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 III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Pengambilan sampel limbah cair domestik dilakukan di MCK 

Terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas, Kota Malang yang 

terletak pada koordinat 70 55’ 49,45” Lintang Selatan dan 1120 36’ 

06,85” Bujur Timur. Pengolahan limbah cair domestik dengan 

menggunakan metode biofilm dan pengukuran pertumbuhan 

bakteri dilakukan di Laboratorium Teknik Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Pengujian parameter BOD dan DO pada limbah cair domestik 

dilakukan di Laboratorium Lingkungan dan Bioteknologi Perairan 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. 

Penelitian mengenai penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri 

pada proses pengolahan limbah cair domestik dengan metode 

biofilm dilakukan mulai bulan Januari 2016 – Februari 2016. 

 

3.2  Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian mengenai 

penurunan BOD dan pertumbuhan bakteri pada proses 

pengolahan limbah cair domestik dengan metode biofilm 

disebutkan seperti di bawah. 

 

3.2.1 Alat 

 

 Alat yang digunakan pada penelitian adalah :  

1. Bak reaktor : sebagai wadah percobaan pengolahan 

limbah cair  domestik  

2. Aerator AA-350 : sebagai penambah suplai oksigen di  

  dalam limbah cair domestik 

3. Pipa PVC : sebagai media tumbuh biofilm  
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4. Heater aquarium : untuk mengontrol suhu air limbah 

 sea star HX-906  

5. Botol sampel : sebagai tempat sampel limbah cair 

domestik yang akan diujikan  

6. Gelas ukur : untuk mengukur volume limbah cair 

domestik dan EM4 

7. Jurigen : sebagai tempat pengambilan sampel 

limbah cair domestik 

8. Stopkontak : sebagai penghubung ke sumber listrik 

9. Sarung tangan : sebagai pelindung tangan 

10. Spektrofotometer : untuk mengukur nilai  optical density (OD) 

 optima sp 300  

11. Coolbox : untuk mengawetkan sampel limbah 

 

3.2.2 Bahan 

  

Bahan yang digunakan dalam penelitian penurunan BOD 

dan pertumbuhan bakteri pada proses pengolahan limbah cair 

domestik dengan metode biofilm adalah : 

1. Limbah cair domestik : sebagai bahan uji dalam proses    

pengolahan limbah cair 

menggunakan metode biofilm 

2. EM4 pengolahan limbah : sebagai starter pembentuk 

biofilm pada saat aklimatisasi  

3. Aquades : sebagai blangko sebelum 

mengukur nilai optical density (OD) 

 

3.3 Metode Penelitian 

  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimental laboratorik. Metode eksperimental laboratorik yaitu 

percobaan dalam skala laboratorium yang dilakukan dengan 2 

kali pengulangan (duplo). Sampel air limbah diambil dengan 
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metode pengambilan sampel sesaat (grab samples) atau satu 

kali. Parameter BOD dan DO dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metode iodiometri, sedangkan pertumbuhan 

bakteri diukur dengan menggunakan metode turbidimetri. 

Pengujian parameter BOD, DO dan pertumbuhan bakteri 

dilakukan setiap 3 jam sekali selama 30 jam. Proses pengolahan 

air limbah domestik yang dilakukan menggunakan metode biofilm 

aerob dengan sistem batch.  

Proses pengolahan limbah cair domestik dilakukan dengan 4 

bak kaca yaitu bak A, bak B, bak C dan bak D. Bak A dan bak C 

adalah bak untuk pengambilan sampel air limbah untuk pengujian 

parameter BOD, DO dan pertumbuhan bakteri sedangkan bak B 

dan bak D adalah bak yang digunakan untuk menambahkan air 

limbah pada bak A dan bak C setelah dilakukan pengambilan 

sampel air limbah untuk pengujian yang dilakukan setiap 3 jam 

sekali. Bak A adalah ulangan ke- 1 dan bak C adalah ulangan ke- 

2. Skema penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 sedangkan 

untuk sampel pengujian yang didapatkan dari bak A dan bak C 

diberi lebel seperti di bawah. 

A0 = pengambilan sampel bak A pukul 08.00 (jam ke- 0) 

C0 = pengambilan sampel bak C pukul 08.00 (jam ke- 0) 

A1 = pengambilan sampel bak A pukul 11.00 (jam ke- 3) 

C1 = pengambilan sampel bak C pukul 11.00 (jam ke- 3) 

A2 = pengambilan sampel bak A pukul 14.00 (jam ke- 6) 

C2 = pengambilan sampel bak C pukul 14.00 (jam ke- 6) 

A3 = pengambilan sampel bak A pukul 17.00 (jam ke- 9) 

C3 = pengambilan sampel bak C pukul 17.00 (jam ke- 9) 

A4 = pengambilan sampel bak A pukul 20.00 (jam ke- 12) 

C4 = pengambilan sampel bak C pukul 20.00 (jam ke- 12) 

A5 = pengambilan sampel bak A pukul 23.00 (jam ke- 15) 

C5 = pengambilan sampel bak C pukul 23.00 (jam ke- 15) 

A6 = pengambilan sampel bak A pukul 02.00 (jam ke- 18) 

C6 = pengambilan sampel bak C pukul 02.00 (jam ke- 18) 
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A7 = pengambilan sampel bak A pukul 05.00 (jam ke- 21) 

C7 = pengambilan sampel bak C pukul 05.00 (jam ke- 21) 

A8 = pengambilan sampel bak A pukul 08.00 (jam ke- 24) 

C8 = pengambilan sampel bak C pukul 08.00 (jam ke- 24) 

A9 = pengambilan sampel bak A pukul 11.00 (jam ke- 27) 

C9 = pengambilan sampel bak C pukul 11.00 (jam ke- 27) 

A10 = pengambilan sampel bak A pukul 02.00 (jam ke- 30) 

C10 = pengambilan sampel bak C pukul 02.00 (jam ke- 30) 

 

 
Gambar 3.1. Skema Penelitian 

 

3.4 Tahapan Penelitian  

 

Tahap penelitian mengenai penurunan BOD dan 

pertumbuhan bakteri pada proses pengolahan limbah cair 

domestik dengan metode biofilm diawali dengan perumusan 

masalah, studi literatur dan kemudian dilanjutkan dengan 

pelaksanaan penelitian. Pengolahan limbah cair domestik 
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dengan metode biofilm pada kondisi aerob dengan menggunakan 

sistem batch dilakukan dengan beberapa tahapan yakni 

persiapan alat dan bahan, penanganan limbah cair domestik, uji 

pendahuluan, seeding dan aklimatisasi dan running. Diagram alir 

tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2 untuk diagram 

alir proses pengolahan limbah cair domestik dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Tahapan Penelitian 

Perumusan Masalah 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Proses Pengolahan Limbah Cair Domestik 

Diambil 700 ml untuk analisis 
BOD, DO dan pertumbuhan 

bakteri 

Selesai 

Mulai 

Sampel limbah cair 

domestik 

Dipersiapkan 

Bak reaktor, pipa PVC, 
aerator dan pengatur suhu 

Dirangkai 

Seeding dan aklimatisasi  

 Dimasukkan limbah cair domestik sebanyak 14250 ml dan EM4 
sebanyak 750 ml 

 Suhu diatur 29
0
C dan ditunggu hingga konstan 

 Dimasukkan media biofilm yang terbuat dari pipa PVC 

 Didiamkan selama 14 hari sambil dilakukan pemberian aerasi 

Running 

 Hari ke-15 limbah cair domestik dibuang dan diganti limbah cair 
domestik yang baru  

 Dilakukan pengamatan pada jam ke- 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 
27 dan 30 

 

Sampel limbah cair 
domestik 
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3.4.1 Persiapan Alat dan Bahan  

 

Tahap persiapan alat dan bahan dilakukan untuk 

mempersiapkan kelengkapan dan kesiapan alat dan bahan yang 

akan digunakan pada saat penelitian berlangsung. Bak reaktor, 

pipa PVC, aerator, dan pengatur suhu terlebih dahulu dirangaki 

sebelum dilakukan proses pengolahan. Bak reaktor yang 

digunakan memiliki dimensi panjang 30 cm, lebar 35 cm dan 

tinggi 30 cm. Konsep alat yang digunakan pada saat penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.4. Media tumbuh biofilm yang 

digunakan terbuat dari pipa PVC yang disusun dengan model 

sarang tawon, PVC yang digunakan berukuran 1/2” dan tinggi 5 

cm. Pipa PVC selanjutnya direkatkan satu sama lain dengan 

menggunakan lem hingga membentuk persegi dengan ukuran 

panjang 25 cm dan lebar 25 cm. Desain untuk media biofilm tipe 

sarang tawon dapat dilihat pada Gambar 3.5.  

 
Gambar 3.4. Konsep Alat 
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Gambar 3.5. Media Biofilm Tipe Sarang Tawon 

 

3.4.2 Pengambilan dan Penanganan Limbah Cair Domestik  

 

Limbah cair domestik yang digunakan dalam penelitian 

berasal dari MCK Terpadu RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas, 

Kota Malang. Limbah cair domestik diambil pada bak pengendap 

pertama dengan metode pengambilan sampel sesaat (grab 

samples) atau satu kali. Pengambilan sampel air limbah 

dilakukan pada pagi hari dan langsung digunakan untuk 

penelitian. Air limbah diambil sebanyak 60 liter dan di masukkan 

ke dalam jurigen dengan volume jurigen sebesar 20 liter. Limbah 

cair domestik yang telah diambil dihomogenkan terlebih dahulu 

sebelum digunakan pada proses pengolahan dengan cara 

dilakukan pengadukan pada sampel limbah yang sudah diambil.  

 

3.4.3 Seeding dan Aklimatisasi 

 

Air limbah domestik sebelum di running terlebih dahulu 

dilakukan seeding dan aklimatisasi. Seeding dilakukan guna 

untuk menumbuhkan mikroorganisme pada media biofilm yang 

terbuat dari pipa PVC. Seeding dilakukan dengan cara 

memasukkan air limbah domestik yang telah ditambahkan EM4 



30 
 

sebanyak 5% (14250 ml limbah cair domestik + 750 ml EM4). 

Suhu limbah cair domestik diatur pada 290C (± 10C), pada suhu 

290C biofilm terbentuk sempurna (Pitriani dkk., 2014). Selama 

proses pengolahan suhu dibuat konstan 290C (± 10C) dengan 

menggunakan heater aquarium, dimana prinsip kerja dari heter 

aquarium sendiri adalah pengatur suhu (heater) diatur pada 

angka 290C (± 10C) sehingga suhu akan berada pada angka 

290C (± 10C), apabila suhu mengalami kenaikan lebih dari 290C 

(± 10C) yang disebabkan oleh suhu lingkungan maka heter 

aquarium secara otomatis akan mati. Media biofilm yang terbuat 

dari pipa PVC yang disusun dengan model sarang tawon di 

masukkan ke dalam bak reaktor saat suhu air limbah konstan, 

setelah itu dilakukan pemberian aerasi dan didiamkan selama 14 

hari. Aklimatisasi dilakukan bersamaan dengan waktu seeding. 

Aklimatisasi dilakukan untuk mendapatkan kultur yang bagus dan 

mikroorganisme yang mampu beradaptasi dengan air limbah 

(Parwaningtyas, 2012).  

 

3.4.4 Running 

 

Proses running dimulai pada hari ke-15 yakni dengan cara 

mengganti air limbah domestik yang ada pada tahap seeding dan 

aklimatisasi. Proses running baru dapat dilakukan apabila air 

limbah domestik sudah 100% terganti dengan air limbah 

domestik yang baru (Said, 2005). Pergantian limbah bertujuan 

untuk memperbarui nutrisi bagi biofilm dan menghindari 

terjadinya pembebanan secara tiba-tiba (shock loading) yang 

dapat mematikan mikroba (Diny, 2015). Proses running dilakukan 

dengan memasukkan limbah cair domestik yang baru sambil 

dilakukan pemberian aerasi dan didiamkan selama 30 jam. 

Pengujian terhadap parameter BOD, DO dan pertumbuhan 

bakteri dilakukan setiap 3 jam sekali yaitu pada jam ke- 0, 3, 6, 9, 

12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. Pengujian pertumbuhan bakteri 
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dilakukan dengan menggunakan metode turbidimetri untuk 

mengamati nilai optical density (OD). 

 

3.5  Parameter Penelitian  

 

Parameter penelitian diamati sebelum dan setelah dilakukan 

pengolahan pada limbah cair domestik menggunakan metode 

biofilm. Waktu pengamatan yang dilakukan yaitu pada jam ke- 0, 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan 30. Parameter yang diamati 

pada penelitian ini adalah nilai BOD, pertumbuhan bakteri dan 

pengamatan juga dilakukan untuk nilai DO yang dijadikan 

sebagai parameter pendukung. Penjelasan masing-masing 

parameter dijelaskan seperti di bawah. 

 

3.5.1 Parameter BOD dan DO 

 

Parameter BOD dan DO selama proses pengolahan limbah 

cair diukur setiap 3 jam sekali selama 30 jam guna mengetahui 

perubahan yang terjadi selama proses pengolahan. Sampel air 

limbah diambil sebanyak 600 ml setiap 3 jam untuk dilakukan uji 

parameter BOD dan DO. Pengujian parameter BOD dilakukan 

untuk mengetahui perubahan konsentrasi BOD sebelum 

dilakukan pengolahan dan setelah pengolahan. Pengujian 

parameter DO digunakan untuk homogenisasi aerasi untuk 

mengetahui kandungan oksigen pada air limbah yang telah 

diolah. Pengujian nilai BOD dan DO dilakukan secara 

bersamaan, nilai BOD5 didapatkan dari nilai DO0 – DO5.  

Prinsip Analisa BOD : Pemeriksaan BOD didasarkan atas 

reaksi oksidasi zat organik dengan oksigen di dalam air, dan 

proses dapat berlangsung karena adanya bakteri aerobik. Reaksi 

biologis pada tes BOD dilakukan selama 5 hari hingga 

mempunyai istilah BOD5 (Alaerts dan Santika, 1984). 
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Prinsip Analisa DO : Oksigen di dalam sampel akan 

mengoksidasi MnSO4 yang ditambahkan ke dalam larutan pada 

keadaan alkalinitas, sehingga terjadi endapan MnO2. 

Penambahan asam sulfat dan kalium iodida maka akan 

dibebaskan iodin yang equivalen dengan oksigen terlarut. Iodin 

yang dibebaskan kemudian dianalisa dengan metode titrasi 

iodiometris yaitu dengan larutan standart tiosulfat dengan 

indikator kanji (Alaerts dan Santika, 1984). 

 

3.5.2 Pertumbuhan Bakteri  

 

Pengukuran pertumbuhan pada proses pengolahan limbah 

cair domestik menggunakan metode biofilm dilakukan setiap 3 

jam sekali selama 30 jam. Sampel air limbah diambil sebanyak 

100 ml setiap 3 jam untuk dilakukan pengukuran pertumbuhan 

bakteri. Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui dinamika 

pertumbuhan bakteri selama proses pengolahan berlangsung. 

Pengukuran pertumbuhan bakteri dilakukan dengan 

menggunakan metode turbidimetri dengan menggunakan 

kekeruhan (OD). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

alat spektrofotometer optima sp 300. Panjang gelombang yang 

digunakan utuk pengukuran nilai optical density (OD) yaitu 600 

nm. Nilai optical density (OD) sama dengan nilai absorbansi. 

Persamaan absorbansi (A) suatu larutan dilihat pada 

persamaan 3.1. 

 

A = - log T = log(I/I0)....................................................(3.1) 

 

dimana : 

A = absorbansi  

T = transmitan  

Prinsip Dasar Metode Turbidimetri : Jika cahaya menganai sel, 

maka sebagian cahaya diserap dan sebagian cahaya diteruskan. 
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Jumlah cahaya yang diserap proporsional (berbanding lurus) 

dengan jumlah sel bakteri atau jumlah cahaya yang diteruskan 

berbanding terbalik dengan jumlah sel bakteri. Semakin banyak 

jumlah sel, semakin sedikit cahaya yang diteruskan (Purwoko, 

2007). 

Nilai optical density (OD) yang didapatkan dari Persamaan 

3.1 selanjutnya diinterpolasi untuk mendapatkan jumlah bakteri 

(CFU/ml). Jumlah bakteri didapatkan dari persamaan kurva 

standart jumlah bakteri terhadap nilai OD pada penelitian yang 

sudah ada. Penelitian Tameswari dkk (2013), memperoleh 

persamaan kurva standart jumlah bakteri Eschericia coli terhadap 

nilai OD seperti pada Persamaan 3.2. 

 

y = 6120x – 71,813................................................... (3.2) 

 

Variabel y pada Persamaan 3.2 merupakan jumlah bakteri dan 

variabel x merupakan nilai optical density (OD). Jumlah bakteri 

dinyatakan dalam Equal Eschericia coli Quantities (ESQ)  

(ESQ = CFU/ml).   

 

3.6 Analisa Data  

 

Analisis data yang digunakan pada penelitian penurunan 

BOD dan pertumbuhan bakteri pada limbah cair domestik yaitu 

dengan mengambarkan atau mejelaskan hasil yang didapatkan 

selama pengamatan secara langsung. Hasil pengamatan secara 

langsung dibandingkan dengan baku mutu limbah cair domestik 

menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 Tahun 2013. 

Data hasil pengamatan secara langsung selanjutnya dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan persamaan matematis yang 

didapatkan dari hasil analisis regresi menggunakan program Ms. 

Excel pada hasil pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan nilai BOD dan pertumbuhan bakteri hasil 
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perhitungan. Persamaan yang digunakan dalam perhitungan 

yaitu persamaan eksponensial dan persamaan polynomial. 

Penggunaan persamaan eksponensial dan polynomial 

disesuaikan dengan pola grafik yang terbentuk. Persamaan 

eksponensial dapat dilihat pada persamaan 3.2 dan persamaan 

polynomial dapat dilihat pada persamaan 3.3.  

 

Y = A0 e
kt...................................................................... (3.3)  

Y = At2 + Bt + C............................................................ (3.4) 

 

dimana : 

A0 = konsentrasi substrat influen  

K = konstanta laju reaksi  

t  = waktu pengamatan 

Nilai R2 pada Persamaan 3.3 dan 3.4 apabila mendekati 1, 

maka model kurva regresi dapat dipercaya. Hasil yang telah 

didapatkan dari perhitungan menggunakan persamaan 

matematis selanjutnya digambarkan ke dalam grafik untuk 

mendapatkan grafik hubungan penurunan BOD dan 

pertumbuhan bakteri pada proses pengolahan limbah cair 

domestik dengan metode biofilm dan dilakukan analisis terhadap 

hasil grafik dan dibandingkan kembali dengan baku mutu limbah 

cair domestik menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 

Tahun 2013.  


