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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 
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Gambar 2. Kerangka Konsep 
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 Berdasarkan kerangka konsep diatas usaha laundry menghasilkan limbah 

cair. Limbah cair terdiri dari zat organik dan anorganik. Yang termasuk zat 

organik di dalam limbah cair adalah BOD, COD, dan fosfat. Pada penelitian ini 

parameter zat organik yang dianalisis adalah kadar COD yang terdapat di dalam 

air limbah laundry CV. Wahyu Dewata. Pengolahan limbah cair organik dapat 

dilakukan dengan metode fisia, kimia, dan biologi. Pengolahan dengan metode 

kimia dapat dilakukan dengan pertukaran ion menggunakan media batu zeolit. 

Dalam penelitian ini untuk menurunkan kadar COD air limbah laundry dilakukan 

dengan pemberian batu zeolit dengan waktu kontak selama 20 menit, 40 menit, 

dan 60 menit. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, 

kadar COD yang diperbolehkan untuk air limbah bagi usaha atau kegiatan 

domestik adalah 100 mg/L.  
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B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian  

a. Variabel bebas adalah variabel yang yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Yang menjadi variabel 

bebas dalam hal ini adalah perbedaan waktu kontak penggunaan batu zeolit. 

b. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang menjadi variabel 

tergantung adalah kadar COD (mg/lt) air limbah laundry setelah diberi 

perlakuan kontak dengan media batu zeolit.  

c. Variabel pengganggu adalah variabel yang dapat mempengaruhi dalam 

melaksanakan penelitian sehingga dilakukan penyetaraan. Dalam hal ini yang 

menjadi variabel pengganggu adalah suhu dan pH air limbah laundry.  

2. Hubungan Antar Variabel 
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Gambar 3. Hubungan Antar Variabel 
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3. Definisi Operasional Variabel  

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran  Skala 

1 2 3 4 5 

1.  Perbedaan 

waktu kontak 

penggunaan 

batu zeolit  

Lamanya air limbah laundry 

kontak dengan media batu 

zeolit yang nantinya dapat 

menurunkan kadar COD air 

limbah.   

 

Mencelupkan pasir zeolit 

yang sudah di bungkus 

kain ke dalam air limbah 

laundry yang 

ditempatkan di toples 16 

L dengan waktu kontak 

selama 20 menit, 40 

menit, 60 menit. 

Interval 

 

2.  Kadar COD 

pada air 

limbah 

laundry  

Angka COD (mg/l O2) yang 

didapat dari hasil 

pemeriksaan air limbah 

laundry di laboratorium.  

Melakukan pemeriksaan 

air limbah laundry di 

Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan RSUP 

Sanglah menggunakam 

COD Reaktor. 

Rasio 

 

C. Hipotesis  

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif yaitu : 

 Ada perbedaan efektivitas penurunan kadar COD pada air limbah laundry 

dengan pemberian batu zeolit yang dikontakkan selama 20 menit, 40 menit, dan 

60 menit.  


