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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  =  diteliti 

  =  tidak ditelti  

 

 

Gambar 1 

Kerangka Konsep 

Kualitas Air Bersih 

Fisik Kimia Biologi Radiologi 

Besi (Fe) 

Metode Kimia  Metode Fisik  

Koagolasi  Kaporitisasi  Filtrasi Aerasi Sidimentasi 

Filtrasi pasir kuarsa dan batu zeolit  

Ketebalan Media pasir 

kuarsa 10 cm dan 

batu zeolit 10 cm  

Ketebalan Media pasir 

kuarsa 20 cm dan 

batu zeolit 20 cm  

 

Ketebalan Media pasir 

kuarsa 30 cm dan 

batu zeolit 30 cm  

 

Analisa Fe  
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       Parameter air terdiri dari fisik, biologi, kimia dan radiologi. Pada penelitian 

ini parameter kimia yang dianalisis adalah kadar besi (Fe). Metode yang 

digunakan dalam penurunan kadarbesi (Fe) terdiri atas fisik yaitu filtrsi, aerasi 

dan sedimentasi dan kimia yaitu kaporitisasi dan koagolasi. 

      Dalam penelitian ini untuk menurunkan kadar besi (Fe) dilakukan dengan 

metode filtrasi yaitu dengan menggunakan kombinasi pasir kuarsa dan batu 

zeolit.Perlakuan dibedakan menjadi tiga yaitu yang pertama dengan ketebalan 

pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm, yang kedua ketebalan pasir kuarsa 20 

cm dan batu zeolit 20 cm, dan yang ketiga ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu 

zeolit 30 cm. Analisis kadar besi (Fe) diukur sebelum dan setelah mendapatkan 

perlakuan pada masing-masing media. Interprestasi data mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2017 Tentang Standar 

Baku Mutu kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk 

Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian 

Umum yang  menetapkan nilai besi (Fe) untuk keperluan higiene sanitasi kadar 

maksimum adalah 1,0 mg/L. 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian  

      Variabel merupakan sebuah konsep tentang pengertian dan hubungan 

fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Variabel adalah sebuah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 

2006). Variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait (Sugiyono, 



27 
 

2011). Variabel bebas pada penelitian ini adalah metode filtrasi menggunakan 

ketebalan pasir kuarsa dan batu zeolit. 

b.  Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah adalah kadar besi (Fe). 

c. Variabel pengganggu adalah jenis variabel yang berhubungan dengan variabel 

independen dan variabel dependen, tetapi bukan merupakan variabel 

mediator/antara (Budiman, 2011). Variabel pengganggu dalam penelitian 

adalah suhu, cuaca dan pH. 

2. Hubungan antar variabel  

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan : 

  = diteliti  

  = tidak diteliti 

 

Gambar 2 

Hubungan Antar Variabel 

 

 

Variabel Bebas 

ketebalan Pasir Kuarsa dan 

Batu Zeolit 

Variabel Terkait 

Kadar Besi (Fe) 

Variabel Pengganggu 

- Suhu 

- pH  

- Cuaca  
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3. Definisi operasional  

Tabel 1 

 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Cara Pengamatan Skala 

1 2 3 4 

Pasir 

kuarsa  

Pasir kuarsa (quartz sands) juga 

dikenal dengan nama pasir putih 

atau pasir silika (silica sand) 

merupakan hasil pelapukan batuan 

yang mengandung mineral utama 

yang berfungsi sebagai media filtrasi 

yang menghilangkan sifat fisik 

seperti kekeruhan.  Ketebalan yang 

digunakan yaitu 10 cm, 20 cm dan 

30 cm.  

 

 

 

 

Observasi  Interval 

 

Batu 

Zeolit  
Batu zeolit adalah mineral yang 

dapat menukar elektron sehingga 

dapat mengksidasi besi atau mangan 

yang larut didalam air menjadi 

bentuk yang tak larut sehingga dapat 

dipisahkan dengan filtrasi sebagai 

media menukar elektron sehingga 

dapat mengoksidasi besi yang 

terlarut dalam air menjadi bentuk 

yang tidak larut sehingga dapat 

dipisahkan dengan filtrasi. 

Ketebalan yang digunakan yaitu 10 

cm, 20 cm dan 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi  Interval  



29 
 

1 2 3 4 

Kadar besi 

(Fe)  

Besi adalah salah satu elemen 

kimiawi yang dapat ditemui pada 

hampir setiap tempat di bumi, 

senyawa besi pada umumnya 

bersifat sukar larut dan cukup 

banyak di dalam tanah. Menurut  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor. 32 Tahun 2107 

Tentang Standar Baku Mutu kesehatan 

Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan 

Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, 

Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan 

Pemandian Umum,  kadar besi untuk 

keperluan hygiene sanitasi  kadar 

maksimum yang diperoleh adalah 1,0 

mg/L. 

Laboratorium 

Kesehatan 

Lingkungan RSUP 

Sanglah 

Interval  

 

4. Hipotesis  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

      Ada perbedaan efektivitas penggunaan kombinasi pasir kuarsa dan batu zeolit 

dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan yang berbeda. 

 


