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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian deskripstif kuantitatif yang tertuju pada 

efektifitas fitoremediasi tanaman Echinodorus paleafolius dan Equisetum hyemale 

pada phospat limbah cair laundry. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang diperoleh dengan sejelas-jelasnya dan sesuai fakta yang ada tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Rahayu, 2015). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jalan Notojoyo 179A Tegalgondo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. Uji analisis kandungan Phospat dan pH 

menggunakan jasa analisis di Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I Jl. 

Surabaya No. 2A Malang 65115 Telp. 0341-551971 pada tanggal 17 Mei sampai 

dengan tanggal 10 Juni 2016. 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas (Darmawan, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah 

limbah cair sisa pencucian pakaian di seluruh usaha Laundry rumahan di sekitar 

Kecamatan Karangploso Malang. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2012). Adapun sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah limbah cair sisa proses pencucian pakaian di “X Laundry”. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2012). Teknik sampling pada 

penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling yaitu cara pengambilan 

sampling yang dilakukan dengan cara acak kelompok dari beberapa usaha 

Laundry rumahan yang berada di sekitar area belakang kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang yang mempunyai kriteria bahwa di lingkungan tersebut 

banyak jumlah usaha Laundry rumahan yang membuang limbah cairnya ke sungai 

akan dipilih sejumlah usaha Laundry sebagai kelompok sampel. Kriteria tersebut 

adalah limbah yang dihasilkan dibuang ke sungai, karakter fisik limbah keruh dan 

berbau harum. 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat diperoleh 3 usaha Laundry 

sebagai kelompok sampel dilakukan secara proporsional. Usaha laundry yang 

dipilih sebagai kelompok sampel ditentukan dengan menggunakan teknik simple 

random sampling, yaitu secara acak sederhana. Cara tersebut diperoleh nama-

nama usaha Laundry sampel daerah. Sampel individu dipilih dengan cara teknik 

purposive sampling sehingga didapatkan usaha Laundry rumahan. 

Jenis-jenis limbah cair yang digunakan sebagai sampel adalah jenis limbah 

cair yang ditemukan di tempat Laundry yang menjadi sampel individu. Setelah 
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dilakukan survey ke semua tempat usaha Laundry rumahan di daerah Jalan 

Karyawiguna, didapatkan sebanyak 5 liter air limbah di tempat usaha Laundry 

rumahan “X Laundry”. Dengan demikian dari tempat Laundry didapatkan jumlah 

total limbah cair yang diteliti adalah 5 liter. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian uji fosfat yang dilakukan adalah berdasarkan SK SNI 19-

2483-1991. 

3.4.1 Penelitian Deteksi Phospat 

3.4.1.1 Alat dan Bahan 

Alat 

a. Spektrofotometer    1 buah 

b. Labu ukur 100 dan 1000 mL   5 buah 

c. Gelas piala 100 mL    5 buah 

d. Gelas ukur 100 mL    2 buah 

e. Pipet ukur 1mL, 5mL, 10mL, 25mL  masing-masing 2 buah 

f. Labu mikro Kjeldahl 250 mL   1 buah 

Bahan 

a. Kristal kalium dihidrogen fosfat bebas air KH2PO4   2,195 g 

b. Larutan indikator fenolftalin 0,5%     5 mL 

c. Larutan natrium hidroksida NaOH 1N    50 mL 

d. Asam sulfat H2SO4 pekat      5 mL 

e. Asam sulfat H2SO4 5N      5 mL 

f. Larutan kalium antimonil tartrat K(SbO)C4H4O   5 mL 

g. Amonium molibdat (NH4)6 Mo7O24  ± 0,03M   2 gr 
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h. Asam askorbat 0,01M      1,76 gr 

i. Larutan campuran ((NH4)6 Mo7O24+K(SbO)C4H4O+ H2SO4) 8 mL 

j. Asam nitrat HNO3 pekat      5 mL 

k. Air suling        600mL 

l. Sampel limbah Laundry      200mL 

3.4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah seluruh alat dan bahan terpenuhi, maka dilakukan analisa 

kandungan Phospat. Tahapan-tahapan prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan pengujian fosfat total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memasukkan 100 mL sampel limbah ke dalam labu mikro 

Kjeldahl dan Menambahkan 5 butir batu didih 

 

 

 

Menambahkan 1 mL H2SO4 pekat dan 5 mL HNO3 pekat 

 

 Memanaskan campuran dengan pemanas listrik sampai volume menjadi 

1 mL, meneruskan pemanasan hingga larutan tidak berwarna 

 

 
Mendinginkan larutan dan menambahkan 20 mL air suling 

 

 Menambahkan 1 tetes (0,05 mL) larutan indikator fenolftalin 

 

Menetralkan larutan dengan menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH 

1N hingga tampak warna merah muda 

 

Memindahkan larutan ke dalam labu ukur 100 mL dan tambahkan 

air suling sampai tepat pada tanda tera 

 

Mengambil 50 mL larutan dan masukkan ke dalam gelas piala 100 mL 
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2. Persiapan pengujian 

Pembuatan larutan induk fosfat 

 

 

 

Pembuatan larutan baku fosfat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan kurva kalibrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melarutkan 2,195 g kalium dihidrogen fosfat bebas air KH2PO4 dengan 100 

mL air suling di dalam labu ukur 1000 mL 

Tambahkan air suling sampai tepat pada tanda tera 

Menambahkan 8 mL larutan campuran dan aduk 

Memasukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer, membaca dan 

mencatat serapan masuknya pada panjang gelombang 880 nm dalam kisaran 

waktu antara 10-30 menit 

Pipet 2 mL larutan induk fosfat dan masukkan ke dalam labu ukur 100 mL 

Menambahkan air suling sampai tepat pada tanda tera 

Pipet 5, 10, 20 dan 25 mL larutan fosfat yang mengandung 10 mg/L PO4
3-

 -

P dan masukkan masing-masing ke dalam labu ukur 250 mL 

Menambahkan air suling sampai tepat pada tanda tera, sehingga diperoleh 

kadar fosfat 0,2; 0,4; 0,8 dan 1 mg/L PO4
3-

 -P 

Mengoptimalkan spektrofotometer 

Pipet 50,0 mL larutan baku yang telah diketahui kadarnya secara duplo dan 

masukkan ke dalam gelas piala 100 mL 

Membuat kurva kalibrasi atau tentukan persamaan garis lurusnya 
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3. Pengujian Fosfat total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perhitungan  

Menghitung kadar fosfat di dalam benda uji dengan menggunakan kurva 

kalibrasi atau persamaan garis lurus dan perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Selisih kadar maksimum yang diperbolehkan antara dua pengukuran 

duplo adalah 3%, rata-ratakan hasilnya 

2. Bila hasil perhitungan kadar ortofosfat atau fosfat total lebih besar dari 1 

mg/L, maka ulangi pengujian dengan cara mengencerkan benda uji 

3. Untuk benda uji yang berwarna, kadar fosfat dapat dihitung sbb: 

Hitung serapan masuknya dengan rumus: 

 

 

 

Menambahkan 1 tetes indikator fenolftalin ke 

dalam benda uji 

Menambahkan 8 mL larutan campuran dan aduk 

Memasukkan ke dalam kuvet pada spektrofotometer 

Membaca dan mencatat serapan masuknya pada 

panjang gelombang 880nm dalam kisaran waktu 

antara 10-30 menit 

Jika timbul warna merah teteskan H2SO4 5N tetes demi tetes 

sampai warnanya hilang 
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Serapan-masuk = 

Dengan penjelasan: 

A = serapan masuk benda uji yang ditambahkan larutan campuran 

B = serapan-masuk benda uji yang ditambahkan larutan campuran 

yang tidak mengandung larutan asam askorbat dan kalium antimonil 

tartrat. 

 

3.4.2 Penelitian Fitoremediasi 

3.4.2.1 Alat dan Bahan 

Alat 

a. Pot bunga    4 buah 

b. Sekop     1 buah 

c. Botol aqua 600 mL   14 buah 

d. Gayung kecil    1 buah 

Bahan 

a. Limbah cair Laundry   5 liter 

b. Tanaman Melati Air   2 buah 

c. Tanaman Bambu Air   40 batang 

d. Koral     4 kg 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah seluruh alat dan bahan terpenuhi, maka dilakukan proses 

penerapan penelitian fitoremediasi. Tahapan-tahapan prosedurnya adalah 

sebagai berikut: 

A – B 
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Tabel 3.1 Komposisi Media Tanam dan Tumbuhan Percobaan 

Pot Komposisi Media Tanam 

A Limbah cair Laundry, koral dan 1 buah tanaman Melati air  

B Limbah cair Laundry, koral dan 20 batang tanaman Bambu air  

C Limbah cair Laundry, koral dan 1 buah tanaman Melati air (dengan 

pengenceran) 

D Limbah cair Laundry, koral dan 20 batang tanaman Bambu air 

(dengan pengenceran) 

 

Tabel 3.2 Karakteristik Media Tanam Sebelum Ditanami Melai Air 

dan Bambu Air 

Komposisi Media Tanam Fosfat (ppm) pH 

Limbah cair Laundry dan 1 kg koral (tanpa 

pengenceran) 

  

Limbah cair Laundry dan 1 kg koral (dengan 

pengenceran) 

  

Mengangkat tanaman Melati air dan Bambu air dari pot 

 

Membiarkan tanaman dan media selama 9 hari 

 

Menanam kedua jenis tanaman ke dalam media tanam 

 

Menyiapkan media tanam seperti pada tabel 3.1 

 

Mengambil sampel limbah setiap tiga hari sekali untuk memeriksa 

kadar phospat dengan spektrofotometer 

 

Memeriksa perubahan fisik tanaman dan media 

tanam setiap hari 

 

Membersihkan akar dari tanah serta kotoran 

dengan air mengalir 

Meletakkan tanaman di tempat terbuka 
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3.4.3 Pembuatan Media Handout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Hasil Uji Kandungan Phospat Limbah Cair Laundry menggunakan 

Spektrofotometer 

Setelah melakukan uji laboratorium dan pengamatan, maka data yang 

diperoleh ditabulasikan pada tabel 3.4 dan 3.5. 

Tabel 3.4 Data Kadar Fosfat dan pH Limbah Laundry Setelah Penerapan 

Melati Air 

Parameter Pot 

Waktu Penerapan Tanaman Melati 

Air (hari ke-) 

PP No. 

82 th 

2001 

Keterangan 

0 3 6 9 

Phospat 

(mg) 

A     0,2 mg  

C     0,2 mg  

pH 
A     6-9  

C     6-9  

 

 

 

Melakukan analisis kurikulum 

 

Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan 

 

Mengevaluasi hasil tulisan dengan membaca ulang untuk menemukan 

kekurangan-kekurangan 

 

Menulis Handout dengan kalimat yang singkat, padat dan jelas 

 

Menentukan judul Handout 
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Tabel 3.5 Data Kadar Fosfat dan pH Limbah Laundry Setelah Penerapan 

Bambu Air 

Parameter Pot 

Waktu Penerapan Tanaman Bambu 

Air (Hari ke-) 

PP No. 

82 th 

2001 

Keterangan 

0 3 6 9 

Phospat 

(mg) 

B     0,2 mg  

D     0,2 mg  

pH 
B     6-9  

D     6-9  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan secara deskriptif yaitu hasil penentuan kadar 

phospat limbah dibuat dalam bentuk tabel dan dinarasikan. Hasil pemeriksaan 

tersebut disesuaikan dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang baku mutu air 

limbah domestik.  Hasil periksaan tersebut diketahui apakah limbah cair Laundry 

yang dibuang mengadung bahan yang berbahaya atau tidak. 


