
36

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu 

baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam 

melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk 

pengairan sawah, untuk treatment air minum dan untuk treatment air sanitasi. 

Namun air bersih yang layak untuk dikonsumsi memiliki standar air yang lebih 

tinggi dari pada untuk keperluan selain dikonsumsi. Ada beberapa persyaratan 

yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut baik secara fisik, kimia dan 

juga mikrobiologi. (Anonim, 2011)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kadar total solid pada tiap 

sampel berkisar antara 0 % - 0,2 %. Pada uji kadar total solid banyaknya sampel 

yang diuji yaitu 10 ml tiap sampel. Sampel dioven pada suhu 150oC sampai 

kering. Pada hasil pengamatan diperoleh banyaknya residu pada tiap sampel 

yaitu 0,2%; 0,1%; 0,2%; 0,1%; 0%; 0%.

Kesadahan pada air sumur (inlet) maupun air minum (outlet) pada 

praktikum pengolahan air sumur menjadi air minum diuji dengan metode 

kompleksometri. Dari menit ke-0 sampai menit ke-60, sampel diuji tiap 12 menit 

sekali. Penitrasi yang digunakan yaitu larutan EDTA 0,1N dan indikator yang 

dipakai yaitu indikator EBT. Perubahan warna pada sampel sebelum dan 

sesudah titrasi yaitu dari warna ungu menjadi warna biru muda. Perubahan 

warna ini menunjukkan bahwa pada air minum yang dihasilkan masih 

mengandung ion Ca dan Mg. Pada hasil pengamatan yang didapat, kesadahan 
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pada tiap sampel baik itu air sumur atau air minum yaitu 3%; 2,5%; 1,5%; 2,5%; 

1,5%; 1,5%.

7.2 Saran

Saran yang diberikan setelah melakukan praktikum Sand Filter adalah 

harus mengetahui kadar endapan yang ada pada air sumur secara pasti dan 

mengetahui berapa range kadar TS yang diperbolehkan untuk air minum yang 

layak untuk dikonsumsi. Selain itu untuk kesadahan pada air sebaiknya dicek 

secara periodik dari sebelum melalui proses filtrasi dan sesudahnya agar 

penurunan kesadahannya benar-benar akurat. Pada perlakuan awal alat sand 

filter juga harus dilakukan dengan baik karena jika tidak maka akan 

mempengaruhi hasil akhir air yang dihasilkan.


