
KEEFEKTIFAN VARIASI SUSUNAN MEDIA FILTER ARANGAKTIF, 

PASIR DAN ZEOLIT DALAM MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) 

AIR SUMUR 

 

 

 

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  

Memperoleh Ijazah S1 Kesehatan Masyarakat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

 

Laksmi Sintiya Handarbeni 

J 410 090 072 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



 



SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Bismillahirrahmanirrohim 

Yang bertnada tangan di bawah ini, saya 

Nama    :  Laksmi Sintiya Handarbeni 

Nim   :  J410090072 

Fakultas/Jurusan :  Ilmu Kesehatan/Kesehatan Masyarakat 

Jenis   :  Skripsi 

Judul   : Keefektifan Variasi Susunan Media Filter Arang 

Aktif, Pasir dan Zeolit Dalam Menurunkan Kadar 

Besi (Fe) Air Sumur 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk : 

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan 

karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalihkan mediakan/mengalih formatkan, 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan serta 

menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada 

Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap 

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan 

pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul 

atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

digunakan sebagaimana mestinya 

Surakarta,   Juli 2013 

Yang Menyatakan  

 

 

 

(Laksmi Sintiya H) 



KEEFEKTIFAN VARIASI SUSUNAN MEDIA FILTER ARANGAKTIF, PASIR 

DAN ZEOLIT DALAM MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) AIR SUMUR 
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Fakultas Illmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAK 

Kadar Fe yang melebihi standar baku mutu air dapat menimbulkan masalah lingkungan 

dan kesehatan. Kadar Fe di Perum Griya Fajar Gentan sudah melebihi standar yaitu 2,90 

mg/l. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan berbagai susunan 

media filter arang aktif, pasir dan zeolit dalam menurunkan kadar Fe. Metode penelitian 

ini adalah eksperimen dengan rancangan penelitian pretest-postest with control group. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sumur artesis di Perum Griya Fajar Gentan. 

Teknik pengambilan sampel denganpurposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan 

yaitu 60 liter, setiap perlakuan membutuhkan 5 liter dengan 3 kali pengulangan. Uji 

statistik menggunakan uji anova satu jalur. Hasil uji statistik menunjukkan ada 

perbedaan berbagai susunan media filter arang aktif, pasir dan zeolit dalam menurunkan 

kadar Fe. Hasil penelitian sesudah perlakuan, susunan pasir-zeolit-arang aktif kadar Fe 

sebesar 0,23 mg/l, zeolit-arang aktif-pasir sebesar 0,18 mg/l, arang aktif-pasir-zeolit 

sebesar 0,22 mg/l dan kontrol sebesar 2,81 mg/l. Kadar Fe sesudah perlakuan sudah di 

bawah standar baku mutu. Susunan media filter zeolit-arang aktif-pasir yang paling 

efektif dalam menurunkan kadar Fe yaitu sebesar 93,56%. 

 

Kata Kunci  : Air sumur, arang aktif, pasir, zeolit, kadar Fe 

 

ABSTRACT 

The Iron degree exceeded water quality standards can cause environmental and health 

problems. The degree of Iron substance in Griya Fajar Regency in Gentan, Baki, 

sukoharjo is higher than the standards accepted (2.90 mg/l). The purpose of this 

research was to find the efIronctiveness of the structure variation of active carbon, 

sand, and zeolite filter media in decreasing the degree of Iron substance. The research 

uses experiment method applying the research design of pretest and posttest with 

control group. The population in this research were all wells in Griya Fajar Regency. 

The sampling technique used in this research was purposive sampling. Total sample of 

the research was 60 liters. Each treatment needs 5 liters with three times repetition. The 

statistics test used one-way anova. The result of the statistics test showed that there was 

variety of active carbon, sand, and zeolite filter media structure in decreasing the 

degree of Iron substance.  Based on the results of the research after the treatment given, 



the structure of sand-zeolite-active carbon filter was 0.23 mg/l, zeolite-active carbon-

sand was 0.18 mg/l, active carbon-sand-zeolite was 0.22 mg/l and the control was 2.81 

mg/l. The Iron degree after the treatment was under standards. The most efIronctive 

structure of zeolite-active carbon- sand filter media in decreasing the degree of Iron 

substance was 93.56%.   

  

Keywords : well’s water, active carbon, sand, zeolite, Iron degree. 

 

PENDAHULUAN 

Air minum yang baik yang dapat diminum harus memenuhi syarat fisik, kimia, 

dan biologi. Syarat fisik air minum antara lain air tidak berwarna, tidak menimbulkan 

bau, tidak menimbulkan rasa, temperatur normal, tidak keruh, dan tidak mengandung 

zat padatan. Syarat kimia air berupa pH netral, tidak mengandung kimia beracun, dan 

tidak mengandung garam-garam atau ion-ion logam seperti mangan (Mn) dan besi (Fe), 

meskipun kedua logam ini dibutuhkan oleh tubuh tetapi jika kandungannya didalam air 

melebihi baku mutu akan menimbulkan permasalahan, misalnya : menimbulkan bau, 

warna kuning pada baju, korosi pada pipa, merusak dinding usus dan kematian. Syarat 

biologi air tidak mengandung bakteri coli (Asmadi dkk, 2011). 

Keadaan sumur artesis di Perum Griya Fajar mempunyai kualitas air yang jelek, 

dimana kondisi air dari segi fisik tidak memenuhi syarat kualitas air minum, yaitu air 

menimbulkan bau, rasa, keruh, dan menimbulkan warna kuning dinding kamar mandi, 

kloset, peralatan kamar mandi, peralatan dapur maupun noda kuning pada pakaian 

ketika dicuci. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kadar Fedi Perum Griya Fajar 

melebihi baku mutu air minum. 

Berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilakukan di Laboratorium Kimia 

Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Surakarta diketahui kandungan Feair sumur 

dari rumah bapak Restu yaitu sebesar 2,77 mg/l. Hasil tersebut diketahui bahwa 



melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan 

kualitas air minum, kandungan Fe yang diperbolehkan dalam air yaitu sebesar 0,3 mg/l. 

Berdasarkan hasil penelitian Saifudin dan Astuti (2005) menunjukkan 

bahwakombinasi zeolit-karbonaktif dengan ketebalan 60 cm mampu menurunkan kadar 

Fe sebesar 90,73%. Sedangkan hasil penelitian Handayani (2011) menunjukkan bahwa 

kombinasi pasir silika dan zeolit dengan ketebalan 60 cm mampu menurunkan kadar Fe 

95,42%. Sedangkan pada penelitian ini, penulis mencoba melakukan pengolahan air 

berskala rumah tangga dengan metode filtrasi menggunakan berbagai susunan media 

filter arang aktif, pasir, dan zeolit. dengan ketebalan total 60 cm. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan berbagai  

susunan mediafilter pasir silika-zeolit-arang aktif, zeolit-arang aktif-pasir silika dan 

arang aktif-pasir silika-zeolitdalam penurunan kadar Fe di Perum Griya Fajar Gentan 

Baki Sukoharjo. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan Pretest Postest dengan 

kelompok kontrol (pretest postest with control group). Dalam rancangan ini dilakukan 

randomisasi, artinya pengelompokkan anggota-anggota kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen dilakukan berdasarkan acak atau random. Kemudian dilakukan 

pretest (01) pada kedua kelompok tersebut, dan diikuti intervensi (X) pada kelompok 

eksperimen. Setelah beberapa waktu dilakukan postest (02) pada kedua kelompok 

tersebut (Notoadmojo, 2005). 



Populasi dalam penelitian ini adalah semua sumur yang berada di Perum Griya 

Fajar Gentan Baki Sukoharjo. Jumlah sumur di PerumGriya Fajar Gentan Baki 

Sukoharjo ada 25 buah. . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu dari peneliti. Sampel dalam penelitian ini diambil dari 1 buah 

sumur yaitu air sumur dari rumah Bapak Restu. Sampel yang diperlukan sejumlah 60 

liter, setiap perlakuan dibutuhkan 5 liter air dan dilakuakn 3 kali pengulangan. Hasil 

perlakuan diambil 1500 ml air untuk diuji kadar Fe. Penelitian ini dilaksanakan di 

Perum Griya Fajar Gentan Baki Sukoharjo. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013. Dimulai dengan menyiapkan 

bak filter, kemudian air sampel dari air sumur diambil dari kran dengan menggunakan 

selang dan langsung dialirkan ke bak media filter sejumlah 12 bak filter secara 

bersamaan. Air sumur sebelum adanya perlakuan sebagai data pre test kemudian 

dimasukkan dalam botol sempel 1500 ml untuk dilakukan pemeriksaan kadar Fe. Pada 

bak filter di isi dengan berbagai variasi media filter, perlakuan pertama dengan media 

filter pasir silika-zeolit-arang aktif, perlakuan kedua dengan media filter zeolit-arang 

aktif-pasir silika dan perlakuan ketiga dengan media filter arang aktif-pasir silika-zeolit 

Setelah air melewati proses penyaringan sesuai waktu kontak yaitu 5 menitdengan 

pengulangan 3 kali, kemudian dilakukan pengambilan sampel hasil pengolahan dengan 

menggunakan botol sempel berupa botol aqua berukuran 1500 ml yang langsung 

diperiksa kadar Fe dengan menggunakan alat Spektrofotometer dan dihitung 

keefektifannya. Hasil penelitian yang dilakukan di Perum Griya Fajar Getan dianalisis 

menggunakan uji statistik anova satu jalur dengan SPSS 21. 

 



Rumus perhitungan keefektifan pengolahan Fe, sebagai berikut : 

 𝑃 =  
𝑎 − 𝑏

𝑏
 × 100% 

Keterangan : 

 𝑃  : Keefektifan pengolahan 

a  : Rata-rata kadar Fe sebelum perlakuan 

b  : Rata-rata kadar Fe sesudah perlakuan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum 

Perum Griya Fajar Gentan terletak di Desa Gentan Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo, dimana letak Perum ini dikelilingi oleh sawah. Perum 

Griya Fajar Gentan terdapat 25 rumah dan 25 sumur artesis. Seluruh warga 

di Perum Griya Fajar Gentan menggunakan air sumur artesis untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi sebagian 

besarair sumur di Perum Griya Fajar Gentan dari segi fisik menimbulkan 

kekeruhan, berbau tak sedap (amis), noda kuning pada dinding kamar mandi 

dan meninggalkan bekas karat pada saluran air (kran), sehingga keadaan 

tersebut dapat mengganggu estetika. 

2. Hasil pemeriksaan pH 

Hasil pengukuran pH air sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan 

dengan 3 variasi susunan media filter yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 

1 : 

 



 

 

Tabel 1. Pengukuran pH Air 

 
 

 

 

Susunan Media 

Filter 

 

 

 
pH 

 

 

KEPMENKES RI 

No.492/MENKES/P

ER/IV/2010 

 

Sebelum 

Replikasi (Sesudah 

Perlakuan) 

1 2 3 

Kontrol  

P-A-Z 

Z-P-A 

A-Z-P 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

 7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

 

 

pH 6,5 – 8,5 

 

Keterangan  

P  : Pasir silika 

Z  : Zeolit 

A  : Arang aktif 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa hasil pengukuran pH tidak ada perubahan 

yaitu sebesar 7 baik sebelum maupun sesudah mendapatkan perlakuan dengan 

melewatkan air sumur pada variasi susunan media filter yang berbeda sebanyak 

3 kali pengulangan.  

3. Hasil pemeriksaan suhu 

Hasil pengukuran suhu air sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan 

dengan 3 variasi susunan media filter yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 

2 : 

Tabel 2. Pengukuran Suhu Air 

 
 

 

 

Susunan 

Media Filter 

 

 

 

Suhu (°C)  

 

KEPMENKES RI 

No.492/MENKES/

PER/IV/2010 

 

Sebelum 

Replikasi (Sesudah 

Perlakuan) 

1 2 3 

Kontrol  

P-A-Z 

Z-P-A 

A-Z-P 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

 

Suhu 28°C  ± 3 



 

Keterangan  

P  : Pasir silika 

Z  : Zeolit 

A  : Arang aktif 

 

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil pengukuran suhu tidak ada 

perubahan yaitu sebesar 27°C baik sebelum maupun sesudah mendapatkan 

perlakuan dengan melewatkan air sumur pada susunan media filter yang 

berbeda sebanyak 3 kali pengulangan. 

4. Hasil pemeriksaan kadar Fe 

Hasil pengukuran kadar Fe sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan 

dengan 3 variasi susunan media filter yang berbeda selama 5 menit dapat 

dilihat pada Tabel 3 : 

Tabel 3. Pengukuran Kadar Fe Sebelum dan Sesudah Perlakuan 
 

 

 

 

 

Keterangan : 

P  : Pasir silika 

Z : Zeolit 

A : Arang aktif 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa adanya penurunan kadar Fe sebelum dan 

sesudah dilakukan perlakuan dengan melewatkan air sumur pada 3 susunan 

media filter yang berbeda dengan waktu kontak selama 5 menit. Rata-rata 

kadar Fe sebelum mendapat perlakuan sebesar 2,90 mg/l dan rata-rata kontrol 

sebesar 2,80 mg/l. Sedangkan kadar Fe sesudah mendapatkan perlakuan 

 

Replikasi  

 Kadar Fe (mg/l) 

Sebelum Kontrol P - Z – A Z - A - P A - P - Z 

1 

2 

3 

2,90 

2,90 

2,90 

 

2,81 

2,80 

2,81 

 

0,25 

0,22 

0,24 

0,16 

0,20 

0,20 

0,24 

0,20 

0,23 

Rata-Rata 2,90 2,80 0,23 0,18  0,22 



dengan 3 susunan media filter yang berbeda yaitu rata-rata susunan media filter 

pasir silika-zeolit-arang aktif sebesar 0,23 mg/l, rata-rata susunan media filter 

zeolit-arang aktif-pasir silika sebesar 0,18 mg/l, dan rata-rata susunan media 

filter arang aktif-pasir silika-zeolit sebesar 0,22 mg/l.  

5. Hasil perhitungan keefektifan kadar Fe 

Untuk mengetahui keefektifan masing-masing susunan media filter yang 

digunakan dalam pengolahan air sumur ini dapat dilihat pada tabel 4 : 

Tabel 4. KeefektifanVariasi Susunan Media Filter P-Z-A, Z-A-P, dan A-P-K 

terhadap Penurunan Kadar Fe 

 
 

Replikasi 

Keefektifan susunan media filter (%) 

(∑P= (a-b)/a  ×100%) 

P - Z – A Z - A – P A - P –Z 

1 91,37 94,48 91,72 

2 92,41 93,10 93,10 

3 91,72 93,10 92,06 

Rata-rata 91,83 93,56 92,29 

 

Keterangan : 

P  : Pasir silika 

Z : Zeolit 

A : Arang aktif 

 

Dari Tabel 4 menunjukkan masing-masing rata-rata keefektifan susunan 

media filter dalam menurunkan kadar Fe dengan waktu kontak selama 5 

menit. Rata-rata keefektifan susunan media filter pasir silika-zeolit-arang aktif 

sebesar 91,83%, rata-rata keefektifan susunan media filter zeolit-arang aktif-

pasir silika sebesar 93,56% dan rata-rata keefektifan susunan media filter 

arang aktif-pasir silika-zeolit sebesar 92,29%. Susunan yang paling efektif 

dalam penurunan kadar Fe ini adalah susunan media filter zeolit-arang aktif-

pasir silika dengan keefektifan sebesar 93,56%. Dari ketiga susunan media 

filter tersebut tidak ada perbedaan keefektifan, semua susunan media filter 



efektif dalam menurunkan kadar Fe, namun yang paling efektif yaitu susunan 

media zeolit-arang aktif-pasir silika.  

6. Hasil analisis anova 

Hasil uji anova satu jalur dapat dilihat pada Tabel 5 : 

Tabel 5. Hasil Analisa dengan Uji Anova Kadar Fe 

 
 

 

 

 

Sum of 

Squares 

Df Mean 

Squares 

F Sig 

Kadar 

Fe 

Between 

Groups 

15.110 3 5.037 16335.351 .000 

 Within 

Groups 

.002 8 .000   

 Total 15.113 11    

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikan yang dihasilkan 

adalah 0,000 dimana signifikan < 0,01 sehingga Ho ditolak artinya ada 

pebedaan yang signifikan berbagai variasi susunan media filter pasir silika, 

arang aktif dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe. 

B. Pembahasan 

1. Pemeriksaan pH 

Dari pengukuran pH yang dilakukan sebelum dan setelah perlakuan 

dengan pengulangan 3 kali diperoleh pH sebesar 7, dimana hasil tersebut 

netral. Hasil tersebut terlihat bahwa tidak ada perbedaan pH antara sebelum 

dan setelah perlakuan.Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan air 

minum, pH yang diperbolehkan yaitu 6,5-8,5 sehingga hasil pH di atas 

masih dalam standar yang diperbolehkan. 



Pengukuran pH dalam penelitian ini dikarenakan pH diindikasikan 

sebagai faktor pengganggu, namun setelah dilakukan pengukuran 

didapatkan hasil pH netral. Sehingga hasil pH netral ini tidak menjadi faktor 

pengganggu dalam proses filtrasi. 

2. Pemeriksaan suhu 

Dari pengukuran suhu yang dilakukan sebelum dan setelah perlakuan 

dengan pengulangan 3 kali diperoleh suhu sebesar 27°C. Hasil tersebut 

terlihat bahwa tidak ada perbedaan suhu antara sebelum dan setelah 

perlakuan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan air minum, air yang 

baik harus memiliki temperatur yang sama dengan temperatur udara yaitu 

suhu udara ±3. Jika diketahui suhu udara sebesar 28°C maka rentang 

suhunya berkisar antara 25-31°C. Sehingga hasil pengukuran suhu yang 

diperoleh masih dalam standar yang diperbolehkan. 

Pengukuran suhu dalam penelitian ini dikarenakan suhu diindikasikan 

sebagai faktor pengganggu, namun setelah dilakukan pengukuran 

didapatkan hasil suhu yang masih dalam standar yang diperbolehkan. 

Sehingga hasil suhu  tersebut tidak menjadi faktor pengganggu dalam proses 

filtrasi. 

3. Pemeriksaan kadar Fe 

Berdasarkan hasil data awal kandungan Fe di Perum Griya Fajar 

Gentan sebesar 2,77 mg/l, setelah penelitian dilakukan pemeriksaankadar 

Felagi yang  diperoleh hasil sebesar 2,90 mg/l. Kandungan Fe sebesar 2,90 



mg/l sudah melampaui standar yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan 

air minum, kadar Fe yang diperbolehkan adalah 0,3 mg/l, sehingga jika 

kadar Fe melebihi 0,3 mg/l dapat menyebabkan efek-efek yang merugikan 

seperti mengotori dinding kamar mandi, kloset, menyumbat saluran 

perpipaan karena bersifat korosif, menimbulkan warna, rasa dan bau, serta 

dapat mengakibatkan kerusakan dinding usus, iritasi mata, iritasi kulit 

hingga kematian (Joko,2010). 

Kandungan Fe yang tinggi ini maka diperlukan unit pengolahan air 

sumur. Pengolahan air sumur ini bertujuan untuk menghasilkan air yang 

layak digunakan sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang masih menggunakan air tanah atau air sumur 

sebagai sumber kebutuhan air bersih sehari-hari. 

Metode filtrasi digunakan sebagai salah satu aternatif untuk 

menurunkan kadar Fe pada air sumur di Perum Griya Fajar Gentan.Filtrasi 

merupakan proses pemisahan zat padat dari cairan melalui saringan (filter) 

yang berpori (Kumalasari dan Satoto, 2011). Kemudian selama proses 

filtrasi, zat-zat pengotor dalam media penyaring akan menyebabkan 

terjadinya penyumbatan pada pori-pori media sehingga kehilangan tekanan 

akan meningkat. Metode filtasi ini diperlukan untuk menyempurnakan 

penurunan kadar kontaminan seperti bakteri, bau, warna, rasa, dan Fe 

sehingga diperoleh air yang bersih memenuhi standar kualitas air minum 

(Joko, 2010). 



Pada penelitian ini, media filtrasi yang digunakan ada 3 bahan media 

yaitu pasir silika, arang aktif dan zeolit dengan variasi susunan yang 

berbeda yaitu pasir silika-zeolit-arang aktif, zeolit-arang aktif-pasir silika 

dan arang aktif-pasir silika-zeolitdengan ketebalan total 60cm.Kadar Fe 

menurun sesudah dilakukan perlakuan dengan melewatkan air sumur ketiga 

susunan media filter yang berbeda, kemudian terjadi perbedaan kadar Fe 

sebelum dan sesudah melewati media filter. 

Dari hasil uji anova satu jalur menunjukkan bahwa nilai signifikan 

untuk kadar Fe adalah 0,000. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan 

keefektifan media terhadap penurunan kadar Fe. Jadi semua variasi susunan 

media filter yang digunakan sudah efektif dalam menurunkan kadar Fe air 

sumur di Perum Griya Fajar Gentan, namun yang paling tinggi dalam 

menurunkan kadar Fe pada susunan media filter zeolit-arang aktif-pasir 

silika.  

Variasi susunan media filter zeolit-arang aktif-pasir silika paling 

efektif dalam menurunkan kadar Fe dikarenakanpada saat air dialirkan dari 

atas kebawah pasir silikayang berada pada susunan paling bawah sendiri 

mampu menahan air, maka air yang melewati zeolit dan arang aktif 

memiliki kesempatan kontak yang lebih lama dengan media tersebut. Selain 

itu sifat dari zeolit sendiri sebagai ion exchangeryang mampu mengikat 

kation-kation pada air seperti besi (Fe)dan arang aktif memiliki kemampuan 

menyerap (adsorpsi) zat-zat yang terkandung dalam air sehingga air yang 

melewati pasir silika kadar Fe sudah turun lebih banyak. Sehingga pada saat 

air dikontakkan dengan susunan media zeolit-arang aktif-pasir silikaselama 



5 menit hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan kedua variasi 

susunan yang lain 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

a). Kadar Fe sebelum dilakukan perlakuan dengan melewatkan air sumur pada 3 

variasi susunan media filter yang berbeda yaitu pasir silika-zeolit-arang aktif, 

zeolit-arang aktif-pasir silika, dan arang aktif-pasir silika-zeolit  yaitu 2,90 mg/l. 

b). Kadar Fe sesudah dilakukan perlakuan dengan media filter pasir silika-zeolit-

arang aktif sebesar 0,23 mg/l, zeolit-arang aktif-pasir silika sebesar 0,18 mg/l, 

arang aktif-pasir silika-zeolit sebesar 0,22 mg/l. 

c). Keefektifan susunan media filter pasir silika-zeolit-arang aktif sebesar 91,83%, 

zeolit-arang aktif-pasir silika sebesar 93,56% dan arang aktif-pasir silika-zeolit 

sebesar 92,29%. 

d). Variasi susunan media filter yang paling efektif dalam menurunkan kadar Fe 

adalah susunan media filter zeolit-arang aktif-pasir silika dengan keefektifan 

sebesar 93,56%. 

2. Saran  

a). Bagi masyarakat 

Kepada warga masyarakat Perum Griya Fajar Gentan RT 09 RW XII 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, sebelum menggunakan air sumur 

diharapkan melakukan pengolahan air terlebih dahulu untuk menurunkan kadar Fe 

air sumur dengan cara filtrasi atau penyaringan dengan bahan media filter pasir 



silika, arang aktif dan zeolit. Ketiga media tersebut mudah didapat di toko-toko 

aquarium dan toko-toko bangunan. 

b). Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya menggunakan berbagai variasi media 

filter arang aktif, pasir, dan zeolit dengan ketebalan media yang lebih tebal. Selain 

itu variasi susunan media filter arang aktif, pasir, dan zeolit ini dapat digunakan 

untuk mengukur parameter lainnya, seperti mangan dan kesadahan. 
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