
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka yang telah dijabarkan, maka dapat 

dibuat kerangka konsep sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Kerangka Konsep 

Keterangan :  

 = Diteliti 

 = Tidak diteliti 

Berdasarkan gambar bagan diatas, dapat dilihat bahwa sumber air rumah 

tangga berasal dari sumur bor, sumur gali, dan PDAM (Perusahaan Daerah Air 

Minum). Dimana dari berbagai sumber air tersebut, air dialirkan ke bak air segi 

empat yang di dalamnya terdapat sarana saringan air yang disebut Topo. Air yang 
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merembes atau tersaring ke dalam Topo kemudian diambil untuk dimanfaatkan 

sebagai air minum. Untuk mengetahui kelayakan air minum, perlu diukur tingkat 

kualitas air minum yang berupa kadar TDS, pH air, dan suhu/temperature air. 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah kadar TDS (Total Dissolved Solid), 

kadar pH, dan temperature/suhu air minum baik sebelum dan sesudah disaring 

menggunakan saringan Topo. 

a. Variabel Independent/Bebas adalah variabel yang berperan memberi 

pengaruh kepada variabel lain (Nasution, 2017). Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah kadar TDS (Total Dissolved Solid), kadar pH, dan 

tingkat temperature/suhu air minum sebelum disaring menggunakan saringan 

Topo. 

b. Variabel Dependent/Terikat adalah variabel yang dijadikan sebagai faktor 

yang dipengaruhi oleh sebuah atau sejumlah variabel lain (Nasution, 2017). 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kadar TDS (Total Dissolved Solid), 

kadar pH, dan tingkat temperature/suhu air minum sesudah disaring 

menggunakan saringan Topo. 

c. Variabel Pengganggu adalah variabel yang dapat mengganggu pemahaman 

tentang hubungan antara variabel independent/bebas dan variabel 

dependent/terikat (Nasution, 2017). Variabel pengganggu pada penelitian ini 

adalah tingkat ketebalan dinding saringan, ukuran pori-pori saringan, lama 

pemakaian saringan, jenis bahan batuan saringan, kondisi saringan Topo, 
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jenis bahan/konstruksi bak penampungan air, dan kondisi bak penampungan 

air. 

2. Hubungan antar Variabel 

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dapat ditunjukkan 

pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Hubungan antar Variabel 

Keterangan :  

 = Diteliti 

 = Tidak diteliti 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas : 

Kadar TDS air, Kadar pH 

air, dan Temperatur/Suhu 

air sebelum disaring 

menggunakan saringan 

Topo 

Variabel Terikat : 

Kadar TDS air, Kadar pH 

air, dan Temperatur/Suhu 

air sesudah disaring 

menggunakan saringan 

Topo 

 

Variabel Pengganggu : 

- Ketebalan dinding saringan 

- Ukuran pori-pori saringan 

- Lama pemakaian saringan 

- Jenis bahan batuan saringan 

- Kondisi saringan 

- Jenis bahan/konstruksi bak 

penampungan air 

- Kondisi bak penampungan air 
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3. Definisi Operasional 

Tabel 1 

Definisi Operasional 
 

No. Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

Tingkat pH 

Air 

 

 

Tingkat kandungan pH air 

dengan rentang pH 0-14. 

a. Asam:  

b. Netral: 

 
c. Basa: pH ,5 

Diukur dengan 

menggunakan 

Sensor pH 

Rasio 

2. Tingkat 

Kekeruhan 

Air 

Jumlah kandungan 

partikel terlarut dalam air 

yang dinyatakan dalam 

satuan ppm. 

a. Memenuhi syarat: 

≤ 500 mg/l 

b. Tidak memenuhi 

syarat:  > 500 mg/l 

Diukur dengan 

menggunakan 

Sensor TDS 

meter 

Nominal 

3. Temperatur 

Air 

Tingkat temperatur air 

terhadap kondisi 

lingkungan. 

Memenuhi persyaratan: 

Suhu udara ± 3°C 

Diukur dengan 

menggunakan 

Water 

Temperatur 

sensor 

Nominal 

 

C. Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis kerja. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh saringan Topo dalam menurunkan kadar 

TDS, pH, dan Suhu pada air minum di Desa Guwang Kecamatan Sukawati.  


