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 III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 

2014 sampai Februari 2014. Lokasi penelitian dilaksanakan 

di PT. Kasin Malang, Laboratorium Kimia Lingkungan, 

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang dan 

Laboratorium Reproduksi Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bak reaktor berasal dari plastik dengan diameter 35 cm 

dan  kapasitas 6 liter sebagai tempat perlakuan  

b. pH Meter merk Eutech Cyberscan pH 300 untuk 

mengukur besar pH air limbah. 

c. Gelas ukur untuk mengukur volume air limbah yang 

digunakan. 

d. Spektrofotometri untuk mengukur kadar Chromium pada 

air limbah. 

e. Termometer digital untuk mengukur suhu air limbah 

f. Timbangan digital untuk mengukur massa tanaman eceng 

gondok. 
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g. DO meter merk Eutech Cyberscan DO 300 untuk 

mengukur besar oksigen terlarut pada air limbah. 

i.  Jirigen untuk mengambil limbah cair penyamakan kulit 

j.  Kertas label untuk memberi label 

k. Botol sampel untuk menampung air hasil perlakuan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Eceng gondok sebagai tanaman uji 

b. Limbah cair penyamakan kulit digunakan sebagai bahan 

uji. 

c. Air PDAM digunakan sebagai pembersih. 

 

3.3 Kerapatan Tanaman 

Kerapatan jenis yaitu jumlah total individu suatu jenis 

dalam unit area yang diukur. Kerapatan jenis ditentukan 

berdasarkan rumus (English et al., 1997 dalam Sakaruddin, 

2011) :  

 

     =    

Keterangan :  

Ki = Kerapatan Jenis ke – i (individu/m2)  

ni = Jumlah individu atau tegakan dalam transek ke – i 

(individu)  
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A = Luas total pengambilan sampel (m2) 

Jumlah tanaman yang digunakan sebanyak 2, 4 dan 6 

sedangkan media reactor berbentuk lingkaran dan memiliki 

diameter sebesar 35 cm, sehingga didapatkan perhitungan 

nilai luas total bak reactor pengambilan sampel adalah 

sebagai berikut : 

A = ½ x π x r2 

    = ½ x 3.14 x 17.52 

     = 480.81 cm2 

     = 0.048 m2   

Sehingga diperoleh kerapatan tanaman sebagai berikut : 

       =     

        = 2 individu/0.048 m2   

       =    

        = 4 individu/0.048 m2                    

        =    

                       = 6 individu/0.048 m2 
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3.4 Metode Penelitian 

Menurut Hanafiah (2010), percobaan merupakan 

serangkaian kegiatan dimana setiap tahap dalam rangkaian 

benar – benar terdefinisikan, dilakukan untuk menemukan 

jawaban tentang permasalahan yang diteliti melalui sutu 

pengujian hipotesis. Pola atau tata cara penerapan tindakan 

tindakan dalam suatu percobaan pada kondisi atau 

lingkungan tertentu yang kemudian menjadi dasar penataan 

dan metode analisis statistik terhadap data hasilnya disebut 

rancangan percobaan (Experimental Design). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen dengan perlakuan satu factor (one 

way) yaitu kerapatan tanaman eceng gondok dengan tiga 

kali pengulangan. 

 

3.5 Rancangan percobaan 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak 

Lengkap dengan 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan 

di lakukan pengulangan sebanyak tiga kali, sehingga 

diperoleh kombinasi perlakuan kerapatan tanaman eceng 

gondok yang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1  Kombinasi Perlakuan Kerapatan Tanaman 
Eceng Gondok dengan Rancangan  Acak 
Lengkap 

Kerapatan 

Tanaman 

Ulangan 
Total 

Rata – 

Rata 1 2 3 

K1 K11 K12 K13 …… …… 

K2 K21 K22 K23 …… …… 

K3 K31 K32 K33 …… …… 

Total …… …... 

Keterangan : 

K1 : Kerapatan tanaman eceng gondok 2 individu/0.048 m2              

K2 : Kerapatan tanaman eceng gondok 4 individu/0.048 m2 

K3 : Kerapatan tanaman eceng gondok 6 individu/0.048 m2  

Pengamatan dilakukan pada waktu pertama kali 

penanaman tanaman Eceng Gondok pada limbah cair 

industry penyamakan kulit, dan dilakukan analisis 

parameter air limbah yaitu kandungan logam Chromium 

(Cr), derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO) dan 

suhu pada hari ke-7 hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke-28. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis ragam 

menggunakan metode Oneway dengan tabel ANOVA dan 

nilai signifikansi kurang dari alpha (0,05) untuk mengetahui 
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perbedaan nyata antar perlakuan, dan uji lanjutan dengan 

Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan yang berbeda. 

Menurut Setiawan (2009), rancangan acak lengkap 

merupakan rancangan percobaan yang paling sederhana. 

Rancangan acak lengkap ini digunakan pada unit 

percobaan yang bersifat homogen atau tidak ada faktor lain 

yang mempengaruhi respon di luar faktor yang dicoba atau 

diteliti. 

Model umum dari rancangan acak lengkap (RAL) 

adalah sebagai berikut (Setiawan, 2009) : 

 

      Yij = µ + τi + ϵij  

 

 

Keterangan : 

Yij    = Variabel yang akan dianalisis 

µ     = Rata – rata yang sebenarnya 

τi         = Efek perlakuan ke- i 

ϵij     = Kesalahan berupa efek yang berasal dari eksperimen 

ke- j yang  dikenai perlakuan ke - i 

 

i = 1,2,….,a 

j = 1,2,....,n 
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3.6 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui beberapan tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengambilan limbah cair penyamakan kulit 

Limbah cair yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari pabrik penyamakan kulit PT. Kasin Malang. 

Limbah cair diambil dari bak penampungan sementara 

menggunakan jerigen, kemudian dibawa ke Laboratorium 

untuk diuji kandungan awal sebelum di berikan perlakuan. 

Metode pengambilan sampel dapat dilihat pada Lampiran 2. 

b. Tanaman Eceng Gondok (Eichornia Crassipes) 

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tanaman air eceng gondok. Tanaman eceng gondok yang 

digunakan memiliki spesifikasi dengan kriteria : jumlah daun 

3-6 lembar, daun yang masih segar dan tidak menguning, 

panjang daun 3-6 cm, tinggi tanaman 10-14 cm dan berat 

basah sekitar 15-20 gram. 

c. Persiapan tanaman 

Tanaman eceng gondok yang akan digunakan 

kemudian dibersihkan dari kotoran yang menempel untuk 

selanjutnya diaklimatisasi dengan media tanam air PDAM 

sebelum penelitian. Aklimatisasi tanaman dilakukan dengan 

mengadaptasikan tanaman pada bak plastik selama 3 hari 

sebelum dipindahkan ke bak uji yang sesungguhnya. 
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d. Persiapan penelitian 

 Mempersiapkan bak-bak percobaan dengan ukuran 

diameter 35 cm dan volume 6 liter yang akan digunakan 

untuk penelitian sebanyak 9 buah kemudian dicuci 

dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air lalu 

dikeringkan. 

 Mempersiapkan tanaman eceng gondok dengan jumlah 

yang telah ditentukan yaitu sebanyak 2 individu/ 

0,048m2, 4 individu/0,048 m2, dan 6 individu/ 0,048 m2 

 Memasukkan limbah cair penyamakan kulit sebanyak 4 

liter kedalam bak yang telah dimasukkan eceng gondok. 

 Melakukan pengamatan pada masing-masing bak setiap 

7 hari sekali selama 28 hari. 

 Air limbah yang telah mengalami perlakuan diambil 

sebanyak 100 ml kedalam botol penampung akhir dan 

diberi anti kontaminan HNO3 kemudian dibawa ke 

Laboratorium dan dianalisa kandungan Cr-nya dengan 

menggunakan Spektrofotometri. 

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Analisis sampel 

Analisa yang dilakukan pada sampel limbah cair 

penyamakan kulit sebelum dan sesudah ditanami tumbuhan 

Eceng Gondok meliputi : 
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a. Chromiun (Cr) 

Chromium di analisis untuk mengetahui berapa banyak 

kandungan Chromium yang terdapat pada limbah cair 

penyamakan kulit, dan untuk mengetahui jumlah 

penurunannya. Menggunakan metode Spektrofotometri. 

Menurut Hutagalung (1991), metode analisis sampel 

cair (media cair) adalah sebagai berikut : 

 Timbang ± 5 ml sampel dan tambahi 4 tetes H2SO4 

sampai asam. 

 Tambahkan 1 cc sebagai kelebihan volume 40 ml dan 2 

tetes KMnO4  2 N dan didihkan selama 2 menit. 

 Tambahkan 1 ml NaN3 (Na-azida) 0,2 % (larut air) 

panaskan lagi selama 30 menit. 

 Tambahkan 1 cc Diphenil Carbazid kemudian kocok 

hingga homogeny dan baca dengan spektrofotometer 

kemudian catat absorbansinya. 

 

b. Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen terlarut di analisis sebagai parameter derajat 

pengotoran air limbah. Semakin besar Oksigen Terlarut, 

maka menunjukkan derajat pengotoran yang semakin kecil. 

Oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar kehidupan 

tanaman atau hewan air. Pengukuran kadar oksigen terlarut 

menggunakan DO meter. 
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Menurut Badan Lingkungan Hidup (2012), untuk 

mengetahui oksigen terlarut dalam suatu air dengan 

menggunakan DO meter yaitu dengan cara : 

 Melakukan kalibrasi alat DO meter dengan larutan 

sero (DO 0%) dan 100 % (udara lembab) / sesuai 

instruksi kerja alat DO meter 

 Untuk contoh uji yang menggunakan suhu tinggi, 

mengkondisikan contoh uji sampai suhu kamar 

 Mengeringkan dengan tissue selanjutnya bilas 

elektroda dengan akuades 

 Mencelupkan elektroda ke dalam contoh uji sampai 

DO meter menunjukkan pembacaan yang tetap 

(jangan sampai ada gelembung udara) 

 Mencatat hasil pembacaan skala atau angka pada 

tampilan DO meter sampai muncul tulisan ready. 

c.  pH (Derajat Keasaman) 

Derajat keasaman (pH) menyatakan intensitas 

keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan dan mewakili 

konsentrasi ion hidrogen. Ion hidrogen adalah suatu 

ukuran kualitas dari air ataupun air limbah. 

Menurut Suprapto (2011), untuk mengetahui nilai pH 

dapat diukur menggunakan pH meter yaitu dengan cara : 

 Mengkalibrasi electrode dengan aquades 
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 Mencelupkan elektode ke dalam kolam sampai 

kedalaman yang dikehendaki 

 Menunggu sebentar sampai nilai pHnya stabil atau 

tidak berubah. 

 Membaca nilai pHnya sampai terdapat ready pada 

layar pH meter. 

d. Suhu 

Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dalam 

penelitian ini adalah thermometer digital karena dianggap 

lebih teliti dibandingkan menggunakan Thermometer Hg. 

Prosedur pengukuran suhu adalah : 

 Mencelupkan thermometer digital ke dalam air, 

menunggu beberapa saat sampai angka dalam 

monitor berhenti pada angka tertentu 

 Mencatat nilai yang muncul pada monitor (0C) 

 

3.7.2 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran nilai 

parameter Chromium, DO (oksigen terlarut), pH (derajat 

keasaman) dan suhu kemudian dianalisis ragam 

menggunakan metode Oneway dengan tabel ANOVA 

dengan analisis keragaman (ANOVA) dan nilai signifikansi 

kurang dari alpha (0,05) untuk mengetahui perbedaan nyata 
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antar perlakuan, dan uji lanjutan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang 

berbeda. 
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3.8 Diagram Alir Penelitian 

Berikut adalah Gambar 3.1 diagram alir penelitian : 
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