x f ………………………….…… (3.5) 

Dimana:  
BPA     = Beban pencemaran sebenarnya (kg/hari)  
(Ca)j    = Kadar sebenarnya parameter j (mg/L)  
Qa      = Debit limbah cair sebenarnya (m3/detik) 
F        = Faktor konvensi sebesar 86,4 untuk parameter
           COD, PO4, TSS serta Minyak dan Lemak 
 

3.6.3 Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran 

Daya tampung beban pencemaran merupakan kemampuan 

sungai untuk menerima masukan zat-zat atau bahan-bahan 

pencemar tanpa mengakibatkan kondisi sungai tersebut menjadi 

cemar. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan zat 

pencemar yang berasal dari bermacam-macam sumber 

pencemar yang masuk ke dalam sungai. Menghitung daya 

tampung beban pencemaran dapat menggunakan metode 

Neraca Massa. Perhitungan dengan neraca massa dapat 

digunakan untuk menentukan konsentrasi rata-rata aliran hilir 

(down stream) yang berasal dari sumber pencemar point 

sources dan non point sources. Perhitungan ini dapat pula 

dipakai untuk menentukan persentase perubahan laju alir atau 

beban polutan. Beban pencemaran sungai dapat dihitung 

berdasarkan besarnya konsentrasi masing-masing unsur 

pencemar dan debit air sungai (Septiawati, 2017). Rumus dari 

perhitungan daya tamping beban pencemar sungai dengan 

menggunakan metode neraca massa dapat dilihat pada 

Persamaan 3.6 
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CR = 
∑    

∑  
 = 

∑  

∑  
 …...………………..……….………. (3.6) 

Dimana:  
CR = Konsentrasi rata-rata aliran gabungan (mg/L) 
Ci   = Konsentrasi konstituen pada aliran ke-i (mg/L) 
Qi  = Debit aliran ke-i (m3/s) 
Mi  = Massa konstituen pada aliran ke-i (m3/s) 
 

3.6.4 Perhitungan Daya dan Biaya Energi Listrik  

Daya listrik dapat diartikan sebagai kecepatan energi listrik 

dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. Adapun daya 

listrik dapat dilihat Persamaan 3.7 

P = 𝐕 𝐱 𝐈……………………..................................... (3.7) 

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 3.8 dan rumus untuk 

perhitungan biaya energi listrik dapat dilihat Persamaan 3.9 

W=P x t.................................................................. (3.8) 
 

Dimana : 
W = Energi listrik yang digunakan (kWh)  
P = Daya listrik (Watt)  
t      = Waktu (hour)   

Biaya listrik = Biaya listrik/bulan/kWh x W........ (3.9) 

Dimana :  
Biaya listrik/ bulan = 1467,28 (kWh)  
W  = Energi listrik yang digunakan (kWh)  
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3. 7 Perencanaan Desain 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Savitri 

(2018), perancangan pengolahan limbah cair menggunakan 

Teknologi Plasma perlu dilakukannya proses pengolahan awal 

(pre-treatment). Tujuannya adalah untuk mengkondisikan 

karakteristik air limbah dan untuk mengurangi bahan-bahan 

yang dapat menghambat proses pengolahan selanjutnya. 

Proses pengolahan limbah cair domestik dengan teknologi 

plasma bekerja optimal dengan pH antara 7.5-10. Pada 

penelitian ini membutuhkan adanya bak pemisah lemak dan bak 

ekualisasi. Bak pemisah lemak digunakan untuk memisahkan 

terlebih dahulu minyak dan lemak pada air limbah domestik, 

sedangkan bak ekualisasi dibutuhkan untuk mengurangi 

padatan tersuspensi total (total suspended solid) sebelum 

dilkukan pengolahan dengan teknologi plasma agar hasil yang 

didapat adalah efisien. Alur perencanaan pengolahan dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 
 

 
 

Gambar 3.3 Alur Perencanaan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan 

Teknologi Plasma 

 

Pengolahan limbah direncakana dapat menurunkan kadar 

pencemar COD, Fosfat Total, Minyak dan Lemak serta TSS 

hingga mencapai ambang baku mutu yang ditetapkan. Desain 

yang direncakan tidak menggunakan pompa, sehingga 

diperlukan adanya perhitungan dengan menggunakan Hukum 

Bernoulli. Perhitungan dengan hukum tersebut akan didapatkan 

rumus headloss  yang mana rumus tersebut digunakan untuk 

mengetahui beda tinggi permukaan air dengan outlet reaktor 

plasma yang dapat dilihat pada Persamaan 3.10. 
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𝐕 

  
.................................................. (3.10) 

 

Dimana : 
Δh  = Beda tinggi (m)  
f   = Faktor gesekan Darcy (64/Re)  
L   = Panjang pipa (m) 
d   = Diameter pipa (m) 
v   = Kecepatan pipa (m/s) 
g   = Gravitasi (9.8 m/s2) 

 

 Ketinggian debit saat terjadi pada saat musim hujan harus 

diperhatikan agar pengolahan IPAL dapat berjalan dengan baik. 

Hal tersebut digunakan untuk menyesuaikan penempatan 

pengolahan limbah. Ketinggian IPAL dapat menggunakan 

Persamaan 3.11. 
 

   
 

 
         …………………………………. (3.11) 

Dimana : 
Q  = Debit banjir rencana (m3/s)  
A  = Luas penampang (m2)  

Rh  = Radius Hidraulik (m) = 
 

 
 

   

    
 

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 merupakan sungai terpanjang yang ada di 

provinsi Jawa Timur dengan panjang mencapai sekitar 320 

kilometer dari hulu ke hilir. Sungai brantas bermata air di Desa 

Sumber Brantas, Kota Batu dimana lokasi tersebut menjadi titik 

pantau nol karena kualitasnya yang baik dan debitnya stabil. 

Daerah Aliran Sungai Brantas sebagai dampak seperti 

bertambahnya pemukiman penduduk, kegiatan industri rumah 

tangga, petanian dan kegiatan lainnya dapat berpengaruh 

terhadap kualitas air di sungai. Pengukuran faktor fisik-kimia 

lingkungan di sungai Brantas pada penelitian ini meliputi 

temperatur air, tingkat keasaman (pH), kecepatan arus dan 

kedalaman. 

Aliran Sungai Brantas yang dijadikan sebagai lokasi 

penelitian yaitu berada di Kampung Warna-Warni Jodipan, 

Kecamatan Jodipan, Kelurahan Kesatrian, Kota Malang. Aliran 

sungai brantas yang dijadikan tempat penelitian merupakan 

salah satu aliran yang melintas mulai dari Jembatan Pendem 

Kabupaten Malang sampai dengan Sungai Widas. Menurut 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Penetapan Kelas Air pada Air Sungai, air sungai di lokasi 

Kampung Warna-Warni Jodipan dapat dikategorikan sebagai air 

kelas II yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 

sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

perternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan 

lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. Sehingga pada analisis ini menggunakan 

baku mutu air kelas II sebagai acuan yang dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 
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Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tiga 

titik sebagai lokasi dengan diberi kode T1, T2 dan T3. Sampel 

air yang diambil dimasukkan kedalam botol sebesar 1,5 liter 

dengan diberi label masing-masing dan diletakkan pada 

coolbox. Lokasi yang dipilih sebagai tempat pengambilan 

sampel didasarkan pada kondisi aliran sungai agar sampel yang 

diambil bersifat representatif dan keterjangkauan lokasi 

pengambilan sampel.  
 

4.1.2 Kampung Warna-Warni, Kelurahan Jodipan, Kota 

Malang 

Kampung Jodipan merupakan kampung warna-warni 

pertama di Indonesia yang menampilkan keunikan lewat 

perpaduan warna di dinding dan lantai setiap rumah. Kondisi 

kampung tersebut membuat warga memiliki mata pencaharian 

baru sebagai penjual makanan, minuman atau oleh-oleh yang 

dihidangkan untuk para wisatawan. Hal tersebut membuat 

perekonomian warga menjadi lebih baik daipada sebelumnya. 

Kampung Warna-Warni Jodipan, Kecamatan Jodipan, 

Kelurahan Kesatrian, Kota Malang merupakan wilayah yang 

menjadi lokasi penelitian. Hal tersebut dikarenakan Kampung 

Warna-Warni Jodipan pada saat ini belum terdapat adanya 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal untuk 

mengolah air limbah domestik yang dihasilkan. Kampung 

Jodipan memiliki 210 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 

380 jiwa. Lokasi penelitian meliputi 3 RT yaitu RT 06, RT 07 dan 

RT 09. Limbah cair domestik yang dihasilkan dari aktivitas 

rumah tangga baik grey water maupun black water yang masuk 

ke saluran drainase langsung masuk ke Sungai Brantas tanpa 

melalui pengolahan terlebih dahulu. Terlihat dari hasil data 

kuesioner warga, bahwa dari total 67 KK hanya 3 KK yang 

memiliki saptic tank. Tidak semua warga di Kampung Warna-
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Warni Jodipan memiliki kamar mandi pribadi, ada beberapa 

warga yang menggunakan kamar mandi umum sebagai tempat 

untuk melakukan mandi, cuci dan kakus. Outlet air limbah 

domestik yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.1.  
 

 

Gambar 4.1 Outlet Air Limbah Domestik 

Sumber : (dokumentasi, 2019) 

 

4.2. Analisis Kuesioner 

Kuesioner merupakan data primer yang di dapatkan pada 

penelitian, dilakukan untuk menentukan jam puncak dalam 

pembuangan air limbah domestik dari kegiatan rumah tangga 

yang dilakukan oleh warga Kampung Warna-Warni Jodipan. 

Contoh kuesioner yang digunakan pada penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 3.  Jumlah responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 67 KK. Pengambilan 

sampel sudah sesuai dengan rumus slovin (lihat Persamaan 

3.1) yang di gunakan untuk mendapatkan gambaran populasi 

dari sampel penelitian. Perhitungan lebih lanjut dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 
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4.2.1 Gambaran Umum Responden 

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data kuesioner pada Tabel 4.1 dapat dilihat 

bahwa jumlah responden pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 

36 orang dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 31 

orang. Persentase responden untuk jenis kelamin laki-laki yaitu 

53,73% dan responden untuk jenis kelamin perempuan yaitu 

46,26%. Jumlah dari kedua responden hampir sama banyak di 

karenakan penyebaran kuesioner dilakukan pada hari biasa dan 

hari libur. 
 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 36 53,73 

Perempuan 31 46,26 
Sumber : Data Primer, 2019 

 

b. Responden Berdasarkan Lokasi RT 

Kampung Warna-Warni Jodipan, Kelurahan Jodipan, Kota 

Malang terdiri dari 3 RT yaitu RT 06, RT 07 dan RT 09 dengan 1 

RW yaitu RW 02. Pada masing-masing RT dilakukan 

penyebaran kuesioner untuk dijadikan sebagai data. Pada 

Tabel 4.2 dapat dilihat jumlah responden dari setiap masing-

masing RT. Jumlah responden pada RT 06 adalah sebanyak 21 

KK, responden pada RT 07 sebanyak 24 KK dan responden 

pada RT 09 sebanyak 22 KK. Persentase dari hasil kuesioner 

untuk RT 06 yaitu 31,34% ; RT 07 yaitu 35,82% dan RT 09 yaitu 

32,83%. 
 

Tabel 4.2 Responden berdasarkan lokasi RT 

RT Jumlah Persentase (%) 

06 21 31,34 
07 24 35,82 
09 22 32,83 

Sumber : Data Primer, 2019 
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c. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat gambaran mengenai jenis 

pekerjaan dari setiap responden. Jenis pekerjaan yang 

diperoleh yaitu swasta, wiraswasta, ibu rumah tangga, penisun 

dan supir. Jumlah responden yang bekerja sebagai pekerja 

swasta dan ibu rumah tangga memiiki kesamaan hasil yaitu 

sebanyak 19 orang dengan persentase sebesar 28,35%. 

Responden yang menjawab bekerja sebagai wiraswasta 

sebanyak 36 orang dengan persentase 38,80%, pensiunan 

sebanyak 1 orang dengan persentase 1,49% dan bekerja 

sebagai supir sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 

2,98%. Dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai 

wiraswasta merupakan yang paling banyak. Hal tersebut 

dikarenakan Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan 

kampung wisata yang memiliki banyak pengunjung setiap 

harinya. Sehingga menjadi wiraswasta adalah mata 

pencaharian umum yang ada di daerah kampung tersebut. 
 

Tabel 4.3 Responden berdasarkan pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

Swasta 19 28,35 
Wiraswasta 26 38,80 

IRT 19 28,35 
Pensiunan 1 1,49 

Supir 2 2,98 
Sumber : Data Primer, 2019 

 

d. Responden Berdasarkan Umur 

Berdasarkan hasil data kuesioner yang telah dilakukan, 

didapatkan gambaran mengenai umur responden yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. Umur responden yang diperoleh dari 

hasil kuesioner berkisar antara 19 tahun sampai 78 tahun. 

Terlihat bahwa responden yang paling banyak adalah pada 

kisaran umur 34 tahun sampai 48 tahun dengan jumlah 25 

orang yaitu sebanyak 37,31%. Responden dengan kisaran umur 
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64 tahun sampai 78 tahun adalah yang paling sedikit dengan 

jumlah 8 orang yaitu sebanyak 11,94%. Hal tersebut 

dikarenakan bahwa mayoritas penguhi Kampung Warna-Warni 

Jodipan adalah pada usia dewasa. 
 

Tabel 4.4 Responden berdasarkan umur 

Umur (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

19-33 13 19,40 
34-48 25 37,31 
49-63 21 31,34 
64-78 8 11,94 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

e. Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Terlihat pada Tabel 4.5 gambaran jumlah anggota keluarga 

pada setiap rumah di Kampung Warna-Warni Jodipan. Rata-rata 

jumlah anggota keluarga per rumah adalah sebanyak 4 orang 

dengan persentase sebesar 35,82%. Hasil rekap dari rata-rata 

jumlah anggota keluarga per satu rumah akan digunakan untuk 

mengetahui rata-rata jumlah atau kuantitas limbah domestik 

yang dihasilkan. 
 

Tabel 4.5 Responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 

Jumlah Anggota 

Keluarga (Orang) 

Jumlah Persentase (%) 

1 1 1,49 
2 5 7,46 
3 17 25,37 
4 24 35,82 
5 14 20,89 
6 3 4,47 
7 2 2,98 
8 1 1,49 

Sumber : Data Primer, 2019 
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4.2.2 Analisis Jawaban Responden 

a. Frekuensi Mandi 

Mandi merupakan aktivitas rumah tangga yang selalu 

dilakukan pada setiap orang. Frekuensi mandi setiap orang di 

kampung Warna-Warni Jodipan paling banyak dilakukan adalah 

2 kali pada setiap harinya yaitu sebanyak 54 orang dengan 

persentase 80,59%. Frekuensi mandi sebanyak 1 kali memiliki 

persentase 14,92% (10 orang) dan frekuensi mandi sebanyak 3 

kali memiliki persentase 4,47% (3 orang). Air limbah yang 

dihasilkan dari aktivitas mandi ini dapat berasal dari pemakaian 

sabun, sampo, pasta gigi dan lain sebagainya. Data frekuensi 

mandi tiap orang di Kampung Warna-Warni Jodipan dapat 

dilihat pada Tabel 4.6.  
 

Tabel 4.6 Frekuensi mandi setiap orang 

Jawaban Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Kali 10 14,92 
2 Kali 54 80,59 
3 Kali 3 4,47 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

b. Kebiasaan Waktu Mandi 

Dilihat dari data kuesioner bahwa mayoritas warga di 

Kampung Warna-Warni Jodipan mandi sebanyak 2 kali di setiap 

harinya. Aktivitas mandi sebanyak 2 kali umumnya dilakukan 

pada saat pagi dan sore hari. Dapat dilihat pada Tabel 4.7 

mengenai persentase kebiasaan mandi pada waktu pagi hari. 

Terlihat bahwa mayoritas warga di Kampung Warna-Warni 

Jodipan mandi sebelum jam 06.00 dengan persentase terbesar 

yaitu 65,67% sekitar 44 orang. Hal tersebut dapat terjadi 

dikarenakan banyaknya anak dan orang dewasa yang bersiap 

untuk melakukan aktivitas sekolah dan bekerja. Setelah jam 

06.00 pagi, adapun persentase mandi pada interval waktu 06.00 

sampai 09.00 pagi adalah sebanyak 20 orang yaitu 29,85% dan 
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untuk frekuensi terkecil mandi setelah jam 09.00 pagi sebanyak 

3 orang yaitu 4,47%. 
 

Tabel 4.7 Kebiasaan waktu mandi pagi setiap orang 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 06.00 44 65,67 
Jam 06.00 – 09.00 20 29,85 
Setelah jam 09.00 3 4,47 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Warga di Kampung Warna-Warni Jodipan mayoritas 

melakukan mandi sore hari dengan interval pada jam 16.00 

sampai 19.00 yang memiliki jumlah 41 orang dan persentase 

terbesar yaitu 61,19%. Hal tersebut dikarenakan mayoritas anak 

dan orang dewasa sudah pulang dari sekolah dan bekerja. 

Interval mandi sore sebelum jam 16.00 memiliki jumlah 

sebanyak 13 orang dengan persentase 19,40% dan untuk 

setelah jam 19.00 memiliki jumlah sebanyak 5 orang dengan 

persentase 7,46%. Dapat dilihat pada Tabel 4.8 mengenai 

frekuensi kebiasaan mandi warga Kampung Warna-Warni 

Jodipan pada waktu sore hari. 
 

Tabel 4.8 Kebiasaan waktu mandi sore setiap orang 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 16.00 13 19,40 
Jam 16.00 – 19.00 41 61,19 
Setelah jam 19.00 5 7,46 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

c. Frekuensi Mencuci Pakaian 

Salah satu sumber air limbah domestik adalah dari aktivitas 

mencuci pakaian. Hal tersebut diakibatkan saat mencuci 

menggunakan bahan kimia seperti, detergen, pewangi, pemutih 

dan lain sebagainya. Terlihat pada Tabel 4.9 mengenai 

frekuensi mencuci pakaian pada setiap rumah di Kampung 
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Warna-Warni Jodipan, bahwa persentase terbesar yaitu 62,68% 

dengan interval mencuci antara 2-3 kali seminggu. Pada interval 

waktu mencuci setiap hari memiliki persentase sebesar 32,83% 

dan untuk interval mencuci pakaian terendah yaitu satu kali 

seminggu memiliki persentase sebesar 4,47%. 
 

Tabel 4.9 Frekuensi mencuci pakaian setiap rumah 

Jawaban Jumlah Responden Persentase (%) 

Setiap Hari 22 32,83 
Antara 2-3 Kali 

Seminggu 
42 62,68 

1 Kali Seminggu 3 4,47 
Sumber : Data Primer, 2019 

 

d. Kebiasaan Waktu Mencuci Pakaian 

Kebiasaan waktu mencuci pakaian pada setiap rumah 

berbeda-beda, ada yang melakukan pada pagi hari dan ada 

pula yang melakukan pada sore hari. Dilihat dari hasil rekap 

data dari responden, bahwa mayoritas warga Kampung Warna-

Warni Jodipan mencuci pakaian pada waktu pagi hari. Pada 

waktu sebelum jam 06.00 pagi, memiiliki persentase yaitu 

31,34%, sedangkan pada interval waktu jam 06.00 sampai 

09.00 pagi memiliki persentase yaitu 50,74% dan untuk setelah 

jam 09.00 pagi memiliki persentase yaitu 10,44%. Persentase 

terbesar terdapat pada jam 06.00 sampai 09.00 pagi. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, hal tersebut dikarenakan 

kebiasaan warga mencuci setelah anak berangkat sekolah atau 

suami pergi bekerja. Kebiasaan waktu mencuci pakaian pada 

pagi hari dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
 

Tabel 4.10 Kebiasaan waktu mencuci pakaian pada pagi hari 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 06.00 21 31,34 
Jam 06.00 – 09.00 34 50,74 
Setelah jam 09.00 7 10,44 

Sumber : Data Primer, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.11 mengenai kebiasaan waktu 

mencuci pakaian pada sore hari, terlihat bahwa hal tersebut 

jarang dilakukan oleh warga Kampung Warna-Warni Jodipan. 

Sebelum jam 16.00 tidak ditemukan adanya kegiatan mencuci 

pakaian sedangkan pada interval jam 16.00 sampai 19.00 

hanya memiliki persentase sebesar 4,47% dan untuk setelah 

jam 19.00 hanya memiliki persentase sebesar 13,43%. 

Berdasarkan hasil wawancara, minoritas warga yang 

mengatakan mencuci pakaian setelah jam 19.00 hal tersebut 

dilakukan karena merasa lebih santai untuk melakukan cuci 

pakaian jika dibandingkan pada pagi hari. 
 

Tabel 4.11 Kebiasaan waktu mencuci pakaian pada sore hari 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 16.00 0 0 
Jam 16.00 – 19.00 3 4,47 
Setelah jam 19.00 9 13,43 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

e.  Kebiasaan Waktu Memasak 

Memasak merupakan salah satu aktivitas yang rutin 

dilakukan dalam kegiatan rumah tangga didaerah Kampung 

Warna-Warni Jodipan. Kegiatan memasak tentunya dapat 

menimbulkan adanya air limbah domestik yang diakibatkan dari 

kegiatan mencuci peralatan memasak, mencuci daging, 

mencuci sayur, sisa makanan, sisa minyak dan lain sebagainya. 

Kebiasaan waktu memasak dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 

Tabel 4.13. Terlihat hasil rekap dari responden, bahwa 

mayoritas warga di Kampung Warna-Warni Jodipan memasak 

pada waktu sebelum jam 06.00 pagi dengan persentase yaitu 

58,20%. Persentase pada jam 06.00 sampai 09.00 pagi yaitu 

37,31% dan untuk persentase setelah jam 09.00 pagi hanya 

4,47%. Mayoritas sebelum jam 06.00 pagi warga memasak 

dikarenakan untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anak yang 
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akan pergi ke sekolah maupun anggota keluarga yang akan 

berangkat kerja. 
 

Tabel 4.12 Kebiasaan waktu memasak pada pagi hari 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 06.00 39 58,20 
Jam 06.00 – 09.00 25 37,31 
Setelah jam 09.00 3 4,47 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Aktivitas memasak selain dilakukan pada pagi hari, ada 

beberapa warga yang melakukannya pada waktu sore hari 

walaupun hanya sedikit persentase yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil responden terlihat bahwa sebelum jam 16.00 

tidak ada aktivitas warga dalam memasak, namun pada jam 

16.00 sampai 19.00 terdapat persentase warga memasak yaitu 

10.44% dan untuk setelah jam 19.00 persentase warga yang 

memasak yaitu 2,98%.  
 

Tabel 4.13 Kebiasaan waktu memasak pada sore hari 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 16.00 0 0 
Jam 16.00 – 19.00 7 10,44 
Setelah jam 19.00 2 2,98 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

f. Kebiasaan Waktu Mencuci Peralatan Masak 

Warga di Kampung Warna-Warni Jodipan umumnya 

mencuci peralatan masak setelah aktivitas memasak selesai. 

Telihat pada Tabel 4.14 mengenai kebiasan waktu mencuci 

peralatan masak pada pagi hari, yang terbesar adalah pada 

waktu sebelum jam 06.00 pagi yaitu dengan persentase 

sebanyak 55,22%. Pada interval jam 06.00 sampai 09.00 pagi 

memiliki persentase sebanyak 37,31% dan untuk setelah jam 

09.00 memiliki persentase sebanyak 7,46%. Selain dari aktivitas 

mencuci pakaian, mencuci peralatan masak juga dapat 
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menyebabkan air limbah domestik. Dikarenakan dari pemakaian 

sabun untuk mencuci peralatan masak itu sendiri, sisa dari 

makanan dan lain sebagainya. 
 

Tabel 4.14 Kebiasaan waktu mencuci peralatan masak pagi hari 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 06.00 37 55,22 
Jam 06.00 – 09.00 25 37,31 
Setelah jam 09.00 5 7,46 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

Berdasarkan data dari responden, didapatkan bahwa 

kebiasaan waktu mencuci peralatan masak pada saat sore hari 

tergolong sedikit. Terlihat bahwa sebelum jam 16.00 

menunjukan tidak adanya responden yang melakukan aktivitas 

mencuci peralatan masak. Pada jam 16.00 sampai jam 19.00 

tedapat persentase yaitu 10,44% dan untuk setelah jam 19.00 

terdapat persentase sebesar 2,98%. Persentase yang sedikit ini 

menunjukan bahwa hanya sedikit responden dari Kampung 

Warna-Warni Jodipan yang melakukan kegiatan mencuci 

perlatan masak pada waktu sore hari. Kegiatan mencuci 

peralatan masak pada waktu sore hari dapat dilihat pada Tabel 

4.15. 
 

Tabel 4.15 Kebiasaan waktu mencuci peralatan masak sore hari 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Sebelum jam 16.00 0 0 
Jam 16.00 – 19.00 7 10,44 
Setelah jam 19.00 2 2,98 

Sumber : Data Primer, 2019 

 

g. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Grey Water) 

Pembuangan air limbah rumah tangga yang dilakukan oleh 

warga Kampung Warna-Warni Jodipan dapat dilihat pada Tabel 

4.16. Pada pembuangan air limbah rumah tangga berupa grey 

water dari aktivitas mandi, cuci dan memasak dapat dibedakan 
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menjadi tiga macam cara yaitu saluran langsung ke sungai, 

saluran langsung ke gorong-gorong langsung ke sungai dan 

langsung diserap ke tanah. Dilihat dari hasil responden bahwa 

tidak ada yang menyebutkan pembuangan air limbah grey water 

langsung diserap ke tanah. Persentase responden yang 

menjawab untuk pembuangan air limbah grey water dengan 

cara saluran langsung ke sungai adalah sebanyak 37,31% 

sedangkan untuk saluran ke gorong-gorong langsung ke sungai 

sebanyak 62,68%. 
 

Tabel 4.16 Pembuangan air limbah rumah tangga grey water 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Saluran langsung 
ke sungai 

25 37,31 

Saluran ke gorong-
gorong langsung ke 

sungai 

42 62,68 

Diserap ke tanah 0 0 
Sumber : Data Primer, 2019 

 

h. Pembuangan Tinja (Black Water) 

Berdasarkan data kuesioner yang didapatkan, umunya 

bahwa warga di Kampung Warna-Warni Jodipan melakukan 

pembuangan tinja atau black water dengan dua cara yaitu 

melewati gorong-gorong yang langsung menuju sungai dan 

menggunakan septic tank. Pembuangan tinja melewati gorong-

gorong dan langsung ke sungai memiliki persentase sebesar 

95,52% dan untuk pembuangan dengan adanya septic tank 

memiliki persentase sebesar 4,47%. Pada pembuangan yang 

langsung ke sungai tidak memiliki persentase karena tidak ada 

warga yang melakukan hal tersebut. Pembuangan air limbah 

rumah tangga yang berasal dari kakus atau black water yang 

dilakukan oleh warga di Kampung Warna-Warni Jodipan dapat 

dilihat pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Pembuangan air limbah rumah tangga dari kakus 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

WC *cemplung* di 
sungai 

0 0 

WC dirumah dengan 
dialirkan ke sungai 

64 95,52 

WC dengan septic tank 3 4,47 
Sumber : Data Primer, 2019 

 

i. Sumber Air yang Dipakai 

Dapat dilihat pada Tabel 4.18 mengenai penggunaan 

sumber air yang digunakan oleh warga Kampung Warna-Warni 

Jodipan. Terlihat bahwa persentase penggunaan air sumur atau 

air tanah lebih banyak dibandingkan dengan air PDAM. 

Penggunaan untuk konsumsi air sumur atau air tanah sebesar 

56,71% sedangkan untuk air PDAM mencapai 43,28%. Dengan 

adanya selisih tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas warga 

di Kampung Warna-Warni Jodipan menggunakan air sumur atau 

air tanah sebagai konsumsi air yang dipakai. 
 

Tabel 4.18 Sumber air yang dipakai 

Keterangan Jumlah Responden Persentase (%) 

Air sumur / Air 
tanah 

38 56,71 

Air PDAM 29 43,28 
Lainnya 0  

Sumber : Data Primer, 2019 

 

j. Rata-Rata Konsumsi Air PDAM 

Penduduk di Kampung Warna-Warni Jodipan 

menggunakan air dari PDAM untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dengan persentase responden yang menggunakan 

air PDAM adalah sebanyak 43.28% dari total 67 kepala 

keluarga. Dilihat dari kuesioner, dapat diperoleh data berupa 

biaya bulanan setiap kepala keluarga dalam pemakaian air 
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PDAM. Data dari biaya pemakaian perbulan air PDAM tersebut 

akan dibagi harga setiap 1 m3 air yaitu Rp. 3200. Dari hasil 

pemakaian air setiap kepala keluarga dalam 1 bulan akan dibagi 

dengan 30 hari untuk memperoleh hasil pemakaian air setiap 

harinya, sehingga diperoleh nilai m3/hari. Dari hasil pemakaian 

air PDAM setiap harinya (m3/hari) yang telah diketahui per 

kepala keluarga, akan dibagi dengan jumlah anggota keluarga 

pada setiap kepala keluarga sehingga akan diperoleh nilai 

m3/hari/orang. Nilai yang sudah dalam bentuk m3/hari/orang 

dikonversi menjadi L/orang/hari sehingga dari perhitungan 

tersebut akan dihasilkan data penggunaan air PDAM untuk satu 

orang dalam satu hari rata-rata sebesar 129.38 L/orang/hari. 
 

k. Rata-Rata Pendapatan Responden 

Hasil dari kuesioner warga pada Tabel 4.19 di Kampung 

Warna-Warni Jodipan dapat dianalisis mengenai pendapatan 

yang dihasilkan selama satu bulan. Pendapatan warga dengan 

persentase 64,17% menunjukan hasil kurang dari 1.000.000 

dan 35,82% menunjukan hasil pendapatan 1.000.000 sampai 

3.000.000 sedangkan untuk pendapatan 3.000.000 sampai 

5.000.000 adalah tidak ada. Menurut Peraturan Gubernur Jawa 

Timur nomor 75 Tahun 2017, upah minimum kota (UMK) 

Malang adalah sebesar Rp. 2.470.073,- sehingga dapat 

dikatakan rata-rata pendapatan warga di Kampung Warna-

Warni Jodipan tergolong rendah karena dibawah UMK Malang. 
 

 

Tabel 4.19 Pendapatan warga Kampung Warna-Warni Jodipan 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

< Rp. 1.000.000,- 43 64,17 
Rp. 1.000.000 – 3.000.000 

Rp. 3.000.000 – 5.000.000,- 
24 
0 

35,82 

Sumber : Data Primer, 2019 
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4.2.3 Analisis Jam Puncak Pembuangan Air Limbah 

Domestik 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner 

responden di Kampung Warna-Warni Jodipan dapat digunakan 

untuk menentukan jam puncak pembuangan air limbah 

domestik yang dilakukan oleh warga di wilayah tersebut, 

sehingga dapat mengetahui waktu yang tepat untuk 

pengambilan sampel. Grafik mengenai waktu pembuangan air 

limbah domestik berdasarkan persentase aktivitas yang 

dilakukan di Kampung Warna-Warni Jodipan dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

Penelitian ini menggunakan kegiatan mandi, mencuci, 

memasak dan mencuci peralatan masak sebagai acuan dalam 

analisi buangan air limbah domestik yang dilakukan warga. 

Pembuangan air limbah domestik tidak selalu dilakukan terus-

menerus sepanjang hari, terlihat pada grafik di Gambar 4.2 

bahwa umunya pembuangan air limbah domestik di Kampung 

Warna-Warni Jodipan dilakukan pada waktu sebelum jam 06.00 

pagi. Hasil dari diketahui jam puncak pembuangan air limbah 

domestik tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam 

pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada 

waktu 06.30 pagi dikarenakan sekitar sebelum pukul 6.00 pagi 

aktivitas pemakaian air baru akan dimulai, sehingga membari 

kesempatan untuk air limbah mengalir terlebih dahulu secara 

konstan ke saluran akhir. Selain itu, agar terhindar dari faktor 

lingkungan lain seperti hujan, dikarenakan tempat pengambilan 

sampel dalam keadaan terbuka di area luar. 
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Gambar 4.2 Grafik Waktu Pembuangan Air Limbah Domestik 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 
 

4.2.4 Analisis Pemakaian Air Bersih 

Air adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan setiap 

makhluk di muka bumi, terutama manusia. Kebutuhan dasar 

tersebut meliputi kebutuhan air minum, mencuci, mandi, 

memasak dan sanitasi. Sebagai air yang layak dipergunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, diperlukan adanya upaya 

penyediaan air bersih yang memperhatikan sumber, kualitas 

dan kuantitasnya. Pemakaian air bersih pada setiap tempat 

berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk dan taraf 

kehidupan pada daerah tersebut. Taraf kehidupan pada daerah 

tertentu dapat dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat sekitar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota 

Malang, jumlah penduduk kota Malang sekitar 820.245jiwa 

dimana hal tersebut termasuk kedalam kota besar berdasarkan 

Dirjen Cipta Karya. Menurut DPU Dirjen Cipta Karya tahun 

2001, standar kebutuhan penggunaan air berdasarkan tempat 

tinggal untuk ukuran kota besar adalah sebesar 130 

L/orang/hari. Tidak semua pemakaian air yang digunakan untuk 
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kebutuhan sehari-hari berubah menjadi air limbah, sekitar 60-

80% dari total air yang digunakan dalam skala rumah tangga 

yang berubah menjadi limbah cair. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

pengolahan data, didapatkan pemakaian air bersih pada setiap 

orang di daerah Kampung Warna-Warni Jodipan memiliki rata-

rata sebesar 129,380 L/orang/hari. Dari hasil rata-rata 

pemakaian air bersih tersebut jika dibandingkan dengan standar 

pemakaian berdasarkan DPU Dirjen Cipta Karya masih sesuai. 

Namun, lebih baik masyarakat melakukan penghematan dalam 

pemakaian air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, 

agar hasil limbah yang dihasilkan tidak melampaui batas. 

Diketahuinya pemakaian air per hari untuk setiap orang di 

wilayah Kampung Warna-Warni Jodipan, maka dapat dilakukan 

perkiraan untuk mengetahui jumlah air limbah domestik yang 

dihasilkan setiap harinya. Jumlah penggunaan air bersih 

berkolerasi dengan jumlah air limbah yang dihasilkan. Jumlah 

pemakaian rata-rata air setiap hari dikalikan dengan 80% maka 

didapatkan jumlah air limbah yang dihasilkan adalah sebesar 

103 L/orang/hari. Pada Kampung Warna-Warni Jodipan memiliki 

jumlah penduduk sekitar 380 jiwa, sehingga dapat diperkirakan 

debit air limbah dalam satu hari di Kampung adalah sebesar 

39140 L/hari atau 39.14 m3/hari. Jika dirubah menjadi debit per 

detik maka akan diperoleh 0.000453 m3/s atau sebesar 0.453 

L/s. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 

4.3. Kualitas Air Limbah Domestik dan Air Sungai 

Brantas 

Sungai memiliki kualitas air yang selalu berubah dari waktu 

ke waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. 

Kualitas air menyatakan tingkat kesusaian air yang dapat 

dipergunakan untuk pemenuhan kehidupan manusia. Pada 

penelitian ini dilakukan pengambilan sampel untuk setiap 
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parameter pada ketiga titik, yaitu titik T1, T2 dan T3. Titik T1 

adalah titik pengambilan sampel upstream pada Sungai Brantas 

sebelum kontak dengan air limbah, titik T2 adalah titik lokasi 

pembuangan langsung air limbah di Kampung Warna-Warni 

Jodipan dan titik T3 adalah titik perhitungan sampel downstream 

pada Sungai Brantas setelah kontak dengan air limbah dengan 

metode neraca massa. Parameter yang diamati meliputi COD 

(Chemical Oxygen Demand), Fosfat Total (PO4), Total 

Suspended Solid (TSS), Minyak dan Lemak, pH, Suhu dan 

Debit. Hasil pengujian kualitas air outlet Kampung Warna-Warni 

Jodipan dan kualitas air pada Sungai Brantas dapat dilihat pada 

Tabel 4.20. Kualitas air limbah domestik yang dihasilkan dari 

aktivitas warga sekitar masih belum terkelola dengan baik 

sehingga beberapa parameter yang diuji melampui standar baku 

mutu air limbah domestik berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No 68 Tahun 2016. Penelitian ini 

menggunakan sampling purposive dengan memperhatikan 

pertimbangan dari jam puncak pembuangan air limbah domestik 

oleh warga di Kampung Warna-Warni Jodipan. 
 

Tabel 4.20 Hasil pengujian kualitas air limbah domestik dan air 

Sungai Brantas 

Parameter 
T1 

(upstream) 
T2 

(outlet) 
T3 

(downstream) 

Baku 
Mutu Air 
Limbah 

Domestik 
(*) 

Baku Mutu 
Air Kelas II 

(**) 

COD (mg/L) 44.00 84.00 44.10 100 25 

PO4 (mg/L) 0.310 0.62 0.311 - 0.2 

Minyak 
Lemak (mg/l) 

42.82 61.97 42.865 5 1 

TSS (mg/L) 42.50 48.00 42.529 30 50 

pH 7.80 7.76 7.80 6-9 6-9 

Suhu (oC) 25.46 25.23 24.9 - Deviasi 3 
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Parameter 
T1 

(upstream) 
T2 

(outlet) 
T3 

(downstream) 

Baku 
Mutu Air 
Limbah 

Domestik 
(*) 

Baku Mutu 
Air Kelas II 

(**) 

Debit (m3/s) 0.659101 0.000453 0.660289 - - 

Sumber : Hasil pengujian dan perhitungan, 2019. 
Keterangan : (*) = Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 Tahun 
2016, (**) = Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no 2 Tahun 2008. 

 

4.3.1 pH (Derajat Keasaman) 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 4.3 dapat dilihat 

nilai pH pada ketiga titik pengambilan sampel yaitu T1 

(upstream), T2 (outlet) dan T3 (downstream). pH merupakan 

parameter kimia untuk menentukan derajat keasaman atau 

kebasaan pada suatu perairan yang dapat disebabkan oleh 

faktor alami dan manusia. Pengukuran pH pada penelitian ini 

dilakukan secara langsung di lapang dengan menggunakan alat 

pHmeter. Menurut Asrini et al (2017), nilai pH memiliki 

hubungan erat dengan kandungan logam berat yang terdapat 

didalam sungai, semakin banyak kandungan logam yang 

terdapat didalam sungai maka semakin rendah nilai pH yang 

membuat kesadahan air bersifat asam. Kadar pH yang baik 

adalah kadar pH yang masih memungkinkan kehidupan biologis 

didalam air berjalan baik. 
 

 Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa nilai pH masih berada 

dalam skala baku mutu air limbah domestik berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 Tahun 2016 dan 

baku mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Daerah Jawa 

Timur no 2 Tahun 2008 yang diperbolehkan, dengan rentang 

antara 6 sampai 9. Dapat dilihat dari hasil penelitian, nilai pH 

pada titik T1 sebesar 7.80 pada titik T2 sebesar 7.76 dan pada 

titik T3 sebesar 7.80. Menurut Yuliastuti (2011), fluktuasi nilai pH 

dapat dipengaruhi oleh buangan limbah organik dan anorganik 
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ke dalam sungai. Ketiga titik pengambilan sampel memiliki nilai 

pH yang bersifat basa, dikarenakan nilai pH di atas pH netral 

yaitu 7. Nilai pH yang cenderung basa dapat dipengaruhi oleh 

penggunaan sabun ataupun deterjen dari kegiatan rumah 

tangga pada saat pengambilan sampel berlangsung. Septiawati 

(2017) menyatakan bahwa deterjen dan sabun memiliki sifat 

basa, deterjen memiliki natrium (Na+) pada bahan surfaktan dan 

bahan pembentuk yang mempunyai fungsi mengikat ion 

magnesium (Mg) sehingga sifat asam menjadi basa. 
 

 

Gambar 4.3 Nilai pH pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 

 

4.3.2 Suhu 

 Suhu berperan mengendalikan kondisi ekosistem di 

perairan, karena merupakan salah satu faktor dalam proses 

metabolisme organisme di perairan. Kisaran suhu optimum bagi 

pertumbuhan organisme di perairan adalah 20-30 oC (Asrini et 

al, 2017). Pengukuran suhu pada penelitian ini dilakukan secara 

langsung di lapang dengan menggunakan alat thermometer. 

Hasil pengukuran suhu pada titik T1 (upstream), T2 (outlet) dan 

T3 (downstream) dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Nilai suhu pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 

 

 Diperoleh nilai suhu air pada titik T1 adalah 25.46oC, titik T2 

adalah 25.23oC dan titik T3 adalah 24.9oC. Hasil penelitian pada 

Gambar 4.4 memperlihatkan nilai suhu pada titik T1 lebih besar 

dibandingkan dengan titik T2 dan titik T3. Hal tersebut 

dikarenakan pada saat pengambilan sampel di titik T1 cahaya 

matahari lebih terang dan tidak ada pohon yang menutupi 

cahaya matahari mengenai air sungai. Menurut Simanjuntak et 

al (2017), pola temperatur ekosistem perairan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti, intensitas matahari, pertukaran panas 

antara air dengan udara disekelilingnya dan faktor kanopi dari 

pepohonan yang tumbuh di sekitar perairan. Parameter suhu 

jika dilihat dari baku mutu air kelas II berdasarkan Perda 

Provinsi Jatim no 2 Tahun 2008 memiliki rentang deviasi tiga, 

yaitu suhu normal lingkungan ditambah atau dikurangi tiga 

angka. Pada pengambilan sampel berlangsung, suhu normal 

lingkungan berada pada nilai 24oC dan 25oC maka rentang baku 

mutunya adalah 21oC hingga 28oC.  
 

4.3.3 Debit 

Debit adalah volume air yang mengalir per satuan waktu. 

Dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik (m3/det) atau 
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liter per detik (l/det). Debit meningkat seiring dengan 

peningkatan konsentrasi persebaran dari polutan yang masuk 

ke badan air sungai (Neno et al, 2016). Debit atau laju aliran 

adalah salah satu parameter yang menentukan kuantitas atau 

jumlah air sungai yang mengalir pada suatu titik. Gambar 4.5 

memperlihatkan hasil pengukuran debit di lapang dan 

perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan 

Persamaan 3.2 dan Persamaan 3.3. Pada penelitian ini 

menggunakan metode profil sungai (cross section) dengan 

metode pengukuran debit adalah metode current meter. Contoh 

perhitungan debit dengan menggunakan current meter dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 
 

 

Gambar 4.5 Nilai debit pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 
 

Pemantauan debit dilakukan pada tiga titik, yaitu titik T1 

(Upstream), titik T2 (Outlet) dan titik T3 (Downstream). 

Berdasarkan hasil pengukuran lapang dan perhitungan, 

diperoleh nilai debit pada titik T1 sebesar 0.659101 m3/s, titik T2 

sebesar 0.000453 m3/s dan titik T3 sebesar 0.660289 m3/s. 

Terlihat bahwa nilai debit yang paling besar ditunjukkan pada 

titik T3, dimana hal tersebut dikarenakan adanya masukan air 

dari outlet air limbah domestik Kampung Warna-Warni Jodipan 

sebesar 0.000453 m3/s. Kenaikan nilai debit pada titik T3 dapat 
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disebabkan adanya kemungkinan masukan dari limpasan 

permukaan (run off) dan air tanah dari infiltrasi melalui akar 

tanaman disekitar lokasi pengambilan sampel. Hal tersebut 

sesuai dengan Muchtar dan Nurdin (2007) yang menyebutkan 

bahwa salah satu faktor penyebab meningkatnya debit aliran 

adalah keadaan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan akan 

mempengaruhi besarnya intersepsi, transpirasi, infiltrasi dan 

perkolasi. Perubahan fluktuasi nilai debit mempengaruhi 

persebaran polutan yang masuk ke badan air dan juga debit 

dapat menentukan nilai daya tampung beban pencemar pada 

badan air sungai dengan menggunakan metode neraca massa. 
 

 

4.3.4 COD (Chemical Oxygen Demand) 

 Gambar 4.6 memperlihatkan hasil penelitian dari 

konsentrasi Chemical Oxygen Demand (COD) pada titik T1 

(upstream), T2 (outlet) dan T3 (downstream). COD merupakan 

jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan 

organik secara kimiawi. Salah satu faktor tingginya konsentrasi 

COD di perairan disebabkan oleh limbah rumah tangga dan 

industri yang masuk ke badan air didaerah sekitar. Tinggi dan 

rendahnya nilai COD dapat menjadi ukuran bagi tingkat 

pencemaran oleh bahan organik. 
 

 Hasil penelitian pada Gambar 4.6 dapat dilihat konsentrasi 

COD di titik T1 sebesar 44mg/L, di titik T2 sebesar 84mg/L dan 

di titik T3 sebesar 44.10mg/L. Pada ketiga titik pengambilan 

sampel menunjukan bahwa konsentrasi COD masih dibawah 

standar dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 Tahun 

2016 tentang baku mutu air limbah domestik yaitu sebesar 

100mg/L namun diatas standar baku mutu air kelas II sesuai 

dengan Peraturan Daerah Jawa Timur no 2 Tahun 2008 yaitu 

sebesar 25mg/L. Terlihat bahwa konsentrasi COD pada titik T3 

mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan dibandingkan 
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dengan titik T1. Menurut maufilda (2015), angka COD yaitu 

ukuran pencemaran air oleh zat-zat organik yang secara 

alamiah tidak dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologi, 

sehingga terjadinya pengurangan oksigen terlarut didalam air. 

Semakin tinggi nilai COD menandakan tingginya bahan organik 

yang ada didalam perairan tersebut dan tidak menutup 

kemungkinan dapat menyebabkan berkembangbiaknya bakteri 

patogen yang dapat membahayakan manusia.  
 

 

 

Gambar 4.6 Nilai COD pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 
 

4.3.5 Fosfat Total (PO4) 

 Salah satu beban pencemar yang dapat menurunkan 

kualitas air sungai adalah Fosfat Total (PO4). Fosfat dapat 

berasal dari limbah penduduk seperti sisa bahan deterjen, 

shampoo, sabun dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan 

eutrofikasi pada Sungai (Suwandi et al, 2014). Keberadaan 

fosfat dalam air dapat mempengaruhi proses keseimbangan 

ekosistem di perairan. Hasil pengujian kadar Fosfat Total (PO4) 

pada tiga titik pengambilan sampel dapat dilihat pada Gambar 

4.7. 
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 Pada titik T1 (Upstream) memiliki kadar PO4 sebesar 

0.31mg/L, titik T2 (Outlet) memiliki kadar 0.62mg/L dan titik T3 

(Downstream) memiliki kadar PO4 0.311mg/L. Ketiga titik 

pengambilan sampel pada Gambar 4.7 memiliki kadar PO4 

diatas ambang baku mutu air limbah kelas II berdasarkan 

Peraturan Daerah Povinsi Jawa Timur no 2 Tahun 2008 dengan 

standar sebesar 0.2mg/L. Titik T1 memiliki kadar PO4 terkecil 

dikarenakan wilayah di titik tersebut tidak adanya pemukiman 

warga, sehingga kadar fosfat hanya bersumber dari sedimen 

atau limbah yang mengandung senyawa organik. Titik T2 dan 

T3 memiliki kadar PO4 yang sedikit tinggi dikarenakan adanya 

aktivitas penduduk yang menghasilkan deterjen. Hal tersebut 

sesuai dengan Putri et al (2014) yang mengatakan bahwa 

deterjen adalah bahan pembersih yang mengandung surfaktan, 

zat pembangun (builders) dan senyawa petrokimia lainnya, 

sedangkan fosfat adalah salah satu builders dalam formulasi 

deterjen. Builders adalah komponen yang berfungsi untuk 

meningkatkan efisiensi kerja surfaktan. 
 

 

Gambar 4.7 Nilai Fosfat Total (PO4) pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 
 

 

 



63 
 

4.3.6 Minyak dan Lemak 

 Minyak adalah lemak yang bersifat cair. Hasil pengujian 

minyak dan lemak pada ketiga titik pengambilan sampel dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. Minyak dan Lemak adalah komponen 

utama bahan makanan yang banyak didapat di dalam air 

limbah. Minyak dan Lemak yang dibuang ke dalam perairan 

akan menutupi permukaan air, sehingga dapat mengganggu 

kehidupan mikroorganisme. Hal ini dikarenakan lapisan minyak 

mengalangi difusi oksigen dari udara ke air, yang membuat 

oksigen terlarut dalam air berkurang (Riza et al, 2015). 
 
 

 

Gambar 4.8 Nilai Minyak dan Lemak pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019) 
 

 Pada Gambar 4.8 menunjukkan kadar minyak dan lemak di 

titik T1 (upstream) sebesar 42.82mg/L, titik T2 (outlet) sebesar 

61.97mg/L dan titik T3 (downstream) sebesar 42.865mg/L. 

Kadar minyak dan lemak pada ketiga titik pengambilan sampel 

melebihi standar baku mutu air limbah domestik menurut 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 tahun 2016 dengan 

standar 5mg/L dan baku mutu air kelas II sesuai dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no 2 tahun 2008 dengan 

standar 1mg/L. Titik T2 (outlet) memiliki kadar minyak dan 

lemak tertinggi dibandingkan dengan titik T1 dan titik T3, hal 
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tersebut diakibatkan karena adanya kegiatan memasak yang 

dilakukan oleh warga Kampung Warna-Warni Jodipan. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Septiawati (2017), 

yang menyatakan bahwa minyak dan lemak pada air limbah 

diduga berasal dari penggunaan minyak ikan, minyak goreng, 

daging dan biji-bijian. Dilihat dari titik T1 dan T3, kadar minyak 

dan lemak yang didapat mengalami kenaikan yang tidak 

signifikan, hal tersebut menandakan kadar beban pencemar 

minyak dan lemak pada titik T2 tidak cukup berpengaruh 

signifikan pada kualitas di badan air Sungai Brantas walaupun 

nilai pada T2 cukup tinggi. 

 

4.3.7 TSS (Total Suspended Solid) 

 TSS (Total Suspended Solid) terdiri dari lumpur, pasir halus 

dan jasad renik yang berasal dari kikisan tanah atau erosi tanah 

yang terbawa ke badan air. Penentuan padatan tersuspensi 

berfungsi dalam analisis perairan tercemar dan buangan air 

limbah (Fatimah et al, 2014). Tingginya nilai TSS pada suatu 

perairan dapat memberikan gambaran mengenai sedimentasi 

yang tinggi. Gambar 4.9 memperlihatkan hasil pengujian TSS 

dengan tiga titik pengambilan sampel. 
 

 

Gambar 4.9 Nilai TSS pada tiga titik sampel 

Sumber : (Hasil perhitungan, 2019). 
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 Berdasarkan Gambar 4.9 terlihat bahwa konsentrasi TSS 

(Total Suspended Solid) dari ketiga sampel masih dibawah 

standar baku mutu air limbah kelas II menurut Perda Provinsi 

Jatim no 2 Tahun 2008 yaitu sebesar 50mg/L. Konsentrasi TSS 

pada titik T1 (upstream) memiliki nilai sebesar 42.5mg/L, titik T2 

(outlet) memiliki nilai sebesar 48mg/L dan titik T3 (downstream) 

memiliki nilai sebesar 42.529mg/L. Berdasarkan Permen LH no 

68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, 

konsentrasi TSS pada titik T1, T2 dan T3 melebihi standar baku 

mutu yang ditetapkan yaitu sebesar 30mg/L. Riza et al (2015) 

menyebutkan bahwa pengaruh limbah cair yang dihasilkan dari 

aktivitas disekitarnya, seperti aktivitas MCK penduduk dapat 

memberi perubahan pada warna air, kekeruhan dan 

peningkatan padatan tersuspensi. Dilihat dari titik T1, 

konsentrasi TSS pada titik T3 mengalami kenaikan yang tidak 

signifikan, hal tersebut menandakan bahwa konsentrasi TSS 

pada outlet berpengaruh pada konsentrasi TSS di titik T3. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Septiawati (2017) yang 

berpendapat bahwa kenaikan konsentrasi TSS dapat 

diakibatkan oleh adanya kenaikan debit air dan padatan 

tersuspensi pada air limbah domestik. Adapun pendapat Tama 

(2014) yang menyatakan bahwa dampak nilai suatu debit sungai 

mempengaruhi tingkat erosi dan besarnya sedimentasi yang 

terjadi.  

 

4.4. Kualitas Air Limbah Domestik dengan Teknologi 

Plasma  

Pada penelitian ini menggunakan pengolahan Teknologi 

Plasma dengan parameter yang diuji adalah COD (Chemical 

Oxygen Demand), Fosfat Total (PO4), TSS (Total Suspended 

Solid) serta Minyak dan Lemak. Konsentrasi parameter sebelum 

dilakukannya pengolahan untuk COD adalah sebesar 
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84.00mg/L, PO4 0.62mg/L, Minyak dan Lemak 61.97mg/L dan 

TSS 48.00mg/L. Pada parameter minyak dan lemak digunakan 

efisiensi removal berdasarkan referensi sebesar 95% sehingga 

dapat menurunkan kadar minyak dan lemak menjadi 3.099mg/L. 

Penurunan tersebut sudah sesuai dengan batas baku mutu 

yang ditetapkan yaitu sebesar 5mg/L menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup no 68 Tahun 2016. Pengolahan teknologi 

plasma menggunakan waktu selama 10, 20, 30, 40, 50 dan 

60menit dengan tegangan 242kV diharapkan dapat memberikan 

efisiensi yang optimal terhadap hasil pengolahan. Penjelasan 

perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 11. 
 

Menurut penelitian Savitri (2018), menyatakan bahwa 

semakin lama waktu pengolahan maka akan semakin banyak 

adanya kontak lucutan plasma terhadap air limbah sehingga 

dapat menurunkan kadar yang tercemar pada air limbah. 

Semakin lama waktu yang digunakan dalam pengolahan, dapat 

menghasilkan jumlah elektron bebas, ion bebas dan atom bebas 

yang semakin banyak. Kualitas air limbah domestik untuk 

parameter COD, PO4 dan TSS setelah dilakukan pengolahan 

dengan teknologi plasma secara berurut dapat dilihat pada 

Tabel 4.21; Tabel 4.22 dan Tabel 4.23. Terlihat dari hasil tabel 

bahwa waktu pengolahan optimum didapatkan pada waktu 

20menit, dikarenakan konsentasi COD, PO4 dan TSS sudah 

memenuhi batas ambang baku mutu yang ditetapkan. 

Nurmaliakasih et al (2017) berpendapat bahwa tegangan 

merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi konsentrasi 

penurunan parameter pencemar pada air limbah. Efisiensi 

removal yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan dari 

penelitian terdahulu dengan parameter yang dipertimbangkan.  

4.4.1 COD (Chemical Oxygen Demand) 

Tabel 4.21 memperlihatkan konsentrasi COD (Chemical 

Oxygen Demand) pada outlet Kampung Warna-Warni Jodipan 
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sebelum dan sesudah dilakukan pengolahan dengan Teknologi 

Plasma. Nilai COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh 

zat-zat organik. Konsentrasi COD yang didapatkan sebelum 

dilakukan pengolahan sebesar 84.00mg/L. Baku mutu yang 

digunakan adalah baku mutu air limbah domestik menurut 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 tahun 2016 dengan 

ambang batas sebesar 100mg/L. Waktu pengolahan teknologi 

plasma yang digunakan adalah 10, 20, 30, 40, 50 dan 60menit 

dengan tegangan 242kV. Terlihat bahwa hasil dari pengolahan 

menggunakan teknologi plasma dapat menurunkan konsentrasi 

COD yang sudah berada dibawah baku mutu menjadi tetap 

turun dibawah baku mutu. Penurunan konsentrasi COD 

terendah terdapat pada 60menit dengan hasil sebesar 

59.959mg/L. Penurunan tersebut menandakan teknologi plasma 

dapat menurunkan konsentrasi COD di air limbah. Berdasarkan 

penelitian dari Nurmaliakasih et al (2017), teknologi plasma 

dapat menyisihkan konsentrasi COD dengan efisiensi 

pengolahan sebesar 77.69% dan sisanya dijelaskan oleh faktor 

lainnya.  
 

 Tabel 4.21 Kualitas air limbah domestik COD dengan Teknologi Plasma 

Waktu 
Tegangan 

(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Parameter 

COD T2 
(Sebelum 

Pengolahan) 

Konsentrasi 
COD T2 

(Teknologi 
Plasma) 

Baku Mutu 
Air Limbah 
Domestik 

(*) 

Ket 

10 

242 

5.46 

84.00 

79.414 

100 

M 

20 10.63 75.071 M 

30 15.51 70.972 M 

40 20.13 67.091 M 

50 24.49 63.428 M 

60 28.62 59.959 M 
Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 
Keterangan : (*) = Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 Tahun 
2016,   M = Memenuhi baku mutu 
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4.4.2 Fosfat Total (PO4) 

Fosfat total dapat berasal dari limbah manusia, limbah 

hewan, deterjen atau bahan kimia lainnya yang sukar 

didegradasi. Konsentrasi fosfat total (PO4) pada outlet Kampung 

Warna-Warni Jodipan sebelum dilakukannya pengolahan 

dengan Teknologi Plasma adalah sebesar 0.62mg/L dan setelah 

dilakukan pengolahan, konsentrasi PO4 telah sesuai dengan 

baku mutu (lihat Tabel 4.22). Baku mutu air limbah domestik 

yang digunakan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup no 68 tahun 2016 yang standar sebesar 

0.2mg/L. Pada Tabel 4.22 terlihat penurunan konsentrasi PO4 

pada 20 hingga 60menit yang sesuai dengan batas baku mutu. 

Pada waktu 20menit didapatkan penurunan konsentrasi menjadi 

0.067mg/L sedangkan penurunan konsentrasi terendah 

didapatkan pada waktu 60menit sebesar 0.001mg/L. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa teknologi plasma mampu 

menurunkan beban pencemaran pada parameter yang diuji. 

Savitri (2018) menyatakan bahwa semakin kecil konsentrasi 

PO4 dalam air limbah, maka semakin baik pengolahan yang 

digunakan. Penurunan konsentrasi dalam pengolahan teknologi 

plasma dapat disebabkan karena adanya proses oksidasi air 

limbah oleh spesies aktif yang dihasilkan dari proses ionisasi 

didalam reaktor plasma. 
 

 Tabel 4.22 Kualitas air limbah domestik PO4 dengan Teknologi Plasma 

Waktu 
Tegangan 

(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Parameter 

PO4 T2 
(Sebelum 

Pengolahan) 

Konsentrasi 
PO4 T2 

(Teknologi 
Plasma) 

Baku 
Mutu Air 
Limbah 

Domestik 
(*) 

Ket 

10 

242 

67.23 

0.62 

0.203 

0.2 

TM 

20 89.26 0.067 M 

30 96.48 0.022 M 

40 98.85 0.007 M 

50 99.62 0.002 M 
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Waktu 
Tegangan 

(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Parameter 

PO4 T2 
(Sebelum 

Pengolahan) 

Konsentrasi 
PO4 T2 

(Teknologi 
Plasma) 

Baku 
Mutu Air 
Limbah 

Domestik 
(*) 

Ket 

60 99.88 0.001 M 
Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 

Keterangan : (*) = Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 
Tahun 2016, TM = Tidak memenuhi baku mutu, M = Memenuhi baku mutu 
 

4.4.3 TSS (Total Suspended Solid) 

Total Suspended Solid (TSS) yang terdapat pada air limbah 

baik organik maupun anorganik dapat mengganggu penyerapan 

cahaya untuk masuk kedalam air. Pada Tabel 4.23 terlihat 

adanya penurunan konsentrasi TSS setelah dilakukannya 

pengolahan dengan menggunakan Teknologi Plasma. Didapat 

konsentrasi TSS pada outlet kampung Warna-Warni Jodipan 

sebelum dilakukan pengolahan tinggi sebesar 48.00mg/L. 

Waktu yang digunakan dalam pengolahan adalah 10, 20, 30, 

40, 50 dan 60menit. Baku mutu air limbah domestik yang 

ditetapkan yaitu sebesar 30mg/L menurut Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup no 68 tahun 2016. Terlihat dari Tabel 4.23 

penurunan konsentrasi TSS pada 20 hingga 60menit 

menandakan bahwa teknologi plasma mampu menurunkan 

beban pencemar pada parameter yang diuji. Disetiap waktu 

pengolahan memiliki pengaruh dalam mengurangi konsentrasi 

TSS. Konsentrasi TSS pada waktu 20menit sebesar 

21.187mg/L dan konsentrasi paling rendah didapatkan pada 

waktu 60menit sebesar 4.128mg/L. Semakin kecil konsentrasi 

TSS yang dihasilkan, maka semakin banyak flok-flok yang 

terbentuk pada air limbah sehingga dapat menyerap koloid. 

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amadea 

(2018) hal tersebut sudah sesuai, dimana teknologi plasma 

dapat menurunkan konsentrasi TSS dengan tegangan dan 

waktu optimum yang digunakan. 
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Tabel 4.23 Kualitas air limbah domestik TSS dengan Teknologi Plasma 

Waktu 
Tegangan 

(kV) 

Efisiensi 
Removal 

(%) 

Konsentrasi 
Parameter 

TSS T2 
(Sebelum 

Pengolahan) 

Konsentrasi 
TSS T2 

(Teknologi 
Plasma) 

Baku 
Mutu Air 
Limbah 

Domestik 
(*) 

Ket 

10 

242 

33.56 

48.00 

31.891 

30 

TM 

20 55.86 21.187 M 

30 70.67 14.078 M 

40 80.51 9.355 M 

50 87.05 6.216 M 

60 91.40 4.128 M 
Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 
Keterangan : (*) = Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 Tahun 
2016, TM = Tidak memenuhi baku mutu, M = Memenuhi baku mutu 

  

4.5. Beban Pencemaran Air Limbah Domestik 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 

Tahun 2008 menyebutkan beban pencemaran adalah jumlah 

suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air 

limbah. Air limbah domestik yang dihasilkan warga Kampung 

Warna-Warni Jodipan dapat membebani badan air penerima 

sehingga dapat menurunkan kualitas air. Analisis beban 

pencemaran pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

perhitungan berdasarkan parameter COD (Chemical Oxygen 

Demand), PO4 (Fosfat Total), Minyak dan Lemak serta TSS 

(Total Suspended Solid).  Perhitungan beban pencemaran air 

memperhatikan data kadar pencemar, debit dan faktor konversi. 

Nilai perhitungan beban pencemaran air limbah domestik rata-

rata setiap hari yang berasal dari Kampung Warna-Warni 

Jodipan dapat dilihat pada Tabel 4.24. Pada parameter COD 

didapatkan nilai beban pencemar rata-rata setiap hari sebesar 

3.2876 kg/hari, parameter PO4 sebesar 0.0242 kg/hari, 

parameter Minyak dan Lemak sebesar 2.4254 kg/hari dan 

parameter TSS sebesar 1.8786 kg/hari. Nilai perhitungan debit 
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rata-rata pada tabel diperoleh dari rata-rata pemakaian air 

bersih sebesar 129.380 L/orang/hari yang kemudian 

diasumsikan 80% menjadi air limbah sehingga didapatkan air 

limbah perorang dalam satu hari sebesar 103 L/orang/hari. 

Jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 380 jiwa dapat 

diperkirakan air limbah dalam satu hari sebesar 39140 L/hari. 

Besarnya nilai air limbah tersebut dirubah menjadi debit per 

detik sehingga menjadi 0.000453 m3/s. Perhitungan beban 

pencemaran lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 12. 
 

Tabel 4.24 Nilai perhitungan beban pencemaran rata-rata air limbah 

domestik 

Parameter 
Konsentrasi 

Rata-Rata 
Debit Rata-
Rata (m

3
/s) 

Faktor 
Konversi 

Beban 
Pencemar 
(kg/hari) 

COD 
(mg/L) 

84.00 0.000453 86.4 3.2876 

PO4 (mg/L) 0.62 0.000453 86.4 0.0242 
Minyak dan 

Lemak 
(mg/L) 

61.97 0.000453 86.4 2.4254 

TSS (mg/L) 48.00 0.000453 86.4 1.8786 
Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 

 

4.6. Beban Pencemaran Air Sungai Brantas dan 

Kontribusi Air Limbah Domestik 

Tingkat pencemaran sungai ditentukan berdasarkan daya 

tampung lingkungan badan air terhadap beban pencemar. 

Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat 

mengurangi bahkan melampaui daya tampung sungai tersebut 

(Pavita et al., 2014).  Daya tampung beban pencemaran 

merupakan kemampuan air pada suatu sumber air untuk 

menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan 

air tersebut menjadi tercemar. Beban pencemaran air Sungai 
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Brantas dapat dilihat pada Tabel 4.25. Beban pencemar untuk 

parameter COD sebesar 2515.82kg/hari, PO4 sebesar 

17.741kg/hari, minyak dan lemak sebesar 2445.370kg/hari serta 

TSS sebesar 2426.202kg/hari. Aliran Sungai Brantas yang dialiri 

oleh air limbah domestik Kampung Warna-Warni Jodipan 

dikategorikan dalam peruntukan air kelas II sesuai dengan 

ketetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 61 Tahun 2010 

tentang Penetapan Kelas Air pada Air Sungai. Kelas air adalah 

peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk 

dimanfaatkan pada peruntukan tertentu. Menurut Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2010, air kelas II adalah 

air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai 

sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

perternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau 

peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut.  
 

Pada penelitian ini beban pencemaran sungai dihitung 

dengan menggunakan metode neraca massa. Metode tersebut 

digunakan untuk menentukan konsentrasi rata-rata aliran hilir T3 

(downstream) yang berasal dari sumber pencemar point 

sources dan non point sources. Hasil dari perhitungan T3 akan 

dibandingkan dengan baku mutu air kelas II sehingga dapat 

diketahui apakah lokasi tersebut masih dapat menerima beban 

pencemaran untuk suatu parameter atau tidak. Pada penelitian 

ini membahas beban pencemaran pada titik T3 yang merupakan 

titik setelah mengalami kontak dengan air limbah domestik 

Kampung Warna-Warni Jodipan. 

 

 

 

 

 
 



73 
 

Tabel 4.25 Beban pencemaran air Sungai Brantas dan kontribusi air 

limbah domestik 

Parameter 
(mg/L) 

T1 
(Upstream) 

T2 
(Outlet) 

T3 
(Downstream) 

Beban 
Pencemar 
(kg/hari) 

Kontribusi 
Air 

Limbah 
Domestik 

(*) 

Baku 
Mutu 
Air 

Kelas 
II (**) 

COD 44.00 84 44.10 2515.7874 32.403 25 
PO4 0.31 0.62 0.311 17.736 29.122 0.2 

Minyak 
Lemak 

42.82 61.97 42.865 2445.4334 34.704 1 

TSS 42.5 48 42.529 2426.2282 31.277 50 
Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 
Keterangan : (T3) = Konsentrasi beban pencemaran berdasarkan perhitungan 
daya tampung beban pencemaran menggunakan metode neraca massa, (*) = 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no 68 Tahun 2016, (**) = 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 2 Tahun 2008 

 

Pada Tabel 4.25 terlihat bahwa nilai konsentrasi 

pencemaran di titik T3 mengalami kenaikan yang tidak signifikan 

dan melampaui baku mutu air kelas II sesuai dengan Peraturan 

Daerah Jawa Timur No 2 Tahun 2008 untuk beberapa 

parameter. Parameter yang melampaui ambang baku mutu 

yang sudah ditetapkan adalah COD (Chemical Oxygen 

Demand), Fosfat Total (PO4) serta Minyak dan Lemak, 

sedangkan parameter TSS (Total Suspended Solid) masih 

berada dibawah standar baku mutu. Kenaikan nilai pada T3 

dapat disebabkan adanya indikasi bahwa pada titik T1 

(upstream) beban pencemaran yang ada sudah cukup tinggi 

dengan ditambah adanya masukan dari T2 (outlet) yang dapat 

mempengaruhi peningkatan beban pencemaran pada T3. Nilai 

perhitungan beban pencemaran akan digunakan untuk 

mengetahui kontribusi beban pencemaran dari setiap parameter 

(lihat Lampiran 13). Kontribusi beban pencemaran air limbah 

domestik pada parameter COD adalah sebesar 32.403%, Fosfat 

Total sebesar 29.122%, Minyak dan Lemak sebesar 34.704% 

serta TSS sebesar 31.277%. Kontribusi beban pencemaran 
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tertinggi terdapat pada parameter minyak dan lemak sedangkan 

kontribusi terendah terdapat pada parameter PO4. Nilai 

kontribusi yang tinggi menandakan bahwa beban pencemaran 

yang masuk ke Sungai Brantas juga tinggi. 

Konsentrasi COD pada T1 didapatkan sebesar 44mg/L dan 

T3 sebesar 44,10mg/L, untuk konsentrasi fosfat total pada T1 

sebesar 0.31 dan T3 sebesar 0.311mg/L, untuk kosnentrasi 

minyak dan lemak pada T1 sebesar 42.82mg/L dan T3 sebesar 

42.865mg/L. Tingginya nilai konsentrasi yang melebihi standar 

baku mutu yang ditetapkan menandakan bahwa Sungai Brantas 

sudah tidak mampu menerima beban pencemar untuk 

parameter COD, fosfat total serta minyak dan lemak. Pada 

parameter TSS, konsentrasi di T1 sebesar 42.5mg/L dan T3 

sebesar 42.529mg/L. Konsentrasi yang masih dibawah standar 

baku mutu menandakan bahwa Sungai Brantas masih mampu 

menerima beban pencemaran untuk parameter TSS.  

 

4.7. Beban Pencemaran Air Sungai Brantas dan Kontribusi 

Air Limbah Domestik Setelah Diolah dengan Teknologi 

Plasma 

Upaya mengatasi permasalahan pencemaran air yang 

efektif adalah dengan mencegah masuknya bahan pencemar 

kedalam badan air. Berdasarkan Tabel 4.26 hasil dari 

konsentrasi dan beban pencemaran Sungai Brantas setelah 

diolah dengan Teknologi Plasma, terlihat bahwa adanya 

penurunan yang  tidak cukup signifikan terhadap air Sungai 

Brantas dengan parameter yang dipertimbangkan. Sebelum 

dilakukan adanya pengolahan, nilai beban pencemar untuk 

parameter COD sebesar 2515.787kg/hari, PO4 sebesar 

17.736kg/hari, Minyak dan Lemak sebesar 2445.433kg/hari 

serta TSS sebesar 2426.228kg/hari. Setelah adanya 

pengolahan dengan teknologi plasma pada outlet didapatkan 
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penurunan beban pencemar untuk parameter COD menjadi 

2515.438kg/hari, PO4 menjadi 17.715kg/hari, Minyak dan Lemak 

menjadi 2443.129kg/hari dan TSS menjadi 2425.179kg/hari. 

Hasil dari penurunan nilai beban pencemaran yang dihasilkan 

terlihat tidak terlalu signifikan, namun jika dilihat dari nilai 

kontribusi yang dihasilkan mengalami penurunan yang 

signifikan. Kontribusi sebelum dilakukan pengolahan untuk 

parameter COD adalah 32.403%, PO4 29.122%, Minyak dan 

Lemak 34.704% serta TSS 31.277%. Setelah adanya 

pengolahan, kontribusi untuk parameter COD menjadi 29.992%, 

PO4 menjadi 4.251%, Minyak dan Lemak menjadi 2.589% dan 

TSS menjadi 16.728%. Kontribusi yang menurun secara 

signifikan menandakan bahwa pengolahan plasma secara 

efisien dapat menurunkan beban pencemaran pada air limbah. 

Menurut Saphira et al (2017), penurunan konsentrasi yang 

terjadi dapat disebabkan karena adanya proses oksidasi air 

limbah oleh spesies aktif yang dihasilkan dari proses ionisasi 

dalam reaktor plasma. Spesies aktif yang dihasilkan merupakan 

oksidan kuat yang dapat mengoksidasi senyawa organik dan 

dapat membunuh bakteri dalam air limbah cair. 
 

 

Tabel 4.26 Beban pencemaran dan kontribusi air Sungai Brantas setelah 

diolah dengan Teknologi Plasma 

Parameter 
(mg/L) 

T3 
T3* 

Plasma 

Beban 
Pencemar 
Sebelum 

Pengolahan 
(kg/hari) 

Beban 
Pencemar 

Setelah 
Pengolahan 

(kg/hari) 

Kontribusi 
Sebelum 

Pengolahan 
(%) 

Kontribusi 
Setelah 

Pengolahan 
(%) 

COD 44.10 44.093 2515.787 2515.438 32.403 29.992 
PO4 0.311 0.310 17.736 17.715 29.122 4.251 

Minyak dan 
Lemak 

42.865 42.82 2445.433 2443.129 34.704 2.589 

TSS 42.528 42.51 2426.228 2425.179 31.277 16.728 

Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 

(T3*) : Konsentrasi beban pencemaran berdasarkan perhitungan daya tampung beban 

pencemaran menggunakan metode teknologi plasma. 
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Konsentrasi air limbah domestik yang dihasilkan dari outlet 

Kampung Warna-Warni Jodipan cukup tinggi dengan parameter 

yang diteliti adalah COD (Chemical Oxygen Demand), Fosfat 

Total (PO4), Minyak dan Lemak serta TSS (Total Suspended 

Solid). Air limbah domestik yang diteliti pada penelitian ini 

adalah air limbah rumah tangga yang secara langsung dibuang 

melalui saluran air ke badan sungai. Konsentrasi COD sebelum 

dilakukan pengolahan sebesar 84.00mg/L dengan beban 

pencemaran sebesar 3.2876kg/hari, konsentrasi PO4 sebelum 

dilakukan pengolahan sebesar 0.62mg/L dengan beban 

pencemaran sebesar 0.0242kg/hari, konsentrasi minyak dan 

lemak sebelum dilakukan pengolahan sebesar 61.97mg/L 

dengan beban pencemaran sebesar 2.4254kg/hari dan 

kosentrasi TSS sebelum dilakukan pengolahan sebesar 48.00 

dengan beban pencemaran yang dihasilkan sebesar 

1.8786kg/hari. Hasil yang didapat cukup tinggi dan tidak 

menutup kemungkinan beban pencemaran yang dihasilkan 

dapat mencemari lingkungan sekitar. Perlu adanya pengolahan 

yang dapat menurunkan beban pencemaran setiap harinya 

sebelum limbah dibuang ke perairan. Digunakan pengolahan 

dengan menggunakan Teknologi Plasma agar hasil yang 

didapat untuk beban pencemaran tidak terlalu tinggi. Beban 

pencemaran air limbah domestik setelah diolah dengan 

teknologi plasma dapat dilihat pada Tabel 4.27. 
 

Tabel 4.27 Beban pencemaran air limbah domestik setelah diolah dengan 

Teknologi Plasma 

Parameter 
(mg/L) 

T2 
(mg/L) 

T2 
Plasma 
(mg/L) 

Debit 
Rata-
Rata 

(m
3
/s) 

Faktor 
Konversi 

Beban 
Pencemaran 

(kg/hari) 

Beban 
Pencemaran 

Plasma 
(kg/hari) 

COD 84.00 75.07 0.000453 86.4 3.2876 2.9382 
PO4 0.62 0.067 0.000453 86.4 0.0242 0.0026 

Minyak dan 61.97 3.099 0.000453 86.4 2.4254 0.1212 
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Parameter 
(mg/L) 

T2 
(mg/L) 

T2 
Plasma 
(mg/L) 

Debit 
Rata-
Rata 

(m
3
/s) 

Faktor 
Konversi 

Beban 
Pencemaran 

(kg/hari) 

Beban 
Pencemaran 

Plasma 
(kg/hari) 

Lemak 
TSS 48.00 21.187 0.000453 86.4 1.8786 0.8292 
Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019 

 

Terlihat bahwa hasil konsentrasi parameter dan beban 

pencemaran yang telah diolah dengan teknologi plasma 

mengalami penurunan yang cukup signifikan. Konsentrasi COD 

setelah dilakukan pengolahan sebesar 75.07mg/L dengan 

beban pencemaran sebesar 2.9382kg/hari, konsentrasi PO4 

setelah dilakukan pengolahan sebesar 0.067mg/L dengan 

beban pencemaran sebesar 0.0026kg/hari, konsentrasi minyak 

dan lemak setelah dilakukan pengolahan 3.099mg/L dengan 

beban pencemaran 0.1212kg/hari dan kosentrasi TSS setelah 

dilakukan pengolahan sebesar 14.08mg/L dengan beban 

pencemaran yang dihasilkan sebesar 0.5510kg/hari. Penurunan 

konsentrasi parameter yang diuji dan beban pencemaran yang 

menurun mengindikasikan bahwa pengolahan dengan 

menggunakan teknologi plasma cukup efisien dan optimum 

dalam menurunkan beban pencemaran berdasarkan pemilihan 

waktu pengolahan dan tegangan. Saphira et al (2017) 

berpendapat, jika waktu proses pengolahan plasma semakin 

panjang maka tumbukan elektron akan semakin banyak, 

sehingga menjadikan proses degradasi pencemar semakin baik. 

Elektron yang semakin banyak dapat meningkatkan spesies 

aktif seperti O, OH dan O3 yang memiliki peran penting dalam 

mendegradasi air limbah. 
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4.8. Perencanaan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan 

Teknologi Plasma 

Air limbah domestik yang dihasilkan dari pemukiman warga 

di Kampung Warna-Warni Jodipan, secara umum berupa air 

limbah kamar mandi, cuci dan dapur (grey water) yang dibuang 

langsung ke badan Sungai Brantas tanpa dilakukan adanya 

pengolahan terlebih dahulu. Mengacu dari hasil survey di 

lapangan, pengolahan air limbah domestik di kampung Warna-

Warni Jodipan sesuai dengan menggunakan off site system, 

dikarenakan adanya lahan yang cukup didekat sungai namun 

tidak ada lahan pada masing-masing rumah sehingga tidak 

dapat dilipih on site system. Dibutuhkannya perancangan 

pengolahan air limbah domestik secara efisien yang dapat 

menurunkan beban pencemar sebelum dibuang ke badan 

sungai. Menurut Wulandari (2014), Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk 

membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga 

memungkinkan kembali air tersebut untuk digunakan pada 

aktivitas yang lain. Pengolahan air limbah domestik di Kampung 

Warna-Warni Jodipan dilakukan atas dasar ingin menurunkan 

beban pencemaran mencapai standar baku mutu yang di 

syaratkan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Perhitungan 

rancangan desain dapat dilihat pada Lampiran 14. Skema IPAL 

dapat dilihat pada Gambar 3.3 yang meliputi bak pemisah 

minyak dan lemak, bak ekualisasi dan Teknologi Plasma. 

Desain 3D dan 2D IPAL yang direncanakan dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 dan Gambar 4.11. Digunakannya proses 

tersebut, berdasarkan hasil kuesioner dan pengamatan pada 

lokasi yang didasarkan dengan kajian teori dan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan. Jenis pipa yang digunakan pada 

setiap bak yaitu jenis pipa PVC kelas AW, dikarenakan pipa 

tersebut adalah pipa paling tebal dan biasanya digunakan untuk 
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perairan yang memiliki tekanan. Lahan yang tersedia di 

Kampung Warna-Warni Jodipan sekitar ±130m2. Lokasi rencana 

desain IPAL di Kampung Warna-Warni Jodipan dengan 

Teknologi Plasma dapat dilihat pada Lampiran 17. 
 

 
Gambar 4.10 Desain rencana IPAL 3D Kampung Jodipan 

 

 
 Gambar 4.11 Desain rencana IPAL 2D Kampung Jodipan (tampak 

atas) 

 

4.8.1 Bak Pemisah Minyak dan Lemak 

Bak pemisah minyak dan lemak berfungsi untuk 

memisahkan minyak dan lemak yang berasal dari kegiatan 

dapur. Serta untuk mengendapkan kotoran pasir, tanah atau 
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senyawa padatan yang tak dapat terurai secara biologis. Desain 

bak pemisah minyak dan lemak secara 3D dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. Bak pemisah minyak dan lemak atau grease 

removal yang direncanakan adalah tipe gravitasi sederhana. 

Bak ini terdiri dari dua buah ruangan yang dilengkapi dengan 

bar screen pada bagian inlet. Bar screen digunakan untuk 

memisahkan sampah ataupun limbah padat (daun, kerikil) dari 

aliran limbah yang akan masuk ke unit pengolahan selanjutnya. 

Sehingga tidak mengganggu proses kerja dari IPAL. Kapasitas 

pengolahan yang digunakan adalah 39.14m3/hari atau sekitar 

1631L/jam dengan waktu pengolahan (retention time) yang 

digunakan sebesar 30menit. Jenis pipa yang digunakan pada 

bak pemisah minyak dan lemak adalah pipa kelas AW dengan 

ukuran 8inch atau 218mm dan tebal 8.30mm. Adapun dimensi 

bak pemisah minyak dan lemak dapat dilihat pada Tabel 4.28 
 

Tabel 4.28 Kriteria dimensi bak pemisah Minyak dan Lemak 

 Volume bak yang diperlukan : 

0.81541 m
3
 

 Ruang Bebas : 0.5 m 

 Panjang : 1.2 m  Volume efektif : 0.96 m
3
 

 Lebar : 0.8 m  Tebal dinding : 20 cm 

 Kedalaman : 1 m  Kontruksi : Beton K300 

  Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
 

 
 

Gambar 4.12 Desain 3D Bak Pemisah Minyak dan Lemak 
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4.8.2 Bak Ekualisasi 
Bak ekualisasi adalah bak penampungan yang berfungsi 

sebagai bak penampung limbah dan bak control aliran. 

Digunakan untuk meminimumkan dan mengendalikan fluktuasi 

aliran pada limbah cair. Desain bak ekualisasi dengan dimensi 

3D dapat dilihat pada Gambar 4.13. Kapasitas pengolahan 

yang digunakan adalah 39.14m3/hari atau sekitar 1631L/jam 

dengan waktu tinggal bak yang digunakan sebesar 5jam. Jenis 

pipa yang digunakan bak ekualisasi adalah pipa kelas AW 

dengan ukuran 8inch atau 218mm dan tebal 8.30mm Adapun 

kriteria dimensi bak ekualisasi dapat dilihat pada Tabel 4.29 
 

Tabel 4.29 Kriteria dimensi bak Ekualisasi 

 Volume bak yang diperlukan : 

0.81541 m
3
 

 Ruang Bebas : 0.5 m 

 Panjang : 4.0 m  Volume efektif : 8.8 m
3
 

 Lebar : 2.2 m  Tebal dinding : 20 cm 

 Kedalaman : 1 m  Kontruksi : Beton K300 
  Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 

 

 

Gambar 4.13 Desain 3D Bak Ekualisasi 
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4.8.3 Teknologi Plasma 

Teknologi Plasma merupakan pengolahan dengan tidak 

menggunakan bahan kimia. Plasma dibuat dengan 

pemanfaatan tegangan listrik, yaitu dengan menghadapkan dua 

elektroda diudara bebas. Digunakan sebanyak 25 reaktor 

plasma pada pengolahan. Pada teknologi plasma, air limbah 

akan masuk melalui bagian bawah reaktor agar mengenai kutub 

negatif dan pada bagian atas reaktor terdapat kutub positif yang 

akan menimbulkan percikan listrik. Kapasitas air limbah didalam 

satu reaktor plasma yang digunakan sebesar 20L/20menit. 

Digunakan pengolahan selama 20menit dikarenakan pada 

waktu tersebut, parameter yang diuji sudah sesuai dengan 

batas baku mutu yang disyaratkan. Desain reaktor teknologi 

plasma secara 2D dapat dilihat pada Gambar 4.14. Air limbah 

yang telah melalui pengolahan dengan teknologi plasma akan 

dialirkan langsung ke Sungai Brantas. Beda ketinggian antara 

permukaan air pada bak pengumpul dan outlet pada teknologi 

plasma perlu diperhatikan agar limbah cair mampu mengalir 

tapa harus menggunakan pompa. Menggunakan Persamaan 

3.13 didapatkan beda ketinggian sebesar 0.089 m, penjelasan 

lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 15. Jenis pipa yang 

digunakan untuk menghubungkan dengan reaktor plasma 

adalah pipa kelas AW dengan ukuran 12inch atau 318mm dan 

tebal 12.20mm. Adapun kriteria dimensi reaktor teknologi 

plasma dapat dilihat pada Tabel 4.30. Bahan yang digunakan 

untuk membuat reaktor plasma terbuat dari akrilik atau 

fiberglass. 

 

Tabel 4.30 Kriteria dimensi reaktor Teknologi Plasma 

 Jarak antar reaktor : 7.395 cm  Tegangan : 242kV 

 Jumlah reaktor : 25 reaktor  Panjang : 4.4 m 

 Diameter reaktor : 10.5 cm  Arus : 20 A 
  Sumber : Hasil Perhitungan, 2019 
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Gambar 4.14 Desain 2D Reaktor Teknologi Plasma 

 

4.9. Lokasi Perencanaan 

Lokasi rencana pembangunan IPAL domestik di Kampung 

Warna-Warni Jodipan menggunakan system gravitasi 

sederhana. Panjang sungai yang menjadi tempat pengamatan 

pada penelitian dimulai dari ujung barat hingga ujung timur 

Kampung Warna-Warni Jodipan, Kelurahan Kesatrian, Kota 

Malang. Lokasi rencana IPAL membutuhkan luas lahan sebesar 

32.56 m2 dengan luas lahan kosong yang tersedia sebesar 

±130m2. Lokasi penempatan IPAL yang direncanakan dapat 

dilihat pada Gambar 4.15. Perlu adanya perhitungan mengenai 

debit banjir rencana berdasarkan Persamaan 3.11 untuk 

mengantisipasi tingkat keamanan jika terjadi banjir di Kampung 

Warna-Warni Jodipan. Pengolahan limbah yang direncanakan 

harus memiliki ketinggian 1.54 m diatas permukaan sungai 

dalam keadaan normal. Perhitungan IPAL Kampung Warna-

Warni Jodipan berdasarkan debit banjir rencana dapat dilihat 

pada Lampiran 16. Ketinggian atau kemiringan saluran bak 

penampung ke bak reaktor plasma sebesar 0.089 m. 
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(a) Tampak Samping 

 

  (b) Tampak Atas 

Gambar 4.15 Cross Section atau Ketinggian Perencanaan IPAL 

 

4.10. Perhitungan Biaya dan Energi Listrik pada Pengolahan 

Teknologi Plasma 

Pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan 

Teknologi Plasma membutuhkan energi listrik bertekanan tinggi 

untuk mereduksi beban tercemar didalam air limbah. Menurut 

Amadea (2018), energi yang digunakan oleh power supply, 

merupakan laju penggunaan energi atau daya yang dikalikan 

dengan waktu yang digunakan. Diperlukan adanya perhitungan 

biaya dan energi yang dibutuhkan dalam pengolahan, dapat 

dilihat pada Persamaan 3.7; Persamaan 3.8 dan Persamaan 

3.9.  Hasil perhitungan kebutuhan biaya dan energi dapat dilihat 

pada Tabel 4.31. Pada penelitian ini reaktor plasma yang 
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digunakan sebanyak 25 reaktor. Digunakan asumsi 

perbandingan 1:1 untuk 1L air limbah membutuhkan arus 

sebesar 1 ampere. Satu reaktor dianggap dapat menampung 

sebanyak 20L air limbah, sehingga arus yang dihasilkan dalam 

satu reaktor sebanyak 20 ampere. 
 

 

Tabel 4.31 Kebutuhan Biaya dan Energi Listrik Teknologi Plasma 

Waktu 

(menit) 

Daya Listrik 

(watt) 

Energi Listrik 

(kWh) 

Biaya 

Listrik/reaktor 

(Rp) 

10 

4400 

 

0,7348 1078,88 

20 1,4652 2151,31 

30 2,2 3230,19 

40 2,9348 4309,08 

50 3,6652 5381,50 

60 4,4 6460,39 

 Sumber : Hasil Pengujian dan Perhitungan, 2019. 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk energi 1kWh adalah sebesar 

Rp. 1468,27. Pada Tabel 4.26 terlihat bahwa semakin lama 

waktu yang digunakan pada pengolahan teknologi plasma, 

maka biaya dan energy yang dikeluarkan akan semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan waktu pengamatan 

optimal adalah pada waktu 20menit, dikarenakan pada waktu 

tersebut konsentrasi COD, PO4, Minyak dan Lemak serta TSS 

sudah mencapai baku mutu yang digunakan. Sehingga 

kebutuhan energi listrik dan biaya pada waktu dan tegangan 

optimal sebesar 1.4652kWh dan Rp.2151.31/reaktor. 

Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 18. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik air limbah domestik pada Kampung 

Warna-Warni Jodipan didapatkan untuk parameter 

COD 84.00mg/L; PO4 0.62mg/L; Minyak dan Lemak 

61.97mg/L serta TSS 48.00mg/L. 

2. Parameter Minyak dan Lemak memiliki efisiensi 

removal sebesar 95% dan dapat menurunkan kadar 

menjadi 3.099mg/L. Pada tegangan 242kV dan waktu 

pengolahan 20menit dengan Teknologi Plasma 

didapatkan penurunan kadar COD menjadi 70.97mg/L; 

PO4 0.02mg/L dan TSS 14.08mg/L.  

3. Biaya dan energi yang dibutuhkan selama pengolahan 

untuk satu reaktor plasma dengan tegangan 242kV 

sebesar Rp.2152.31. Rekator yang digunakan pada 

pengolahan sebanyak 25reaktor dengan total biaya 

sebesar Rp.53782.75,- 

4. Beban pencemar air limbah domestik sebelum 

dilakukan pengolahan pada parameter COD sebesar 

3.2876kg/hari, PO4 sebesar 0.0242kg/hari; Minyak dan 

Lemak sebesar 2.4254kg/hari serta TSS sebesar 

1.8786kg/hari dan setelah dilakukan pengolahan COD 

menjadi 2.9382kg/hari; PO4 menjadi 0.0026kg/hari; 
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Minyak dan Lemak menjadi 0.1212kg/hari dan TSS 

menjadi 0.8292kg/hari. 

5. Perencanaan pengolahan air limbah domestik dengan 

menggunakan Teknologi Plasma di Kampung Warna-

Warni Jodipan dimulai dari bak pemisah minyak dan 

lemak, bak ekualisasi dan terakhir teknologi plasma. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian yang telah 

dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat bermanfaat 

bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan pnegolahan 

air limbah doemstik menggunakan Teknologi Plasma, yaitu: 

1. Perlu adanya penelitian tanpa melakukan pre-treatment 

untuk mengetahui efisiensi removal tanpa dengan 

pengolahan Teknologi Plasma 

2. Perlu adanya penelitian terhadap parameter lain yang 

dipertimbangkan 

3. Disarankan peneliti selanjutnya untuk mencari dan 

membaca referensi lain yang lebih banyak, agar hasil 

penelitian selanjutnya akan semakin baik dan dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan yang baru 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. (a) Hasil Pengujian Sampel Air Limbah di 

     Laboratorium 
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Lampiran 1. (b) Hasil Pengujian Sampel Air Limbah di 

     Laboratorium 
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Lampiran 2. (a) Kriteria Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas 

Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur No 2 Tahun 2008 

Parameter Satuan 
Kelas 

I II III IV 

FISIKA 

Temperatur 
o
C Deviasi 

3 

Deviasi 3 Deviasi 

3 

Deviasi 

5 

Residu Terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000 

Residu 

Tersuspensi 

mg/L 50 50 400 400 

KIMIA ANORGANIK 

pH  6-9 6-9 6-9 5-9 

BOD mg/L 2 3 6 12 

COD mg/L 10 25 50 100 

DO mg/L 6 4 3 0 

Total Fosfat 

sebagai P 

mg/L 0,2 0,2 1 5 

NO3 sebagai N mg/L 10 10 20 20 

NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) 

Arsen mg/L 0,05 1 1 1 

Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 

Barium mg/L 1 (-) (-) (-) 

Boron mg/L 1 1 1 1 

Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 

Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 

Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 1 

Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 

Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) 

Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 

Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-) 

Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 

Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 

Khlorida mg/L 600 (-) (-) (-) 

Slanida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-) 

Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) 

Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) 

Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) 

Khlorin Bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) 

Belerang 

sebagai H2S 

mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) 
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Lampiran 2. (b) Kriteria Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas 
Menurut Peraturan Daerah Jawa Timur No 2 Tahun 2008 
 

MIKROBIOLOGI 

Fecal Coliform Jml/100ml 100 1000 2000 2000 

Total Coliform Jml/100ml 1000 5000 10000 10000 

RADIOAKTIVITAS 

Gross - A Bq/L 0,1 0,1 0,1 0,1 

Gross - B Bq/L 1 1 1 1 

KIMIA ORGANIK 

Minyak dan Lemak ug/L 1000 1000 1000 (-) 

Detergen sebagai 

MBAS 

ug/L 200 200 200 (-) 

Senaywa Fenol 

sebagai fenol 

ug/L 1 1 1 (-) 

BHC ug/L 210 210 210 (-) 

Aldrin / Dieldrin ug/L 17 (-) (-) (-) 

Chlordane ug/L 3 (-) (-) (-) 

DDT ug/L 2 2 2 2 

Heptachlor dan 

Heptachlor Epoxide 

ug/L 18 (-) (-) (-) 

Lindane ug/L 56 (-) (-) (-) 

Methoxychlor ug/L 35 (-) (-) (-) 

Endrin ug/L 1 4 4 (-) 

Toxaphan ug/L 5 (-) (-) (-) 

Keterangan : 

mg = milligram 

ug = mikrogram 

ml = mililiter 

L = Liter 

Bq = Bequerel 

MBAS = Methylene Blue Active 

ABAM = Air Baku untuk Air Minum 

Logam berat merupakan logam terlarut. 

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO 

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai 

yang tercantum 

Nilai DO merupakan batas minimum 

Arti (-) diatas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut 

tidak dipersyaratkan 

Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan 

Tanda < adalah lebih kecil 
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Lampiran 3. (a) Kuesioner Penelitian 

 

 

 
  

Kuesioner Penelitian 

 
Perencanaan Pengolahaan Limbah Cair Domestik di 

Kampung Warna-Warni Jodipan dengan Menggunakan 
Teknologi Plasma untuk Menurunkan Beban Pencemaran 

Sungai Brantas, Malang – Jawa Timur 
 

Neta Nurlita Putri / 155100901111018 
 

Saya mahasiswa program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawija Malang dalam hal ini sedang melakukan 
penelitian Tugas Akhir. Daftar dalam pertanyaan ini dimaksudkan 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 sebenarnya. Atas 
bantuan dan kerjasama Bpk/Ibu/Sdr saya hanturkan terima kasih. 
 
Identitas Responden 

Nama    : 
Jenis Kelamin   : L  /  P 
Alamat    : 
Pekerjaan   : 
Umur    : 
Jumlah Anggota Keluarga : 
 
Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cara memberi

       tanda silang (x) dan mengisi titik-titik yang tersedia 
 

Pertanyaan 

1 Dalam satu hari biasanya anda dan keluarga mandi berapa kali? 
a. 1 kali 
b. 2 kali 
c. Lainnya, …............................................... 

 
2 Pada jam berapa biasanya setiap hari anggota keluarga anda mandi? 

2.1 Pagi 
a. Sebelum jam 06.00 (jam …………………………………) 
b. 06.00-09.00 (jam …………………………………..…….) 
c. Setelah jam 09.00 (jam …………………………………..) 

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

Jl. Veteran, Malang 65145. Telp (0341) 551611 Pes.220 
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Lampiran 3. (b) Kuesioner Penelitian 

2.2 Sore 
a. Sebelum jam 16.00 (jam.…………………………………) 
b. 16.00-19.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 19.00 (jam …………………………………..) 

 

3 Biasanya anda mencuci pakaian berapa kali? 
a. Setiap Hari 
b. Antara 2-3 kali seminggu 
c. 1 kali seminggu 

 

4 Pada jam berapa biasanya anda mencuci pakaian 
4.1 Pagi 

a. Sebelum jam 06.00 (jam …………………………………) 
b. 06.00-09.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 09.00 (jam…………………………………..) 

4.2 Sore 
a. Sebelum jam 16.00 (jam …………………………………) 
b. 16.00-19.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 19.00 (jam …………………………………..) 

 

5 Pada jam berapa biasanya anda memasak? 
5.1 Pagi 

a. Sebelum jam 06.00 (jam …………………………………) 
b. 06.00-09.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 09.00 (jam …………………………………..) 

5.2 Sore 
a. Sebelum jam 16.00 (jam …………………………………) 
b. 16.00-19.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 19.00 (jam …………………………………..) 

 

6 Pada jam berapa biasanya anda mencuci peralatan masak atau 
makan? 
6.1 Pagi 
a. Sebelum jam 06.00 (jam …………………………………) 
b. 06.00-09.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 09.00 (jam …………………………………..) 

6.2 Sore 
a. Sebelum jam 16.00 (jam …………………………………) 
b. 16.00-19.00 (jam ………………………………………….) 
c. Setelah jam 19.00 (jam …………………………………..) 

 

7 Pembuangan air limbah rumah tangga di rumah anda berupa apa? 
(grey water) 

a. Saluran langsung ke sungai 
b. Saluran ke gorong-gorong lalu ke sungai 
c. Diresapkan ke tanah 
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Lampiran 3. (c) Kuesioner Penelitian 

8 Ditempat anda pembuangan tinja dilakukan dalam bentuk apa? 
(black water) 

a. WC *cemplung* di sungai 
b. WC dirumah dengan dialirkan ke sungai 
c. WC dengan septik tank 

 

9 Konsumsi air dalam rumah tangga anda menggunakan? 
a. Air Sumur / Air Tanah 
b. Air PDAM (lanjut no 12) 
c. Lainnya, ………………………………………………….. 

 
10 Berapa volume ember yang biasanya dipakai untuk mengambil air? 

 

............................................................................................. 
  

11 Berapa ember air yang diambil dalam sehari? 
 

............................................................................................. 
 

12 Berapa nilai rata-rata jumlah air PDAM yang dikonsumsi seluruh 
anggota keluarga perbulan? 
 

.....................................m
3 

/ Rp.............................................. 
 

13 Apakah anda memiliki kegiatan usaha lainnya? 
a. Tidak ada 
b. Laundry 
c. Cuci motor 
d. Lainnya,………………………………………………… 

 

14 Dimana kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) yang biasa anda lakukan? 
a. Kamar Mandi Umum 
b. Kamar Mandi Pribadi 
c. Lainnya, …………………………………………….. 

 

15 Dirumah anda, berapa jumlah kamar mandi yang dimiliki? 
a. Tidak ada 
b. 1 
c. 2 
d. Lainnya………………………………………………. 

 

16 Berapakah penghasilan rata-rata perbulan yang anda miliki? 
a. Rp. < 1.000.000 
b. Rp. 1.000.000 – 3.000.000  
c. Rp. 3.000.000 – 5.000.000 
d. Lainnya………………………………………………. 
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Lampiran 4. (a) Metode Pengujian COD 
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Lampiran 4. (b) Metode Pengujian COD 
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Lampiran 4. (c) Metode Pengujian COD 
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Lampiran 5. (a) Metode Pengujian TSS 
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Lampiran 5. (b) Metode Pengujian TSS 
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Lampiran 5. (c) Metode Pengujian TSS 
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Lampiran 6. (a) Metode Pengujian Minyak dan Lemak 
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Lampiran 6. (b) Metode Pengujian Minyak dan Lemak 
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Lampiran 6. (c) Metode Pengujian Minyak dan Lemak 
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Lampiran 7. (a) Metode Pengujian Fosfat Total (PO4) 
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Lampiran 7. (b) Metode Pengujian Fosfat Total (PO4) 
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Lampiran 7. (c) Metode Pengujian Fosfat Total (PO4) 
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Lampiran 8. Perhitungan Jumlah Responden 

1. Menggunakan metode Slovin dengan persamaan: 

   
 

   ( ) 
 

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 (N) : 210 Keluarga 

3. Dimasukkan nilai besaran populasi (N) kedalam 

persamaan Slovin 

   
   

      (   ) 
 

               
 

4. Didapat jumlah responden adalah 67 responden 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Lampiran 9. Perhitungan Air Limbah Rata-Rata Per Hari 

Rata-rata 

pamakaian air 

per hari 

Air limbah 

rata-rata yang 

dihasilkan 

per hari 

Q air limbah 

per hari 

Q limbah 

per detik 

129,3804 

L/orang/hari 

103 

L/orang/hari 

39140 L/hari 0.4530 L/s 

0,12938 

m3/orang/hari 

0.103 

m3/orang/hari 

39,14 

m3/hari 

0.000453 

m3/s 
 

Contoh Perhitungan : 

 Pertama, dalam perhitungan diasumsikan pemakaian air 

bersih setiap harinya yang menjadi air limbah sebesar 80%, 

maka: 

Air limbah yang dihasilkan    = Rata-rata pemakaian air 

          perhari x 80% 

   = 129,3804 x 80% 

   = 103 L/orang/hari 

 Kedua, hasil tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk di 

Kampung Warna-Warni Jodipan sebanyak 380 jiwa 

Q air limbah per hari    = 103 L/orang/hari x 380 jiwa 

       = 39140 L/hari 

 Ketiga, Q air limbah per hari dirubah menjadi Q air limbah per 

detik 

Q air limbah per detik    = 39140 L/hari : 86400 detik 

                  = 0,4530 L/s 

 Terakhir, Q air limbah dengan satuan L/s dirubah menjadi 

m3/s dimana 1L = 1dm3 

0,4530 L/s : 1000     = 4,53 x 10-4 atau 0,000453 m3/s 
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Lampiran 10. Contoh Perhitungan Debit dengan Current Meter 

1. Diukur lebar sungai dengan dibagi menjadi 3 bagian 

sungai 

2. Diukur kecepatan aliran sungai pada tiap bagian dengan 

menggunakan current meter 

3. Diukur kedalaman tiap bagian sungai 

4. Dihitung luas bagian tiap segmen 

5. Dihitung debit dengan menggunakan persamaan Q = A x 

V 

Dimana : 

Q = Debit (m3/s) 

A = Luas (m2) 

V = Kecepatan aliran (m/s) 

 

Titik Segmen 
Kecepatan 

(m/s) 

Luas 
Penampang 

(m2) 

Debit 
(m3/s) 

T1 
1 0.6096 0.5833 0.3556 
2 0.8026 1.1667 0.9364 
3 0.7213 0.95 0.6852 

Debit Rata-rata T1 0.659101 
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Lampiran 11. Perhitungan Penurunan Kadar Pencemaran 
  pada Titik 2 (outlet) dengan Teknologi Plasma 

1. Ketahui efisiensi removal tiap parameter 

Parameter 

Efisiensi tiap waktu (%) Tegangan 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 

PO4 67.23 89.26 96.48 98.85 99.62 99.88 

TSS 33.56 55.86 70.67 80.51 87.05 91.04 

  
2. Kalikan efisiensi removal dengan kadar pencemar sebelum 

diolah 
Contoh: 
 

Kadar COD sebelum diolah   = 84.00 mg/L 
Removal COD            = 84.00 mg/L x 10.63% 

                    = 8.929 mg/L 
 

3. Kurangi kadar COD sebelum diolah dengan removal COD 
      

     Kadar COD setelah diolah     = 84.00 – 8.929 mg/L 
                                                = 75.071 mg/L 
 

Parameter 

Kadar 

Sebelum 

Diolah 

Kadar Setelah Diolah (mg/L) 

10 

menit 

20 

menit 

30 

menit 

40 

menit 

50 

menit 

60 

menit 

COD 84.00 79.414 75.071 70.972 67.091 63.428 59.959 

PO4 0.62 0.203 0.067 0.022 0.007 0.002 0.001 

TSS 48.00 31.891 21.187 14.078 9.355 6.216 4.128 
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Lampiran 12. Contoh Perhitungan Beban Pencemaran 

Parameter 
(mg/L) 

Konsentrasi 
Rata-Rata 

Debit 
Rata-Rata 

(m
3
/s) 

Faktor 
Konversi 

Beban 
Pencemar 
(kg/hari) 

COD 84.00 0.000453 86.4 3.2876 
Minyak dan 

Lemak 
61.97 0.000453 86.4 2.4254 

PO4  0.62 0.000453 86.4 0.0242 
TSS  48.00 0.000453 86.4 1.8786 

  

Rumus Beban Pencemaran : 

BPA = (Ca)j  x  Qa  x  f 

Dimana: 
BPA = Beban pencemaran  
Ca  = konsentrasi pencemar parameter a 
Qa  = debit parameter a 
f  = faktor konversi (86.4) 

 

Contoh: 

BPA (COD)      = 84.00 mg/L  x  0.000453 m
3
/s  x  86.4 

       = 3.2876 kg/hari 

BPA (Minyak dan Lemak)  = 61.97 mg/L  x  0.000453 m
3
/s  x  86.4 

       = 2.4254 kg/hari 
  

Dimana f adalah faktor konfersi untuk merubah menjadi satuan kg/hari. 

Nilai f diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

mg/L  x  m
3
/s = ………….. kg/hari 

mg/L  >>> kg/m
3 
  m

3
/s >>> m

3
/hari 

 a mg/L >> a 10
-6

/10
-3

  kg/m
3
 

>> a 10
-3

 kg/m
3
 

 a m
3
/s >> a  x  86400 m

3
/hari 

 Sehingga  = 10
-3

 kg/hari  x  86400 m
3
/hari 

= 86.4 kg/hari 
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Lampiran 13. Contoh Perhitungan Beban Pencemaran T3 dan

   Kontribusi 

Parameter 
(mg/L) 

T1 
(Upstream) 

T2 
(Outlet) 

T3 
(Downstream) 

Kontribusi 
(%) 

Baku 
Mutu Air 
Kelas II 

(*) 

COD 44.00 84 44.10 32.403 25 
PO4 0.31 0.62 0.311 29.122 0.2 
TSS 42.5 48 42.529 31.277 50 

Minyak dan 
Lemak 

42.82 61.97 42.865 34.704 1 

Keterangan : T3 = Konsentrasi hasil perhitungan dengan 

       menggunakan metode neraca massa. 
  

Rumus untuk menghitung daya tampung beban pencemaran, yaitu : 
 

CR = 
∑     

∑  
 = 

∑  

∑  
 

 

Dimana: 
CR  : konsentrasi rata-rata aliran gabungan (mg/l) 
Ci    : konsentrasi konstituen pada aliran ke-I (mg/l) 
Q    : debit aliran ke-I (m

3
/s) 

Mi   : massa konstituen pada aliran ke-I (m
3
/s) 

Contoh: 

Parameter COD : 
 

CR     =  
(               ) (                ) (                )

                            
 =  44.10 mg/L 

 

Kontribusi  =   
                      

                                                
 x 100% 

     =  
      

                
 x 100% = 32.403% 

 

Parameter PO4 : 

CR      =  
(              ) (               ) (                )

                            
 = 0.311 mg/L 

 

Kontribusi  =   
                      

                                                
 x 100% 

     =  
      

                
 x 100% = 29.122% 
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Lampiran 14. Perhitungan Rancangan Desain Pengolahan

  Limbah Cair Domestik 

Kapasitas pengolahan : 39.14 m3/hari 
    : 1.630 m3/jam 
    : 0.027 m3/menit 
 

1. Bak Pemisah Lemak 

Retention time : 30 menit 
Volume bak yang diperlukan : Retention time (hari) x Kapasitas
      Pengolahan (hari) 
    : (30 / (60 x 24)) x 39.14 
    : 0.8154 m3 
2. Bak Ekualisasi 

Retention time : 5 jam 
Volume bak yang diperlukan : Retention time (hari) x Kapasitas
     Pengolahan (hari) 
    : (5 / 24) x 39.14 
    : 8.1541 m3 
3. Teknologi Plasma 

Retention time : 20 menit 
Volume bak yang diperlukan : Retention time (hari) x Kapasitas
     Pengolahan (hari) 
    : (20 / (60 x 24)) x 39.14 
    : 0.5436 m3 
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Lampiran 15. Perhitungan Beda Tinggi Unit 

Diketahui : 

d : 2.5 cm 

Q : 1.67 x 10-5 m3/s 

A (luas lingkaran) : 3.14 x (1.252) = 4.91 cm2 

V : Q / A 
   : 1.67 x 10-5 m3/s  /  0.000491 m2  = 0.0340 m/s 
 
Re : V x d / (viskositas kinematic) 
      : 0.0340 x 0.025 / ( 1 x 103) = 0.85 
 
f  : 64 / Re 
   : 64 / 0.85 = 75.294 
 

        
 

 
 
  

  
 

          
   

     
 
       

 (   )
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Lampiran 16. Perhitungan Ketinggian Desain IPAL Berdasarkan

  Debit Banjir Rencana 

 

 b (lebar sungai) : 10m  

 n (koefisien manning) : 0.035 

 h (kedalaman 01sungai) : 4m 

 s (slope) : 0.01 

 Q (debit maksimum) : 400m3/s 
 

A1 = b x h 
 = 10 m  x  4 m     = 40m

2
 

P = b + 2h 
 = 10 m  +  8 m     = 18 m 
Rh = A / P  
 = 40 : 18      = 2.22 m 
 

Q =  
 

 
          

400 = A 
 

     
 (    )     (     )    

 
14 = A (1.70) (0.1) 
A = 82.35m

2 
 

 
A2 = A – A1 
 = 82.35  -  40     = 42.35m

2
 

A2 = b2  x  h2 

41.35 = 27.5  x  h2 

h2 = 1.54 m diatas permukaan air Sungai Brantas 
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Lampiran 17. Lokasi Rencana Desain IPAL di Kampung 

  Jodipan dengan Teknologi Plasma 

 

Luas Desain IPAL = P  x  L 

        = (200 + 440 + 100)cm x (260 + 120 + 60)cm 

        = 325.600 cm2 

         = 32.56 m2 
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Lampiran 18. Perhitungan Biaya dan Energi pada Pengolahan

  Teknologi Plasma 

Waktu 

(menit) 

Daya Listrik 

(watt) 

Energi Listrik 

(kWh) 

Biaya 

Listrik/reaktor 

(Rp) 

10 

4400 
 

0,7348 1078,88 

20 1,4652 2151,31 

30 2,2 3230,19 

40 2,9348 4309,08 

50 3,6652 5381,50 

60 4,4 6460,39 
 

Jumlah reaktor = 
                     

                     
 

   = 
          

   

         

 = 
          

   

        

 

 

   = 25 reaktor 
 

Jumlah reaktor  : 25 reaktor  
Tegangan (V)  : 220 (dibatasi oleh PLN) 
Arus    : 20 A 
Waktu   : 20L/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 

= 
                      

     
  

= 1,4652 kWh 

 Biaya Listrik  = Biaya listrik/kWh x W 
= Rp 1468,27/kWh x 1,4652 kWh 
= Rp. 2151,31/reaktor  
= Rp. 53782.75 (25 reaktor) 
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Lampiran 19. Gambar Desain IPAL 2D Bak Pemisah Minyak

  dan Lemak 

(Tampak Atas) 

 

(Tampak Samping) 
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Lampiran 20. Gambar Desain IPAL 2D Bak Ekualisasi 

(Tampak Atas) 

 

(Tampak Samping) 
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Lampiran 21. Rekap Hasil Kuesioner Penelitian  
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Lampiran 2.2 Dokumentasi Penelitian Kegiatan Penyebaran

  Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (a) Pintu Masuk K. Jodipan           (a) Warga RT 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (a) Warga RT 07     (a) Warga RT 09 
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Lampiran 23. Dokumentasi Penelitian Kegiatan Pengambilan

  Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 


