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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka dapat 

digambarkan krangka konsep sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   = diteliti 

   = tidak diteliti 
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 Industri sablon merupakan industri yang bergerak dibidang textile yang juga 

sebagai usaha jasa komersil. Pengelolaan limbah sablon penting untuk mendukung 

hasil dari kualitas suatu proses pengolahan limbah cair sehingga tidak melebihi 

syarat baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Limbah cair yang dihasilkan 

dari kegiatan industri sablon dapat mencemari lingkungan dan terjadinya resiko 

gangguan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan 

Hidup, yaitu air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang 

berwujud cair. Pengolahan limbah sablon yang bertujuan untuk dilakukannya 

pengolahan hasil dari kegiatan industri sablon yang berbentuk limbah cari, dengan 

adanya bak pengolahan limbah sablon guna dilakukannya pengukuran kualitas 

limbah cair dengan parameter kimia (COD) untuk mengetahui limbah cair pada 

industri sablon tersebut memenuhi syarat atau pun tidak memenuhi syarat. 

B. Variabel dan Definisi Operational Variabel 

1. Variabel penelitian 

 Variabel dalam suatu penelitian adalah komponen atau faktor yang 

berkaitan satu sama lain dan telah diinventarisasi lebih dulu dalam variabel 

penelitian (Budiman, 2008). Oleh karena itu variabel sangat diperlukan dalam 

penelitian untuk menentukan komponen yang saling berkaitan satu sama lain. 
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2. Definisi operasional 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 
Skala 

1 2 3 4 5 

1 Pengelolaan 

limbah cair 

pada industri 

sablon 

Pengelolaan limbah 

cair pada industri 

sablon yaitu untuk 

mendukung hasil dari 

suatu proses 

pengolahan limbah 

cair pada industri 

sablon secara tepat 

Lembar 

observasi 

Ordinal 

- Memenuhi 

syarat 

- Tidak 

memenuhi 

Syarat 

2 Pengolahan 

limbah cair 

pada industri 

sablon 

Pengolahan limbah 

sablon yaitu 

pengolahan yang 

bertujuan untuk 

melakukan 

pengolahan dengan 

menggunakan bak 

pengolahan limbah 

sablon. 

Lembar 

observasi 

Ordinal 

- Memenuhi 

syarat 

- Tidak 

memenuhi 

Syarat 

3. Pengukuran 

kualitas limba 

sablon 

dengan 

parameter 

Kimia 

Kualitas kimia air 

limbah dapat diukur 

dengan melakukan 

pengukuran seperti. 

Chemical Oksigen 

Demand (COD) 

Pemeriksaan 

Laboratorium 

Nominal 

- Memenuhi 

Syarat 150mg/l 

- Tidak 

memenuhi 

syarat 

 


