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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Kondisi lokasi penelitian  

Pengambilan sampel air dilaksanakan pada salah satu sumur warga yang 

beralamat di Jalan Sidakarya Gang Taman Suci, Desa Sidakarya, Kecamatan 

Denpasar Selatan. Air sumur gali tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan membersihkan babi. Air sumur 

gali karakteristik berbau, berwarna keruh dan kekuningan.  

Lokasi pengambilan sampel air sumur gali untuk penelitian terletak di Banjar 

Dukuh Mertajati Desa Sidakarya, berdasarkan Laporan Profil Puskesmas 1 

Denpasar Selatan tahun 2016, Desa Sidakarya terletak di Kecamatan Denpasar 

Selatan dengan luas wilayah Desa Sidakarya adalah 3,1 km
2
 dengan jumlah 

penduduk di Desa Sidakarya adalah 11.352 jiwa dan jumlah kepala keluarga yaitu 

3.329. Kepemilikan sumur gali sebagai sumber air bersih yang terdapat di Desa 

Sidakarya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 3 

Cakupan Pemenuhan Sarana Air Bersih di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar 

Selatan 

 

No  Jenis Sarana Air Bersih Jumlah Persentase (%) 

1 Sumur Gali 587 17,38 

2 PAM 2.578 76,33 

3 Penampung Air Hujan - - 

4 Sumur Pompa 212 6,27 

5 Mata Air - - 

Jumlah  3.377 99,98 
Sumber: Profil Puskesmas 1 Denpasar Selatan tahun 2016 

Kondisi sumur gali yang digunakan untuk sampel pada penelitian terdapat 

sumber pencemar di sekitar sumur seperti sumur berada di areal kandang babi dan 
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di dekat sungai. Dari hasil uji pendahuluan yang dilakukan air sumur tersebut 

mengandung besi disebabkan karena proses alami di dalam tanah dan dipengaruhi 

oleh adanya pencemaran yang disebakan oleh kondisi di sekitar sumur gali. 

Perlakuan dalam penurunan kadar besi (Fe) dilaksanakan di Workshop 

Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar dan pengukuran 

kadar besi dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah. 

Penelitian ini dilaksanakan tiga kali replikasi. Perlakuan dan pengukuran pertama 

dilaksankan pada hari Rabu, 9 Mei 2018 pengambilan sampel dilaksanakan pada 

pukul 09.00 Wita kemudian dilakukan perlakuan selanjutnya dilaksanakan 

pemeriksaan di laboratorium,  sedangkan perlakuan dan pemeriksaan kedua dan 

ketiga dilakukan pada hari Kamis 10 Mei 2018 pengambilan sampel dilaksanakan 

pada pukul 07.00 Wita, perlakuan kedua dilakukan selama satu jam kemudian 

setelah perlakuan dilakukan pencucian media, pengeringan dan merangkai 

kembali media pasir kuarsa dan batu zeolit sampai pukul 13.00, selanjutnya 

dilakukan perlakuan ketiga sampai pukul 14.00 Wita kemudian sampel di periksa 

di Laboratorium Kesehatan Lingkungan RSUP Sanglah (Hasil pemeriksaan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2) 

2. Karakteristik subjek penelitian 

Air sumur gali yang digunakan sebagai subjek penelitian memiliki 

karakteristik berbau, berwarna keruh, dan kekuningan, hal ini disebabkan karena 

adanya kandungan besi (Fe) di dalam air sumur gali. Warga yang memiliki sumur 

gali, memanfaatkan sumurnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

mandi, mencuci, memandikan babi dan air sumur tersebut tidak di konsumsi oleh 

warga. Warga tidak mengkonsumsi air sumur gali karena warga telah menyadari 
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bahwa kondisi fisik air sumur gali tersebut tidak memungkinkan untuk diminum, 

karena air berbau, berwarna keruh dan kekuningan.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penurunan kadar besi dengan 

metode filtrasi menggunakan kombinasi media pasir kuarsa dan batu zeolit untuk 

menurunkan kadar besi (Fe) pada air sumur gali. Pasir kuarsa yang dipakai 

sebagai media penyaring dicuci hingga bersih kemudian dikeringkan sedangkan 

batu zeolit dicacah menjadi butiran-butiran batu (berbentuk seperti krikil) 

berdiameter ± 1-2 cm kemudian dicuci hingga bersih dan dikeringkan. Diletakan 

pasir kuarsa dan batu zeolit pada masing-masing tempat penyaringan dengan 

ketebalan media pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm, ketebalan pasir kuarsa 

20 cm dan batu zeolit 20 cm dan ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 

cm. Tempat atau wadah penyaringan yang digunakan terbuat dari kaca dengan 

panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 70 cm, kemudian pada masing-masing 

wadah penyaring diisi dengan air sumur sebayak 10 liter. Debit air diatur sehingga 

mendapatkan waktu tinggal 30 menit. 

3. Hasil pemerikassan air sumur gali  

Air sumur gali yang dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian ini air 

sumur gali yang memiliki kadar besi (Fe) yang melebihi 1 mg/L. Pengambilan 

sampel dilaksanakan di Jalan Sidakarya Gang Taman Suci Desa Sidakarya 

Kecamatan Denpasar Selatan, air sumur tersebut memiliki kadar besi (Fe) 

melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan.  

       Sebelum diberikan perlakuan air sumur gali diperiksa suhu dan pH terlebih 

dahulu menggunakan thermometer air dan stik pH. Hasil pengukuran suhu dan pH 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:  
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a. Hasil pemeriksaan pH 

Pengukuran pH dilakukan menggunakan stik pH, berdasarkan pengukuran 

yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa hasil pengukuran pH tidak ada 

perubahan baik pH sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan media pasir 

kuarsa dan batu zeolit dengan variasi ketebalan media mendapatkan pH rata-rata 

7.  

Hasil pengukuran pH dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:  

Tabel 4 

Hasil Pengukuran pH 

 

pH 

Perlakuan Sebelum 

Replikasi 

(Sesudah 

Perlakuan) 

Permenkes RI No.32 

Tahun 2017 

  R1 R2 R3  

Pasir kuarsa 10 cm - batu 

zeolit 10 cm  
7 7 7 7 

6,5-8,5 

Pasir kuarsa 20 cm - batu 

zeolit 20 cm 
7 7 7 7 

Pasir kuarsa 30 cm - batu 

zeolit 30 cm 
7 7 7 7 

Rata-rata 7 7 7 7 

b. Hasil Pemerikasaan Suhu  

      Pengukuran suhu air dilakukan menggunakan thermometer air, dari hasil 

pengukuran yang telah dilakukan tidak ada perubahan suhu sebelum dan sesudah 

perlakuan menggunakan media pasir kuarsa dan batu zeolit dengan variasi 

ketebalan mendapatkan suhu rata-rata 27,6
0
C.  
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Hasil pengukuran pH dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut: 

Tabel 5 

Hasil Pengukuran Suhu Air 

 

Suhu (
0
C) 

Perlakuan Sebelum 
Replikasi (Sesudah 

Perlakuan) 

Permenkes RI No.32 

Tahun 2017 

  R1 R2 R3  

Pasir kuarsa 10 cm - batu 

zeolit 10 cm  
27 27 27 27 

Suhu Udara ± 3
0
C 

Pasir kuarsa 20 cm - batu 

zeolit 20 cm 
28 28 28 28 

Pasir kuarsa 30 cm - batu 

zeolit 30 cm 
28 28 28 28 

Rata-rata 27,6 27,6 27,6 27,6 

        

 Air sumur gali yang diambil kemudian diberi perlakuan, perlakuan dan 

pemeriksaan pertama dilakukan pada hari Rabu, 9 Mei 2018 dan perlakuan dan 

pemeriksaan kedua dilakukan pada hari Kamis, 10 Mei 2018.  Kemudian air 

sumur diberikan perlakuan yaitu menggunakan metode filtrasi dengan media 

penyaringan pasir kuarsa dan batu zeolit dengan variasi ketebalan yang berbeda. 

Adapun hasil pemeriksaan kadar besi (Fe) air sumur gali adalah sebagai berikut:  

c. Kadar Besi (Fe) pada Ketebalan Media Penyaringan Pasir Kuarsa 10 cm dan 

Batu Zeolit 10 cm 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan ketebalan media penyaringan pasir 

kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm adalah penggunaan batu pasir kuarsa yang 

telah dibersihkan dan penggunaan batu zeolit yang telah dicacah berdiameter ± 1-

2 cm dimasukan ke wadah penyaringan pasir kuarsa setinggi 10 cm dan batu 

zeolit setinggi 10 cm. Hasil kadar besi (Fe) air sumur gali sebelum mendapatkan 

perlakuan yaitu memiliki rata-rata 3,112 mg/L. Hal tersebut menunjukan bahwa 

kadar besi air sumur gali melebihi ambang batas yang telah ditentukan Peraturan 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2017 bahwa untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L. 

Setelah mendapatkan perlakuan kadar Fe mengalami penurunan rata-rata 0,816 

mg/L dengan efektifitas penurunan mencapai 26,22%. Adapun hasil pengukuran 

kadar besi (Fe) dengan ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 

Hasil pengukuram kadar besi (Fe) pada Ketebalan media Pasir Kuarsa 10 cm dan 

Batu Zeolit 10 cm 

 

Replikasi Pengulangan 

Ketebalan Pasir kuarsa 10 

cm adan batu zeolit 10 cm  Penurunan 

(mg/L) 

Efektivitas 

(%) Sebelum 

(mg/L) 

Sesudah 

(mg/L) 

Replikasi 1 
Pengulangan 1 3,112 2,285 0,827 26,57 

Pengulangan 2 3,112 2,305 0,807 25,93 

Replikasi 2 
Pengulangan 1 3,112 2,338 0,774 24,87 

Pengulangan 2 3,112 2,438 0,674 21,65 

Reprikasi 3 
Pengulangan 1 3,112 2,185 0,927 29,78 

Pengulangan 2 3,112 2,225 0,887 28,50 

Jumlah  18,672 13,776 4,896 157,3 

Rata-rata  3,112 2,296 0,816 26,22 

  

d. Kadar Besi (Fe) pada Ketebalan Media Penyaringan Pasir Kuarsa 20 cm dan 

Batu Zeolit 20 cm. 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan ketebalan media penyaringan pasir 

kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm adalah penggunaan batu pasir kuarsa yang 

telah dibersihkan dan penggunaan batu zeolit yang telah dicacah berdiameter ± 1-

2 cm dimasukan ke wadah penyaringan pasir kuarsa setinggi 20 cm dan batu 

zeolit setinggi 20 cm. Hasil kadar besi (Fe) air sumur gali sebelum mendapatkan 

perlakuan yaitu memiliki rata-rata 3,112 mg/L. Hal tersebut menunjukan bahwa 
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kadar besi air sumur gali melebihi ambang batas yang telah ditentukan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2017 bahwa untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L. 

Setelah mendapatakan perlakuan kadar Fe mengalami penurunan rata-rata 1,48 

mg/L dengan efektifitas penurunan mencapai 47,55%. Adapun hasil pengukuran 

kadar besi (Fe) dengan ketebalan pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Hasil pengukuram kadar besi (Fe) pada Ketebalan media  Pasir Kuarsa 20 cm dan 

Batu Zeolit 20 cm 

 

Replikasi Pengulangan 

Ketebalan Pasir kuarsa 20 

cm adan batu zeolit 20 cm  Penurunan 

(mg/L) 

Efektifitas 

(%) Sebelum 

(mg/L) 

Sesudah 

(mg/L) 

Replikasi 1 
Pengulangan 1 3,112 1,675 1,437 46,17 

Pengulangan 2 3,112 1,915 1,197 38,46 

Replikasi 2 
Pengulangan 1 3,112 1,758 1,354 43,50 

Pengulangan 2 3,112 1,480 1,632 52,44 

Reprikasi 3 
Pengulangan 1 3,112 1,310 1,802 57,90 

Pengulangan 2 3,112 1,654 1,458 46,85 

Jumlah  18,672 9,792 8,88 285,32 

Rata-rata  3,112 1,632 1,48 47,55 

 

e. Kadar Besi (Fe) pada Ketebalan Media Penyaringan Pasir Kuarsa 30 cm dan 

Batu Zeolit 30 cm 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan ketebalan media penyaringan pasir 

kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm adalah penggunaan batu pasir kuarsa yang 

telah dibersihkan dan penggunaan batu zeolit yang telah dicacah berdiameter ± 1-

2 cm dimasukan ke wadah penyaringan pasir kuarsa setinggi 30 cm dan batu 

zeolit setinggi 30 cm. Hasil kadar besi (Fe) air sumur gali sebelum mendapatkan 
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perlakuan yaitu memiliki rata-rata 3,112 mg/L. Hal tersebut menunjukan bahwa 

kadar besi air sumur gali melebihi ambang batas yang telah ditentukan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2017 bahwa untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L. 

Setelah mendapatakan perlakuan kadar Fe mengalami penurunan rata-rata 2,281 

mg/L dengan efektifitas penurunan mencapai 73,30%. Adapun hasil pengukuran 

kadar besi (Fe) dengan ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Hasil pengukuram kadar besi (Fe) pada Ketebalan media Pasir Kuarsa 30 cm dan 

Batu Zeolit 30 cm 

 

Replikasi Pengulangan 

Ketebalan Pasir kuarsa 30 

cm adan batu zeolit 

30 cm  Penurunan 

(mg/L) 

Efektivitas 

(%) Sebelum 

(mg/L

) 

Sesudah 

(mg/

L) 

Replikasi 1 
Pengulangan 1 3,112 0,924 2,188 70,30 

Pengulangan 2 3,112 0,878 2,234 71,78 

Replikasi 2 
Pengulangan 1 3,112 0,864 2,248 72,23 

Pengulangan 2 3,112 0,823 2,289 73,55 

Reprikasi 3 
Pengulangan 1 3,112 0,785 2,327 74,77 

Pengulangan 2 3,112 0,709 2,403 77,21 

Jumlah  18,672 4,983 13,68 439,84 

Rata-rata  3,112 0,830 2,281 73,30 

 

f. Hasil efektivitas dengan variasi ketebalan kombinasi pasir kuarsa dan batu 

zeolit 

Setelah dilakukan pemeriksaan kadar besi (Fe) sebelum dan sesudah 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan perhitungan efektivitas dengan cara 

manual yaitu 
Hasil  Sebelum  perlakuan  − Hasil  Sesudah  perlakuan

Hasil  Sebelum  perlakuan  
 X 100 %. Dari 
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perhitungan efektifitas yang dilakukan mendapatkan hasil ketebalan pasir kuarsa 

10 dan batu zeolit 10 cm memiliki efektivitas sebesar 26,22%, ketebalan pasir 

kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm memiliki efektivitas 47,55% dan ketebalan 

pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm memiliki efektivitas 73,30%. Dari 

perhitungan tersebut dapat dilihat perbedaan efektivitas antara ketiga ketebalan 

media, efektivitas paling tinggi yaitu ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 

30 cm 73,30% dan efektifitas yang paling rendah yaitu ketebalan pasir kuarsa 10 

cm dan batu zeolit 10 cm 26,22%.  

      Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan efektivitas antara ketebalan pasir 

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

20 cm dan ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm dilakukan 

perhitungan untuk mencari selisih antar ketiga variasi ketebalan media pasir 

kuarsa dan batu zeolit tersebut. Setelah dilakukan perhitungan perbedaan 

efektivitas yang paling besar yaitu Efektivitas pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 

30 cm – Efektivias pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm sebesar 47,09%, 

sedangkan Efektivitas pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20cm – Efektivias pasir 

kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm sebesar 21,34%  dan Efektivitas pasir kuarsa 

30 cm dan batu zeolit 30cm – Efektivias pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm 

25,75%. 

4. Analisis Data  

 Hasil dari pemeriksaan laboratorium selanjutnya dilakukan uji statistik 

dengan uji Komogrov-Smirnov Test (K-S) untuk mengetahui apakah data yang 

telah didapat berdistribusi normal atau tidak. Setelah dilakukan uji Kolmogorov-

Smirnov Test (K-S) menunjukan nilai sig. 0,558 berarti data berdistribusi normal 
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karena sig. > 0,05. Kemudian melihat Test Of Homogeny Of Variances untuk 

mengetahui apakah data yang telah didapatkan homogen atau tidak. Berdasarkan 

Test Of Homogeny Of Variances menunjukan nilai sig. 0,089 berati data tersebut 

homogen karena sig. > 0,05.  

 Setelah dilakukan uji normalitas dan homogen didapatkan hasil yaitu data 

berdistribusi normal dan homogen selanjutnya di uji One Way ANOVA. Dengan 

hipotesis nihil (H0) : tidak ada perbedaan efektivitas penggunaan kombinasi pasir 

kuarsa dan batu zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan 

yang berbeda. Hipotesis (Ha) : ada perbedaan efektivitas penggunaan kombinasi 

pasir kuarsa dan batu zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan 

ketebalan yang berbeda. Setelah dilakukan uji One Way ANOVA menunjukan nilai 

sig. 0,000, hal tersebut berarti nilai sig. < 0,05 artinya H0 ditolak sehingga ada 

perbedaan efektivitas penggunaan kombinasi pasir kuarsa dan batu zeolit dalam 

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

bermakna. Untuk mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan yang 

bermakna dilakukan uji Post Hoc.  

 Uji Post Hoc dilakukan untuk mengetahui ada perbedaan yang signifikan di 

antara kelompok perlakuan membandingkan perbedaan mean antara kelompok 

mana yang berada secara signifikan atau tidak dengan kelompok lain (α=0,05). 

Berikut adalah tabel hasil pengujian statistik Post Hoc : 

Tabel 9 

Hasil Perhitungan dengan Uji Post Hoc 

 

Kelompok p value (α=0,05) Kemaknaan 

Ketebalan 10 cm vs ketebalan 20 cm 0,000 Signifikan 

Ketebalam 10 cm vs ketebalan 30 cm 0,000 Signifikan 

Ketebalan 20 cm vs ketebalan 30 cm 0,000 Signifikan 
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 Hasil uji Normalitas data, One Way ANOVA dan uji Post Hoc selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 3. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian  

Pada penelitian ini mengambil sampel air sumur gali di Jalan Sidakarya Gang 

Taman Suci Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, kondisi air sumur yang 

di jadikan sampel memiliki karakteristik berbau, berwarna keruh dan kekuningan. 

Setelah dilakukan pemeriksaan sampel sumur gali sebelum perlakuan di peroleh 

kadar besi (Fe) sebesar 3,112 mg/L. Berdasarkan 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, kadar besi (Fe) 

untuk keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 

mg/L, jadi air sumur gali tidak memenuhi syarat karena melebili nilai ambang 

batas yang telah ditentukan.   

Pada penelitian ini menggunakan kombinasi media pasir kuarsa dan batu 

zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) dengan tiga ketebalan yang berbeda yaitu 

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

dan batu zeolit 20 cm dan ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm. 

      Media filtrasi yang dipegunakan adalah pasir kuarsa (silika) dan batu zeolit. 

Pasir kuarsa (quartz sands) juga dikenal dengan nama pasir putih atau pasir silika 

(silica sand) merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, 

seperti kuarsa dan feldspar. Pasir kuarsa juga sering digunakan untuk pengolahan 

air kotor menjadi air bersih. Fungsi ini baik untuk menghilangkan sifat fisiknya, 

seperti kekeruhan, atau lumpur dan bau. Pasir kuarsa umumnya digunakan 
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sebagai saringan pada tahap awal (Selintung, 2012). Sedangkan zeolit merupakan 

mineral yang dapat menukar elektron sehingga dapat mengoksidasi besi yang 

terlarut dalam air menjadi bentuk yang tidak larut sehingga dapat dipisahkan 

dengan filtrasi (Asmadi, Khayan, & Heru, 2011). 

      Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2017) tentang Pengaruh aerasi 

Bertingkat Dengan Kombinasi Saringan Pasir, karbon Aktif, dan Zeolit Dalam 

menyisihkan parameter Fe dan Mn Dari Air Tanah Di Pesantren Ar- Raudhatul 

Hasanah  Penurunan kadar Fe yang paling baik ialah aerasi 2 tingkat dilanjutkan dengan 

saringan pasir, karbon aktif, dan zeolit dengan efisiensi penurunan sebesar 47,22 %. 

Menurut penelitian Surjana  (1999) tentang Studi Perbandingan Berbagai 

Ketebalan Pasir Kali Dan Kuarsa Sebagai Saringan Pasir Aktif Dalam 

Penururunan Kadar Besi Pada Air Sumur Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada air sumur dengan kadar Fe 3,0 mg/L, suhu 24,5 derajat celcius dan pH 

sebesar 7,5 setelah melalui saringan pasir aktif (kali dan kuarsa) terdapat 

perbedaan yang sangat nyata antara berbagai ketebalan dan antara kedua jenis 

pasir aktif tersebut. Pasir kuarsa aktif memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan pasir kali aktif. Pasir kali aktif pada ketebalan 60 cm hanya 

mampu menurunkan kadar Fe sebesr 63,7%, sedangkan pasir kuarsa aktif pada 

ketebalan yang sama dapat menurunan kadar Fe air sumur sebesar 94,9%. 

Menurut penelitian Purwonugroho (2013) Keektifan Kombinasi Media Filter 

Zeolit Dan Karbon Aktif Dalam Menurunkan Kadar Besi (Fe) Dan Mangan (Mn) 

Air Sumur yaitu kadar Fe dan Mn setelah dilakukan perlakuan dengan media filter 

zeolit rata-rata sebesar 0,160 mg/L, dengan media filter karbon aktif rata-rata 

kadar Fe 0,217 mg/l dan kadar Mn rata-rata 0,247 mg/L, dan menggunakan media 
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filter zeolit dengan karbon aktif rata-rata kadar Fe 0,183 mg/L dan kadar Mn rata-

rata 0,203 mg/L. Kombinasi media filter yang paling efektif menurunkan kadar Fe 

dan Mn adalah kombinasi media filter zeolit dengan keefektifan sebesar 94,50% 

dan 84,78%.  

      Sedangkan menurut penelitian saifudin, dkk (2005) dengan kombinasi pasir 

dan zeolit dapat menurunkan kandungan kadar besi (Fe) sebesar 0,007 mg/l atau 

93,52%.  

Kelebihan penelitian ini dari penelitian lain yaitu media yang digunakan 

mudah didapatkan harganya terjangkau dan ketebalan yang digunakan lebih kecil 

dari penelitian sebelumnya juga dapat menurunkan kadar besi (Fe).  

1. Pemeriksaan pH 

       Pengukuran pH pada sampel sumur gali dilakukan menggunakan alat stik pH. 

Dari pengukuran pH yang dilakukan sebelum dan setelah perlakuan dengan tiga 

kali replikasi diperoleh pH rata-rata 7, dimana hasil tersebut netral. Hasil tersebut 

terlihat bahwa tidak ada perbedaan pH antara sebelum dan setelah perlakuan. 

Berdasarkan 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, pH yang diperbolehkan yaitu 6,5-8,5 sehingga 

hasil pH air sumur gali masih dalam standar yang diperoleh. pH air akan 

berpengaruh terhadap kelarutan kadar besi dalam air, apabila pH air rendah akan 

berakibat terjadinya proses korosif sehingga menyebabkan larutnya besi dan 

logam lainnya dalam air, pH yang renah kurang dari 7 dapat melarutkan logam. 

Dalam keadaan pH rendah, besi yang ada dalam air berbentuk ferro dan ferri, 
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bentuk ferri akan mengendap dan tidak larut dalam air serta tidak dapat dilihat 

dengan mata sehingga mengakibatkan air menjadi berwarna, berbau, dan berasa 

(Kariani, dkk, 2010). 

        Pengukuran pH dilakukan dalam penelitian ini dikarenakan pH sebagai 

faktor pengganggu , setelah dilakukan pengukuran didapatkan hasil pH netral ini 

tidak menjadi faktor pengganggu dala proses filtrasi.  

2. Pemeriksaan Suhu  

       Pengukuran suhu air sumur gali dilakukan menggunakan alat yaitu 

thermometer air. Dari hasil pengukuran suhu yang dilakukan sebelum dan setelah 

mendapatkan perlakuan dengan 3 kali replikasi di peroleh rata-rata suhu 27,6
0
C. 

Berdasarkan 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, air memiliki temperatur udara yaitu ±3 dari suhu 

udara. Jika diketahui suhu udara sebesar 28
0
C maka rentang suhunya berkisar 

antar 25-31
0
C, jadi hasil pengukuran suhu yang diperoleh memenuhi standar yang 

telah ditentukan. Suhu merupakan temperature udara. Temperatur yang tinggi 

menyebabkan menurunnya kadar CO2 dalam air, kenaikan temperatur air juga 

dapat menguraikan derajat kelarutan mineral sehingga kelrutan Fe pada air tinggi . 

(Kariani, dkk, 2010). 

Dalam penelitian ini pengukuran suhu dilakukan dikarenakan suhu sebagai 

faktor pengganggu, setelah dilakukan pengukuran hasil suhu yang diperoleh telah 

memenuhi standar yang ditentukan. Sehingga suhu tersebut tidak menjadi faktor 

pengganggu dalam proses filtrasi.  
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3. Efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan batu zeolit 

dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan pasir kuarsa 

10 cm dan batu zeolit 10 cm. 

Dari hasil pengukuran kadar besi setelah dilakukan perlakuan dengan 

ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm mendapatkan hasil kadar besi 

(Fe) rata-rata 2.296 mg/L atau penurunan setelah filtrasi rata-rata 0.816 mg/L 

dengan efektifitas 26.22% . Berdasarkan 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, kadar besi (Fe) untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L, hal 

ini menunjukan bahwa ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm belum 

layak untuk dipergunakan.  

4. Efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan batu zeolit 

dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan pasir kuarsa 

20 cm dan batu zeolit 20 cm. 

Dari hasil pengukuran kadar besi setelah dilakukan perlakuan dengan 

ketebalan pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm mendapatkan hasil kadar besi 

(Fe) rata-rata 1.632 mg/L atau penurunan setelah filtrasi rata-rata 1.48 mg/L 

dengan efektifitas 47.55% . Berdasarkan 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, kadar besi (Fe) untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L, hal 
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ini menunjukan bahwa ketebalan pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm belum 

layak untuk dipergunakan. 

5. Efektivitas penggunaan kombinasi media pasir kuarsa dan batu zeolit 

dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air dengan ketebalan pasir kuarsa 

30 cm dan batu zeolit 30 cm. 

Dari hasil pengukuran kadar besi setelah dilakukan perlakuan dengan 

ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm mendapatkan hasil kadar besi 

(Fe) rata-rata 0.830 mg/L atau penurunan setelah filtrasi rata-rata 2.281 mg/L 

dengan efektifitas 73.30% . Berdasarkan 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, kadar besi (Fe) untuk 

keperluan hygiene sanitasi kadar maksimum yang diperoleh adalah 1,0 mg/L, hal 

ini menunjukan bahwa ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 cm layak 

untuk dipergunakan. 

6. Analisis efektivitas penggunaan variasi ketebalan kombinasi pasir kuarsa 

dan batu zeolit dalam penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali 

       Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar besi (Fe) setelah dilakukan perlakuan 

mendapatkan hasil  efektifitas tertinggi pada perlakuan dengan ketebalan pasir 

kuarsa 30 cm dan batu zeolit 30 yaitu 73,30%, sedangkan nilai efektivitas 

terendah pada perlakuan dengan ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 

cm yaitu 26,21% dan ketebalan pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm yaitu 

47,55%. Menurut penelitian Handayani, dkk (2009) menunjukkan bahwa 

ketebalan pasir-zeolit 60 cm efektif menurunkan kadar Fe dan Mn sebesar 95,42% 
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dan 92,39%. Sedangkan menurut penelitian Saifudin, dkk (2005) bahwa semakin 

tebal media semakin bagus bagus hasil yang didapatkan sehingga apabila dengan 

susunan tersebut ditambah ketebalan medianya akan menurunkan lebih baik lagi.  

       Uji statistik dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan yang 

bermakna pada pasir kuarsa dan batu zeolit untuk menurunkan kadar besi (Fe) 

berdasarkan ketebalan media penyaringan. Uji normalitas data menggunakan uji 

Komogrov-Smirnov Test (K-S) untuk mengetahui apakah data yang telah didapat 

berdistribusi normal atau tidak. Setelah dilakukan uji Komogrov-Smirnov Test (K-

S) menunjukan nilai sig. 0,558 berarti data berdistribusi normal karena sig. > 

0,05. Kemudian melihat Test Of Homogeny Of Variances untuk mengetahui 

apakah data yang telah didapatkan homogeny atau tidak. Berdasarkan Test Of 

Homogeny Of Variances menunjukan nilai sig. 0,089 berati data tersebut 

homogeny karena sig. > 0,05. Setelah diperoleh data berdistribusi normal dan 

homogeny dilanjutkan dengan uji One Way ANOVA. Berdasarkan uji One Way 

ANOVA yang telah dilakukan mendapatkan nilai sig. 0,000 < 0,05 yang artinya H0 

ditolak dan Ha diterima, hasil ini menyatakan bahwa ada perbedaan efektivitas 

penggunaan kombinasi pasir kuarsa dan batu zeolit dalam penurunan kadar besi 

(Fe) pada air dengan ketebalan yang berbeda secara signifikan.  

 Untuk melihat adanya dua kelompok yang memiliki perbedaan yang 

signifikan dilakukan uji Post Hoc. Pada uji ini menunjukan bahwa semua 

kelompok uji berbeda secara signifikan. Berdasarkan hasil uji Post Hoc 

menunjukan perlakuan dengan perbedaan ketebalan meminiki nilai sig. < 0,05 

yaitu perlakuan dengan ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 10 cm 

mendapatkan nilai sig. 0,000, ketebalan pasir kuarsa 20 cm dan batu zeolit 20 cm 
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mendapatkan nilai sig. 0,000, ketebalan pasir kuarsa  30 cm dan batu zeolit 30 cm 

mendapatkan nilai sig. 0,000. Sehingga perlakuan dengan variasi ketebalan 

memiliki perbedaan terhadap penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali.  

 Dari hasil tersebut menunjukan perbedaan yang signifikan antara perlakuan 

variasi dari ketebalan media pasir kuarsa dan batu zeolit terhadap penurunan 

kadar besi (Fe). Penurunan paling tinggi pada ketebalan pasir kuarsa 30 cm dan 

batu zeolit 30 cm sebesar 2,281 mg/L atau dengan efektivitas 73,30%  sedangkan  

penurunan paling rendah yaitu pada ketebalan pasir kuarsa 10 cm dan batu zeolit 

10 cm  sebesar 0,816 mg/L atau dengan efektivitas 26,22%. 

      Zeolit merupakan mineral yang memiliki rongga atau pori yang selektif dalam 

melakukan filtrasi. Pori-pori yang dimiliki olej zeolit lebih kecit sehingga dapat 

melakukan filtrasi terhadap molekul polar (Utama, Kusdarwati, & Sahidu, 2017). 

Zeolit adalah suatu jenis mineral yang tersusun dari silika (SiO4) dan alumina 

(AlO4) dengan rongga-rongga di dalamnya yang berisi ion-ion logam, biasanya 

logam alkali dan alkali tanah, dan molekul air. Setiap jenis zeolit juga mempunyai 

urutan selektifitas pertukaran ion yang berbeda. Beberapa karakteristik dan sifat 

yang mempengaruhi selektifitas pertukaran ion pada zeolit yaitu struktur 

terbentuknya zeolit yang berpengaruh pada besarnya rongga yang terbentuk serta 

efek mengayak dari zeolit, mobilitas kation yang diperlukan, efek medan listrik 

yang ditimbulkan kation serta difusi ion ke dalam larutan energi hidrasi. Zeolit 

mempunyai kapasitas yang tinggi sebagai penyerap. Hal ini disebabkan karena 

zeolit dapat memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan konfigurasi 

dari molekul. Mekanisme adsorpsi yang mungkin terjadi adalah adsorpsi fisika 

(melibatkan gaya Van der Walls), adsorpsi kimia (meli-batkan gaya elektrostatik), 
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ikatan hidrogen dan pembentukan kompleks koordinasi (Poerwadio & Masduqi, 

2004) 

       Pasir silika atau Silicon Diokside merupakan komponen biner antara Silicon 

dan Oksigen, mempunyai rumus kimia SiO2 dengan kandungan silika 70%. 

Semakin murni silika semakin putih warnanya. Silika terdapat pada kristal 

polymorphy yang berbentuk bermacam-macam modifikasi serta terdapat pula 

bentuk yang berupa cairan/liquid. Salah satu fungsi pasir silika adalah menyaring 

kekeruhan yang berasal dari kotoran, lumpur, pasir dan endapan dalam air 

(Suliastuti, Anggraini, & Iskandar, 2016). Menurut penelitian Ningsih (2015) 

semakin besar ketebalan pasir dan karbon aktif yang digunakan, maka semakin 

tinggi juga penurunan kadar Fe dan Mn yang terjadi selama air mengalir melewati 

pori-pori media penyaring. Tetapi penurunannya tidak beraturan atau tidak sama 

setiap sampelnya bisa saja dipengaruhi oleh faktor luar. Adapun beberapa faktor 

yang mempengaruhi efektivitas saringan pasir antara lain : jenis pasir, diameter 

pasir, ketebalan pasir, lama penahanan media, dan penambahan oksidator KMnO4 

(pengaktifan pasir).  

Periode pencucian media penyaringan dapat dilakukan 24-48 hari. Dalam 

proses penyaringan, bahan pencemar dalam air baku akan menumpuk dan 

menebal di dalam media penyaringan. Setelah melampaui periode waktu tertentu, 

tumpukan tersebut menyebabkan media penyaringan tidak merembeskan air 

sebagaiman metinya dan bahkan menyebabkan debit efluen menjadi sangat kecil. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa media saring sudah tersumbat. Untuk 

mengolah saringan yang tersumbat, pengelola harus segera mengangkat dan 

mencuci media saringan (Daud, 1999).  
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Jika kosentrasi besi di dalam air relatif besar akan memberikan dampak 

buruk Menurut (Satria, 2015) apabila konsentrasi besi terlarut dalam air melebihi 

batas tersebut akan menyebabkan berbagai masalah, diantaranya : 

1. Gangguan teknis  

      Endapan Fe (OH) bersifat korosif terhadap pipa dan akan mengendap pada 

saluran pipa, sehingga mengakibatkan pembuntuan dan efek-efek yang dapat 

merugikan seperti mengotori bak yang terbuat dari seng. Mengotori wastafel dan 

kloset. 

2. Gangguan Fisik  

     Gangguan fisik yang ditimbulkan oleh adanya besi terlarut dalam air adalah 

timbulnya warna, bau dan rasa. Air akan terasa tidak enak bila konsentrasi besi 

terlarutnya >1,0 mg/L.  

3.  Gangguan kesehatan  

     Senyawa besi dalam jumlah kecil didalam tubuh manusia berfungsi sebagai 

pembentuk sel-sel darah merah, dimana tubuh memerlukan 7-35 mg/hari yang 

sebagian diperoleh dari air, tetapi zat Fe yang melebihi dosis yang diperlukan oleh 

tubuh dapat menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan tubuh manusia 

tidak dapat mengsekresi Fe, sehingga bagi mereka yang sering mendapat transfusi 

darah warna kulitnya menjadi hitam karena akumulasi Fe. Air minum yang 

mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Selain 

itu dalam dosis besar dapat merusak dinding usus. Kematian sering kali 

disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini. Kadar Fe yang lebih dari 1 mg/L akan 

menyebabkan terjadinya iritasi pada mata dan kulit. Apabila kelarutan besi dalam 

air melebihi 10 mg/L akan menyebabkan air berbau seperti telur busuk.  
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       Pada hemokromatesis primer besi yang diserap dan disimpan dalam jumlah 

yang berlebihan di dalam tubuh. Feritin berada dalam keadaan jenuh akan besi 

sehingga kelebihan mineral ini akan disimpan dalam bentuk kompleks dengan 

mineral lain yaitu hemosiderin. Akibatnya terjadilah sirosi hati dan kerusakan 

pankreas sehingga menimbulkan diabetes. Hemokromatis sekunder terjadi karena 

transfusi yang berulang-ulang. Dalam keadaan ini besi masuk kedalam tubuh 

sebagai hemoglobin dari darah yang ditransfusikan dan kelebihan besi ini tidak 

disekresikan. 

Adapun kelemahan dari penelitian ini yaitu : 

a. Skala tempat penyaringan yang dibuat kecil sehingga jika digunakan akan 

menghasilkan debit air yang kecil.  

b. Setelah proses penyaringa beroprasi beberapa waktu akan terjadi kejenuhan, 

maka dalam beberapa waktu dilakukan pemeliharaan atau pergantian media 

penyaringan.  

 


