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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bahan dan Instrumen Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah air limbah yang diperoleh dari pabrik 

pembuatan terasi yang berlokasi di kawasan industri 

Semarang, dan lindi dari kolam penampungan lindi di 

TPA Jatibarang, yang terletak di Kelurahan Jatibarang, 

Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Sampel  air 

limbah dan lindi masing-masing diambil dan 

ditampung ke dalam wadah berupa botol plastik bekas 

dan disimpan di suhu 0oC sebelum proses. 

Reaktor dirancang dari botol plastik bekas air 

minum dengan aerasi melalui selang kecil dari pompa 

dengan airflow 2.5 L/jam (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Skema Reaktor untuk Medium Air limbah dan Lindi 
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B. Prosedur percobaan 

 Satu liter air limbah dan lindi dimasukkan dalam 

botol berukuran 1.5 L secara terpisah. Lalu masing-

masing ditambahkan dengan 1 g CaCO3 sebagai 

sumber nutrisi pertumbuhan bakteri autotrof, lalu nilai 

pH diatur menjadi 7 dengan penambahan larutan 

NaOH 1 M atau H2SO4 1 M, kemudian disterilkan 

dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit, 

lalu ditempatkan pada suhu ruang. 

Sebanyak 5 ml inokulum bakteri (diperoleh dari  

air limbah terasi yang tidak steril) ditambahkan ke 

dalam medium steril. Aerasi diberikan hanya 5 cm dari 

permukaan medium, sehingga diasumsikan pada zona 

tersebut kondisi akan menjadi aerob untuk aktivitas 

nitrifikasi sedangkan di bagian bawah botol yang tidak 

diberi aerasi guna memberikan kondisi oksigen 

terbatas, sebagai tempat aktivitas anamox. 

1. Pengambilan Sampel Uji 

Sampel yang akan diuji diambil dari reaktor yang 

berisi air limbah dan lindi masing-masing pada hari ke-

1, ke-3, ke-5, ke-7, lalu selanjutnya hari ke-14, ke-21, 

dan ke-28. Sampel dari zona aerob diambil 

menggunakan pipet ukur di daerah permukaan 

medium, sedangkan sampel dari zona anaerob diambil 

dari bagian paling dasar tabung. Pengulangan sampel 
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dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing 

cuplikan. Keseluruhan sampel uji kemudian diukur 

konsentrasi amonium, nitrit, dan nitratnya pada zona 

aerob maupun zona anaerob.  

2. Uji Amonium, Nitrit, Nitrat 

Pengujian kadar amonium, nitrit, dan nitrat 

dilakukan pada sampel dari kedua zona, masing-

masing menggunakan metode Nessler, kolorisasi, dan 

asam salisilat. Selanjutnya pengukuran konsentrasi 

dilakukan dengan metode spektrofotometri dengan nilai 

absorbansi pada panjang gelombang 425, 520, dan 410 

nm (Kruis, 1995; Alef and Nanipieri, 1985). 

Tingkat pengurangan amonium dihitung dari 

persentase pengurangan yaitu selisih konsentrasi akhir 

dengan konsentrasi awal amonium dibagi dengan 

konsentrasi awal. 


