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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

7.1 Kesimpulan 

Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan 

fungsinya tidak pernah digantikan oleh senyawa lain. Air juga merupakan 

komponen penting dalam tubuh manusia. Selain itu air juga digunakan untuk 

kebutuhan lain seperti pemakaian domestik, pemakaian industri, dan pemakaian 

pertanian. Agar air dapat digunakan untuk ketiga golongan tersebut maka air  

harus di proses terlebih dahulu agar didapat standar baku mutu yang layak untuk 

di konsumsi dan digunakan baik dari sifat fisika maupun kimianya. Proses 

tersebut antara lain menggunakan sand filter yang dikembangkan menggunakan 

prinsip RO (reverse osmosis). 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kadar total solid pada 

sampel  dari menit ke-0 sampai menit ke-45 yang diambil setiap 15 menit sekali , 

dengan jumlah masing-masing sampel sebanyak 25ml didapat residu 0,004% ; 

0,0024% , 0,0004% ; 0,0032%. Dipanaskan dengan suhu 1500C selama ±1jam 

sampai kering. 

Analisa kesadahan pada air sumur (inlet) maupun air rumah tangga (outlet) ) 

pada praktikum pengolahan air sumur menjadi air rumah tangga diuji dengan 

metode kompleksometri. Dari menit ke-0 sampai menit ke-45 diambil setiap 15 

menit sekali menggunakan titran EDTA sebagai ligannya dan EBT sebagai 

indikator kompleks. Didapat data kadar Ca2+ dan Mg2+ yang terkandung dalam 

sampel yaitu 8,8 ; 4,8 ; 5,2 ; 3,2.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

       Semarang,  Juni 2016 

 

 

   Dosen Pembimbing              Praktikan 

 

 

Fahmi Arifan ST, M.Eng   Jujur Theo Hananta Putra 

NIP. 198002202005011001   NIM.21030113060097 


