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RINGKASAN 

 Filter mempunyai peran  yang penting dalam  aquascape. Selain berfungsi 

membersihkan air dari debu atau kotoran, filter juga menjadi rumah bagi bakteri 

yang ikut menjaga kualitas air agar keseimbangan aquascape selalu stabil. Bahan-

bahan yang digunakan sebagai media filtrasi pada peneitian ini terdiri dari pasir, 

arang aktif, dan zeolit. Pasir yang digunakan memiliki ketebalan 0,10 meter, arang 

aktif 0.15 meter, dan  zeolit 0,20 meter.  

 Wadah filter yang digunakan adalah wadah filter luar (eksternal) yang 

letaknya terpisah dari akuarium, yaitu diletakkan di samping akuarium dengan 

ketebalan 55 mm dan memiliki volume sebesar 61,5 liter yang didapatkan dari 

perhitungan analisa teknik, sehingga ditentukan panjang 0.249 m, lebar 0.249 m, 

dan tinggi 1.00 m. 

 Uji teknis air  akuarium yang dirancang mempunyai  konduktifitas hidrolik 

sebesar 0,0168 m/s dan  dengan  menggunakan pompa 25 Watt menghasilkan 

debit aliran sebesar 3,61 x 10
-4

 m
3
 /s.  Hasil  pengujian filter dengan media pasir, 

arang aktif dan zeolit dapat mempertahankan  kualitas air  pada  standart  

kehidupan  ikan koi  dengan parameter diantaranya suhu sebesar  17,73 
o
C, pH 

6,79,  TSS (Total Suspended Solid) 36 mg/l,  DO 6,5 mg/l, Kekeruhan (Turbidity)  

8,21 NTU, dan Ammonium 0,1641 mg/l. Dengan menggunakan filter yang telah 

dirancang air  masih layak digunakan untuk hidup ikan koi selama 3 bulan tanpa 

diganti air segar dengan kandungan ammonium 0,21 mg/l. 

 

Kata Kunci : Filter, Akuarium, Arang Aktif, Zeolit, Ammonium 
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SUMMARY 

 Filter has an important role in the aquascape. Besides functioning clean 

water from dust or dirt it also become home to bacteria that participate maintain 

water quality is always stable for the balance aquascape. The materials used as 

filtration media in this study consisted of sand, activated charcoal, and zeolite. 

The sand used has a thickness of 0.10 meters, active charcoal 0.15 meters, 0.20 

meters and zeolite. 

 The container used is a filter that filters the container outside (external) are 

located separately from the aquarium, which is placed next to the aquarium with a 

thickness of 55 mm and has a volume of 61.5 liters obtained from the calculation 

of technical analysis, which determined the length 0.249 m, width 0.249 m, and 

height of 1.00 m. 

 Technical test designed aquarium water has a hydraulic conductivity of 

0.0168 m/s and using the pump 25 watts to produce flow rates of 3.61 x 10
-4

 m
3
 / 

s. The test results with sand media filters, activated carbon and zeolite to maintain 

water quality in the standard life of koi fish with parameters such as temperature 

of 17.73 ° C, pH 6.79, TSS (Total Suspended Solid) 36 mg/l, DO 6.5 mg/l, 

turbidity 8.21 NTU, and Ammonium 0.1641 mg / l. By using filters that have been 

designed water is still fit for use for live koi fish for 3 months without fresh water 

replaced with ammonium 0,21 mg / l. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Negara Indonesia merupakan negara bahari yang memiliki 

keanekaragaman sumber kekayaan  hayati di dalamnya, termasuk salah satunya 

adalah ikan hias. Pemeliharaan ikan hias sebagai interior penghias  semakin 

populer di tengah-tengah masyarakat di dalam  maupun di luar negeri dengan 

terus meningkatnya permintaan akan komoditi ini.  

 Dalam memenuhi permintaan yang semakin bertambah tidaklah terlepas 

dari  kendala dan  permasalahan  pengembangan akan usaha  komoditi ini 

terutama dalam menjaga kuantitas dan kualitas air. Salah satu kegiatan untuk 

mempertahankan kuantitas dan kualitas akan komoditi ini adalah dengan 

pengelolaan air yang tepat dengan cara membuat filter penjernih air yang 

dikhususkan  untuk mengontrol kualitas air akuarium agar tetap dalam standart 

kehidupan ikan hias air tawar. Pada penelitian ini digunakan ikan koi dengan 

alasan  ikan koi sensitife terhadap perubahan  kualitas air yang terjadi. Diharapkan 

filter penjernih air yang dibuat dapat mempertahankan kehidupan ikan dengan 

menjaga agar ikan hias dapat hidup dengan sehat (Deden, 2002). 

 Air berfungsi sabagai media bagi ikan, baik media internal maupun 

eksternal. Sebagai  media internal,  air berfungsi sebagai bahan baku untuk reaksi 

di dalam tubuh, pengangkutan bahan makanan  keseluruh tubuh, dan pengatur 

atau  penyangga suhu  tubuh. Sementara sebagai media eksternal, air berfungsi 

sebagai habitatnya. Oleh karena itu, peran air sangat esensial dalam kehidupan 

biota air maka kualitasnya harus dijaga sesuai kebutuhan ikan. 



 

 Pada penelitian ini dibuat sebuah filter penjernih air akuarium yang 

dirancang dengan menggunakan media penyaring pasir, arang aktif, dan zeolit 

yang dikhususkan untuk mengontrol kandungan ammonium yang terdapat di 

dalam air akuarium  sebagai hasil metabolisme ikan oleh perombakan protein, 

baik dari  ikan itu sendiri  yang berupa kotoran yaitu urine dan  feces  maupun 

dari  sisa pakan yang  pada akhirnya  akan membentuk lumut yang menempel 

pada dinding akuarium. Ammonia  sangat mudah larut dalam air dan akan 

bereaksi menjadi ion ammonium dan ion hidroksil, kandungan amonium ini 

sangat bersifat toxic bagi kehidupan ikan hias dan dapat menimbulkan kematian 

apabila kadarnya melebihi 1 mg/l (Effendi, 2003). 

 Prinsip kerja dari filter  penjernih air  ini adalah  dengan metode 

sederhana, air akuarium selama sirkulasi dilalukan melewati media penyaring 

yang telah disusun dalam sebuah filter eksternal dengan menggunakan pompa 

akuarium. Air akuarium yang bersinggungan secara langsung dengan media 

penyaring akan  keluar dari filter dengan  kualitas  yang  tetap terkontrol sama 

atau  hampir sama dengan air akuarium  mula-mula. Hal ini  disebabkan 

terjadinya proses  penyerapan  dan  penyaringan  yang  terjadi selama air di dalam 

filter. 

 Berdasarkan  uraian di atas,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang  perancangan  filter  penjernih  air akuarium sebagai pengontrol 

kandungan  ammonium  di dalam air akuarium khususnya, dengan menggunakan 

media penyaring pasir, arang aktif dan zeolit serta menguji kinerja dari fllter 

tersebut dengan  menganalisa beberapa  parameter  yang  berkaiatan  diantaranya 

yaitu  suhu, keasaman (pH), oksigen terlarut (DO),  kekeruhan (Turbidity), dan 



 

TSS  (Total Suspended Solids) dengan  tujuan  mempertahankan  kehidupan  ikan 

dengan menjaga agar ikan hias dapat hidup dengan sehat. 

1.2 Identifikasi  Masalah 

 Dari latar belakang tersebut perancangan filter pernjernih air akuarium 

ditekankan pada  rumusan permasalahan yaitu : seberapa efektifkah filter 

penjernih air akuarium dalam mengontrol ammonium yang bersifat toxic bagi 

ikan dengan menggunakan media penyaring  pasir, arang aktif, dan zeolit ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian  ini yaitu untuk merancang dan menguji kinerja 

filter penjernih air akuarium dengan menggunakan media penyaring  pasir, arang 

aktif, dan zeolit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bidang  akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi 

mengenai filter penjernih air akuarium dengan meggunakan media  pasir, arang 

aktif dan zeolit. 

2. Bagi  masyarakat khususya penggemar ikan hias diharapkan dapat menarik minat 

untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna untuk 

mempertahankan kualitas air akuarium. 

3. Sebagai pandangan bagi pemerintah untuk menunjang potensi yang ada 

khususnya dalam bidang pembudidayaan perikanan. 



 

1.5 Hipotesis 

 Filter  penjernih air dengan media pasir dengan ketebalan 0,10 m, arang 

aktif  dengan ketebalan  0,15 m, dan  zeolit dengan ketebalan 0,20 m dapat 

mengontrol  kandungan  ammonium yang bersifat toxic bagi kehidupan ikan, 

yaitu tetap dalam kondisi aman untuk ikan hias. 

1.6 Batasan Masalah 

 Untuk  membatasi pembahasan dalam penulisan maka pembatasan 

masalah  yang  terkait dengan  perancangan  filter  penjernih air akuarium adalah: 

1. Sampel parameter kualitas air yang dianalisa yaitu  ammonium (NH4
+
), suhu, 

keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kekeruhan (Turbidity), dan TSS (Total 

Suspended Solids). 

2. Kualitas  air  yang  akan  dianalisa dibatasi sampai hari ke 22 sebagai 

pengambilan sampel terakhir  penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sumber Air 

 Air merupakan elemen terpenting bagi kehidupan air. Penyeleksian 

sumber air digunakan untuk mengetahui pantas tidaknya sumber air tersebut 

dalam  meningkatkan kualitas produk dari hasil perairan secara efisien. Kualitas 

air  yang buruk dapat menyebabkan kesehatan dan perkembangan pertumbuhan 

ikan  menurun  atau  juga dapat menyebabkan penurunan kualitas produk sebagai 

akibat dari akumulasi substansi yang bersifat toxic yang meningkat. Hal ini dapat 

juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia, jika  ikan yang terkontaminasi 

tersebut dikonsumsi. 

 Pada umumnya untuk  kehidupan air tawar, air tanah merupakan sumber 

air yang sempurna(air sumur dan sumber mata air). Air tanah ini memiliki 

temperatur yang konstan dan bebas dari gangguan biologis seperti telur-telur ikan, 

parasit, dan larva  serangga sebagai predator  yang mengkontaminasi air yang 

berada di permukaan. Terkontaminasinya air tanah dapat  terjadi salah satunya 

disebabkan oleh  limbah buangan yang berasal dari pabrik (Lawson, 1995). 

2.2 Parameter Kualitas Air 

 Kualitas air didefinisikan sebagai kadar parameter air yang dianalisis 

secara teliti sehingga menunjukkan mutu dan karakteristik air. Mutu dan 

karakteristik air ditentukan oleh  jenis dan sifat bahan-bahan yang terkandung di 

dalamnya. Bahan-bahan  tersebut baik yang  padat, cair, gas terlarut maupun yang 

tidak terlarut secara alamiah  mungkin sudah terdapat di dalam air dan diperoleh 

selama air mengalami siklus hidrologi ( Linsey dan Franzini, 1986).  



 

 Air dapat melarutkan atau mengandung zat-zat, baik yang dibutuhkan 

ataupun  tidak dibutuhkan, bahkan  terkadang seharusnya zat-zat tersebut tidak 

ada untuk kehidupan ikan. Suhu (Temperature), kekeruhan (Turbidity), TSS 

(Total Suspended Solids), keasaman (pH), DO (Dissolved Oxigen) dan 

ammonium (NH4
+
) merupakan sebagian dari parameter air yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan.  

2.2.1 Suhu (Temperature) 

 Suhu  pada air  mempengaruhi  kecepatan reaksi kimia, baik dalam media 

luar maupun air (cairan) dalam tubuh ikan. Suhu makin naik maka reaksi kimia 

akan semakin cepat,  sedangkan  konsentrasi gas dalam air akan semakin turun, 

termasuk oksigen. Akibatnya, ikan akan membuat reaksi toleran atau tidak 

toleran. Ikan merupakan binatang berdarah dingin (poikilothennat) sehingga 

metabolisme dalam  tubuh tergantung  pada suhu lingkungannya. Suhu luar atau 

eksternal yang terlalu besar berfluktuasi terlalu besar akan berpengaruh pada 

sistem  metabolisme. Konsumsi oksigen dan fisiologi tubuh ikan akan mengalami 

kerusakan atau kekacauan sehingga ikan akan sakit. Suhu rendah akan 

mengurangi imunitas (kekebalan tubuh) ikan, sedangkan suhu tinggi akan 

mempercepat ikan terkena infeksi bakteri ( Lesmana, 2001). 

2.2.2 Kekeruhan (Turbidity) 

 

 Kekeruhan adalah sifat fisik yang lain dari limbah, meskipun 

penentuannya bukanlah  merupakan ukuran  mengenai jumlah benda-benda yang 

terapung, sebagai aturan umum dapat dipakai bahwa semakin luar biasa 

kekeruhan maka semakin kuat kandungan limbah itu. Kekeruhan terjadi 



 

disebabkan adanya zat-zat koloid  yaitu zat yang terapung serta terurai secara 

halus sekali selain itu kehadiran jasad-jasad renik, lumpur, tanah liat dan koloid 

yang serupa atau benda terapung yang tidak mengendap segera juga dapat 

menyebabkan kekeruhan.  Besarnya  endapan diukur dengan menggunakan alat 

pengukur yang dinyatakan dalam derajat kekeruhan, dengan menggunakan 

turbidimeter (Sugiharto (1987).  

2.2.3 TSS (Total Suspended Solids) 

 Zat padat total  merupakan semua zat-zat yang tersisa sebagai residu 

dalam suatu bejana, bila sampel air dalam bejana tersebut dikeringkan pada suhu 

tertentu. Menurut Devi (2009),  suspended solid dapat disisihkan oleh media filter, 

suspended solid  tersebut tertahan di media filtrasi atau terendapkan di permukaan 

media penyaring, sehingga tidak terbawa aliran. Padatan terrsuspensi total adalah 

bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1µm) yang tertahan tertahan pada saringan 

millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TSS terdiri dari lumpur dan pasir halus 

serta jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah 

yang terbawa ke badan air. 

2.2.4 Keasaman (pH) 

 Menurut Deden (2002), menjelaskan bahwa hubungan keasaman air 

dengan kehidupan ikan sangat besar, keadaan pH yang dapat mengganggu 

kehidupan ikan adalah pH yang terlalu rendah (sangat asam) atau sebaliknya 

terlalu tinggi (sangat basa). Setiap jenis ikan akan memberikan respon yang 

berbeda terhadap perubahan pH dan dampak yang ditimbulkan pun berbeda-beda. 

Kondisi pH yang baik untuk produksi berbagai jenis ikan adalah pH 6,5 - 9,0. Air 



 

kolam yang mempunyai tingkat keasaman pada pH 4 dan kebasaan pada pH 11 

merupakan titik kritis (kematian)  bagi ikan. 

 Penurunan  pH  air bisa terjadi akibat aktivitas yang memproduksi asam. 

Akuarium  yang airnya lama tidak diganti menyebabkan pH menjadi rendah. Pada 

pH rendah inilah daya racun ammonia  menjadi lebih tajam. Sebaliknya, kalau  

pH  terlalu tinggi maka ammonia akan menjadi lebih beracun. Setiap jenis ikan 

memiliki  kemampuan toleransi yang berbeda-beda terhadap pH (Lesmana, 2001). 

2.2.5 Nitrogen 

 Nitrogen di dalam air berbentuk ammonia (NH3),  nitrat (NO3), dan nitrit 

(NO2). Ammonia dan nitrat merupakan gas nitrogen buangan dari hasil 

metabolisme ikan oleh perombakan protein, baik dari ikan sendiri yang berupa 

kotoran yaitu feces dan urine maupun dari sisa pakan yang pada akhirnya akan 

membentuk lumut yang menempel pada dinding akuarium (Lesmana, 2001). 

 Menurut Effendi (2003),  ammonia  (NH3)  bersifat mudah larut dalam air, 

ion ammonium adalah bentuk transisi dari ammonia, kadar ammonium yang 

tinggi dapat menjadi indikasi adanya pencemaran bahan organik yang berasal dari 

urine dan feces yang dihasilkan oleh ikan. Konsentrasi ammonium yang tinggi 

dapat  menyebabkan kematian pada ikan. Kesetimbangan antara gas ammonia 

dengan ammonium ditunjukkan dalam persamaan reaksi : 

NH3 + H2O  NH4
+
 + OH

-
 

 Ammonia sangat mudah larut dalam air dan akan bereaksi menjadi ion 

ammonium. Oksidasi ammonia juga berjalan cepat sehingga substansi ini menjadi 

gugus NO2 atau NO3 pada air mengalir dengan bantuan bakteri pengikat nitrogen 

atau perombak ammonia, yaitu bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Semakin 



 

tinggi pH dan suhu maka semakin tinggi konsentrasi NH4
+
 sehingga makin kuat 

daya racunnya, demikian juga sebaliknya semakin tinggi konsentrasi  NH4
+
 maka 

semakin tinggi pH dan suhu (Noga, 1996). Tabel 1 menunjukkan presentase 

ammonium dalam hubungannya dengan keasaman (pH) dan suhu. Total 

ammonium dalam hubungannya dengan keasaman (pH) dan suhu dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Total ammonium (mg/l) dalam  hubungannya dengan keasaman (pH) dan suhu 

pH 
Suhu (

o
C) 

10 15 20 25 30 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

0,086 

0,059 

0.186 

0,586 

1,830 

5,560 

15,700 

0,027 

0,087 

0,273 

0,859 

2,670 

7,970 

21,500 

0,040 

0,125 

0,396 

1,240 

3,820 

11,200 

28,400 

0,057 

0,180 

0,566 

1,770 

5,380 

15,300 

36,300 

0,081 

0,250 

0,799 

2,480 

7,460 

20,300 

44,600 

Sumber : Noga, 1996 

2.2.6 DO (Dissolved Oxygen) 

 Oksigen  terlarut (Dissolved Oxygen) dibutuhkan oleh semua jasad hidup 

untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian 

menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu oksigen 

juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses 

aerobik. Sumber utama oksigen di dalam perairan berasal dari suatu proses difusi 

dari udara bebas (Salmin, 2000). 

 



 

 Swingle dan Loyd (1980), menyatakan bahwa ikan memerlukan kadar 

oksigen terlarut minimum 2,0 mg/liter bila dalam keadaan istirahat, tetapi bila 

keadaan aktif memerlukan oksigen terlarut 5 mg/l. Pada lapisan permukaan, kadar 

oksigen akan lebih tinggi, karena adanya proses difusi antara air dengan udara 

bebas. Bertambahnya kedalaman akan menyebabkan terjadi penurunan kadar 

oksigen terlarut  karena banyak digunakan untuk proses pernapasan dan oksidasi 

bahan -bahan organik dan anorganik. Kebutuhan oksigen untuk ikan dalam  

keadaan diam relatif  lebih sedikit apabila dibandingkan dengan ikan pada saat 

beraktifitas.  

2.3 Ikan Koi 

 Menurut Linnaeus (1758) dalam Samudin, dkk. (2010), klasifikasi ikan koi 

adalah sebagai beikut: 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Subphylum  : vertebrata 

Kelas   : Actinopterygii 

Ordo   : Cypriniformes ( Karper) 

Keluarga  : Cyprinidae 

Genus   : Cyprinus 

Spesies  : Cyprinus capio 

 

 Menurut Linnaeus (1758) dalam  Samudin dkk. (2010), koi merupakan 

salah satu ikan hias air tawar yang sensitif terhadap perubahan kualitas air pada 

tempat hidupnya, kualitas air sangat menentukan kesehatan koi. Selain itu, 

penyebab koi mudah dipelihara adalah karena koi mudah menerima makanan apa 



 

saja. Seekor koi dapat mengonsumsi pakan  seberat 2% dari bobot badannya 

setiap hari. Standart kualitas air yang baik untuk koi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Standart kualitas air  untuk ikan koi 

Parameter Kualitas Air Nilai Satuan 

Suhu (Temperature) 

Kekeruhan (Turbidity) 

TSS (Total Suspended Solids) 

Keasaman (pH) 

Ammonium 

DO (Dissolved Oxigen) 

17 – 22  

1 – 10 

< 200 

6,5 – 9 

0 – 1 

4 – 9 

o
C 

NTU 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

Sumber : Linnaeus, 1758. 

 Dalam Menentukan populasi koi yang akan dipelihara harus disesuaikan 

dengan tempat pemeliharaan dan bila terlalu padat dapat menyebabkan kualitas air 

cepat menjadi buruk. Menurut Axelrod  (1989), volume air akuarium menentukan  

jumlah ikan dalam setiap jumlah liter air dan tingkat populasi ikan yang optimal 

dalam suatu tempat pemeliharaan. Populasi optimal ikan koi sesuai ukuran dan 

kebutuhan ketersediaan airnya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Populasi optimal  koi sesuai ukuran dan kebutuhan ketersediaan airnya 

Ukuran ikan (cm) Jumlah air (L/cm ikan) 

<2 

1 –  5 

6 – 9 

10 – 13 

> 14 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

4.0 

Sumber : Axelrod, H. R., 1989. 



 

 Sehingga didapatkan persamaan  dalam menentukan tingkat kepadatan 

ikan yang tergantung pada ukuran besar kecil ikan dalam setiap liter air. Tingkat 

kepadatan ikan dapat dilihat pada Persamaan 1 : 

Banyaknya ikan =    VB        ……………………………..(1) 

    Va x Uk  

 Dimana VB adalah volume bak adaptasi (liter), Va adalah jumlah air yang 

dibutuhkan ikan setiap ukran 1 cm (liter/cm ikan), Uk adalah ukuran ikan (cm). 

ikan yang digunakan pada penelitian ini adalah ikan hias air tawar jenis koi 

dengan panjang 7 cm. 

 Sirkulasi (perputaran atau pergerakan) air di dalam akuarium sangat 

penting dan bermanfaat untuk menjaga kualitas air, terutama dalam 

meendistribusikan oksigen ke segala arah, baik di dalam air maupun difusinya 

atau pertukaran dengan udara, serta menjaga akumulasi atau mengumpulnya hasil 

metabolit beracun sehigga kadar air atau daya racun dapat ditekan. Menurut 

Axelrod  (1989),  kapasitas debit minimum pompa yang digunakan sesuai dengan 

kebutuhan secara langsung dapat dapat dilihat pada Persamaan 2. 

Qp = 5 x VB   ………………………………..(2) 

 Dimana VB adalah air dalam akuarium, dan  nilai 5 adalah perputaran 

minimum dalam sirkulasi air. 

2.4 Filter  

 Filter mempunyai peran  yang penting dalam  aquascape. Selain berfungsi 

membersihkan air dari debu atau kotoran, filter juga menjadi rumah bagi bakteri 

yang ikut menjaga kualitas air agar keseimbangan aquascape selalu stabil. 

Berdasarkan  fungsinya filter dapat dibedakan menjadi filter mekanik, filter 

biologi dan filter kimia (Spotte, 1979). 



 

 Filter mekanik bekerja secara fisika yaitu  menyaring kotoran - kotoran 

atau partikel yang berukuran lebih besar dari pori-pori media filter. Filter ini 

bekerja secara fisika sehingga hanya menyaring kotoran ataupun partikel yang 

terlarut di dalam air. Bahan yang biasa digunakan pada filter mekanik dalam 

akuarium adalah pasir dan ijuk ( Satyani, 2001). 

 Filter biologi mengandalkan kerja bakteri dalam mendegradasi bahan 

organik dan anorganik di media filter. Filter ini berfungsi sebagai perombak 

senyawa nitrogenous yang bersifat racun (ammonia dan nitrit) menjadi senyawa 

tidak beracun (nitrat) dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang 

berperan dalam mendegradasi bahan beracun di media filter selama proses 

hidupnya memerlukan tempat hidup. Media filter yang berpori-pori merupakan 

media yang baik karena mempunyai permukaan yang luas untuk menampung 

lebih banyak bakteri (Golz, 1995). 

 Spotte (1979), menyatakan bahwa nitrifikasi adalah oksidasi ammonia 

secara biologis menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri autrotrop. Nitrosomonas sp. 

dan Nitrobacter sp. adalah kemungkinan genera yang terpenting dari bakteri 

autrotrop di dalam air tawar. Mekanisme proses nitrifikasi oleh bakteri melaui 

tahapan yaitu : 

Tahap pertama : 2NH4
+
 + 3O2 Nitrosomonas  2NO2

-
 + 4H

+
 + 2H2O 

Tahap kedua   : 2NO2
-
 + O2  nitrobakter sp. 2NO3

-
 

Keseluruhan    : NH4
+
 + 2O2    NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

 Filter kimia adalah sebuah filter mekanik yang bekerja pada skala 

molekuler, mampu menangkap bahan terlarut seperti gas dan bahan organik, 

media filternya antara lain zeolit dan arang aktif. 



 

2.4.1 Letak Wadah Filter 

 Menurut Lesmana (2001) letak wadah filter ada dua jenis, yaitu filter 

internal (filter dalam) dan filter eksternal (filter luar). Filter internal (filter dalam) 

merupakan wadah filter yang terletak di dalam tempat pemeliharaan, oleh karena 

itu ukuran wadah filter harus kecil dan media filter yang digunakan terbatas 

disesuaikan dengan ukuran wadah tersebut. Ada tiga macam filter internal, yaitu 

filter yang diletakkan di pojok tempat pemeliharaan (corner filter), di dasar 

tempat pemeliharaan (bottom filter) dan filter yang diletakkan di atas tempat 

pemeliharaan (top filter). 

 Filter eksternal (filter luar) terletak di luar dan terpisah dari tempat 

pemeliharaan ikan, dimana peletakkannya dapat sejajar, di atas ataupun di bawah 

tempat pemeliharaan ikan. Wadah filter eksternal lebih baik karena ukuran dapat 

dibuat sesuai selera seperti penempatan, jumlah ikan, dan ukuran tempat 

pemeliharaan. Dalam fungsinya wadah filter ini dapat memperluas permukaan 

dengan penggunaan berbagai macam material dan pembersihannyapun akan lebih 

mudah tanpa mengganggu ikan dalam tempat pemeliharaan Lesmana (2001). 

2.4.2 Bahan-Bahan Filtrasi 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam alat filtrasi terdiri dari pasir, arang 

aktif, zeolit dan ijuk sebagai media penyangga. Masing-masig bahan ini akan 

dibahas dalam sub-sub bab di bawah ini. 

 



 

2.4.2.1 Pasir 

 Pasir merupakan media penyaring yang paling sering digunakan 

dibandingkan dengan media lain. Berdasarkan kemudahan dalam mengalirkan air 

saringan pasir dapat diklasifikasikan sebagai saringan pasir lambat dan cepat 

(Sugiharto, 1987) . 

 Saringan pasir lambat (Slow Sand Filter) merupakan saringan yang  

dioperasikan dengan laju penyaringan antara 100 - 250 lt/m
2
/jam. Pasir yang 

digunakan berukuran 0,15 - 0,35 mm,  pasir ini efektif dalam menahan bakteri dan 

partikel-partikel yang tersuspensi dalam air serta dapat mengurangi warna, rasa 

dan bau. Namun, air yang akan disaring harus sudah agak jernih. Lapisan pasir 

lambat dapat bekerja secara efektif setelah 1- 4 bulan karena pada lapisan pasir 

tersebut timbul mikroorganisme pada permukaan butir-butir pasir yang berfungsi 

sebagai penyaring secara biologis (Sugiharto, 1987). 

 Sarigan  pasir cepat (Rapid Sand Filter) digunakan untuk menyaring air 

yang keruh dengan laju penyaringan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

saringan pasir lambat. Saringan pasir cepat umumya memiliki laju penyaringan 

100 - 200 lt/m
2
/menit, dan ukuran butir 0,50 - 0,70 mm.  Apabila air sangat keruh, 

sebelum air disaring umumya dilakukan proses pengendapan yang diawali dengan 

penambahan koagulan. Keuntungan saringan pasir cepat dapat menyediakan air 

bersih dalam waktu yang relatife cepat, namun tidak dapat menahan bakteri 

sehingga harus ditambah bahan pembunuh kuman. Banyaknya koagulan yang 

dibutuhkan tergantung dengan derajat kekeruhan dan kualitas airnya.  Pasir yang 

digunakan harus bebas dari segala jenis kotoran seperti benda keras dan tajam 

(Sugiharto, 1987).  



 

2.4.2.2 Arang Aktif 

 Karbon aktif  atau  sebagai arang aktif merupakan senyawa karbon, yang 

dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau arang dengan 

perlakuan khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih luas. Luas 

permukaan  arang aktif  berkisar antara 300 - 3500 m
2
/ gram dan ini berhubungan 

dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif mempunyai sifat 

sebagai absorben. Daya serap arang aktif sangat besar berkisar antara 25-1000%  

terhadap berat arang aktif (Kamulyan, 1996). 

 Proses pembuatan arang aktif meliputi dua macam cara yaitu proses kimia 

dan proses fisika. Pada proses kimia bahan baku dicampur dengan bahan-bahan 

kimia tertentu, kemudian dibuat padat. Selanjutnya  padatan tersebut dibentuk 

menjadi batangan dan dikeringkan serta dipotong-potong.  Arang aktif yang 

dihasilkan, dicuci  dengan  air selanjutnya dikeringkan pada temperature 300
o
C. 

Dengan proses kimia, bahan baku dapat dikarbonasi terlebih dahulu, kemudian 

dicampur dengan bahan-bahan kimia (Kamulyan, 1996). 

 Proses pembuatan arang aktif dengan proses fisika bahan baku terlebih 

dahulu dibuat arang. Selanjutnya arang tersebut digiling, diayak untuk diaktifasi 

dengan cara pemanasan pada temperature 100
o
C. Sifat arang aktif yang paling 

penting adalah daya serap. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi daya serap adsorpsi yaitu sifat adsorben, pH (derajat keasaman), 

dan waktu singgung (Kamulyan, 1996). 

 Arang aktif yang merupakan adsorben adalah suatu padatan berpori, yang 

sebagian besar terdiri dari unsur karbon bebas dan masing-masing berikatan 

secara kovalen. Struktur pori berhubungan dengan luas permukaan, semakin kecil 



 

pori-pori arang aktif, mengakibatkan luas permukaan semakin besar. Dengan 

demikian kecepatan adsorpsi bertambah. Untuk meningkatkan kecepatan adsorpsi, 

dianjurkan untuk menggunakan arang aktif  yang telah dihaluskan (Kamulyan, 

1996).  

 Derajat keasaman (pH) berpengaruh terhadap absorpsi arang aktif. Apabila 

pH diturunkan, yaitu dengan penambahan asam-asam mineral akan menyebabkan 

peningkatan terhadap daya absorsi karena kemampuan asam mineral untuk 

mengurangi ionisasi asam organik tersebut juga meningkat. Sebaliknya pH asam 

organik dapat dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorspsi akan 

berkurang dengan terbentuknya garam (Kamulyan, 1996). 

 Bila arang aktif  ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk 

mencapai kesetimbangan yang disebut dengan waktu singgung. Waktu yang 

diperlukan berbanding terbalik dengan jumlah arang yang digunakan. Untuk 

larutan yang mempunyai viskositas tinggi, dibutuhkan  waktu singgung yang lebih 

lama (Kamulyan, 1996). 

2.4.2.3 Zeolit 

 Kata “zeolit” berasal dari kata Yunani zeo yang  berarti mendidih dan 

lithos yang berarti batu. Nama ini menggambarkan  sifat mineral zeolit yang 

dengan cepat melepaskan air apabila dipanaskan sehingga seolah-olah mendidih. 

Kerangka  zeolit berbentuk tetrahedral dan saling dihubungkan oleh atom oksigen 

sedemikian rupa sehingga membentuk kerangka tiga dimensi. Kerangka struktur 

zeolit terdiri dari unit-unit tetrahedral AlO4
-
 dan SiO4

-
 yang saling berhubungan 

melalui atom O. zeolit terdiri dari tiga komponen yaitu kation yang dipertukarkan, 

kerangka aluminosilikat dan fase air sehingga rumus umum komposisi zeolit  
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tanah), x,y jumlah tetrahedron per unit sel, m jumlah molekul air per unit sel 

dan M kation alkali / alkali tanah yang dapat dilihat pada Gambar1(Army, 

2006). 

 

 

Gambar 1. Struktur penyusun zeolit 

Zeolit  dibedakan menjadi 2 jenis yaitu zeolit alam dan zeolit buatan. Zeolit 

alam  terbentuk karena adanya perubahan alam (zeolitisasi) dari bahan vulkanik 

dan dapat digunakan secara langsung untuk berbagai keperluan, namun daya serap 

maupun daya tukar ion zeolit ini belum maksimal. Untuk memperoleh zeolit 

dengan daya guna tinggi diperlukan suatu perlakuan yaitu dengan aktivasi. 

Sedangkan zeolit buatan merupakan hasil rekayasa manusia secara proses kimia 

yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan.  

Proses aktivasi zeolit alam dapat dilakukan dengan 2 cara, yang pertama 

yaitu secara fisika melalui pemanasan dengan tujuan untuk menguapkan air yang 

terperangkap di dalam pori-pori kristal zeolit, sehingga luas permukaannya 

bertambah (Khairinal, 2000). Proses pemanasan zeolit dikontrol, karena 

pemanasan yang berlebihan kemungkinan akan menyebabkan zeolit tersebut 

rusak.  



 

 Aktifasi zeolit secara kimia dengan tujuan untuk membersihkan 

permukaan pori, membuang senyawa pengotor dan mengatur kembali letak atom 

yang dapat dipertukarkan. Proses aktivasi zeolit dengan perlakuan asam HCl pada 

konsentrasi 0,1M hingga 11M menyebabkan zeolit mengalami dealuminasi dan 

dekationisasi yaitu keluarnya Al dan kation-kation dalam kerangka zeolit. 

Aktivasi asam menyebabkan terjadinya dekationisasi yang menyebabkan 

bertambahnya luas permukaan zeolit karena berkurangnya pengotor yang 

menutupi pori-pori zeolit. Luas permukaan yang bertambah diharapkan 

meningkatkan kemampuan zeolit dalam proses penyerapan (Weitkamp, 1999). 

Menurut Hamdan dalam Dina (2004) tingginya kandungan Al dalam kerangka 

zeolit menyebabkan kerangka zeolit sangat hidrofilik. Sifat hidrofilik dan polar 

dari zeolit ini merupakan hambatan dalam kemampuan penyerapannya. Proses 

aktivasi dengan asam dapat meningkatkan kristalinitas, keasaman dan luas 

permukaan. 

 Zeolit mempunyai struktur berongga yang biasanya diisi oleh air dan 

kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki ukuran pori tertentu. Zeolit 

mempunyai sifat-sifat dehidrasi, penyerapan,  penukar ion katalis, serta penyaring 

atau pemisah (Weller, 1994). 

 Sifat dehidrasi zeolit berpengaruh terhadap sifat jerapannya. Keunikan 

zeolit terletak pada struktur porinya yang spesifik. Pada zeolit alam didalam pori-

porinya terdapat kation-kation atau molekul air. Bila kation-kation atau molekul 

air tersebut dikeluarkan dari dalam pori dengan suatu perlakuan tertentu maka 

kation-kation dan molekul air akan meninggalkan pori yang kosong (Barrer, 

1982).  



 

 Keadaan  normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul air 

yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka air tersebut akan keluar. 

Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai penyerap gas atau cairan 

(Khairinal, 2000).  

 Ion-ion  pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion ini 

dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi tergantung dari ukuran 

dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai penukar ion dari zeolit antara 

lain tergantung dari sifat kation, suhu, dan jenis anion (Bambang, 1998).  

 Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa 

mempengaruhi kesetimbangan reaksi karena mampu menaikkan perbedaan 

lintasan molekular dari reaksi. Katalis berpori dengan pori-pori sangat kecil akan 

memuat molekul-molekul kecil tetapi mencegah molekul besar masuk. 

Selektivitas molekuler seperti ini disebut molecular sieve yang terdapat dalam 

substansi zeolit alam (Bambang, 1995).  

 Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah didasarkan atas 

perbedaan bentuk, ukuran, dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini 

disebabkan zeolit mempunyai ruang hampa yang cukup besar. Molekul yang 

berukuran lebih kecil dari ruang hampa dapat melintas sedangkan yang berukuran 

lebih besar dari ruang hampa akan ditahan (Bambang, 1995).  

2.4.2.4 Ijuk 

 Serat ijuk merupakan serabut berwarna hitam dan liat, yang terdapat pada 

bagian pangkal dan pelepah daun pohon aren. Pohon aren menghasilkan ijuk pada 

4-5 tahun terakhir. Serat ijuk yang  memuaskan diperoleh dari pohon yang sudah 

tua, tetapi sebelum tandan (bakal) buah muncul (sekitar umur 4 tahun), karena 



 

saat tandan (bakal) buah muncul ijuk menjadi kecil-kecil dan jelek. Ijuk yang 

dihasilkan pohon aren mempunyai sifat  fisik diantaranya berupa helaian benang 

(serat) berwarna hitam, berdiameter kurang dari 0,5 mm, bersifat kaku dan ulet 

(tidak mudah putus).  Ijuk merupakan media penyangga yang berfungsi untuk 

menyangga media filter yang ada di atasnya agar tidak bercampur. Sebelum 

digunakan ijuk harus dicuci bersih dan kemudian dikeringkan (Haryoto, 1995). 

2.5 Macam-Macam Filter 

 Jenis filter bila diklasifikasikan berdasarkan material media filternya 

terdiri dari filter bermedia tunggal (mono-medium), dua media (dual medium) atau 

beberapa jenis media (multi-medium). Filter konvensional aliran ke bawah, 

susunan ukuran butiran media filter adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. 

Pencampuran dua media dan tiga media filter tergantung pada densitas perbedaan 

ukuran masing-masing media (Azmanajaya, 2004).  

 Menjaga kualitas air merupakan alasan utama dalam pembuatan filter. 

Pengolahan yang dilakukan data menggunakan berbagai macam media filer yang 

berbeda.  Menurut Devy (2009), filter dengan menggunakan media pasir dengan 

ukuran butiran yang berbeda-beda dapat mengurangi kekeruhan, TDS dan TSS di 

dalam air. Filter ini dibuat dengan menggunakan tabung filtrasi yang terbuat dari 

pipa dengan ketebalan media filter 0,6 meter dengan menggunakan pasir dengan 

ukuran butiran yang digunakan yaitu 1-2 mm; 0,5-1 mm; 0,25-0,5 mm dan 0,1-

0,25 mm.  Hasil penelitian yang diperoleh dengan kekeruhan air baku sebesar 334 

NTU mengalami penurunan hingga 22 NTU, untuk nilai TDS air baku 1688 mg/l 

megalami penurunan hingga 20 mg/l dan nilai TSS dengan air baku 4860 mg/l 

setelah difilter mengalami penurunan  hingga mencapai 73 mg/l. Dari penelitian 



 

tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa pasir dapat mengurangi kekeruhan, TDS 

dan TSS yang terkandung di dalam air. 

 Penelitian dengan menggunakan media biofilter dalam resikulasi air juga 

merupakan salah satu macam filter yang bertujuan dalam  menjaga kualitas air. 

Filter ini lebih menekankan pada kinerja bateri yang terdapat di dalam filter yang 

berfungsi sebagai perombak senyawa beracun seperti ammonia dengan tujuan 

mejaga kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan di dalamnya. Salah satu 

media yang digunakan dalam filter ini yaitu zeolit sebagai media pengabsorb 

ammonia baik dengan bantuan bakteri yang hidup dalam pori-pori zeolit juga 

dengan cara tukar kation sehingga kandungan ammonia dalam air dapat diikat 

oleh zeolit seperti pada persamaan reaksi pengikatan di bawah ini: 

Na
+ 

Z
-
 +  NH4

+
  NH4

+
Z + Na

+ 

2Na
+  

Z
-
 + Ca

2+
  Ca

2+ 
Z

-2
 + 2 Na

+ 

 Penggunaan zeolit dalam mengurangi ammonia tidak mempengaruhi suhu 

air, ukuran butirannya mempengaruhi penyerapan ammonia. Makin kecil 

butirannya, makin tinggi efektifitasnya (Nurhidayat, 2009). 

 Menurut Palupi (2007), penjernih air dengan menggunakan zeolit, karbon 

aktif, dan pasir dapat menggurangi kandungan besi (Fe) dan Magnesium di dalam 

air (Mg). Filter yang telah dirangkai dengan menggunakan media pasir, zeolit dan 

karbon aktif ini digunakan sebagai penjernih air yang digunakan untuk keperluan 

rumah tangga.  

  

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

 Penelitian ini dilakukan  di Laboratorium  Teknik Sumber Daya Air dan 

Lingkungan, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,  

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 

2011 sampai dengan Maret 2011 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu set filter penjernih 

air dan akuarium. Alat pengujian filter penjernih air yang dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Alat Pengujian 

Nama Alat Keterangan Jumlah 

Pipa PVC dengan  Diameter  inchi 1.23 meter 

Pompa Akuarium Atman AT-103; head 1,2 ; Q 1300 l / h 1 buah 

Ayakan  2mm; 4 mm; 5,6 mm; 8 mm 4 buah 

Timbangan Digital , maksimal 16 kg 2 buah 

Penyangga Sebagai penyangga filter 1 buah 

Akuarium  Volume (1,2x0.5x0.4) m 240 liter 

pH meter JENWAY pH meter 3305 1 buah 

Turbidimeter Mengukur Kekeruhan Air 1 buah 

Thermometer  Mengukur suhu Air dan lingkungan luar 1 buah 

Botol Sampel Volume  100 ml 33 buah 

Spektofotometer Shimadzu; Spektronik-20D, UV 1700 1 buah 

Oven Merk Memmert 1 buah 

Filter Akuarium Volume (1.00x0.249x0.249)m 61.5 liter 

Gelas ukur 1 liter Pyrex volume 20 ml &250 ml 1 buah 

Stopwatch  Mengukur waktu 1 buah 

DO2 Meter JENWAY 9701 1 buah 



 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan untuk 

perancangan alat. Secara  lengkap bahan – bahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Bahan – Bahan Perancangan Alat  

Nama Bahan Keterangan Jumlah 

 

 

 

 

Air Tanah 

 Diambil dari  : 

 Laboratorium Teknik  umber 

Daya Air dan Lingkungan 

 Dengan kondisi air baku : 

 pH                       : 7,15 

 Ammonia            : 0,29 mg/l 

 Oksigen terlarut  : 7,02 mg/l 

 Kekeruhan          : 3,7  NTU 

 Suhu                    : 18,2 
o
C 

 TSS                     : 156,5 mg/l 

 

 

 

 

240 liter 

HCl 1 M Mengaktifkan  zeolit   1 liter 

Pasir  Berat 5,61 kg, φ 2mm - 4mm Ketebalan 0,10  m 

Arang  Aktif Berat 3,26 kg, φ 5.6 mm - 8mm Ketebalan  0,15 m 

Batu zeolit Berat 10 kg,     φ 2mm - 4mm Ketebalan  0,20 m 

Ijuk  Berat 0,23 kg, φ ±5 mm Ketebalan 0.15 m 

Pakan Ikan Takari  100 gram 

Koi   Ukuran panjang ± 7 cm 18 ekor 

 

 

 

 

3.3 Rancangan 

 Ada tiga tahapan dalam perancangan alat penelitian ini, yang pertama 

adalah desain fungsional yaitu untuk mendesain bagian – bagian alat serta 



 

fungsinya, yang kedua adalah analisa teknik yang berfungsi untuk menentukan 

desain struktural, kemudian yang ketiga adalah desain struktural yaitu untuk 

menentukan konstruksi bahan yang akan dipergunakan dalam perancangan alat 

yang kemudian diteruskan dengan gambar alat. 

3.3.1 Desain fungsional 

 Sistem kondisi lingkungan ini terdiri dari akuarium, pompa akuarium, 

saluran air, dan sistem filter yang akan dijelaskan pada sub-sub bab di bawah ini. 

3.3.1.1 Akuarium  

 Akuarium sebagai habitat bagi ikan hias air tawar sebagai salah satu objek 

pengamatan. Akuarium terbuat dari kaca dengan ketinggian 0,50 meter, lebar 0,40 

meter, ketebalan 0,007 meter dan panjang 1,20 meter. Pada akuarium selama 

penelitian tidak ditambahkan hiasan apapun ke dalam akuarium.  

3.3.1.2 Pompa  

  Pompa akuarium berfungsi untuk mensirkulasikan air dari filter ke 

akuarium dan sebaliknya. 

3.3.1.3 Saluran air 

 Bagian ini terdiri dari pipa–pipa beserta sambungannya yang berfungsi 

sebagai saluran–saluran distribusi air akuarium dari akuarium ke filter dan 

sebaliknya dari filter ke akuarium. 

3.3.1.4 Filter 

  Bagian ini merupakan sistem pengolahan untuk memproses air akuarium. 

Wadah filter pada penelitian ini terbuat dari kaca yang memiliki volume 61,5 liter. 



 

Di dalam wadah filter ini disusun material – material yang berfungsi sebagai 

penyaring air sirkulasi, dimana masing  - masing material memiliki fungsi yang 

berbeda–beda. Setiap susunan material dibatasi oleh ijuk sebagai penyangga, hal 

ini dimaksudkan agar pada saat perlakuan material – material penyaring tidak 

berubah komposisinya. Ijuk digunakan sebagai media penyaring sekaligus 

penyangga material di atasnya dimana partikel–partikel yang ikut masuk dalam 

sistem filter dapat tersaring dengan struktur  ijuk yang berupa helaian benang-

benang atau serat–serat berwarna hitam, diameter kurang dari 0,5 mm, bersifat 

lentur dan tidak mudah putus dan rapuh.  

3.3.2 Analisa Teknik 

 Perhitungan analisa teknik dapat dilihat pada Lampiran 1, yang meliputi 

Volume air akuarium, debit air pompa, sistem saringan yang dibahas pada sub-sub 

bab di bawah ini. 

3.3.2.1 Volume air akuarium 

 Menurut Axelrod (1989), volume air akuarium menentukan jumlah ikan 

dalam setiap jumlah liter air dan tingkat populasi ikan yang optimal dalam suatu 

tempat pemeliharaan. Populasi optimal ikan koi sesuai ukuran dan kebutuhan 

ketersediaan airnya dapat dilihat pada Tabel 3 Akuarium dengan dimensi panjang 

1,20 meter, lebar 0,40 meter, dan ketinggian air 0,50 meter didapatkan persamaan 

dalam menentukan tingkat kepadatan ikan yang tergantung pada ukuran besar 

kecil ikan dalam setiap liter air. Banyaknya ikan diperoleh dengan menggunakan 

Persamaan 1. 

Banyaknya  ikan =    VB        ……………………………..(1) 

          Va x Uk  



 

3.3.2.2 Debit pompa 

 Sirkulasi (perputaran atau pergerakan) air di dalam akuarium sangat 

penting dan bermanfaat untuk menjaga kualitas air. Menurut Axelrod, H. R 

(1989), kapasitas debit minimum pompa yang digunakan dapat dilihat pada 

Persamaan 2. 

    Qp = 5 x VB  ……………………………..(2) 

 Dimana VB adalah volume air dalam akuarium, dan nilai 5 adalah 

perputaran minimum dalam sirkulasi air. 

3.3.2.3 Sistem saringan 

 Sistem saringan (filter) adalah suatu sistem pengolahan air dengan 

menggunakan alat atau bahan yang disebut filter. Dalam menentukan volume 

wadah filter aktual sesuai kapasitas air yang akan diolah agar diperoleh hasil yang 

optimal pada suatu akuarium, dilakukan  dengan menentukan TD (Turnover 

Duration) (Axelrod, H. R., 1989). Waktu yang diperlukan filter untuk memfilter 

seluruh air dalam bak yang dapat dilihat pada Persamaan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  TD =  η F x VB  ……………………………..  (3) 

 Qp 

Dimana : 

TD ( Turnover Duration ) : waktu yang diperlukan filter untuk memfilter  

      seluruh air dalam sistem filter  (jam) 

 η F    : tetapan konstanta  besarnya 9,2  

VB     : kapasitas volume air dalam akuarium (liter) 

 Qp     : kapasitas pompa ( liter / jam) 

 

 Setelah TD telah didapatkan, maka dapat menentukan volume wadah filter 

efektif yang hanya menampung air saja tanpa media dengan menggunakan 

Persamaan 4. 

VFE = TD x Qp ……………………………..  (4) 

 60 

Dimana :  

VFE    : volume filter efektif untuk meyaring air (liter). 

 Untuk mendapatkan ukuran filter aktual perlu dikonversi dengan media 

yang digunakan, dengan menggunakan Persamaan 5. 

VFA = VFE x φ……………………………..  (5) 

Dimana : 

VFA   : volume filter aktual yang dipergunakan untuk   

         menampung media filter. 

Φ   : faktor konversi dari media filter besarnya 1,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.3 Desain struktural 

 Desain struktural menitikberatkan pada desain penjernih air yang terdiri 

dari sistem filter dan akuarium yang dibahas pada sub-sub bab berikut ini. 

3.3.3.1 Kapasitas akuarium 

 Akuarium yang digunakan pada penelitian ini memiliki ketebalan 0,007 

meter, panjang 1,20 meter, lebar 0,40 meter, dan tinggi air 0,50 meter, sehingga 

dapat menampung air sebanyak 240 liter dan dengan kapasitas optimal untuk 18 

ekor ikan koi. Desain akuarium dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Desain akuarium  

 

 

 

 

 



 

3.3.3.2  Sistem filter 

 Sistem filter pada penelitian ini menggunakan bahan dari kaca dengan 

ketebalan 0,005 meter, panjang 0,249 meter, lebar 0,249 meter, dan tinggi 1,00 

meter dan diletakkan terpisah dengan akuarium. Sistem filter terdiri dari empat 

lapis media filtrasi yaitu pasir, arang aktif, ijuk dan zeolit. Desain sistem filter 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Keterangan : 

1. Pasir  

2. Ijuk           1  

3. Arang aktif          
2
 

4. Ijuk            
3
 

5. Zeolit             
4
 

          
5 

 

 

Gambar 2. Desain sistem filter  

3.3.3.3 Pompa listrik 

 Pompa listrik yang digunakan yaitu pompa internal dengan spesifikasi 

debit aliran 1300 liter/jam dan dengan head 1,2 meter. 



 

3.3.3.4 Saluran air 

 Saluran air terdiri dari pipa 5/8 inchi berwarna transparan dan 

disambungkan dengan sambungan “L” sebanyak 2 buah  pada pipa dari akuarium 

menuju wadah filter dan 4 buah dari wadah filter menuju akuarium. 

3.4 Persiapan Media Filter 

 Media filter merupakan bahan pokok dari proses filtrasi ini. Pada 

penelitian ini digunakan pasir sebagai penyaring polutan yang terdapat di dalam 

air akuarium, arang aktif sebagai penghilang bau dan warna sedangkan zeoilt 

digunakan sebagai pengabsorb ammonia yang diproduksi oleh ikan. Ijuk pada 

filter digunakan sebagai media penyaring dan penyangga agar masing-masing 

media tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Media filter tersebut dicuci 

terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam wadah filter dengan tujuan 

menghilangkan debu dan kotoran yang tertinggal pada media tersebut, sedangkan 

untuk zeolit dan arang aktif dilakukan aktifasi terlebih dahulu dengan tujuan 

memperluas bidang penyerapan agar hasil yang diperoleh dapat optimal.  

 Pengaktifan zeolit dilakukan dengan cara kimia dan fisika yaitu dengan 

cara perendaman pada larutan HCL 1 M selama 5 menit kemudian dilakukan 

pembilasan dengan menggunakan aquades, setelah zeoilt benar-benar bersih zeolit 

dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105
o
C selama ±  1jam dan didinginkan. 

Untuk arang aktif pengaktifan dilakukan dengan cara fisik yaitu dengan cara 

pemanasan dengan menggunakan oven dengan suhu 100
o
C selama ±  1jam. 

 

 Penelitian ini menggunakan filter dengan masing-masing ketebalan 0,6 

meter dengan komposisi pasir 0,10 meter; ijuk I 0,05 meter; arang aktif 0,15 



 

meter; ijuk II 0,10 meter; dan zeolit 0,20 meter. Dalam penelitian ini pasir yang 

digunakan pasir dengan ukuran butiran tertahan ayakan 2 mm dan lepas ayakan 4 

mm. Sedangkan arang aktif yang digunakan dengan ukuran butiran tertahan 

ayakan  4 mm dan lepas dari ayakan 8 mm. Zeolit yang digunakan yaitu dengan 

ukuran butiran tertahan ayakan 2 mm dan lepas dari ayakan 4 mm. 

3.5  Langkah Penelitian 

 Pada penelitian ini, air akuarium disirkulasi dengan menggunakan pompa 

ke dalam wadah filter. Maka rancangan percobaan akan dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Menentukan konsep perancangan diawali dengan menganalisa spesifikasi 

yang telah ada, hal ini sebagai dasar pembuatan abstraksi dari permasalahan. 

Dilanjutkan dengan membuat desain alat beserta fungsinya. Kemudian 

menganalisa secara teknis untuk menentukan desain strukturalnya dalam 

pembuatan sketsa gambar. 

2. Pembuatan alat sesuai dengan sketsa gambar pada Lampiran 2 dan 

penempatan media filter dapat dilihat pada Lampiran 3 sebagai perancangan 

wujud dari gambar yang telah tersusun. 

3. Uji coba alat yaitu untuk mengetahui kinerja alat sebelum dilakukan 

pengujian. 

4. Pengujian  media filter pada alat penjernih air tersebut  didapatkan sampel 

yang kemudian diuji di laboratorium untuk diketahui kandungan airnya. 

3.6  Parameter pengamatan 

 Parameter pada penelitian ini yaitu suhu (temperature), kekeruhan 

(turbidity), TSS (Total Suspended Solids), keasaman (pH), DO (Dissolved 



 

Oxigen) dan ammonium (NH4
+
)  yang pengujiannya dibahas pada sub-sub bab di 

bawah ini. 

3.6.1 Suhu 

 Suhu di dalam air akuarium diukur dengan alat thermometer yang 

dilakukan 3 kali sehari yaitu pagi, siang dan sore hari. Pengambilan data untuk 

pengukuran suhu dilakukan setiap hari. Cara pengukurannya yaitu thermometer 

dicelupkan ke dalam akuarium. 

3.6.2 Kekeruhan (Turbidity) 

 Tingkat kekeruhan di dalam akuarium diukur dengan alat turbidimeter, 

dimana setiap kali pengukuran botol harus benar-benar bersih dan benar-benar 

kering serta tanpa gelembung udara di dalam botol, hal ini dilakukan untuk 

menjaga kemurnian data yang diambil. Kekeruhan diukur setiap 3 hari sekali. 

Prosedur dan hasil pengukuran kekeruhan dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5. 

3.6.3 TSS (Total Suspended Solid) 

 TSS (Total Suspended Solid) diukur dengan cara menggunakan kertas 

saring 0,45 µm yang ditimbang terlebih dahulu, kemudian sampel air yang akan 

diukur kadar TSS diambil sebanyak 100 ml kemudian dengan menggunakan 

elemeyer dan corong kertas saring dilipat dan diletakkan di atas corong kemudian 

sampel air dituang perlahan-lahan ke dalam alemeyer. Kertas saring yang 

mengandung zat yang tersuspensi dikeringkan pada suhu 105
o
 C selama 2 jam, 

kemudian ditimbang. TSS diukur setiap 3 hari sekali. Kandungan TSS dihitung 

dengan menggunakan persamaan 6. 



 

 ……………………………..  (6) 

Dimana :  

A = berat kertas saring ditambah dengan residu 

B = berat kertas saring 

3.6.4 Keasaman (pH) 

pH di dalam air akuarium diukur dengan alat pH meter yang dilakukan 3 kali 

sehari yaitu pagi, siang dan sore hari. Pengambilan data untuk pengukuran pH 

dilakukan setiap hari. Cara pengukurannya yaitu pH meter dicelupkan ke dalam 

akuarium. 

3.6.5 Ammonium (NH3) 

 Ammonium dianalisa degan menggunakan spektofotometer, sehingga 

akan muncul hasil konsentrasi ammonium. Ammonium diukur tiga hari sekali 

dengan mengambil sampel dalam botol. Prosedur dan hasil  pengujian  

ammonium dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7. 

 

 

 

 



 

3.7 Diagram Penelitian 

 Diagram alir penelitian rancang bangun penjernih air akuarium ini dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Diagram alir penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perhitugan Analisa Teknik  

 Penelitian ini memfokuskan pada perancangan dan pembuatan filter 

penjernih air akuarium sehingga kualitas  air akuarium tetap terkontrol dengan 

menggunakan ikan koi sebagai penghasil ammonia dalam akuarium. Beberapa 

besaran yang harus ditetapkan yang berkaitan dengan populasi ikan, debit air 

pompa dan volume wadah filter yang dijelaskan pada sub-sub bab di bawah ini. 

4.1.1 Populasi ikan  

 Akuarium sebagai tempat adaptasi yang digunakan memiliki kapasitas 

volume dalam menampung air yaitu 240  liter.  Data  volume akuarium yang  

telah ditentukan dan menggunakan koi berukuran  ±  7 cm pada penelitian ini, 

didapatkan dari hasil perhitungan pada Lampiran 1 sebanyak 18 ekor ikan jumlah 

yang optimal untuk populasi ikan yang dipelihara dalam akuarium tersebut.  

4.1.2 Debit air pompa  

  Kebutuhan kapasitas debit air minimum pada pompa untuk memenuhi 

kebutuhan sirkulasi air dan sebagai aerasi untuk penyedia oksigen terlarut yang 

sesuai dengan kapasitas volume air dalam akuarium, menurut Persaman 1 

didapatkan hasil perhitungan sebesar 1200 liter/ jam. Spesifikasi pompa yang 

digunakan pada penelitian ini sebesar 1300 liter / jam sehingga sesuai dengan 

kebutuhan sirkulasi air akuarium. Dengan didapatkannya nilai debit pompa 

terlebih dahulu dari hasil perhitungan, maka selanjutnya dapat diketahui data-data 

spesifikasi lainnya yang tertera pada pompa tersebut. 



 

4.1.3 Volume wadah filter 

 Volume wadah filter yang digunakan sesuai dengan kapasitas air dalam 

akuarium agar air dapat diolah secara optimal, dari hasil perhitungan dari 

Lampiran 1 didapatkan volume sebesar 61,5 liter. Data  hasil perhitungan volume 

wadah filter yang diperoleh, dapat dijadikan dasar untuk menentukan dimensi 

wadah filter yang sesuai dengan aspek efisiensi dan efektifitas. Hasil perhitungan 

analisa teknik dalam pembuatan filter penjernih air disajikan pada Tabel 6 di 

bawah ini: 

Tabel 6  Hasil perhitungan analisa teknik 

No. Perhitungan Persamaan Hasil Satuan 

1. Populasi ikan 1 18 Ekor 

2. Debit pompa 2 1300 Liter / jam 

3. Volume Wadah Filter 3,4,5 61,5 Liter 

 

4.2 Rancangan filter 

 Filter merupakan komponen utama dalam desain alat penjernih air 

akuarium dengan dimensi seperti pada  Gambar 4 alat ini terdiri dari dua bagian, 

bagian pertama yaitu filter itu sendiri dan bagian kedua yaitu akuarium. Bagian 

filter dihubungkan dengan pipa distribusi seperti pada gambar. Hasil rancangan 

alat filter penjernih air akuarium dapat dilihat pada Gambar 5. 



 

Gambar 4. Rancangan filter penjernih air akuarium 

 

 

Gambar 5. Filter penjernih air akuarium  

 



 

4.2.1 Akuarium 

 Akuarium yang digunakan pada penelitian ini berbentuk balok yang 

terbuat dari kaca karena peralatan yang digunakan dalam pembuatan cukup 

sederhana  yaitu alat pemotong kaca dan lem kaca. Akuarium ini memiliki tebal 

0,005 m, panjang 1,20 m, lebar 0,4 m, tinggi 0,5 m dan dapat menampung air 

sebanyak 240 liter dengan kapasitas populasi ikan koi sebanyak 18 ekor yang 

mempunyai ukuran ± 7 cm. 

4.2.2 Pompa Listrik 

 Pompa  yang digunakan berdasarkan kegunaannya adalah pompa sirkulasi 

atau pompa filter yang dioperasikan di dalam air yang berfungsi membawa air 

dari akuarium ke filter untuk dikembalikan ke dalam akuarium lagi, dengan 

spesifikasi: 

Merk  : Atman 

Type  : AT-103 

H (total head) : 1,2 m 

Q (debit air) : 1300 liter/jam 

Daya Pompa : 25 Watt 

 Posisi pompa diletakkan pada dasar akuarium dengan kedalaman 0.5 m 

dari permukaan air. Pompa ini masih dapat berfungsi dengan baik untuk 

menaikkan air setinggi 1,1 meter dari akuarium menuju wadah filter dan 

pengujian dapat dilakukan. 

 

 



 

4.2.3 Pipa distribusi 

 Pipa dan sambungan yang digunakan berukuran 5/8  inchi dengan 

diameter 16 mm yang disesuaikan dengan besarnya lubang pengeluaran atau nosel 

dari pompa yang digunakan pada penelitian ini. Pipa berwarna transparan agar 

dapat menambah keindahan akuarium dan mempermudah dalam pembersihan. 

 Instalasi saluran air pada pipa distribusi dari pompa menuju wadah filter 

disesuaikan dengan letak pompa dalam  akuarium dengan panjang pipa 1,23 meter 

dengan menggunakan 2 sambungan “L” agar jatuhnya air tepat menuju ke dalam 

filter . Sedangkan, pada pipa distribusi pengeluaran air dari wadah filter menuju 

akuarium mempunyai panjang 1,17  meter degan menggunakan 4 sambungan “L” 

untuk penyambungan lubang pengeluaran air dari wadah filter dan pada ujung 

pipa pengeluaran air. 

4.2.4 Sistem filter 

 Bagian-bagian dari sistem filter yang dirancang terdiri dari  wadah filter 

dan media filter yang masing- masing dijelaskan pada sub-sub bab di bawah ini. 

4.2.4.1  Wadah filter 

Wadah filter yang digunakan adalah wadah filter luar (eksternal) yang 

letaknya terpisah dari akuarium, yaitu diletakkan di samping akuarium. 

Penggunaan jenis wadah filter ini mempunyai keuntungan lebih diantaranya yaitu: 

 Lebih mudah untuk diamati. 

 Dapat disesuaikan dengan ukuran akuarium. 

 Memperluas permukaan dengan penggunaan berbagai macam material. 

  Pembersihan akan lebih mudah tanpa mengganggu ikan dalam akuarium. 



 

 Wadah filter ini dibuat dari bahan kaca dengan tebal 0.005 m dan memiliki 

volume sebesar 61,5 liter yang didapatkan dari perhitungan analisa teknik, 

sehingga ditentukan panjang 0.249 m, lebar 0.249 m, dan tinggi 1.00 m. Wadah 

filter ini memiliki lubang pengeluaran air 16 mm, selengkapnya disajikan pada 

rancang gambar alat Lampiran 2. 

4.2.4.2  Media-media filter 

Bahan-bahan yang digunakan dalam alat filtrasi ini terdiri dari dua macam 

media yaitu media penyaring (filter) dan media penyangga. Media penyaring 

terdiri dari : 

 Pasir yang digunakan adalah pasir gunung yang terlepas dari ayakan dengan 

ukuran 4 mm (5 mesh) dan tertahan pada ayakan ukuran 2 mm (9 mesh). 

Ketebalan pasir pada filter yaitu 0,10 meter dan sebanyak 5,61 kg. 

 Arang aktif yang digunakan berasal dari kayu aren yang telah diarangkan terlebih 

dahulu, kemudian diaktifkan kembali dengan menggunakan metode fisik yaitu 

dipanaskan dengan menggunakan oven dengan suhu 100 
o
C selama 2 jam dengan 

tujuan memperluas bidang penyerapan pada arang. Arang aktif yang digunakan 

yaitu arang aktif yang terlepas dari ayakan 8mm (2½ mesh) dan tertahan pada 

ayakan 5.6 mm (3½ mesh), sedangkan ketebalan arang aktif pada filter ini yaitu 

0.15 m, dengan berat 3,26 kg. 

 Zeolit yang digunakan zeolit yang terlepas dari ayakan dengan ukuran 4 mm (5 

mesh) dan tertahan pada ayakan ukuran 2 mm (9 mesh). Ketebalan pasir pada 

filter yaitu 0,20 meter dan sebanyak 10 kg. Zeolit yang digunakan diaktifkan 

terlebih dahulu dengan menggunakan larutan HCL 1 M, yang kemudian 

dipanaskan pada suhu 105 
o
C selama 1 jam.  



 

 Media penyangga yang digunakan yaitu berasal dari serat alami yang 

berasal dari serat ijuk. Serat ijuk mempunyai sifat fisik diantaranya berupa helaian 

benang (serat) berwarna hitam, berdiameter kurang dari 0.5 mm, bersifat kaku dan 

ulet. Serat ijuk yang digunakan memiliki ketebalan 0.05 m diantara zeolit dan 

arang aktif dan 0.10 m yang diletakkan diantara arang aktif dan zeolit. 

  Lokasi penempatan media-media filter di dalam wadah filter adalah 

sebagai berikut: 

 Pasir diletakkan pada lapisan paling atas dalam wadah filter. 

 Arang aktif diletakkan pada lapisan kedua dalam wadah filter. 

 Zeolit diletakkan pada lapisan ketiga dalam wadah filter. 

 Serat ijuk diletakkan diantara masing-masing media filter dengan tujuan agar 

media filter tidak bercampur atau menyumbat pori media filter yang berada di 

bagian bawah. 

4.3  Keseimbangan sirkulasi air 

 Keseimbangan aliran air selama berlangsungnya proses sirkulasi yang 

terjadi pada akuarium, menurut hasil perhitungan pada Lampiran 8  meliputi 

kecepatan air, jenis aliran air dan head total yang dijelaskan pada sub-sub bab di 

bawah ini. 

4.3.1  Kecepatan air 

 Kecepatan air pada saat air masuk ke dalam lubang isap pompa (V1) 

sebesar 1,27 m /s dan kemudian air dari pompa yang masuk ke dalam pipa untuk 

dialirkan menuju wadah filter mengalami penambahan kecepatan menjadi 1,78 

m/s (V2) akibat dari pengecilan luas penampang pada pipa. Kecepatan air di 



 

dalam pipa sama besarnya dengan kecepatan air pada saat air keluar menuju 

wadah filter dan pada saat air mengalir kembali ke dalam akuarium, sehingga 

kecepatan air yang masuk ke dalam wadah filter seimbang dengan kecepatan air 

yang masuk ke dalam akuarium. 

4.3.2  Jenis aliran air 

 Jenis aliran air yang terjadi pada proses sirkualasi adalah aliran turbulen 

menurut French 1985, karena dari hasil perhitungan didapatkan nilai bilangan 

Reynold lebih dari 12500 yaitu dengan nilai sebesar 27123. 

4.3.3  Head total 

 Head total yang dibutuhkan pompa untuk mengalirkan air menuju wadah 

filter adalah 1,1 m, sehingga pompa listrik yang digunakan dengan spesifikasi 

head total 1,2 m sudah memenuhi kriteria tersebut. 

4.4  Pengujian teknik 

Pengujian teknik pada filter akuarium terdiri dari pengukuran head dan 

perhitungan nilai konduktivitas hidrolik gabungan (Kgab). Beda head merupakan 

beda tekanan di kedua titik yaitu pada input dan output yang diperoleh dengan 

cara pengukuran dengan menggunakan meteran. Beda head pada filter mengalami 

penurunan yang mengakibatkan penurunan juga terhadap nilai konduktifitas. 

Konduktifitas hidrolik merupakan kemampuan bahan dalam mengalirkan air. 

Konduktifitas yang diamati merupakan konduktifitas gabungan dari media filter 

pasir, ijuk, arang aktif dan zeolit. Berdasarkan grafiik hubungan antara 

konduktifitas dengan waktu yang dapat dilihat pada Gambar 6 diperoleh bahwa 



 

konduktifitas pada filter mengalami penurunan. Data pengamatan nilai head dan 

pengukuran pengukuran konduktifitas dapat dilihat pada Lampiran 9.  

 

Gambar 6. Hubungan antara konduktifitas dengan waktu 

 Pengukuran beda  head (Δh)  pada awal pengamatan pada hari ke 3 

diperoleh  head sebesar 0,207 meter, sehingga dapat diperoleh nilai konduktifitas 

hidrolik atau koefisien permeabilitas pada filter dengan menggunakan rumus 

percobaan Darcy (Hermawan, 1996). 

 Nilai konduktifitas hidrolik gabungan  yang diperoleh pada awal hari ke 3 

diperoleh  nilai 0,0168 m/s. Penurunan konduktifitas menunjukkan terjadinya 

pemampatan di dalam filter yang disebabkan oleh partikel-partikel yang 

menyumbat pori-pori pada media filter. Nilai konduktifitas pada akhir penelitian 

pada hari ke 22 yaitu sebesar  0,0163  m/s. Data pengukuran head dan nilai 

konduktifitas dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Tabel L 9.1. 

4.5 Uji Kualitas air  

 Pengujian kualitas air didefinisikan sebagai kadar parameter air yang 

dianalisis secara teliti sehingga menunjukkan mutu dan karakteristik air. Mutu dan 
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karakteristik air ditentukan oleh jenis dan sifat bahan-bahan yang terkandung di 

dalamnya. Tabel  data dan prosedur hasil analisa laboratorium kualitas air setiap 

parameter pengamatan atau pengukuran ditampilkan pada Lampiran 9. 

4.5.1 Suhu  

a. Suhu Air Akuarium 

 Perubahan suhu harian air akuarium relatif lambat dan konstan setiap 

harinya yang berada pada kisaran 18,4 
o
C - 19,5 dengan fluktuasi suhu harian 

sekitar 1,1 
o
C untuk akuarium tanpa filter dan berkisar antara  17 

o
C - 18,5 

o
C 

dengan fluktuasi suhu harian sekitar 1,5
o
 C  untuk akuarium dengan menggunakan 

filter, yang ditunjukkan pada data pengamatan. Data pengamatan suhu air 

akuarium dapat dilihat pada Lampiran  9 pada Tabel L 9.2 untuk suhu air 

akuarium tanpa filter dan Tabel L 9.3 untuk suhu akuarium dengan filter.  

 Perubahan suhu harian yang berjalan relatif lambat dan konstan ini, 

menurut Lesmana (2001) disebabkan karena air mempunyai kapasitas spesifik 

terhadap panas sehingga perubahan suhu air akuarium dapat ditahan dan berjalan 

sangat lambat sehingga perbedaan suhu antara pagi hari, siang hari, dan sore hari 

tidak terlalu tinggi dan perubahannya relatif  konstan. Perubahan  suhu harian 

rata-rata air akuarium dapat dilihat pada Gambar 7.  



 

 

Gambar 7. Perubahan suhu harian rata-rata air akuarium  

 Perubahan suhu pada air dapat mempengaruhi reaksi kimia atau tingkat 

kadar ammonium (NH4) yang terlarut di dalam akuarium, jika suhu naik maka 

reaksi kimia akan semakin cepat (Lesmana, 2001). Pada grafik di atas rata-rata 

suhu harian selama penelitian tanpa filter selama 8 hari sebesar 18,94 
o
C, 

sedangkan untuk perlakuan dengan meggunakan filter sebesar  17,73 
o
C. 

 Suhu air sangat berpengaruh bagi aktifitas gerak koi dan kenyamanan 

hidupnya. Suhu optimal untuk koi berkisar 17 
o
C, - 22 

o
C, koi tidak tahan jika 

mengalami perubahan suhu yang drastis, perubahan suhu yang yang mendadak 

akan menyebabkan koi menjadi stress dan tidak mau makan. 

b. Suhu lingkungan 

 Perubahan suhu lingkungan pada saat penelitian mengalami perubahan 

yang konstan setiap harinya yang berada pada kisaran 24,5 
o
C - 26 

o
C dengan 

fluktuasi suhu harian sekitar 1
o
C - 2,5 

o
 C, yang ditunjukkan pada data 

pengamatan. Data pengamatan suhu lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 9 

pada Tabel L9.4 untuk data pengamatan suhu lingkungan luar tanpa filter dan 
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Tabel L 9.5 untuk data pengamatan suhu lingkungan luar dengan filter. Perubahan  

suhu lingkungan harian selama penelitian ditunjukkan pada Gambar 8.  

 

Gambar 8. Perubahan suhu rata-rata lingkungan 

Turun naiknya suhu harian lingkungan ini dipengaruhi karena adanya 

perubahan cuaca, dimana  pada saat terjadi hujan suhu lingkungan menjadi lebih 

rendah dari pada suhu lingkungan pada saat cuaca cerah. Perubahan suhu 

lingkungan luar dengan fluktuasinya 1
o
- 2,5

o
 C tidak berpengaruh langsung 

terhadap suhu air dalam akuarium sehingga suhu air dalam akuarium relatif 

konstan. Hal ini disebabkan air mempunyai sifat spesifik terhadap perpindahan 

panas dan penggunaan pompa menyebabkan terjadinya perpindahan panas 

konduksi dari pompa listrik yang mempunyai suhu lebih tinggi ke air yang 

bersuhu rendah sehingga pengaruh perpindahan panas dari lingkungan luar dapat 

ditekan.  
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4.5.2 pH 

 pH air yang digunakan mula-mula  mempunyai nilai 6,53 untuk akuarium 

dengan filter  dan 7,76 untuk akuarium tanpa filter. Peningkatan suhu air 

akuarium dan aktifitas ikan yang memproduksi  CO2 menyebabkan nilai pH 

menjadi semakin besar. Data perubahan  pH selama penelitian dapat dilihat pada 

Lampiran 9 untuk data pengamatan pH tanpa filter pada Tabel L 9.6 dan pada 

Tabel L 9.7  untuk data pengamatan pH dengan filter. Pada akuarium tanpa 

menggunakan filter pH air mengalami kenaikkan yang signifikan hingga 

mencapai nilai tertinggi yaitu 10,7  yang dapat dilihat pada Gambar 9.  Menurut 

Noga (1996), hal ini disebabkan oleh meningkatnya kandungan ammonium (NH4) 

yang terlarut di dalam air akuarium tersebut. Dari analisa laboratorium 

ammonium (NH4) pada Lampiran 9 menunjukkan air akuarium tanpa 

menggunakan filter memiliki konsentrasi kandungan ammonium yang tinggi 

hingga mencapai 3,53  ppm dengan kandungan ammonium rata-rata 2,45 ppm  

yang  dapat menyebabkan kematian pada ikan, sedangkan standart kandungan 

ammonium yang diperbolehkan untuk air akuarium berkisar antara 0-1 ppm, 

dengan titik kritis 1 ppm. 



 

 

Gambar 9. Perubahan pH 

4.5.3 TSS (Total Suspended Solid) 

 Nilai TSS air baku yaitu 156,5 mg/l. TSS pada air akuarium mengalami 

penurunan baik pada akuarium tanpa filer maupun pada akuarium dengan 

menggunakan filter. Data pengamatan TSS dapat dilihat pada Lampiran 9 pada 

tabel L 9.8 untuk data pengamatan TSS tanpa filter dan Tabel L 9.9 untuk data 

pengamatan TSS dengan menggunakan filter. Penurunan yang terjadi pada 

suspended solid dapat dilihat pada Gambar 10. Pada akuarium tanpa 

menngunakan filter penurunan terjadi hingga sebesar 43 mg/l pada hari ke 8, 

sedangkan pada akuarium dengan menggunakan filter penurunan terjadi hingga 

sebesar 36 mg/l pada hari  ke 22, hal ini menunjukkan bahwa suspended solid 

tersebut tertahan di media filter ataupun terendapkan di dasar akuarium, sehingga 

tidak terbawa aliran. Partikel  partikel tersebut akan terakumulasi dalam filter 

sampai suatu waktu dimana keberadaannya menyebabkan headlosses yang tinggi 

dalam filter, hal inilah salah satu penyebab filter harus di backwash. Pada ikan koi 
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TSS yang melebihi dari 200 mg/l di dalam air dapat menyebabkan ikan 

mengalami kesulitan bernapas, dari hasil penelitian dapat dilhat bahwa kandungan 

TSS masih tidak mengganggu kehidupan ikan koi.  

 

Gambar 10. Perubahan  TSS (Total Suspended Solid) 

4.5.4 DO (Dissolved Oxigen) 

 Data  pengukuran DO yang terlampir pada Lampiran 9 pada Tabel L 9.10 

untuk data pengamatan  tanpa filter dan Tabel L 9.11 untuk data pengamatan 

tanpa filter menunjukkan nilai yang konstan yaitu nilai DO rata-rata sebesar 6,8 

mg/l  dan DO  rata-rata pada akuarium dengan filter sebesar  7,2 mg/l, sehingga 

sudah memenuhi kebutuhan DO untuk koi yang memiliki standart DO yang sesuai 

yaitu 4 mg/l – 9 mg/l. dari Gambar 11 dapat dilihat DO mengalami beberapa 

penurunan, hal ini dapat disebabkan penurunan energi listrik sebagai  sumber 

yang mengoperasikan pompa sehingga debit air pada pompa mengalami 

penurunan yang secara langsung mempengaruhi konsentrasi oksigen terlarut yang 

dihasilkan.  
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Gambar 11. Perubahan  DO (Dissolved Oxigen) 

 

4.5.6  Kekeruhan (Turbidity) 

 Kekeruhan air baku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 3,7 

NTU. Berdasarkan Gambar 12.1 dan Gambar 12.2  diperoleh kekeruhan pada 

akuarium tanpa filter mengalami peningkatan hingga mencapai 6,88 NTU, 

sedangkan pada akuarium dengan menggunakan filter mencapai 8,21 NTU pada 

hari ke 22 sebagai pengamatan terakhir.  

 Kekeruhan (Turbidity) di dalam air disebabkan oleh adanya zat 

tersuspensi, seperti lempung, lumpur, zat organik, plankton, dan zat-zat halus 

lainnya. Kekeruhan  merupakan zat optis dari suatu larutan, yaitu hamburan dan 

absorbsi cahaya yang melaluinya. Jenis partikel koloid adalah penyebab 

kekeruhan (Turbidity) dalam air yang disebabkan oleh penyimpangan sinar nyata 

yang menembus suspensi tersebut (Aleart, 1984). 

 Peningkatan nilai kekeruhan yang terjadi diakibatkan karena adanya 

aktifitas ikan di dalam air akuarium, seperti feces atau urine ikan dan sisa-sisa 

makanan yang tidak dicerna oleh ikan tersebut, namun nilai kekeruhan yang 
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terjadi dalam akuarium baik dengan menggunakan maupun tanpa filter masih 

diperbolehkan dengan standart kekeruhan untuk ikan koi yaitu 1-10 NTU. Nilai  

kekeruhan baik dengan maupun tanpa filter dapat dilihat pada Lampiran 9 pada 

Tabel L 9.12 dan L 9.13.  

 

Gambar 12.1. Perubahan kekeruhan (turbidity) tanpa filter 
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Gambar 12.2. Perubahan  kekeruhan (turbidity) dengan filter 

4.5.7 Ammonium (NH4) 

 Penentuan kandungan ammonium dalam air sangat penting dalam menilai 

tingkat pencemaran  yang terjadi di dalam air. Ammonium merupakan senyawa 

yang terbentuk akibat dari gas buangan ( NH3) yang diproduksi oleh ikan yang 

besifat  toxic yang menyebabkan kematian. Standart yang diperbolehkan untuk air 

akuarium berkisar antara 0-1 mg/l dengan 1 mg/l sebagai titik kritis bagi 

kehidupan  ikan. Pada penelitian ini dilakukan penggunaan filter penjernih air 

yang dikhususkan mengontrol kandungan ammonium yang dihasilkan yaitu 

dengan  memanfaatkan batu zeolit yang memiliki sifat absorb zat organik maupun 

anorganik.  

 Air baku yang digunakan pada penelitian ini memiliki kandungan 

ammonium sebesar 0,29 mg/l.  Pada Gambar 13.1 dapat dilihat bahwa akuarium  

tanpa menggunakan filter memiliki kandungan ammonium  rata-rata sebesar  2,45 

mg/l  sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Sedangkan dari Gambar 13.2 

dengan menggunakan filter yang dibatasi hingga hari ke 22 kandungan 
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ammonium dalam air akuarium masih terkontrol yaitu sebesar 0,1641 mg/l 

sehigga ikan tetap hidup dengan baik. Meningkatnya kadar ammonium dalam air  

selama pengujian dapat  terjadi dikarenakan keberadaan partikel-partikel organik 

seperti hasil buangan metabolisme ikan yang berupa feces dan sisa pakan yang 

mengendap pada dasar akuarium tidak dapat dijangkau oleh pompa untuk 

dialirkan ke dalam filter untuk melalui proses filtrasi terutama di media zeolit. 

Penurunan yang terjadi pada grafik pada pengamatan terakhir disebabkan oleh 

berkurangnya jumlah ikan akibat meningginya ammonium hingga melebihi 1 mg/l 

atau titik kritis yang menyebabkan kematian pada koi. 

 

Gambar 13.1. Perubahan  ammonium (NH4) tanpa Filter 
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Gambar 13.2. Perubahan  ammonium (NH4) dengan Filter 

 Naik turunnya konsentrasi ammonium yang terdapat di dalam air 

akuarium dipengaruhi oleh sirkulasi air yang ada di dalam akuarium, dimana sisa-

sisa pakan dan feces ikan yang ada di dalam air akuarium dihisap oleh pompa 

yang kemudian dialirkan ke saringan akuarium, sehingga sisa-sisa pakan dan 

feces terendap pada saringan akuarium yang menyebabkan air di dalam akuarium 

berkurang konsentrasi ammonium (NH4) terlarutnya. Data pengukuran 

ammonium dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Tabel L 9.14 dan L 9.15. 

Pengujian kualitas air terhadap ammonium pada akuarium dengan menggunakan 

filter dilakukan kembali pada bulan ketiga dan diperoleh bahwa ammonium yang 

terkandung di dalam akuarium sebesar 0,21 mg/l, sehingga air akuarium masih 

dapat dikatakan layak untuk digunakan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Uji teknis air  akuarium yang dirancang mempunyai  konduktifitas hidrolik 

sebesar 0,0168 m/s dan  dengan  menggunakan pompa 25 Watt menghasilkan 

debit aliran sebesar 3,61 x 10
-4

 m
3
 /s.  

2. Hasil  pengujian filter dengan media pasir, arang aktif dan zeolit dapat 

mempertahankan  kualitas air  pada  standart  kehidupan  ikan koi  dengan 

parameter diantaranya suhu sebesar  17,73 
o
C, pH 6,79,  TSS (Total Suspended 

Solid) 36 mg/l,  DO 7,2 mg/l, Kekeruhan (Turbidity)  8,21 NTU, dan Ammonium 

0,1641 mg/l. 

3. Penggunaan filter penjernih air akuarium yang telah dirancang diperoleh bahwa 

air  masih layak digunakan untuk hidup ikan hias selama 3 bulan tanpa diganti air 

segar dengan nilai ammonium sebesar 0,21 mg/l. 

5.2 Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan waktu  yang  lebih lama agar dapat  

mengetahui  lama pemakaian filter sampai pada waktu air akuarium harus diganti. 

2. Perlu dilakukan penelitian untuk  membandingkan filter yang  menggunakan 

zeolit ataupun dengan filter  dengan media lain. 
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LAMPIRAN 



 

Lampiran 1. Perhitungan analisa teknik 

 Data awal untuk dimensi air akuarium yang telah ditentukan terlebih 

dahulu adalah : 

Panjang (p) : 1,2 m 

Lebar (l) : 0,4 m 

Tinggi (t) : 0,5 m 

Maka didapat volume akuarium tersebut, dengan persamaan : 

VB = ( p x l x t ) x 1000 liter 

 = ( 1.2  m x 0.4 m x 0.5 m ) x 1000 liter 

 = 240 liter 

a. Debit air pompa 

 Debit air minimum pada pompa yang sesuai dengan kapasitas volume 

akuarium yaitu : 

Qp  = 5 x VB 

 = 5 x 240 liter 

 = 1200 liter  

 Spesifikasi pompa yang digunakan pada penelitian ini sebesar 1300 liter / 

jam sehingga sesuai dengan kebutuhan sirkulasi air akuarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 1. (Lanjutan) 

b. Volume wadah filter 

 Waktu yang diperlukan untuk memfilter seluruh air yang ada di dalam 

akuarium atau Turnover Duration (TD) dengan tetapan konstanta yang besarnya 

9,2 yaitu : 

TD =  η F x VB 

                    Qp 

TD = 9,2 x 240 liter 

   1300 liter / jam 

 = 1,7 jam 

 

 Dari hasil perhitungan didapatkan waktu TD, sehingga volume wadah 

filter efektif yang hanya menampung air saja tanpa media filter adalah :  

VFE = TD x Q 

         60 

 = 1.7 jam x 1300 liter / jam 

           60 

 = 36,8 liter 

  

 Besarnya volume filter efektif yang diperoleh perlu dikonversi dengan 

media yang digunakan agar mendapatkan ukuran volume filter aktual, faktor 

konversi dari media filter yang digunakan yaitu 1.67. 

VFA = VFE x φ 

 = 36,8 liter x 1,67 

 = 61,5 liter 

   

 Dari hasil perhitungan volume wadah filter aktual yang didapatkan dengan 

kapasitas volume sebesar 61,5 liter, maka dapat ditentukan dimensi wadah filter 

yang sesuai untuk akuarium. 

 

 



 

Lampiran 1. (Lanjutan) 

c. Populasi ikan 

 Dengan menggunakan ukuran ikan ± 7 cm (Uk), maka sesuai dengan Tabel 

2.1 jumlah air yang dibutuhkan setiap 1 cm (VA) adalah 2 liter sehingga jumlah 

populsi ikan dalam tempat adaptasi adalah sebagai berikut : 

Banyaknya ikan =  VB  

          VA x Uk 

 

Banyaknya ikan =     240 liter     

              2 x 5 

   = 18 ekor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 Rancang bangun akuarium dan wadah filter 
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Gambar 14. Rancangan Akuarium dan Wadah Filter 

Keterangan : 

1. Akuarium        : Arah Aliran   

2. Pipa input 

3. Wadah Filter 

4. Pompa 

5. Penyangga 

6. Pipa output 



 

Lampiran 3.Rancang  bangun akuarium dengan media filter 
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Gambar 15. Rancang Bangun Akuarium dengan Media Filter 
Keterangan : 

1. Akuarium  

2. Wadah filter 

3. Pipa distribudi 

4. Pasir  

5. Ijuk  

6. Arang aktif 

7. Ijuk 

8. Zeolit  



 

Lampiran 4. Prosedur pengukuran kekeruhan (Turbidimeter) 

 Kekeruhan air disebabkan oleh partikel-partikel yang mengganggu 

berlalunya cahaya dalam air. partikel-partikel ini dapat berupa senyawa organic 

maupun anorganik, dan ditemukan sebagai partikel koloid dan partikel kasar. 

Partikel-partikel yang tersuspensi ini yang menyebabkan air keruh, dimana akan 

mempengaruhi transmisi cahaya yang melaluinya. Satuan yang dipergunakan 

untuk menentukan standart kekeruhan air adalah sebagai mg/l SiO2 sama dengan 

1 unit kekeruhan. 

Alat dan bahan 

Alat yang dipergunakan 

 Tubidimeter set 

 Beaker glass 

 Kuvet 

Bahan yang dipergunakan 

 Sampel air 

 Larutan standart 0  NTU 

 Larutan standart 40 NTU 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4. (Lanjutan) 

Langkah kerja 

 Turbidimeter dikalibrasi dengan larutan standart. Larutan standart 0 NTU 

dimasukkan ke dalam photosel turbidimeter dengan menekan tombol Test, bila 

angka pada layar menunjukkan angka 0, maka tombol Zero diputar hingga 

menunjukkan angka 0. 

 Larutan standart 40 NTU dimasukkan dalam photosel turbidimeter, tombol Test 

ditekan , bila angka pada layar menunjukkan angka 40 NTU, maka tombol CAL 

diputar hingga menunjukkan angka 40. 

 Sampel air yang akan diuji dimasukkan ke dalam kuvet hingga penuh, kemudian 

tombol Test ditekan dan dibaca hasilnya pada layar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Hasil pengujian Turbidity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6. Prosedur pengujian ammonium  

 Penentuan kandungan ammonium dalam air sangat penting dalam menilai 

tingkat pencemaran air. pengujian ammonium menggunakan metode Nesler yang 

merupakan salah satu metode kolorimetri. Dalam penetapan ammonium 

penambahan K-Na tatrat ke dalam sampel air dimaksudkan untuk menghilangkan 

pengaruh akan kehadiran ion klorida dan ion magnesium dalam air. pereaksi 

Nesler dengan ion NH4
+
 akan membentuk senyawa yang memberikan warna yang 

bervariasi antara merah jingga hingga coklat. Warna yang terjadi diukur dengan 

menggunakan spektofotometer. 

Alat dan bahan 

Alat yang dipergunakan 

 Spektronik - 20D 

 Labu ukur 

 Pipet takar (pipet volum) 

 Elemeyer 

 Kuvet 

 Gelas ukur 

Bahan yang dipergunakan 

 Sampel air 

 Pereaksi Nessler 

 K-Na Tatrat 

 Aquades 

 



 

Lampiran 6. (Lanjutan) 

Langkah kerja 

 Sampel disiapkan dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan 2 ml larutan 

K-Na tatrat, dan kocok. 

 Pereaksi Nessler ditambahkan 2 ml ke dalam labu ukur  dan dibiarkan selama 10 

menit. 

 Absorban larutan diukur dengan panjang gelombang 420 nm dan dicatat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7. Hasil pengujian ammonium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 8. Perhitungan keseimbangan sirkulasi air 

1. Kecepatan aliran air 

 Besarnya kecepatan aliran air yang terjadi selama proses sirkulasi 

berlangsung dapat ditentukan dari: 

a. Kecepatan air pada lubang isap pompa (V1) 

 

Dengan menggunakan pompa debit air 1300 liter/jam, maka : 

    Qp = Debit pompa 

     = 1300 liter/jam 

     = 3,61 x 10
-4

 m
3
 / s 

Pada pompa memiliki lubang isap pemasukan air berdiameter 19 mm = 0,019 m. 

   A1 = Luas penampang lubang pemasukan air 

     =  

     = 
 

     
= 2,83 x 10

-4
 m

2 

 

 

          = 1,27 m /s 

b. Kecepatan pada pipa (V2) 

 Pada saat air dialirkan dari lubang isap pompa menuju ke pipa yang 

memiliki diameter lebih kecil dari lubang isap, maka terjadi penyempitan 

diameter penampang. Sehingga kecepatan air dapat ditentukan dengan persamaan 

berikut : 

 

 



 

Lampiran 8. (Lanjutan) 

Pada pipa ukuran 5/8 inchi memilii diameter 16 mm = 0,016 m. 

    A2 = Luas penampang 

     = π/4 (D)
2 

     
= π/4 (0,016)

2 

     = 2,01 x 10
-4  

m² 

 

    = 1,78 m/s 

 Kecepatan air pada saat berada di dalam pipa, besarnya sama dengan 

kecepatan yang terjadi pada saat air keluar pada ujung pipa dan masuk ke dalam 

filter karena ujung pipa memiliki diameter penampang yang sama. 

c. Kecepatan pengeluaran air dari wadah filter (V3) 

 Kecepatan air dari wadah filter melalui lubang pengeluaran, kecepatannya 

sama dengan pada saat air dialirkan masuk ke dalam wadah filter (V2), karena 

disebabkan diameter penampang yang sama (0,016 m) sehingga kecepatannya 

dapat menggunkan persamaan kontinuitas, sebagai berikut : 

V2 = V3 = 1,78 m/s 

2. Pipa distribusi (V4) 

 Pada kecepatan air di pipa distribusi (V4) dari wadah filter, dianggap 

kecepatannya sama dengan pada saat air keluar dari wadah filter karena 

menggunakan ukuran pipa yang sama, sehingga kecepatannya dapat 

menggunakan persamaan kontinuitas, sebagai berikut : 

V3 = V4 = 1,78 m/s 



 

Lampiran 8. (Lanjutan) 

3. Jenis aliran air 

 Jenis aliran yang terjadi pada proses sirkulasi ditentukan dari Persamaan 

bilangn Reynold, sebagai berikut: 

 

 Untuk air dengan suhu rata-rata 18°C, perubahan kekentalan kinematik 

terhadap temperatur diperoleh melalui persamaan berikut: 

 

Maka, 

 

= 1,05 x 10
-6

 m
2
/s 

V = kecepatan rata-rata 

 = 1,78 m/s 

D = diameter pipa 

 = 0,016 m 

v = viskositas kinematik air  

 =  1,05 x 10
-6

 m
2
/s 

 

    = 27123 

 Didapatkan nilai Re >12500  sehingga alirannya termasuk dalam kategori 

aliran turbulen (French, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 8. (Lanjutan) 

4. Head Total 

 Head total aliran air dari pompa ke wadah filter dipengaruhi oleh faktor gesekan 

dalam pipa dan kerugian belokan pada instalasi pipa. 

1. Head kerugian gesek pada pipa  

 

Dimana: 

Hf  = tinggi hilang akibat gesek  

f = faktor gesek  

L = panjang pipa 

D = Diameter pipa 

v = kecepatan aliran 

g = percepatan gravitasi 

 

Fator gesek (f) diperoleh dari persamaan pendekatan Moody yaitu : 

1/3  

1/3  

= 0,02 

 

Maka, 

 

= 0,24 m 

 



 

Lampiran 8. (Lanjutan) 

2. Head kerugian pada belokan 

 Instalasi pipa menggunakan 2 belokan, maka kerugian head adalah sebagai 

berikut : 

 

 

= 3,23 x10
-3

 m 

Sehingga dengan 2 belokan  

hf = 2 x 3,23 x 10
-3

 

= 6,46  x 10
-3 

m 

3. Head Total  

 

Dimana : 

Ht = berbagai kerugian pada pipa dan belokan,  

= 0,24 m + 6,46 x 10
-3 

m 

 = 0,25 

∆H = beda tinggi pada pipa 

maka, 

 

              = 1,1 m 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 8. (Lanjutan) 

4. Tekanan  

  Besarnya tekanan yang terjadi, pertama-tama dapat ditentukan dari 

besarnya tekanan air pada saat air keluar dari ujung pipa untuk menuju wadah filter, 

ang merupakan tekanan air pada titik ke 2 atau P2. Besarnya tekanan menurut 

Dugdale, 1986 dapat ditentukan dari konversi head total aliran air, degan 

menngunakan persamaan berikut : 

 

Dimana: 

ρ = massa jenis air (1000 kg/m
3
) 

g = percepatan gravitasi ( 9,81 m/s
2
) 

h = head total (1,1 m) 

maka, 

 

    = 10791 N/m² 

 Sehingga tekanan pada saat air masuk lubang isap pompa atau P1 dapat ditentukan 

besarnya tekanan dengan Persamaan Bernoulli, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9. Tabel – tabel data hasil pengukuran 

a. Pengukuran head dan Nilai konduktifitas hidrolik 

 Nilai konduktifitas hidrolik atau koefisien permeabilitas pada filter dengan 

menggunakan rumus percobaan Darcy (Hermawan, 1996). 

 

Dimana : 

K = konduktifitas hidrolik ( m/s) 

q = debit air yang keluar (m
3
/s) 

l = tebal filter (m) 

A = Luas filter (m
2
) 

Δh = beda head (m) 

Tabel L 9.1 Data pengamatan nilai head dan pengukuran konduktifitas 

Hari Ke- Q L A HEAD KONDUKTIFITAS 

3 0.00036 0.6 0.062 0.207 0.0168 

6 0.00036 0.6 0.062 0.209 0.0166 

9 0.00036 0.6 0.062 0.21 0.0165 

12 0.00036 0.6 0.062 0.212 0.0164 

15 0.00036 0.6 0.062 0.212 0.0164 

18 0.00036 0.6 0.062 0.213 0.0163 

21 0.00036 0.6 0.062 0.213 0.0163 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

b. Suhu Air Akuarium 

Tabel L 9.2  Data pengamatan suhu air akuarium tanpa filter 

Hari / 

Pukul 
Suhu Air Akuarium 

 
8.00 12.00 16.00 

1 18.7 18.7 19 

2 18.8 18.9 18.8 

3 18.7 18.6 18.8 

4 18.4 18.5 18.7 

5 18.7 18.8 19 

6 19.1 19.3 19.1 

7 19.2 19.3 19.3 

8 19.5 19.5 19.1 

 

Tabel L 9.3 Data pengamatan suhu air akuarium dengan filter 

Hari / Pukul 
Suhu Air Akuarium 

8.00 12.00 16.00 

1 17.5 17.7 17.8 

2 17.6 17.7 17.5 

3 17.2 17.4 17.5 

4 17 17.4 17.6 

5 17.4 17.7 17.6 

6 17.5 17.7 17.6 

7 17.2 17.3 17.5 

8 17.7 17.8 17.9 

9 17.8 17.8 17.7 

10 17.5 17.7 17.7 

11 17.6 17.8 18.01 

12 17.8 17.7 17.8 

13 17.8 18.3 18.3 

14 18.2 18.5 18.3 

15 17.8 17.9 18.2 

16 18 18.2 18.1 

17 18.1 18 17.8 

18 17.7 17.7 17.8 

19 17.7 17.8 17.8 

20 17.3 17.7 17.8 

21 17.5 17.7 17.7 

22 17.7 17.8 17.8 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

c. Suhu Lingkungan 

Tabel L 9.4  Data pengamatan suhu lingkungan tanpa filter 

Hari / Pukul Suhu lingkungan 

 
8.00 12.00 16.00 

1 25 25 25.5 

2 24 24 25.5 

3 24.5 25 24.5 

4 24 26 25 

5 25.5 26 25 

6 25.5 26 26 

7 25.5 25 26 

8 26 25 25 

 

Tabel L 9.5 Data pengamatan suhu lingkungan  dengan filter 

Hari/ Pukul 
Suhu Lingkungan 

8.00 12.00 16.00 

1 25 25 25 

2 25 25 25 

3 24.5 25 24.5 

4 24 25 26 

5 24 26 25 

6 25 25.5 25 

7 24 24.5 24.5 

8 25 25 25.5 

9 24 24.5 24 

10 24 24 24.5 

11 25 25.5 26 

12 25 25 25 

13 24.5 26 25 

14 25 26 26 

15 24.5 26 25 

16 26 26 25.5 

17 26 25.5 25.5 

18 25 25 25 

19 25 25 25 

20 25 25.5 25 

21 24 24 24.5 

22 25 25 25 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

d. pH 

Tabel L 9.6  Data pengamatan pH tanpa filter 

Hari / 

Pukul 
pH 

 
8.00 12.00 16.00 

1 7.19 7.58 8.51 

2 8.48 8.46 8.41 

3 8.82 8.5 8.42 

4 8.72 9.1 9 

5 8.14 8.8 8.83 

6 8.91 10.7 10.1 

7 8.81 8.71 8.93 

8 8.62 8.77 8.83 

Tabel L 9.7  Data pengamatan pH dengan filter 

Hari / Pukul 
pH 

8.00 12.00 16.00 

1 6.52 6.54 6.54 

2 6.58 6.57 6.59 

3 6.55 6.59 6.59 

4 6.56 6.57 6.6 

5 6.61 6.6 6.62 

6 6.62 6.6 6.6 

7 6.6 6.55 6.59 

8 6.71 6.74 6.75 

9 6.79 6.77 6.76 

10 6.9 6.97 7 

11 6.77 6.77 6.97 

12 6.89 6.9 6.88 

13 6.98 6.96 6.87 

14 6.85 6.93 6.99 

15 6.94 6.97 6.97 

16 6.9 6.95 6.99 

17 7 6.95 6.99 

18 6.87 6.8 6.87 

19 6.88 6.87 6.9 

20 6.98 6.87 6.88 

21 6.89 6.9 6.88 

22 6.75 6.74 6.8 

 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

e. TSS (Total Suspended Solid) 

Tabel L 9.8  Data pengamatan TSS tanpa filter 

Hari Ke - Berat Awal Berat Akhir TSS 

3 113,8 125,2 114,0 

6 113,6 119,1 55,0 

9 103,8 108,1 43,0 

 

Tabel L 9.9 Data pengamatan TSS dengan filter 

Hari Ke - Berat Awal Berat Akhir TSS 

3 111,1 131,0 199,0 

6 110,0 121,0 110,0 

9 111,0 120,0 90,0 

12 112,5 119,6 71,0 

15 108,2 113,7 55,0 

18 110,1 114,0 39,0 

21 112,8 116,4 36,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

f. DO (Dissolved Oxigen) 

Tabel L 9.10   Data pengamatan DO tanpa filter 

Hari / Pukul DO 

 
8.00 12.00 16.00 

1 6.8 7.0 7.1 

2 7.0 6.8 6.9 

3 7.1 6.9 7.0 

4 7.0 7.0 6.8 

5 6.8 7.0 7.1 

6 6.9 7.0 7.0 

7 7.1 6.9 6.9 

8 7.0 6.8 6.9 

 

Tabel L 9.11 Data pengamatan DO dengan filter 

Hari / Pukul 

 

DO 

8.00 12.00 16.00 

1 7.1 7.1 7.0 

2 7.2 7.1 7.1 

3 6.9 7.1 7.0 

4 7.2 7.0 7.1 

5 7.2 7.1 7.1 

6 7.0 6.9 7.0 

7 7.1 7.0 6.9 

8 6.9 6.9 7.0 

9 7.0 6.8 6.9 

10 7.1 6.9 7.0 

11 6.9 7.0 7.1 

12 6.9 7.0 7.0 

13 7.0 7.0 7.0 

14 7.0 7.1 7.0 

15 7.1 7.0 7.0 

16 6.9 6.9 7.1 

17 6.9 7.0 6.9 

18 6.9 7.1 6.9 

19 6.8 7.0 7.1 

20 6.9 7.0 7.0 

21 7.0 7.0 7.1 

22 7.0 7.1 6.9 

 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

g. Kekeruhan (Turbidity) 

Tabel L 9.12  Data pengamatan kekeruhan tanpa filter 

DATA S1 S2 S3 AVERAGE TURBIDITY 

A1 1.39 1.48 1.72 1.53 

A2 2.10 2.20 1.70 2.00 

A3 7.35 6.41 6.87 6.88 

 

Tabel L 9.13 Data pengamatan kekeruhan dengan filter 

DATA S1 S2 S3 AVERAGE TURBIDITY 

B1 5.97 5.92 5.71 5.87 

B2 7.14 7.15 7.55 7.28 

B3 8.47 9.03 9.06 8.85 

B4 7.49 7.35 7.21 7.35 

B5 6.38 6.21 5.93 6.17 

B6 7.96 7.15 6.67 7.26 

B7 8.82 8.04 7.76 8.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9. (Lanjutan) 

h. Ammonium (NH4) 

Tabel L 9.14   Data pengamatan ammonium tanpa filter 

DATA S1 S2 S3 AVERAGE AMMONIUM 

A1 0.3343 0.3256 0.3383 0.3327 

A2 3.3181 3.5102 3.7750 3.5344 

A3 3.3039 3.8034 3.3355 3.4809 

 

Tabel L 9.15  Data pengamatan ammonium dengan filter 

DATA S1 S2 S3 AVERAGE AMMONIUM 

B1 0.2166 0.2411 0.2790 0.2456 

B2 0.0672 0.0925 0.0593 0.0730 

B3 0.1850 0.1802 0.1936 0.1863 

B4 0.1407 0.1668 0.0948 0.1341 

B5 0.0972 0.1233 0.1059 0.1088 

B6 0.0956 0.0759 0.0775 0.0830 

B7 0.1565 0.1652 0.1707 0.1641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. Gambar alat dan bahan penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Rangkaian alat peneltian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Spektofotometer 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Turbidimeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.  Larutan Nessler 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.  Zeolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19.  Arang aktif 

 

 



 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20.  Pakan Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21.  Oven 

 

 

 

 



 

Lampiran 10. (Lanjutan) 

 

 

Gambar 22.  Sampel Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


