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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi lokasi penelitian 

Lokasi pengambilan sampel air sumur terletak di Banjar Mertajati Desa 

Sidakarya. Berdasarkan Porofil Puskesmas I Denpasar Selatan Tahun 2016, Desa 

Sidakarya terletak di Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas wilayah 3,1 Km2 . 

Jumlah penduduk  di Desa Sidakarya sebanyak 11.352 jiwa dengan jumlah rumah 

tangga 3.377 Kepala Keluarga. Berikut merupakan cakupan penggunaan sarana air 

bersih di Desa Sidakarya : 

Tabel 4  

Cakupan Sarana Air Bersih Di Desa Sidakarya 

 

No Jenis Sarana Air Bersih Jumlah Persentase (%) 

1.  PDAM 2.578 76,3% 

2.  Sumur Gali 587 17,3% 

3.  Sumur Bor 212 6,4% 

Total 3.377 100% 

Sumber : Profil Puskesmas I Denpasar Selatan Tahun 2016 

Pengambilan sampel air dilakukan di salah satu sumur warga di Jalan 

Sidakarya Gang Taman Suci, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Sumur 

ini dimiliki oleh Ibu Ni Wayan Reni, air sumur ini biasa digunakan untuk mencuci, 

memasak serta membersihkan kandang babi. Ciri – ciri fisik air sumur ini 

cenderung keruh, berwarna kekuningan, banyak kerak yang terdapat di bibir sumur 

serta berbau agak amis. 

Sumur yang diambil sampel airnya untuk penelitian ini berada di pinggir aliran 

sungai Rangda Sidakarya. Jarak sumur dari bibir sungai sekitar 1 meter dengan 

kedalaman sumur 6  meter. Air sumur tersebut mengandung kadar besi yang tinggi 
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disebabkan karena proses alami dalam tanah serta limpasan air sungai yang masuk 

kedalam air tanah sehingga memperngaruhi kualitas kimia air tanah. 

Perlakuan pada air sumur gali yang digunakan sebagai sampel dilakukan di 

Workshop IV Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar. 

Perlakuan dibedakan menjadi tiga, yaitu aerasi selama 15, 30 dan 45 menit dengan 

dosis kaporit 2 mg/l serta ketebalan arang aktif 50 cm. Perlakuan yang pertama 

dilaksanakan pada hari Rabu 9 Mei 2018, dilanjutkan dengan perlakuan kedua dan 

ketiga yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 Mei 2018.  

Pengukuran kadar besi (Fe) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan RSUP Sanglah, pengukuran dilaksanakan dengan tiga kali replikasi 

dan dua kali pengulangan pengukuran. Hasil sampel perlakuan pertama dianalisa 

kadar besinya pada hari Rabu 9 Mei 2018, dilanjutkan dengan perlakuan yang 

kedua dan ketiga  dilaksanakan pada hari Jumat 11 Mei 2018 (Hasil pemeriksaan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13).  

Untuk pemeriksaan suhu dan pH dilakukan dilapangan. Pengukuran suhu 

dilakukan dengan menggunakan thermometer air dan pengukuran pH dilakukan 

dengan menggunakan pH universal. Untuk pemeriksaan bau kaporit pada air 

dilakukan dengan menggunakan pendapat responden. Responden berjumlah 10 

orang yang diambil acak dari mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan. Hasil 

pemeriksaan bau disajikan dalam bentuk tabel manual dan dalam bentuk persentase. 

 

 

 

2. Karakteristik objek penelitian 
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Sebelum air diberikan perlakuan diukur terlebih dahulu suhu dan pH nya. Rata 

– rata suhu air yang didapatkan sebelum dan sesudah perlakuan adalah 270C untuk 

rata – rata pH yang didapatkan sebelum dan sesudah perlakuan adalah 6. Selain 

melakukan pengukuran suhu dan pH sebelum memberikan perlakuan pada sampel 

peneliti juga melakukan pengukuran kadar besi (Fe) pada air. Kadar besi (Fe) yang 

didapatkan sebelum perlakuan sebesar 3.125 mg/l (untuk hasil pengukuran kadar 

besi sebelum perlakuan dapat dilihat pada lampiran 10).  

3. Rangkaian Alat Pengambilan Data 

Alat aerasi yang digunakan adalah aerator gelembung tipe AA350 atau yang 

bertekanan 0,0035 m3. Dalam penggunaannya alat aerasi ini memerlukn tenaga 

listrik sebesar 5 watt dengan output sebesar 3,5 l/menit. Pada ujung aerator terdapat 

dua lubang untuk mengalirkan udara yang dialurkan melalui selang dan pada ujung 

selang terdapat batu untuk memecah aliran udara agar aliran udara merata. Sampel 

yang diambil untuk diaerasi dalam satu kombinasi alat sebanyak 7 liter, hal ini 

dipertimbangkan dari tekanan aerator yang digunakan. Wadah sampel dibuat dari 

toples bening bervolume 10 liter yang dibawahnya diisi keran untuk memudahkan 

pengaliran air dari proses aerasi ke alat filtrasi.  

Sebelum memulai melakukan aerasi pada sampel yang telah diletakkan pada 

wadah, air ditaburi kaporit sebanyak 2 mg/l atau sebanyak 14 mg/ 7 liter sampel. 

Kaporit yang digunakan adalah kaporit bubuk Ca(ClO)2 60%. Lalu dilakukan 

aerasi selama 15 menit, 30 menit dan 45 menit. Masing – masing perlakuan 

dilakukan tiga kali replikasi. Setelah proses aerasi – kaporitisasi selesai lalu air dari 

wadah aerasi dialirkan ke media filter arang aktif. Wadah media filter terbuat dari 

kaca tanpa tutup berbentuk kubus dengan p x l x t = 15 cm x 15 cm x 60 cm dengan 
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volume alat 13,5 liter. Didalam alat berisi sekat kaca untuk membatasi air dan media 

filter, dari dasar alat hingga sekat kaca berjarak 10 cm. Pada dasar alat diisi kran 

untuk memudahkan pengambilan sampel. Alat filtrasi ini terdiri dari beberapa 

media filter, secara berurutan dari atas ke bawah yaitu pecahan genteng setebal 10 

cm yang berfungsi untuk filter kimia dan memperlambat aliran air, yang kedua yaitu 

arang aktif yang berfungsi sebagai filter kimia, media penurunan bau dari air serta 

kaporit dan penjernihan air, yang terakhir adalah dakron atau spons yang berfungsi 

menyaring koloid kecil sehingga tidak bercampur dengan air sampel yang sudah 

disaring.  

Alat ini memiliki volume 13,5 liter dengan waktu aliran air dari wadah aerasi 

sampai habis dan memenuhi alat filtrasi selama 26 menit dengan bukaan kran ¼ 

kran untuk memperlambat laju air agar melewati seluruh media filter secara 

perlahan. Maka debit dari alat ini adalah 0,0086 l/dt.  

4. Hasil pemeriksaan air sumur gali 

Pengambilan sampel untuk perlakuan pertama yaitu variasi waktu 15 menit 

aerasi dilakukan pada hari Rabu 9 Mei 2018 pada pukul 09.00 wita. Pengambilan 

sampel dilakukan langsung untuk tiga kali replikasi pada variasi waktu ini yaitu 

sebanyak 21 liter. Setelah mengambil sampel dilakukan perlakuan pada sampel air 

lalu diambil sebagian untuk diperiksa langsung di Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan RSUP Sanglah pada hari itu juga pukul 15.00 wita.  

Untuk perlakuan yang kedua dan ketiga yaitu variasi waktu 30 menit dan 45 

menit pengambilan sampel dilakukan pada hari Jumat 11 Mei 2018. Pengambilan 

sampel dilakukan langsung untuk tiga kali replikasi pada variasi waktu ini yaitu 

sebanyak 21 liter. Jadi total sampel yang diambil pada hari Jumat 11 Mei 2018 
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sebanyak 42 liter untuk dua kali perlakuan masing – masing tiga kali replikasi. 

Setelah mengambil sampel dilakukan perlakuan pada sampel air lalu diambil 

sebagian untuk diperiksa langsung di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP 

Sanglah pada hari itu juga pada pukul 15.00 wita. Adapun hasil pemeriksaan kadar 

besi (Fe) pada air sumur gali adalah sebagai berikut : 

a. Hasil pemeriksaan kadar besi pada variasi waktu 15 menit, 30 menit 45 menit, 

dosis kaporit 2 mg/l dan ketebalan arang aktif 50 cm 

Pada tiap perlakuan sampel diambil sebanyak 7 liter lalu diletakkan pada 

wadah aerasi dan ditambahkan kaporit sebanyak 14 mg/l. Selanjutnya dilakukan 

aerasi selama 15 menit 30 menit 45 menit dan setelah aerasi selesai sampel dialirkan 

ke alat filtrasi dengan membuka ¼ kran. Pada perlakuan ini dilakukan tiga kali 

replikasi dan dua kali pengulangan pengukuran kadar besi (Fe). Adapun hasil 

pengukuran kadar besi (Fe) sebelum perlakuan dapat dilihat pada tabel 5 (hasil 

pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11) : 

Tabel 5 

Hasil Pemeriksaan Kadar Besi Pada Variasi Waktu 15 Menit, 30 menit 45 menit 

Dosis Kaporit 2 mg/L Dan Ketebalan Arang Aktif 50 cm 

 

Replikasi Pengulangan 

Pengukuran 

Hasil Pengukuran (mg/l) 

Variasi 

Waktu 15 

Menit 

Variasi 

Waktu 30 

Menit  

Variasi Waktu 

45 Menit 

Replikasi I Pengulangan 1 1,178 0.902 0,505 

Pengulangan 2 1,106 0.905 0,575 

Replikasi II Pengulangan 1 1,205 0.875 0,458 

Pengulangan 2 1,212 0.880 0,432 

Replikasi III Pengulangan 1 1,200 0.810 0,515 

Pengulangan 2 1,210 0.850 0,520 

Rata - rata 1,185 0,870 0,500 

 

 

b. Hasil perhitungan efektivitas variasi waktu aerasi 15, 30 dan 45 menit 
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Setelah mendapatkan hasil pengukuran kadar besi (Fe) sebelum dan sesudah, 

maka dilanjutkan dengan perhitungan efektivitas dengan cara manual. Berikut 

merupakan rumus untuk mendapatkan efektivitas :  

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛 − ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛
 𝑥 100%  

Hasil perhitungan efektivitas variasi waktu aerasi 15, 30 dan 45 menit dapat dilihat 

pada tabel 6 (perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 13) : 

Tabel 6 

Hasil Perhitungan Efektivitas Variasi Waktu Aerasi 15, 30 Dan 45 Menit 

 

Perlakuan Hasil Sebelum 

Perlakuan 

(mg/l) 

Hasil Sesudah 

Perlakuan 

(mg/l) 

 

Efektivitas 

(%) 

15 Menit 3,125 1,185 62  

30 Menit 3,125 0,870 72  

45 Menit 3,125 0,500 84 

 

Dari hasil perhitungan efektivitas tersebut diatas didapatkan bahwa variasi 

waktu 15 menit memiliki efektivitas 62% atau dapat menurunkan 1,940 mg/l/15 

menit. Waktu 15 menit dikatakan tidak efektif karena tidak dapat menurunkan 

kadar besi hingga sama dengan standar atau dibawah standar yaitu 1 mg/l. Untuk 

variasi waktu 30 menit memiliki efektivitas 72% atau dapat menurunkan kadar besi 

(Fe) sebesar 2,255 mg/lt/30 menit. Waktu 30 menit dikatakan efektif karena hasil 

pengukuran kadar besi (Fe) nya sebesar 0,870 mg/l atau dapat menurunkan kadar 

besi hingga dibawah standar yaitu 1 mg/l. Dalam arti kata lain dengan waktu yang 

lebih sedikit dapat menurunkan kadar besi (Fe) yang sudah sesuai standar. Namun, 

dilihat dari besaran % efektivitas, yang paling efektif untuk menurunkan kadar besi 

(Fe) pada air adalah 45 menit aerasi. Hal ini dikarenakan waktu 45 menit aerasi 

dapat menurunkan kadar besi hingga 2,625 mg/l/45 menit. Hal tersebut karena hasil 
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pengukuran kadar besi (Fe) pada waktu 45 menit sebesar 0,500 mg/l atau dapat 

menurunkan kadar besi hingga dibawah standar yaitu 1 mg/l. 

c. Hasil perhitungan perbedaan efektivitas waktu aerasi 15, 30 dan 45 menit 

Setelah mendapatkan hasil efektivitas dilanjutkan dengan menghitung 

perbedaan efektivitas variasi waktu satu dengan lainnya. Hasil perhitungan 

perbedaan efektivitas variasi waktu aerasi 15, 30 dan 45 menit dapat dilihat pada 

tabel 7 :  

Tabel 7 

Hasil Perhitungan Perbedaan Efektivitas Variasi Waktu Aerasi  

15, 30 Dan 45 Menit 

 

 (I) 

Perlakuan 

(J) 

Perlakuan 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

15 Menit 
30 Menit .314833* .0268807 .000 .256265 .373401 

45 Menit .684333* .0268807 .000 .625765 .742901 

30 Menit 
15 Menit -.314833* .0268807 .000 -.373401 -.256265 

45 Menit .369500* .0268807 .000 .310932 .428068 

45 Menit 
15 Menit -.684333* .0268807 .000 -.742901 -.625765 

30 Menit -.369500* .0268807 .000 -.428068 -.310932 

 

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa yang paling besar perbedaan 

efektivitasnya adalah perlakuan efektivitas 45 menit – efektivitas perlakuan 15 

menit yaitu dengan mean difference paling besar yaitu 0.684333.  

d. Hasil pemeriksaan suhu dan pH sebelum dan sesudah perlakuan 

Pada penelitian ini suhu dan pH merupakan variabel pengganggu selain musim. 

Maka dari itu peneliti melakukan pengukuran suhu dan pH pada setiap kali 

perlakuan dan replikasi. Perlakuan dilakukan di Ruang Workshop IV Jurusan 

Kesehatan Lingkungann dalam keadaan AC ruangan mati. Pengukuran suhu 
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dilakukan dengan menggunakan thermometer air dan pengukuran pH dilakukan 

dengan menggunakan pH universal. Berikut merupakan hasil pengukuran suhu dan 

pH :  

Tabel 8 

Hasil Pengukuran Suhu dan pH Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

 

Perlakuan Replikasi Suhu (oC) pH 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

15 menit I 27 27 6 6 

II 27 27 7 7 

III 26 26 6 6 

Rata – rata 26,6 26,6 6 6 

30 menit I 26 26 7 7 

 II 26 26 7 7 

 III 26 26 7 7 

Rata – rata 26 26 7 7 

45 menit I 28 28 6 6 

 II 28 28 6 6 

 III 27 27 6 6 

Rata – rata 27,6 27,6 6 6 

Rata – rata total 27 27 6 6 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, rata – rata suhu air yang didapatkan 

sebelum perlakuan adalah 27oC dan pH air yang didapatkan adalah 6. Lalu sesudah 

perlakuan rata – rata suhu dan pH yang didapatkan setelah perlakuan secara 

berurutan adalah 27oC dan 6. 

e. Hasil pemeriksaan bau kaporit sebelum dan sesudah dilewatkan pada media 

filter 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kaporitisasi yang menimbulkan bau 

pada air sehingga pada media filter menggunakan arang aktif, selain untuk filter 

kimia arang aktif juga berguna untuk menurunkan bau. Maka dari itu untuk 

pemeriksaan bau peneliti menggukur dengan cara mencari responden dan meminta 

pendapat responden mengenai perbandingan bau air yang telah di kaporitisasi 
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sebelum dilewatkan pada media filter dan sesudah dilewatkan pada media filter. 

Responden untuk pemeriksaan bau ini adalah 10 orang mahasiswa Jurusan 

Kesehatan Lingkungan yang diambil secara acak. Berikut merupakan persentase 

hasil pendapat responden mengenai bau kaporit pada air (untuk jawaban responden 

serta data responden secara detail dapat dilihat pada lampiran 14)  :  

Tabel 9 

Persentase Jawaban Responden Terkait Dengan Penurunan Bau Kaporit Sebelum 

Dan Setelah Perlakuan 

 

Perlakuan Waktu  Aerasi 

 15 menit 30 Menit 45 Menit 

Sebelum 

Dilewatkan 

Ke Media 

Filter 

Bau 100% 100% 0% 

Sedikit Bau 0% 0% 80% 

Tidak Bau 0% 0% 20% 

Sesudah 

Dilewatkan 

Ke Media 

Filter 

Bau 10% 10% 0% 

Sedikit Bau 20% 20% 0% 

Tidak Bau 70% 70% 100% 

 

5. Analisis data 

Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium dilanjutkan dengan 

melakukan uji statistik pada aplikasi komputer. Uji yang pertama kali dilakukan 

adalah uji Kolmogorov – Smirnov Test (K – S). Uji (K – S)  yang dilakukan adalah 

one sample Kolmogorov – Smirnov Test hal ini karena sampel yang diujikan adalah 

hasil sesudah perlakuan saja sedangkan hasil sebelum perlakuan tidak diuji, hal ini 

dikarenakan peneliti hanya ingin membandingkan efektivitas variasi waktu aerasi 

15, 30 dan 45 menit dan bukan membandingkan sebelum dengan sesudah.  

Dari uji Kolmogorov – Smirnov Test (K – S) yang dilakukan menunjukkan hasil 

sig. 0,724 atau sig > 0,05 yang berarti Ho diterima dan data berdistribusi normal 

atau identik. Setelah mengetahui normalitas data dilanjutkan dengan melakukan uji 
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homogenitas data dengan menggunakan uji Levene Test setelah dilakukan uji 

homogenitas data didapatkan sig. 0,169 atau sig > 0,05 yang berarti Ho diterima dan 

data homogen. Setelah mengetahui normalitas data dan homogenitas data barulah 

peneliti bisa menentukan uji yang akan digunakan. Dalam hal ini data berdistribusi 

normal dan homogen maka uji yang dilakukan adalah uji anova. Karena perlakuan 

lebih dari satu uji yang digunakan adalah two way anova dengan analisis univariat. 

Selain di uji dengan anova data juga di uji dengan post hoc untuk mengetahui 

seberapa signifikan perbedaan antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya.  

Hasil uji anova  menunjukan bahwa nilai sig. yaitu 0,000 atau sig < 0,05 yang 

berarti berarti Ho ditolak atau ada pengaruh variasi waktu kontak aerasi terhadap 

penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali. Hasil uji post hoc LSD perbandingan 

masing – masing waktu perlakuan semua sig. perlakuan sama yaitu 0,000 Hal ini 

berarti seluruh perlakuan berbeda secara signifikan antara perlakuan satu dengan 

perlakuan lainnya. Untuk melihat waktu yang paling efektif dalam menurunkan 

kadar besi pada air sumur gali dapat dilihat dari mean difference pada uji post hoc 

LSD. Waktu yang paling efektif adalah waktu aerasi 45 menit dengan mean 

difference paling besar yaitu 0,684333. 

 

B. Pembahasan 

1. Kombinasi metode bubble aerasi - kaporitisasi dan filtrasi arang aktif 

dalam penurunan kadar besi (fe) pada air sumur gali  

Kombinasi metode pengolahan air dengan bubble aerator – kaporitisasi dan 

filtrasi arang aktif digunakan untuk menurunkan kadar besi (Fe) dalam air sumur 

gali. Dalam pemeriksaan kadar besi sebelum mendapatkan perlakuan didapatkan 

hasil kadar besi sebesar 3,125 mg/l. Kadar besi tersebut melebihi standar menurut 
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Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017  bahwa standar kadar besi (Fe) 

dalam air bersih untuk keperluan hygiene sanitasi adalah sebesar 1 mg/l. Hal 

tersebut berarti air sumur ini dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini.  

Sumur yang diambil sampel airnya untuk penelitian ini berada di pinggir aliran 

sungai Rangda Sidakarya. Jarak sumur dari bibir sungai sekitar 1 meter dengan 

kedalaman sumur 6  meter. Air sumur tersebut mengandung kadar besi yang tinggi 

disebabkan karena proses alami dalam tanah serta limpasan air sungai yang masuk 

kedalam air tanah sehingga memperngaruhi kualitas kimia air tanah. 

Air sumur gali yang digunakan sebagai sampel memiliki ciri – ciri fisik berbau 

amis, berwarna kuning kecokelatan dan menimbulkan kerak kuning pada bibir 

sumur. Hal ini karena adanya kandungan ion besi (Fe) pada air tersebut. Pemilik 

sumur gali memanfaatkan air sumurnya untuk keperluan hygiene sanitasi seperti 

mandi, mencuci dan menyiram kandang babi. Pemilik sumur tidak menggunakan 

air sumur untuk memasak dan minum karena telah menyadari bahwa kondisi fisik 

air sumur tidak baik secara estetika seperti keruh dan bau.  

Logam besi (Fe) merupakan salah satu jenis logam berat esensial dimana dalam 

jumlah tertentu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Namun bila kadar besi (Fe) 

melebihi baku mutu maka dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. Besi dengan konsentrasi tertentu dalam air dapat menimbulkan rasa 

atau bau logam pada air tersebut. Hal ini dapat merusak estetika air untuk digunakan 

sehari-hari. Kandungan logam berat yang menumpuk pada air akan masuk ke dalam 

sistem rantai makanan. Logam Fe yang terakumulasi dalam tubuh dapat 

menimbulkan efek kesehatan bagi manusia yang mengganggu proses metabolisme 

tubuh (Rahmawati, Joko dan Astorina, 2016).  
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Peneliti melakukan tiga kali perlakuan dengan masing – masing perlakuan tiga 

kali replikasi dan dua kali pengulangan pengukuran. Setelah melakukan perlakuan 

pertama, kedua dan ketiga dengan tiga kali replikasi sampel langsung diperiksa di 

Lab Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah dan mendapat hasil secara berturut – 

turut 1,185 mg/l, 0,870 mg/l, dan 0,500 mg/l. Hal ini berarti perlakuan pertama 

selama 15 menit aerasi dosis kaporit 2 mg/l dan ketebalan media filter arang aktif  

50 cm dapat menurunkan kadar besi sebesar 1,940 mg/l dengan efektivitas 

penurunan sebesar 62 %. Perlakuan kedua 30 menit aerasi dosis kaporit 2 mg/l dan 

ketebalan media filter arang aktif 50 cm dapat menurunkan kadar besi sebesar 2,255 

mg/l dengan efektivitas penurunan sebesar 72 %, dan perlakuan ketiga 45 menit 

aerasi dosis kaporit 2 mg/l dan ketebalan media filter arang aktif 50 cm dapat 

menurunkan kadar besi sebesar 2,626 mg/l dengan efektivitas penurunan sebesar 

84 %.  

Dilihat dari segi angka efektivitas ketiga perlakuan yang dilakukan, perlakuan 

yang paling efektif untuk menurunkan kadar besii (Fe) adalah perlakuan ketiga 

yaitu 45 menit aerasi dengan dosis kaporit 2 mg/l dan ketebalan arang aktif 50 cm 

dengan efektivitas sebesar 84 %, perlakuan kedua 30 menit aerasi dengan dosis 

kaporit 2 mg/l dan ketebalan arang aktif 50 cm dengan efektivitas sebesar 72%, 

sementara yang terakhir adalah perlakuan pertama 15 menit aerasi dengan dosis 

kaporit 2 mg/l dan ketebalan arang aktif 50 cm dengan efektivitas penurunan 

sebesar 62%.  

Hal tersebut diatas dilihat dari segi angka efektivitas, namun bila dilihat dari 

efektivitas penerapannya di masyarakat perlakuan yang paling efektif adalah 

perlakuan yang kedua 30 menit aerasi dengan dosis kaporit 2 mg/l dan ketebalan 
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arang aktif 50 cm dengan efektivitas sebesar 72%, hal ini karena dilihat dari segi 

angka efektivitas penurunan besi (Fe) yang dihasilkan cukup tinggi. Selain itu jika 

dilihat dari segi waktu, perlakuan ini hanya memerlukan waktu 30 menit dan sudah 

mendapatkan hasil kadar besi (Fe) dibawah standar atau ambang batas yaitu 0,870 

mg/l yang mana menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 32 

Tahun 2017 kadar besi (Fe) dalam air untuk keperluan hygiene sanitasi maksimal 

adalah 1 mg/l.  

Untuk perlakuan yang pertama yaitu 15 menit aerasi dengan dosis kaporit 2 

mg/l dan ketebalan arang aktif 50 cm dengan efektivitas sebesar 62%, kurang 

efektif diterapkan di masyarakat. Dilihat dari segi efektivitas penurunan memang 

perlakuan pertama efektif menurunkan kadar besi (Fe) dari 3,125 mg/l menjadi 

1,185 mg/l, namun angka tersebut masih diatas standar kadar besi (Fe) didalam air  

untuk keperluan hygiene sanitasi yaitu 1 mg/l. Sementara, untuk perlakuan yang 

terakhir yaitu 45 menit aerasi dengan dosis kaporit 2 mg/l dan ketebalan arang aktif 

50 cm dengan efektivitas sebesar 84%, kurang tepat untuk diterapkan di masyarakat 

hal ini dilihat dari segi waktu aerasi yang terlalu lama sehingga memakan banyak 

waktu untuk menghasilkan air yang kadar besinya 0,05 mg/l.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2013) mengenai 

Penurunan Kadar Besi (Fe) Pada Air Sumur Secara Pneumatic System dengan 

variasi waktu 5, 10, 15, 20, dan 25 menit aerasi menyatakan bahwa lama waktu 

injeksi udara 5 menit, kandungan Fe mampu diturunkan dari 1,65 mg/l menjadi 1,47 

mg/l. Untuk lama waktu injeksi udara 10 menit, kandungan Fe mampu diturunkan 

dari 1,65 mg/l menjadi 1,32 mg/l, untuk lama waktu injeksi udara 15 menit, 

kandungan Fe mampu diturunkan dari 1,65 mg/l menjadi 1,15 mg/l, untuk lama 
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waktu injeksi udara 20 menit, kandungan Fe mampu diturunkan dari 1,65 mg/l 

menjadi 0,91 mg/l, untuk lama waktu injeksi udara 25 menit, kandungan Fe mampu 

diturunkan dari 1,65 mg/l menjadi 0,69 mg/l.  Lama waktu yang efektif dalam 

Pneumatic system untuk menurunkan kandungan Fe adalah 20 menit sehingga 

dapat memenuhi ambang batas yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 416/MENKES/PER/IX/1990 untuk air bersih 

sebesar 1 mg/l. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2012) mengenai Cascade 

Aerator Dan Bubble Aerator Dalam Menurunkan Kadar Mangan Air Sumur Gali 

menyatakan bahwa Penggunaan bubble aerator selama 30 menit dapat menurunkan 

kadar Mn air sumur gali dari 1,65 mg/l menjadi 0,43 mg/l atau sebesar 1,22 mg/l , 

hasil ini belum sesuai dengan baku mutu menurut Kepmenkes No 

907/Menkes/VII/SK/2002, yaitu 0,1 mg/l.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Batara, Zaman dan Oktiawan (2017) 

tentang Pengaruh Debit Udara Dan Waktu Aerasi Tehadap Efisiensi Penurunan 

Besi Dan Mangan Menggunakan Diffuser Aerator Pada Air Tanah, menyatakan 

bahwa penggunaan diffuser aerator dapat menurunkan kadar besi dari 3,57 mg/l 

menjadi 1,60 mg/l atau sebesar 1,97 mg/l dalam waktu kontak aerasi selama 60 

menit.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mubarak (2016) mengenai 

Keefektifan Waktu Aerasi Menggunakan Bubble Aerator Dalam Menurunkan 

Kadar Besi (Fe) Air Sumur Desa Kebarongan Kemranjen  Banyumas variasi waktu 

aerasi menggunakan bubble aerator selama 10 menit dapat menurunkan kadar besi  

dari 1,94 mg/l menjadi 1,76 mg/l, 20 menit dari 1,94 mg/l menjadi 1,39 mg/l,  30 
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menit dari 1,95 mg/l menjadi 1,01 mg/l, 40 menit dari 1,96 mg/l menjadi 0,53 mg/l, 

50 menit  dari 1,96 mg/l menjadi 0,56 mg/l dan 60 menit dari 1,96 mg/l menjadi 

0,58 mg/l.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Trisetyani dan Sutrisno (2014) 

mengenai Penurunan Kadar Fe Dan Mn Pada Air Sumur Gali Dengan Aerasi 

Gelembung Udara Di Desa Siding Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban 

menyatakan bahwa dari tiga variasi waktu untuk menurunkan kadar besi yaitu 20, 

40 dan 60 Menit , kadar besi sebelum adalah 3,1 mg/l secara berurutan kadar besi 

yang dihasilkan setelah mendapat perlakuan selama 20, 40 dan 60 menit adalah 

0,4105 mg/l, 0.1179 mg/l, dan 0,1691 mg/l.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azzahrah dan Susilawaty (2013) 

mengenai  Efektivitas Pembubuhan Kaporit Dalam Menurunkan Kadar Zat Besi 

(Fe) Pada Air Sumur Gali menyatakan bahwa pembubuhan dosis kaporit efektif 

dalam menurunkan kadar besi (Fe) pada air sumur gali dengan dosis 1,5 mg/l 

dengan waktu kontak 30, 60, serta 90 menit mendapatkan hasil berturut – turut 16,6 

% , 24,75 %  dan 37,12 % . Dengan dosis 2,0 mg/l dengan waktu kontak 30, 60, 

serta 90 menit mendapatkan hasil berturut – turut 22,6 % , 32,17 %  dan 49,00 % . 

Yang terakhir dengan dosis 2,5 mg/l dengan waktu kontak 30, 60, serta 90 menit 

mendapatkan hasil berturut – turut 28,37 % , 45,70 %  dan 50,16 % .  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2010) mengenai Removal 

Kadar Besi (Fe) dalam Air Bersih Secara Spray Aerator di Sertai Pembubuhan 

Kaporit menyatakan bahwa Kadar besi (Fe) air bersih sebelum dilakukan perlakuan 

sebesar 4,045 mg/liter Kadar besi (Fe) air bersih tahap pertama dengan 

pembubuhan kaporit 5 mg/liter sebelum diaerasi sebesar 3,0190 mg/liter, setelah 
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dilakukan aerasi menggunakan nozel diameter 1,2 mm rata – rata 1,3970 mg/liter 

dan diameter nozel 1,5 mm rata-rata 1,1426 mg/liter. Kadar besi (Fe) air bersih 

tahap kedua setelah pembubuhan kaporit 10 mg/liter sebelum diaerasi sebesar 3,494 

mg/liter, setelah dilakukan aerasi menggunakan nozel diameter 1,2 mm rata-rata 

1,2102 mg/liter, dan nozel diameter 1,5 mm rata – rata 1,1982 mg/liter. 

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Ermawan, Prayogo dan Cahya 

(2013) mengenai  Studi Efektifitas Filter Penjernih Air Tanah Menggunakan Media 

Zeolite, Karbon Aktif, Pasir Silika, Dan Kerikil Untuk Mengurangi Kadar 

Parameter Pada Kualitas Air Minum menyatakan bahwa variasi letak filter arang 

aktif-pasir silika-zeolit-kerikil menjadi alternatif variasi pemilihan terbaik karena  

dapat menurunkan kadar besi dari 1 mg/l menjadi 0.039 mg/l.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Astuti (2005) mengenai 

Kombinasi Media Filter Untuk Menurunkan Kadar Besi (Fe) Kadar Fe sebelum 

dilakukan penyaringan (kontrol) rata-rata 1,08 mg/l. setelah dilakukan penyaringan 

untuk pasir-zeolit 0,07 mg/l, pasir-karbon aktif 0,08 mg/l dan zeolit-karbon aktif 

0,10 mg/l. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sujarwanto (2014) mengenai 

Keefektifan Media Filter Arang Aktif Dan Ijuk Dengan Variasi Lama Kontak 

Dalam Menurunkan Kadar Besi Air Sumur Di Pabelan Kartasura Sukoharjo 

kombinasi media filter arang aktif dan ijuk dengan variasi waktu kontak 4, 5, dan 6 

menit berturut – turut dapat menurunkan kadar besi (Fe) dari  0,8 mg/lt menjadi 

0,51 mg/l, 0,44 mg/l dan 0,3 mg/l. 

Dari penelitian – penelitian diatas metode aerasi, filtrasi dan kaporitisasi 

dipisah – pisah dalam menurunkan kadar besi (Fe) dan hasilnya masih ada metode 
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atau variasi perlakuan yang kurang efektif untuk menurunkan kadar besi (Fe). 

Namun ada pula metode yang digabung seperti aerasi – filtrasi atau aerasi – 

kaporitisasi saja dan hasilnya masih ada yang kurang efektif dalam menurunkan 

kadar besi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mengkombinasikan ketiga 

metode tersebut (aerasi – kaporitisasi dan fitrasi) agar penurunan kadar besi pada 

air dapat diturunkan secara maksimal. Setelah mengkombinasikan ketiga metode 

tersebut dengan variasi waktu aerasi yang berbeda hanya dua variasi waktu yaitu 

30 menit aerasi dan 45 menit aerasi yang dapat menurunkan kadar besi (Fe) sampai 

dibawah standar atau nilai ambang batas, sementara untuk variasi waktu 15 menit 

belum dapat menurunkan kadar besi (Fe) sampai dibawah nilai ambang batas. Dari 

hasil penelitian ini variasi waktu aerasi yang paling efektif diterapkan di masyarakat 

adalah variasi waktu aerasi 30 menit karena waktu 30 menit cukup singkat dan 

sudah dapat menurunkan kadar besi (Fe) sampai dibawah nilai ambang batas.  

2. Perbedaan efektivitas kombinasi metode bubble aerasi - kaporitisasi dan 

filtrasi arang aktif dalam penurunan kadar besi (fe) pada air sumur gali 

Perbedaan efektivitas kombinasi metode aerasi – kaporitisasi dan filtrasi 

dengan variasi waktu kontak aerasi dapat dilihat dari uji post hoc. Seberapa 

signifikan perbedaan variasi waktu kontak aerasi saling berpengaruh terhadap 

penurunan kadar besi (Fe) diuji dengan menggunakan uji post hoc untuk melihat 

LSD nya.  

Perbandingan antara variasi waktu 15 dan 30 menit menunjukkan nilai sig. 

0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi 

waktu aerasi 15 menit dan 30 menit dalam penurunan kadar besi (Fe).  

Perbandingan antara variasi waktu 15 dan 45 menit menunjukkan nilai sig. 0,000 
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hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi waktu 

aerasi 15 menit dan 45 menit dalam penurunan kadar besi (Fe). Perbandingan antara 

variasi waktu 30 dan 15 menit menunjukkan nilai sig. 0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 

Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi waktu aerasi 30 menit dan 15 menit 

dalam penurunan kadar besi (Fe). Perbandingan antara variasi waktu 30 dan 45 

menit menunjukkan nilai sig. 0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada 

perbedaan signifikan variasi waktu aerasi 30 menit dan 45 menit dalam penurunan 

kadar besi (Fe). Perbandingan antara variasi waktu 45 dan 15 menit menunjukkan 

nilai sig. 0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan 

variasi waktu aerasi 45 menit dan 15 menit dalam penurunan kadar besi (Fe). Serta 

perbandingan antara variasi waktu 45 dan 30 menit menunjukkan nilai sig. 0,000 

hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi waktu 

aerasi 45 menit dan 30 menit dalam penurunan kadar besi (Fe). Setelah melihat hasil 

sig. diatas maka seluruh perlakuan berbeda secara signifikan antara perlakuan satu 

dengan perlakuan lainnya.   

Untuk melihat waktu yang paling efektif dalam menurunkan kadar besi pada 

air sumur gali dapat dilihat dari mean difference pada uji post hoc LSD. Waktu yang 

paling efektif adalah waktu aerasi 45 menit dengan mean difference paling besar 

yaitu 0,684333.  

3. Kualitas air ditijau dari suhu, pH dan bau 

a. Suhu air 

 Pengukuran suhu air sangat penting dilakukan karena suhu air dapat 

mempengaruhi reaksi oksidasi reduksi pada air dan mempengaruhi kelarutan gas 

pada air. Rata – rata suhu air yang didapatkan sebelum perlakuan adalah 27oC. Lalu 
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sesudah perlakuan rata – rata suhu yang didapatkan setelah perlakuan adalah 27oC. 

Keberadaan suhu dalam air dapat mempengaruhi kadar besi (Fe) yang terdapat 

dalam air. 

 Menurut teori yang dikemukakan oleh Effendi, H (2003) menyatakan bahwa 

suhu air tanah normal adalah sekitar 24oC. Hal ini berarti suhu air yang didapat 

terlalu tinggi.  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, 

Kadir dan Amalia (2014) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Besi 

(Fe) Pada Air Sumur Gali  menyatakan bahwa suhu > 250C membuat kadar besi 

(Fe) dalam air tinggi atau tidak memenuhi syarat. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Effendi, H (2003) yang 

menyatakan bahwa peningkatan suhu didalam air mengakibatkan viskositas, reaksi 

kimia, evaporasi dan volatilisasi. Peningkatan suhu juga menyebabkan penurunan 

kelarutan gas dalam air misalnya gas O2, CO2, N2, CH4 dan sebagainya. Selain itu 

peningkatan suhu perairan menyababkan terjadinya peningkatan konsumsi oksigen 

oleh oganisme aquatik sebesar 2 – 3 kali lipat. Maka dari itu kenaikan temperatur 

air dapat mengguraikan derajat kelarutan mineral sehingga kelarutan Fe pada air 

tinggi.  

Suhu yang tinggi kebanyakan disukai oleh mikro organisme untuk melakukan 

aktivitasnya, yaitu dekomposisi bahan organik. Semakin banyak dekomposisi 

bahan organik, semakin banyak pula oksigen terlarut yang dibutuhkan dan akan 

menyebabkan kondisi anaerob sehingga kelarutan besi akan meningkat. Hal ini juga 

dikarenakan sumur gali tersebut ditutup atau berada didalam rumah yang berakibat 

tidak terjadinya kontak langsung dengan sinar matahari sehingga kadar 

karbondioksida (CO2) meningkat dan mengakibatkan kadar oksigen dalam air 



64 
 

tersebut menjadi berkurang (anaerob) maka unsur Fe akan tinggi (Kurniawan, Kadir 

dan Amalia, 2014). 

b. pH air 

Pengukuran pH air sangat penting dilakukan karena pH air dapat 

mempengaruhi reaksi oksidasi reduksi pada air dan mempengaruhi kelarutan gas 

pada air. Selain itu  adanya pH dalam air dapat menyebabkan kelarutan logam yang 

tinggi pada air. Penggunaan kaporit pada penelitian ini juga dapat mempengaruhi 

pH dalam air karena kaporit bersifat asam. Rata – rata pH air yang didapatkan 

sebelum perlakuan adalah 6. Lalu sesudah perlakuan rata – rata pH yang didapatkan 

setelah perlakuan adalah 6. Keberadaan pH dalam air dapat mempengaruhi kadar 

besi (Fe) yang terdapat dalam air. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Effendi, H (2003) menyatakan bahwa 

pH air tanah normal adalah 6. Hal ini berarti pH air sampel yang digunakan normal.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Kadir dan Amalia (2014) 

mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kadar Besi (Fe) Pada Air Sumur 

Gali  menyatakan bahwa pH air yang  < 6 dan > 8 dapat mempengaruhi reaksi logam 

dan membuat kadar besi (Fe) dalam air menjadi tinggi.  

Selanjutnya adalah pH teori yang dikemukakan oleh Effendi, H (2003) yang 

menyatakan bahwa sebagian besar biota aquatik sensitif terhadap perubahan pH, 

pH yang rendah akan menyebabkan bakteri pembantu oksidasi reduksi logam besi 

menjadi bekerja optimum sehingga menyebabkan kelarutan ion besi (fe) pada air 

menjadi tinggi.  

Proses oksidasi dan reduksi besi biasanya melibatkan bakteri sebagai mediator. 

Bakteri kemosintesis Thiobacillus dan Ferrobacillus memiliki sistem enzim yang 
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dapat mentransfer elektron dari ion ferro kepada oksigen. Transfer elektron ini 

menghasilkan ion ferri air dan energi bebas yang digunakan untuk tsintesis bahan 

organik dan karbondioksida. Bakteri kemosintesis bekerja secara optimum pada pH 

5–6. Metabolisme bakteri lain yang terdapat dalam air seperti bakteri Desulfovibrio 

menghasilkan H2SO4 yang dapat melarutkan besi.  

c. Bau kaporit pada air 

Setelah perlakuan 15 menit dan 30 menit aerasi 100 % responden menyatakan 

bahwa bau kaporit masih ada pada air sumur gali yang digunakan sebagai sampel. 

Lalu setelah dilewatkan pada media filter 10% responden menjawab bau, 20% 

menjawab sedikit bau dan 70% menjawab tidak bau. Setelah perlakuan 45 menit 

aerasi 80% responden menyatakan bahwa sedikit bau kaporit masih ada pada air 

sumur gali yang digunakan sebagai sampel dan 20% responden menyatakan tidak 

bau. Lalu setelah dilewatkan pada media filter 10% responden menjawab bau, 20% 

menjawab sedikit bau dan 70% menjawab tidak bau. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa setelah aerasi 15 dan 30 menit 100% air 

masih berbau kaporit, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya waktu aerasi 

sehingga bau kaporit belum benar – benar menguap dan hiang. Sementara setelah 

aerasi 45 menit bau kaporit mulai menghilang 80% responden menyatakan bau 

kaporit masih sedikit dan 20% lainnya menjawab tidak bau. Hal ini karena waktu 

aerasi yang cukup lama sehingga menyebabkan bau kaporit sudah menguap dan 

menghilang.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengkombinasikan media filter arang aktif salah 

satunya untuk menurunkan kadar bau kaporit pada air. Setelah perlakuan 15 menit 

dan 30 menit aerasi lalu dilewatkan pada media filter 70% responden mengatakan 
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bau kaporit sudah hilang, 20% menyatakan masih sedikit bau dan 10% lainnya 

masih mengatakan bau. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya  waktu aerasi 

sebelumnya, kurangnya penyerapan bau dari arang aktif akibat kurang waktu 

kontak serta tingkat kepekaan penciuman dari responden. Setelah perlakuan 45 

menit aerasi lalu dilewatkan pada media filter 100% responden mengatakan bau 

kaporit sudah hilang. Hal ini jelas dapat dilihat dari setelah aerasi bau kaporit hanya 

sedikit lalu dilewatkan lagi pada media filter maka bau kaporit menghilang total. 

Dari ketiga perlakuan tersebut dapat disimpulkan bahwa media filter arang aktif 

dapat menurunkan 80% bau kaporit. Dan perlakuan yang paling efektif 

menghilangkan bau kaporit adalah aerasi 45 menit lalu dilewatkan pada media 

filter. Efektivitas arrang aktif tersebut sejalan dengan pernyataan yang dinyatakan 

oleh piogama, (2009) dalam Hiroyuki, Hayati dan Atmoko, (2013) bahwa fungsi 

utama arang aktif adalah Menyaring/menghilangkan bau, warna, zat pencemar 

dalam air, sebagai pelindung dan penukaran resin dalam alat/penyulingan air.  

4. Hasil analisis data 

Dari uji Kolmogorov – Smirnov Test (K – S) yang dilakukan menunjukkan 

hasil sig. 0,724 atau sig > 0,05 yang berarti Ho diterima dan data berdistribusi 

normal atau identik. Setelah mengetahui normalitas data dilanjutkan dengan 

melakukan uji homogenitas data dengan menggunakan uji Levene Test setelah 

dilakukan uji homogenitas data didapatkan sig. 0,169 atau sig > 0,05 yang berarti 

Ho diterima dan data homogen. Setelah mengetahui normalitas data dan 

homogenitas data peneliti dapat menentukan uji yang akan digunakan.  

Dalam hal ini data berdistribusi normal dan homogen maka uji yang dilakukan 

adalah uji anova. Karena perlakuan lebih dari satu uji yang digunakan adalah two 
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way anova dengan analisis univariat. Selain di uji dengan anova data juga di uji 

dengan post hoc untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan antara perlakuan 

satu dengan perlakuan lainnya. Hasil uji anova  menunjukan bahwa nilai sig. yaitu 

0,000 atau sig < 0,05 yang berarti berarti Ho ditolak atau ada pengaruh variasi waktu 

kontak aerasi terhadap penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali.  

Perbedaan efektivitas kombinasi metode aerasi – kaporitisasi dan filtrasi 

dengan variasi waktu kontak aerasi dapat dilihat dari uji post hoc. Seberapa 

signifikan perbedaan variasi waktu kontak aerasi saling berpengaruh terhadap 

penurunan kadar besi (Fe) diuji dengan menggunakan uji post hoc untuk melihat 

LSD nya.  

Perbandingan antara variasi waktu 15 dan 30 menit menunjukkan nilai sig. 

0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi 

waktu aerasi 15 menit dan 30 menit dalam penurunan kadar besi (Fe).  

Perbandingan antara variasi waktu 15 dan 45 menit menunjukkan nilai sig. 0,000 

hal ini berarti sig. 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi waktu 

aerasi 15 menit dan 45 menit dalam penurunan kadar besi (Fe). Perbandingan antara 

variasi waktu 30 dan 15 menit menunjukkan nilai sig. 0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 

Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi waktu aerasi 30 menit dan 15 menit 

dalam penurunan kadar besi (Fe). Perbandingan antara variasi waktu 30 dan 45 

menit menunjukkan nilai sig. 0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada 

perbedaan signifikan variasi waktu aerasi 30 menit dan 45 menit dalam penurunan 

kadar besi (Fe). Perbandingan antara variasi waktu 45 dan 15 menit menunjukkan 

nilai sig. 0,000 hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan 

variasi waktu aerasi 45 menit dan 15 menit dalam penurunan kadar besi (Fe). Serta 
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perbandingan antara variasi waktu 45 dan 30 menit menunjukkan nilai sig. 0,000 

hal ini berarti sig. , 0,05 Ho ditolak atau ada perbedaan signifikan variasi waktu 

aerasi 45 menit dan 30 menit dalam penurunan kadar besi (Fe). Setelah melihat hasil 

sig. diatas maka seluruh perlakuan berbeda secara signifikan antara perlakuan satu 

dengan perlakuan lainnya.   

Untuk melihat waktu yang paling efektif dalam menurunkan kadar besi pada 

air sumur gali dapat dilihat dari mean difference pada uji post hoc LSD. Waktu 

yang paling efektif adalah waktu aerasi 45 menit dengan mean difference paling 

besar yaitu 0,684333.  

5. Kelemahan penelitian 

Kelemahan penelitian ini terdiri dari beberapa hal yaitu : 

a. Tekanan aerator  

Tekanan aerator yang kecil menyebabkan debit pengolahan air juga kecil, maka dari 

itu diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan aerator yang bertekanan lebih 

besar sehingga debit air yang dapat diolah juga lebih besar dan lebih efektif 

diterapkan di masyarakat.  

b. Pemilihan media filter 

Dalam penelitian ini media filter arang aktif yang digunakan adalah arang aktif yang 

besar bentuknya dan diaktifkan sendiri. Hal ini mempengaruhi kualitas fisik sampel 

yaitu terdapat butiran – butiran arang halus yang terlarut pada sampel. Maka dari 

itu bagi peneliti selanjutnya diharapkan memilih filter arang aktif yang sesuai atau 

dapat menggunakan filter arang aktif yang besar dengan syarat pencucian arang 

harus dilakukan berulang – ulang.  

 


