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BAB III 

METODE PERENCANAAN 

3.1 Lokasi Perencanaan 

Lokasi Studi Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Menggunakan 

Metode Bak Aerob-Anaerob Pada Industri Tahu terletak di Desa Nglongsor 

Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Desa nglongsor ini terletak ± 7 km dari 

pusat kota Trenggalek. Pada desa tersebut dilakukan survei pada 7 home industri 

tahu untuk mengetahui besar volume air limbah dari hasil produksi tahu. Adapun 

gambaran mengenai lokasi studi dapat dijelasakan melalui Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Foto udara lokasi perencanaan IPAL Tahu 

 

 



28 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Pada studi perencanaan ini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data 

skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

merupakan hasil survei dan penelitian secara langsung. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintahan, perusahaan, maupun data 

yang berasal dari literature yang terkait dengan materi yang dibahas. 

Untuk tugas ini, memakai data primer dari pengamatan langsung pada lokasi 

industri atau survei dan penelitian mengenai pencemaran akibat air limbah 

industri tahu terhadap air baku ditinjau dari parameter fisika, kimia, dan biologi di 

Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, sedangkan data 

sekunder didapatkan dari literatur mengenai pengolahan air limbah yang 

diantaranya dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 20014 serta literatur lain.  

Adapun data yang dibutuhkan sebagai data primer adalah: 

 Data hasil survei volume produksi air limbah pada 7 home industri 

selama 7 hari. Pada survei ini dilakukan dengan cara mengikuti proses 

pengolahan tahu dan mengukur jumlah air limbah dari kebutuhan air 

yang digunakan dalam proses produksi tahu. Pada proses survei dini 

dilakukan pengukuran menggunakan kaleng cat ukuran 20kg. Metode 

ini dilakukan dengan cara memasukan air limbah kedalam kaleng 

tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan volume air limbah. Data 

tersebut selanjutnya ditabelkan dan disesuaikan dengan proses-proses 

produksi tahu.  

 Data kadar pencemaran air limbah terhadap parameter fisika, kimia, dan 

biologi. Dalam proses pengumpulan data yang diteliti dari parameter 

fisika meliputi padatan total, temperatur, warna, dan bau dari air yang 

terkontaminasi air limbah. Selanjutnya yang diteliti dari parameter 

kimia adalah pH air, kandungan phospor dan nitrogen air yang 

terkontaminasi air limbah tahu. Terahir adalah parameter biologi 

dengan kandungan yang diteliti adalah bakteri patogen. 
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Sedangkan data yang dibutuhkan dalam data sekunder adalah penggunaan 

literatur. Penggunaan literatur ini disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan 

IPAL pada industri pengolahan tahu. 

3.3 Diagram Alir Perencanaan IPAL 

Dengan diketahuinya lokasi dan metode pengumpulan data yang digunakan 

sebagai dasar perencanaan Instalasi Pengilahan Air Limbah Tahu di Desa 

Nglongsor. Adapun rangkaian pelaksanaan perencanaan IPAL Tahu ini dapat 

diuraikan yaitu : 

1. Tahapan studi ini dimulai dengan pengumpulan data primer dan data 

sekunder. Adapun uraian data primer yang dibutuhkan adalah data 

survei yang meliputi volume air limbah yang dihasilkan dalam 1 hari 

sebagai dasar pendimensian IPAL. Selain itu dibutuhkan juga hasil uji 

laboratorium mengenai kadar air limbah yang meliputi parameter fisika, 

kimia, dan biologi. Dari data diatas nantinya digunakan sebagai dasar 

perencanaan IPAL khususnya sebagai dasar perencanaan biofilter yang 

digunakan. Selain dari data primer studi ini membutuhkan data sekunder 

berupa literatur yang digunakan sebagai dasar perencanaan. 

2. Proses yang selanjutnya dari studi ini adalah dilakukan pengolahan data. 

pengolahan data ini adalah menghitung total produksi air limbah tahu 

yang dihasilkan dengan cara pentabelan. 

3. Proses ketiga adalah perencanaan IPAl dengan cara perhitungan yang 

disesuaikan dengan literatur yang ada dan penambahan rumus sesuai 

kebutuhan dilapangan.  

4. Proses keempat adalah proses penggambaran IPAL yang disesuaikan 

dengan dimensi dari hasil perencanaan. 

5. Proses kelima adalah proses pemodelan alat sederhana (prototype), 

model ini disesuaikan dengan gambar yang ada namun ukuran dari 

model ini dibuat denga skala yang lebih kecil. Dari pemodelan tersebut 

dilakukan sebuah uji coba secara langsung. Uji coba ini didasarkan pada 
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Peraturan Menteri Lingkungan hidup dengan kontrol pH air harus 

diantara 6-9, pada uji coba ini diambil pH 7. 

6. Terahir adalah pengecekan hasil uji coba air limbah dan pembuatan 

kesimpulan dari hasil perencanaan, penggambaran, pemodelan, dan uji 

coba alat yang direncanakan terhadap air limbah tahu. Setelah bebrapa 

tahapan diatas selesai maka proses dari studi ini telah selesai. 

Adapun penggambaran proses studi ini dapat dilihar pada diagram alir 

perencanaan IPAL pada Gambar 3.1 
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   Gambar 3.2 Diagram alir Studi perencanaan IPAL Tahu 

Data Primer : 
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