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ABSTRACT 

MODEL WITH RATE OF WATER PURIFICATION OZONATION 

 

 

By 

 

PUPUT DWI UTARI 

 

 

This research has been conducted in order to know the process of water 

purification with Ozonisasi method. In this study, the use of partial differential 

equations using ozonation. Mathematically differential equation is an equation in 

which there are derivatives. Physically, the differential equation is an equation 

that states the relationship between the derivative of the dependent variable to one 

or more independent variables. 

 

Stages of this study is the first to detect volume reservoin then design the filter 

design. Once finished setting up the filter, it can start the process of filtering 

water. 

 

 

Keywords: Differential Equations, Partial Differential Equations, Method 

Ozonisasi, Filtration. 



 
 

 

ABSTRAK 

MODEL LAJU PEMURIAN AIR DENGAN OZONISASI 

 

Oleh 

 

PUPUT DWI UTARI 

 

Penelitian ini telah dilakukan dengan tujuan mengetahui proses water purification 

dengan Metode Ozonisasi. Pada penelitian ini, digunakan persamaan diferensial 

parsial  dengan menggunakan metode ozonisasi. Secara matematis persamaan 

diferensial adalah persamaan yang didalamnya terdapat turunan-turunan. Secara 

fisis, persamaan diferensial adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara 

turunan dari satu variable tak bebas terhadap satu atau lebih variable bebas.  

 

Tahapan penelitian ini adalah pertama-tama mendeteksi volume reservoin rancang 

bangun kemudian mendesain filter. Setelah selesai menyiapkan filter maka dapat 

memulai proses filterisasi air. 

 

Kata Kunci: Persamaan Differensial, Persamaan Diferensial Parsial, Metode 

Ozonisasi, Filterisasi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

MODEL LAJU PEMURNIAN AIR DENGAN OZONISASI 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

Puput Dwi Utari 
 

 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar 

SARJANA SAINS 

Pada 

Jurusan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2016 
 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 

Bandar Lampung pada 18 Januari 1995, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, 

dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Nurbaiti. Penulis memiliki satu orang kakak 

laki-laki dan satu orang adik bernama Akhmad Suwardi dan Muhammad Aji 

Nayif. 

 

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan penulis pada tahun 2006 di SDN 1 

ENGGAL Bandar Lampung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan 

pada tahun 2009 di SMPN 23 Bandar Lampung, dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) diselesaikan pada tahun 2012 di SMAN 8 Bandar Lampung. 

 

Pada pertengahan tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam Universitas 

Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam organisasi 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Metematika (Himatika) FMIPA Unila sebagai 

anggota Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan pada periode 2013/2014 dan dan 

sebagai Anggota Bidang Eksternal pada periode 2014/2015. 

 



Pada awal tahun 2015, penulis melaksanakan Kerja Praktek (KP) di Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung. Pada 

Awal tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan. 



 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
 

 

 

Dengan Penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan hasil karyaku ini 

untuk orang – orang yang selalu menyayangi dan memotivasiku  dalam segala hal 

yang menjadikan ku lebih baik . 

Ibu dan Bapak tercinta yang telah membesarkan dan menyayangiku dengan 

penuh kasih sayang yang tak terhingga dan selalu mendoakanku agar 

dipermudah dalam langkah dan semua hal yang aku lakukan. 

Adikku dan sepupu serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan 

motivasi, semangat dan pengalaman hidup serta mendoakan kesuksesanku. 

Dosen pembimbing dan penguji yang tidak henti – hentinya memberikan ilmu dan 

pelajaran kepadaku selama ini. 

Sahabat – sahabatku yang selalu menjadi semangatku untuk lebih baik lagi. 

  



 

 

 

 

 

 

KATA INSPIRASI 
 

 

 

“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta 

adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena 

ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.’’ 

(Ali bin Abi Thalib ) 

 

 

“Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara 

terbaik yang bisa kita lakukan” 

(Penulis) 

 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayah- Nyalah skripsi yang berjudul “Model Laju Pemurnian Air Dengan 

Ozonisasi” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selain itu, solawat serta salam 

selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa 

banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Oleh karena itu, lantunan doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan, 

terutama kepada : 

1. Bapak Drs. Tiryono Ruby, M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing pertama 

yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Muslim Ansori, S.Si., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah 

memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Agus Sutrisno, S.Si., M.Si. selaku pembahas dan pembimbing 

akademik yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam 

penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Tiryono Ruby, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Matematika 

FMIPA Universitas Lampung. 



5. Bapak Prof. Warsito, S.Si., DEA., Ph.D. selaku Dekan FMIPA Universitas 

Lampung. 

6. Orang tua tercinta yang telah mendidik, memberi semangat dan memberi 

kasih sayang yang begitu besar serta telah menjadi inspiratorku. 

7. Mbak Deviyanti Pangestu dan Devi Purnamasari yang selalu mendoakan, 

memotivasi, dan mendukung. 

8. Prio Handoko yang selalu mendukung, membantu serta sebagai penyemangat 

dalam proses pembuatan skripsi. 

9. Sahabat, teman baik Dea Dwi Lestari, Ratih Subchiani, Amelia Ulfa, Yulia 

Paramitha, dan Indri Yuliani yang selalu berbagi semangat, keceriaan, serta 

motivasi selama perkuliahan. 

10. Keluarga besar Matematika 2012 atas keceriaan dan kebersamaannya selama 

ini.  

11. Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis 

harapkan. 

 

Bandarlampung, 20 Oktober 2016 

   Penulis 

 

 

Puput Dwi Utari     

 



DAFTAR ISI 

Halaman 

 1.       PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Masalah  ...................................................................... 1 

    1.2 Batasan Masalah ................................................................................... 3 

1.3 Tujuan Penelitian  .................................................................................. 3 

1.4 Manfaat Penelitian  ................................................................................ 3 

 

 

II.     TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Definisi Turunan ................................................................................... 5 

2.2  Definisi Diferensial ............................................................................... 5 

2.3  Persamaan Differensial ......................................................................... 6 

          2.4  Orde (tingkat) dan Derajat Suatu Persamaan Diferensial  ................... 8 

          2.5  Homogenitas Persamaan Diferensial Linear  ………………………...8 

          2.6  Persamaan Diferensial Linear Orde Satu….………………………….9 

          2.7  Persamaan Diferensial Orde n ...……………………………………..10 

          2.8  Pemodelan Matematika...…………………………...………………..10 

          2.9 Pengertian Integral.…………………………………………………...11 

          2.10 Pengertian Air………….……………………………………………11 

          2.11 Pengertian Air……………………………………………………….12 

          2.12 Pengertian Sedimentasi……………………………………………...13 

          2.13 Pengertian Filterisasi………………………………………………...14 

          2.14 Fluida Dinamis………………………………………………………15 

          2.15 Definisi Ozon……………………………………………………….15 



xiv 

 

 
 

          2.16 Aplikasi Ozon……………………………………………………….17 

          2.17 Pembentukan Ozon………………………………………………….18 

          2.18 Kelebihan dan Kelemahan Pengguna Ozon………………………....19 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................ 22 

          3.2 Data Penelitian ...................................................................................... 22 

3.3 Metode Penelitian .................................................................................. 22 

 

IV.    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ...................................................................................... 25 

4.2 Pembahasan Penelitian .......................................................................... 30 

 

V.     KESIMPULAN 

5.1 Simpulan ................................................................................................ 40 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Ilmu matematika merupakan salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan atau persoalan matematika. Dimana matematika 

(berasal dari bahasa Yunani: μαθηματικά - mathēmatiká) adalah studi besaran, 

struktur, ruang, dan perubahan.  

 

Dengan melalui penalaran logika dan abstraksi , ilmu matematika berkembang tak 

hanya pencacahan, perhitungan, pengukuran,dan pengkajian sistematis terhadap 

bangun dan pergerakan benda-benda fisika. Matematika digunakan diseluruh 

dunia sebagai media penting diberbagai bidang keilmuan lainnya. Seperti ilmu 

alam, teknik, kedokteran maupun ilmu sosial lainnya seperti ekonomi, astrologi 

dan psikologi. 

 

Matematika terapan merupakan cabang ilmu matematika yang melingkupi 

penerapan pengetahuan matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan 

membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru, dan terkadang pada 

perkembangannya dapat mengarah pada pengembangan disiplin ilmu lainnya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Besaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalkulus
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Pada skripsi ini penulis akan membahas model laju water flow filterisasi purification 

menggunakan ozonisasi. Dengan menggunakan matematika terapan dapat menjadi 

media untuk memberikan solusi dalam masalah filterisasi air dimana dengan 

berkembangnya pembangunan perumahan sampai ke pelosok pedesaan, maka 

kebutuhan air menjadi semakin meningkat. Sebenanrnya, air bukan barang langka, 

tetapi memperoleh  air yang layak dikonsumsi belum tentu tersedia di berbagai 

tempat. Misalnya, air yang berasal dari bekas persawahan, biasanya bewarna 

kuning dan berbau tidak sedap. Air jenis ini berbahaya untuk diminum, 

penggunaanya terbatas untuk mandi dan mencuci.  

 

Dahulu, untuk menanggulangi air yang bewarna kuning biasanya menggunakan 

proses tradisional. Ada pula cara untuk menanggulangi dasar sumur yang terdapat 

endapan lumpur dengan cara merancang bangun (desain) alat pembersih dasar 

sumur dari endapan lumpur. 

 

Dengan adanya temuan baru beberapa tahun yang lalu tentang teknologi  

penyaringan air bersih (air isi ulang)dengan investasi yang cukup murah dan dapat 

dijadikan sebagai home industri (usaha mikro) dilokasi-lokasi pemukiman. Harga 

jual produk otomatis sangat murah dibandingkan produk yang bermerek dan 

diperkirakan permintaan akan produk air isi ulang akan terus meningkat sejalan 

dengan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya air bersih.  
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Dengan melakukan proses pemurnian air dapat mengasilkan air siap minum 

disempurnakan dengan proses ozonisasi dan dapat diketahui laju proses ozonisasinya 

menggunakan persamaan differensial sehingga dapat menentukan model dan dapat 

mengefisienkan proses filterisasi. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini lebih menekankan pada perhitungan laju 

jumlah air (volume) dari proses penyaringan air yang disterilisasikan hingga air 

siap minum dengan melihat perubahan kualitas air dengan Metode Ozonisasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung laju air dengan menggunakan differensial. 

2. Mengetahui proses water purification dengan Metode Ozonisasi. 

3. Mengetahui ada rancang bangun (desain) alat pembersih dasar sumur dari 

endapan lumpur. 

 

1.4 Manfaat   Penelitian 

Manfaat  penelitian ini adalah : 

1. Mengaplikasikan differensial pada proses water purificaation dengan 

Metode Ozonisasi.  

2. Menjernihkan air dari air yang siap mandi hingga menjadi air yang layak 

untuk diminum. 
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3. Dapat membersihkan dasar sumur dari endapan lumpur menggunakan alat 

rancang bangun. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Turunan 

 

Turunan fungsi f adalah fungsi lain f’ (dibaca “ f aksen “) yang nilainya sebarang 

bilangan c adalah : 

f’ (c) =      
 (   )  ( )

 
 

 

Asalkan limit ini ada. Jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa  

 f   terdiferensialkan (terturunkan) di c. Pencarian turunan disebut pendiferensialan 

(Purcell and Varberg, 1987 ). 

 

2.2 Definisi Diferensial 

 

Difference dalam bahasa Inggris artinya beda, sehingga differensial adalah selisih 

variable. Jika y = f(x) dengan f(x) adalah suatu fungsi yang terdifferensialkan 

terhadap variable bebas x, maka dy adalah differensial dari variabel tak bebas  

( terikat ) y, yang didefinisikan dengan dy = f (x) dx. 
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Andaikan y – f(x,y), dengan f adalah suatu fungsi yang dapat didifferensialkan, 

diferensial dari peubah tak bebas (terikat) dy, disebut juga diferensial total dari  f, 

yang didefinisikan dy = df(x,y) =    (x,y) dx +    (x,y) dy (Purcell and Varberg, 

1987). 

 

2.3 Persamaan Diferensial 

  

Secara matematis, persamaan differensial adalah persamaan yang didalamnya 

terdapat turunan-turunan. Secara fisis, persamaan differensial adalah persamaan 

yang menyatakan hubungan antara turunan (derivative) dari satu variabel tak 

bebas terhadap satu/lebih variabel bebas.  

 

Banyak permasalahan dalam berbagai bidang teknik, fisika maupun bidang – 

bidang kehayatan yang dapat dimodelkan ke dalam bentuk persamaan diferensial. 

Berikut diberikan beberapa contoh fenomena di alam yang dapat dimodelkan 

dalam bentuk persamaan diferensial. 

Fenomena Persamaan Diferensial 

Peluruhan zat radioaktif 

  

  
     dengan m = masaa zat, t = 

waktu, dan k adalah konstanta 

pembanding. 

Hukum newton tentang gerak 
   

     

   
  dengan F = gaya, m = 

massa benda, s= jarak, dan t = waktu. 
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Model logistik menurut verhulst 

  

  
   (a-bP) P, dengan  P = besar 

populasi, t = waktu, dan a,b konstanta 

Laju perubahan tekanan uap suatu zat 

  

  
  
 

 
  dengan P = tekanan uap dan T 

= suhu. 

Model ayunan (bandul) sederhana 

    

   
 
 

 
      , dengan   = sudut 

perpindahan bandul, g = konstanta 

gravitasi, dan l = panjang tali bandul 

  

Berdasarkan banyaknya variabel bebas, Persamaan Differensial dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu: 

 

1. Persamaan Differensial Biasa, yaitu persamaan differensial yang 

mengandung hanya satu variabel bebas 

Contoh :  

 1.     
  

  
      

     2.                  

               3.        √      

2. Persamaan Differensial Parsial, yaitu persamaan differensial yang 

mengandung lebih dari satu variabel bebas. 

Contoh :  

1. 
  

  
  

  

  
     

 (Wardiman, 1981). 
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2.4 Orde (tingkat) dan Derajat Suatu Persamaan Diferensial 

Orde atau tingkat suatu persamaan diferensial adalah orde (tingkat) dari turunan 

yang terdapat pada persamaan diferensial dengan tingkatan yang paling tinggi. 

Sedangkan derajat persamaan diferensial dapat ditulis sebagai polynomial dalam 

turunan, adalah derajat turunan tingkat tertinggi yang terjadi (Ault dan Ayres, 

JR, 1992: 1). 

 

Suatu persamaan diferensial biasa orde n adalah persamaan berbentuk : 

F(x,y,y’,y”,…,y
n
) = 0 yang menyatakan hubungan antara peubah bebas x, peubah 

tak bebas y(x) dan turunannya yaitu y’,y”,…,y
n
. 

Jadi suatu persamaan diferensial disebut mempunyai orde (tingkat) n jika, turunan 

yang tertinggi dalam persamaan diferensial adalah turunan ke n.  

Dan suatu persamaan diferensial disebut mempunyai derajat (degree) k jika 

turunan yang tertinggi dalam persamaan diferensial itu berderajat k. 

Contoh : 

1.  
  

  
 +       `    (orde satu, derajat satu) 

2. (
    

  
) + 4 (

    

   
) + 

  

  
 = sin x   (orde tiga, derajat satu) 

(Kartono, 1994). 

 

2.5 Homogenitas Persamaan Diferensial Linear 

Persamaan diferensial dikatakan homogen jika pada ruas kiri persamaan tersebut 

hanya mengandung variabel terikat beserta turunannya, sedangkan pada ruas 
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kanan yang tersisa hanya nol, f’(x) = 0. Jika di ruas kanan ada variabel bebas atau 

konstanta maka persamaan diferensial tersebut dikatakan non-homogen, f’(x) ≠ 0. 

 

Contoh : 

1. 
  

  
 + y = 0  (Homogen) 

2. 
  

  
 + y

2
 = 3x  (Non homogen) 

(Ault dan Ayres, JR, 1992: 255). 

 

2.6 Persamaan Differensial Linear Orde Satu 

Suatu persamaan diferensial orde satu adalah suatu persamaan yang berbentuk : 

  (x) y’ +   (x) y = f(x). 

Kita selalau memisahkan bahwa koefisien-koefisien   (x),   (x) dan fungsi f(x) 

adalah fungsi-fungsi yang kontinu pada suatu selang I dan bahwa koefisien 

  (x) ≠ 0 untuk semua x didalam I. Jika kita bagi ke dua ruas oleh   (x) dan 

menetapkan   (x) =   (x) /   (x) dan b (x) = f (x) /   (x), kita peroleh persamaan 

diferensial yang sepadan. 

    y’ + a(x) y = b(x). 

dan inilah yang merupakan persamaan diferensial orde satu (Finizio, N. and G. 

Ladas, 1988). 
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2.7 Persamaan Differensial Linear Orde n 

 

Suatu persamaan diferensial linear orde n adalah persamaan yang berbentuk : 

  (x)    +     (x)  (   )+ . . . +   (x) y’ +   (x) y = f(x).   ( 1 ) 

Kita selalu memisalkan bahwa koefisien-koefisien     (x),     (x), . . . ,  (x) dan 

fungsi f(x) merupakan fungsi-fungsi yang kontinu pada suatu selang I  dan bahwa 

koefisien pertama   (x) ≠ 0 untuk setiap x 𝝐 I. Selang I disebut selang definisi 

(selang asal) dari persamaan diferensial itu( Finizio, N. and G. Ladas, 1988). 

 

 

2.8 Pemodelan Matematika 

 

Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk 

mereprentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia 

real dalam pernyataan matematik, sehingga diperoleh pemahaman dari problem 

dunia real ini menjadi lebih tepat. Representasi matematika yang dihasilkan dari 

proses ini dikenal sebagai Model Matematika. Kontruksi, analisis penggunaan 

model matematika dipandang sebagai salah satu aplikasi matematika yang sangat 

penting. Ada dua tipe matematika yaitu model bertipe deterministik dan model 

bertipe empirik. Model deterministik merupakan suatu model matematika yang 

dibangun dengan berlandaskan hukum-hukum atau sifat-sifat yang berlaku pada 

sistem. Sedangkan model empirik cenderung kepada faktor yang diberikan oleh 

sistem atau data (Widowati, 2007). 
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2.9 Pengertian Integral 

 

Integral adalah kebalikan dari proses diferensiasi. Integral ditemukan menyusul 

ditemukannya masalah dalam diferensiasi di mana matematikawan harus berpikir 

bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensial. 

Integral disebut juga sebagai anti turunan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

∫  
( )    ( )    

 Dengan f'(x) = Turunan pertama F(x) dan C = Konstanta  

( Purcell and Varberg, 1987 ). 

 

 

2.10 Definisi Integral Parsial 

 

integral parsial adalah cara untuk menaikkan pangkat suatu bilangan dua perkalian 

fungsi berbeda, sehingga fungsi bilangan tersebut dapat menaikkan pangkatnya 

(diintegralkan). Penurunan pangkat akan dilambangkan dengan variable "du" dan 

kenaikan pangkat akan dilambangkan dengan variable "dv". 

Rumus integral parsial memiliki dua elemen penting yang disebut dengan fungsi. 

Fungsi tersebut termuat di dalam rumus integral sebagai fungsi (u) dan fungsi 

(dv). Kedua fungsi tersebut memiliki arti yang sangat penting di dalam rumus 

integral parsial untuk dapat digunakan dalam menghitung dan menyelesaikan 

persoalan integral parsial. Secara matematis, rumus integral parsial dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

∫          ∫       
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Sesuai dengan rumus di atas, sebuah soal akan mengandung bilangan atau fungsi 

yang berlaku sebagai elemen (u) dan elemen (dv). Penurunan pangkat dilakukan 

pada bilangan elemen (u) sehingga menjadi bilangan elemen baru (du) yang 

merupakan turunan dari bilangan (u). Sedangkan penaikan pangkat (diintegralkan) 

dilakukan pada elemen (dv) yang akan menjadi elemen baru (v) yang merupakan 

hasil pemangkatan elemen (dv). Dan hasilnya akan ada 4 elemen bilangan yang 

akan dimasukkan dalam perhitungan rumus seperti di atas, yaitu (u), (du), (dv), 

dan (v). 

 

2.11 Pengertian Air 

 

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kehidupan setiap 

organisme. Dengan mengetahui pengertian air yang sebenarnya, memiliki banyak 

manfaat seperti manfaat dalam menentukan air yang baik dan bisa digunakan 

dalam kehidupan, terlebih air yang dapat di konsumsi. Air juga merupakan zat 

yang tidak mempunyai rasa, warna, dan bau yang terdiri dari hidrogen dan 

oksigen dengan rumus kimia   O. Air merupakan suatu larutan yang bersifat 

universal. Air juga merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bagi 

kehidupan manusia, karena air diperlukan untuk berbagai macam kebutuhan 

seperti minum, pertanian, industri dan perikanan. Air yang dapat diminum adalah 

air yang bebas dari bakteri berbahaya dan tingkat kemurnianya secara kimiawi 

sangat baik. Air minum harus bersih, jernih, tidak berbau dan tidak berwarna, 

serta tidak mengandung bahan tersuspensi atau berkeruh. Fungsi air juga 

merupakan zat yang sangat dibutuhan selain udara dan tidak seorangpun dapat 
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bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga perantara 

penyakit-penyakit yang menyerang manusia. Oleh karena itu, untuk 

merasakan manfaat air bagi kehidupan khususnya bagi kesehatan tubuh. Akan 

lebih bijak jika kita merawat keberadaan sumber air yang ada. Keberadaan 

manfaat air bagi kesehatan tubuh sangat penting dimana air adalah sumber 

kehidupan. Kemampuan air bisa memperbaiki daya tahan tubuh karena air dapat 

menaikkan simpanan glycogen, suatu bentuk dari karbohidrat yang tersimpan 

dalam otot dan digunakan sebagai energi saat kita sedang beraktifitas atau pun 

bekerja. Air juga membantu kita untuk menahan rasa lapar dimana kita ketahui 

bahwa rasa lapar kadang merupakan penyamaran dari rasa haus. Sewaktu kita 

mengalami dehidrasi kita akan berpikir kalau kita sedang lapar dan mungkin 

merasa ingin makan padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah air (Adiono, 

1987). 

 

2.12 Pengertian Sedimentasi 

 

Pengertian sedimentasi adalah proses pengendapan material-material yang 

diangkut oleh media air, dinamakan dengan sedimentasi atau pengendapan. 

Dimana ini dapat terjadi apabila batuan mengalami pelapukan dan erosi lalu 

diangkut atau dibawa oleh tenaga alam dan akhirnya terjadilah sedimentasi atau 

diendapkan disinilah letak terjadinya sedimentasi, sedimentasi juga memiliki 

dampak positif dan negatif sedimentasi atau bermanfaat dan merugikan, proses 

terjadinya sedimentasi dimana proses atau cara kerjanya memakan waktu yang 

cukup lama. Berdasarkan tenaga alam yang mengangkutnya, sedimentasi dibagi 

http://1000-macam-manfaat.blogspot.com/2014/04/manfaat-air.html
http://goo.gl/G5htoX
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atas sedimentasi air sungai, air sumur, sedimentasi air laut, sedimentasi angin dan 

sedimentasi gletsyer. Semua hasil sedimentasi akan diendapkan disuatu tempat, 

baik di tempat-tempat bak besar, sungai, lembah, lereng pegunungan atau pun 

dasar laut yang dangkal (Asep, 2007). 

 

2.13  Pengertian Filterisasi 

 

Filterisi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan 

melewatkannya pada medium penyaringan, atau septum, dimana zat padat itu 

tertahan. Pada industri, filterisi ini meliputi ragam operasi mulai dari penyaringan 

sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Fluida yang difilterisi dapat berupa 

cairan atau gas atau aliran yang lolos dari saringan mungkin saja cairan, padatan, 

atau keduanya. Suatu saat justru limbah padatlah yang harus dipisahkan dari 

limbah cair sebelum dibuang. Seringkali umpan dimodifikasi melalui beberapa 

pengolahan awal untuk meningkatkan laju filterisi, misal dengan pemanasan, 

kristalisasi, atau memasang peralatan tambahan pada penyaring seperti selulosa 

atau tanah diatomae. Oleh karena varietas dari material yang harus disaring 

beragam dan kondisi proses yang berbeda, banyak jenis penyaring telah 

dikembangkan (Anonym, 1995). 
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2.14 Fluida Dinamis 

 

Fluida dinamis adalah fluida (bisa berupa zat cair, gas) yang bergerak. Untuk 

memudahkan dalam mempelajari, fluida disini dianggap mempunyai kecepatan 

yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan (tidak mengalami perubahan 

volume), tidak kental, tidak turbulen (tidak mengalami putaran-putaran). Aliran 

fluida sering dinyatakan dalam debit. Debit adalah banyaknya volume zat cair 

yang mengalir pada tiap satu satuan waktu, biasanya dinyatakan dalam satuan 

liter/detik atau dalam satuan meter kubik (m
3
) per detik. 

Q =  
  

  
 

Dimana : 

Q   =    debit aliran (m
3
/s) 

v   =    volume (m
3
) 

t     =    selang waktu (s)      ( Setiawan, 2015 ). 

 

2.15 Definisi Ozon 

 

Ozon pertama kali ditemukan oleh C F Schonbein pada tahun 1840. Penamaan 

ozon diambil dari bahasa yunani OZEIN yang berarti smell atau bau. Ozon 

dikenal sebagai gas yang tidak memiliki warna. Soret pada tahun 1867 
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mengumunkan bahwa ozon adalah sebuah molekul gas yang terdiri tiga buah 

atom oksigen. 

O3 merupakan gas tidak stabil, akan lenyap dalam beberapa menit, tidak 

meninggalkan sisa desinfektan selama air berada dalam sistem, hal ini merupakan 

kesulitan untuk mengontrol dosis ozon yang digunakan. Hal ini diatasi dengan 

pemeriksaan bakteriologis yaitu terhadap sampel sebelum dan sesudah 

pembubuhan Ozon. 

Beberapa sifat dari ozon dilaporkan oleh Parkes (1903) di antaranya adalah berbau 

tidak enak (seperti bau belerang dan ada yang bilang seperti bau klorin). Apabila 

kita menghirup udara yang mengandung ozon terlalu lama, akan mengakibatkan 

sakit kepala, tapi kalau hanya sebentar dapat menyegarkan. Disebutkan juga 

bahwa ozon mengandung gugus oksidasi yang sangat kuat, bahkan dapat merusak 

karet dan gabus. 

 

Ozon juga bersifat bakterisida, virusida, algisida, fungisida, serta mengubah 

senyawa organik kompleks minyak senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan 

sifat-sifat fisika ozon seperti yang dilaporkan antara lain : 

–          berat molekul, M                                              :  48 

–          titik leleh, °K                                                   :  80,5 

–          titik didih, °K                                                   :  161,3 

–          volume, ml/mol                                                :  147,1 
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–          tegangan permukaan pada 90° K, dyne / c m        : 38,4 

Pada lapisan atmosfir bumi, ozon dapat terjadi karena pengaruh sinar ultra violet 

terhadap oksigen di udara. Di laut, percikan air garam ke udara dan pada waktu 

penguapan air laut ke udara, juga menghasilkan ozon.  

 

2.16  Aplikasi Ozon 

 

Proses ozonisasi telah dikenal lebih dari seratus tahun yang lalu. Proses ozonisasi 

atau proses dengan menggunakan ozon pertama kali diperkenalkan Nies dari 

Prancis sebagai metode sterilisasi pada air minum pada tahun 1906. Penggunaan 

proses ozonisasi kemudian berkembang sangat pesat. Dalam kurun waktu kurang 

dari 20 tahun terdapat kurang lebih 300 lokasi pengolahan air minum 

menggunakan ozonisasi untuk proses sterilisasinya di Amerika. 

 

Untuk pertama kali penggunaan ozon dalam proses pengolahan air dalam skala 

besar, diperkenalkan oleh Marius Paul Otto pada tahun 1907 di Nice Perancis. 

Pada pengolahan pertama berhasil memproduksi air olahan 22500 m
3
 per hari 

dengan dosis  pemakaian ozon 0,9 g per meter kubik. Proses pengolahan ini 

berhasil menghilangkan warna dan bakteri pathogen tanpa meninggalkan bau dan 

rasa. 
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Dewasa ini, metode ozonisasi mulai banyak dipergunakan untuk sterilisasi bahan 

makanan, pencucian peralatan kedokteran, hingga sterilisasi udara pada ruangan 

kerja di perkantoran. Luasnya penggunaan ozon ini tidak terlepas dari sifat ozon 

yang dikenal memiliki sifat radikal (mudah bereaksi dengan senyawa 

disekitarnya) serta memiliki oksidasi potential 2.07 V. Selain itu, ozon telah dapat 

dengan mudah dibuat dengan menggunakan plasma seperti corona discharge. 

 

2.17  Pembentukan Ozon      

 

a)      Secara alamiah 

Ozon dapat terbentuk melalui radiasi sinar ultraviolet pancaran sinar Matahari. 

Chapman menjelaskan pembentukan ozon secara alamiah pada tahun 1930. Di 

mana ia menjelaskan bahwa sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari mampu 

menguraikan gas oksigen di udara bebas. Molekul oksigen tadi terurai menjadi 

dua buah atom oksigen, proses ini kemudian dikenal dengan nama fotolisis. Lalu 

atom oksigen tadi secara alamiah bertumbukan dengan molekul gas oksigen yang 

ada disekitarnya, lalu terbentuklah ozon. Ozon yang terdapat pada lapisan 

stratosfer yang kita kenal dengan nama ozone layer (lapisan ozon) adalah ozon 

yang terjadi dari hasil proses alamiah fotolisis ini. 
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 b)      Secara buatan 

Metode electrical discharge dan sinar radioaktif. Pembentukan ozon 

dengan electrical discharge ini secara prinsip sangat mudah. Prinsip ini dijelaskan 

oleh Devins pada tahun 1956. Ia menjelaskan bahwa tumbukan dari electron yang 

dihasilkan oleh electrical discharge dengan molekul oksigen menghasilkan dua 

buah atom oksigen.Selanjutnya atom oksigen ini secara alamiah bertumbukan 

kembali dengan molekul oksigen di sekitarnya, lalu terbentuklah ozon. Dewasa 

ini, metode electrical discharge merupakan metode yang paling banyak 

dipergunakan dalam pembuatan ozon diberbagai kegiatan industri. 

 

2.18 Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Ozon 

2.18.1 Kelebihan Ozon 

1. Dapat menghilangkan besi dan mangan sehingga air yang diolah tidak 

berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. 

2. Cepat larut dalam air karena berbentuk gas 

3. Membantu proses koagulasi 

4. Dapat bekerja pada range pH dan suhu yang luas. Selain itu ozoz juga 

tidak mengubah nilai pH.. 

5. Tidak meninggalkan residu dalam produk seperti trihalometana. 

6. Oksidan kuat khususnya digunakan untuk menghilangkan Fe dan Mn, 

biasanya digunakan untuk pengolahan air minum dengan misi komersial 

dan air dalam kemasan botol (Aqua, dll). 
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7. dapat membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam air (bersifat 

bakterisida, algasida, fungisida dan virusida) 

8. dapat menghilangkan bau dan rasa yang umumnya disebabkan oleh 

komponen organik dan anorganik yang terdapat di dalam air 

9. tidak menimbulkan bau ataupun rasa yang umumnya terjadi dengan 

penggunaan bahan kimia lain sebagai bahan pengolahan 

10. penggunaan ozon pada pipa, peralatan, dan kemasan akan ikut disanitasi 

sehingga produk yang dihasilkan akan lebih terjamin selama tidak ada 

kebocoran di kemasan. Ozon merupakan bahan sanitasi air yang efektif 

disamping sangat aman. 

  

2.18.2 Kelemahan 

1. Terjadi kemungkinan tumbuhnya bakteri karena tidak adanya residu yang 

tertinggal dalam produk. Tidak semua bakteri akan terbunuh. Beberapa 

bakteri yang mempunyai daya resistensi tinggi, ketika proses ozonasi akan 

terhambat proses pertumbuhannya. Ketika kadar ozon dalam produk sudah 

habis, maka bakteri tersebut akan tumbuh kembali. Oleh karena itu ozon 

tidak dianjurkan dalam proses distribusi yang sangat panjang. Ozon 

cenderung digunakan sebagai proses akhir pengolahan air. 

2. Oksidasi dengan senyawa organik akan menghasilkan nitrit oksida dan 

asam nitrit yang dapat menyebabkan korosi pada pipa. 

3. Ozon dapat meracuni manusia bahkan bisa sampai membawa pada 

kematian apabila terhirup dengan konsentrasi 50 ppm selama kurang lebih 
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1 jam. Batas kadar konsentrasi penggunaan gas ozon dalam berbagai 

kegiatan industri adalah 0.1 ppm, sedangkan kadar ozon dalam air hingga 

0.05 ppm tidak membahayakan tubuh manusia. 

4. Ozon yang mempunyai sifat radikal ini, memerlukan perhatian khusus 

dalam penyimpanannya. Kadar 100 persen ozon pada suhu kamar mudah 

sekali meledak. Ozon akan aman disimpan pada suhu di bawah -183
0
C 

dengan kadar ozon dalam campuran ozon dan oksigen dibawah 30 persen. 

Sekarang ozon kebanyakan disimpan dalam bentuk ozonized-water atau 

ozonized ice. 

5. Pembuatan ozon memerlukan pesawat khusus (ozonisator) yang 

memerlukan energi yang besar, sehingga biaya investasi dan operasi relatif 

besar, sehingga Ozonisasi menjadi lebih mahal untuk digunakan.       

(Anonym, 1995) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2015/2016 

dengan melakukan penelitian secara studi pustaka dan penelitian lapangan. 

 

3.2 Data Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laju proses filtrasi air pada 

proses ozonisasi. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan secara studi pustaka yaitu mempelajari buku-buku teks 

yang terdapat di perpustakaan jurusan matematika atau perpustakaan Universitas 

Lampung dan juga jurnal yang menunjang proses penelitian.  
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Dalam penelitian ini menentukan laju air dalam proses ozonisasi. Dengan 

menggunakan persamaan diferensial parsial. Akan diaplikasikan untuk kasus 

menentukan laju water purification. 

Tahapan penelitian ini adalah pertama-tama mendeteksi Volume Reservoin 

rancang bangun, kemudian mendisain filter dengan menggunakan bahan yakni 

tabung paralon dan kain saringan tahu lalu menyiapkan tangki tendon.  Tangki 

tandon berbentuk tabung atau slinder.   yang digunakan adalah   = 3,14 . Jari- 

jari yang digunakan adalah  r = 0,3 m 

 

Setelah selesai menyiapkan alat filter yang terbuat dari kain saringan tahu dan 

tabung paralon, maka dapat memulai proses filterisasi air, filterisasi dilakukan 

ketika air masuk dan air keluar sehingga dapat menghasilkan air dengan standar 

air siap minum, setelah melakukan proses filter disempurnakan dengan proses 

ultravioletisasi, yakni proses dimana Melalui penyinaran ultraviolet dengan 

intensitas cahaya 2537 A(10-8cm) pada air yang sedang mengalir maka kuman-

kuman yang terdapat di dalam air akan mati.   

Sehingga air siap untuk di konsumsi. Ketika proses ultravioletisasi berlangsung 

dapat dihitung laju air dengan menggunakan persamaan diferensial  parsial. 
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V. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Model laju aliran air yang diperoleh adalah  
 

(           )
 =    

2. Laju air yang dihasilkan dengan posis dua tangki  

yang sejajar dengan menggunakan mesin yaitu : 0,4047       ⁄  . 

3. Laju air yang di hasilkan secara alami dengan ketinggian yang berbeda-

beda yaitu : 1 meter = 0,00555       ⁄ ,  

0,75 meter = 0,00483  
 
 ⁄  dan 0,50 meter = 0,00416       ⁄  . 
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