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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Praktikum dilakukan dengan konsentrasi CaCO3 4%, pada run 1 – 5 dilakukan 

variabel berubah berupa tekanan, dilakukan dengan variasi tekanan 80, 85, 90, 95 dan 100 

Kg/cm3, tiap variabel dilakukan dengan waktu operasi 5 menit. Selain itu percobaan juga 

dilakukan dengan menggunakan tekanan yang konstan (80 kg/cm2) dan variabel berubah 

berupa lama waktu operasi dengan percobaan 10, 15, 20, 25 dan 30 menit

Dalam percobaan dengan variabel berubah berupa tekanan, didapat viskositas filtrat 

yang cenderung menurun dan massa cake kering yang cenderung menurun, hal ini terjadi 

karena cake akan lolos dari filter plate akibat diberinya tekanan tambahan, sehingga cake 

yang dihasilkan semakin sedikit seiring dengan menaiknya tekanan operasi, hal ini juga 

mempengaruhi viskositas filtrate yang semakin lama semakin tinggi

Sedangkan percobaan dengan variabel berubah berupa waktu operasi didapat hasil 

cake kering yang cenderung naik seiiring dengan semakin lamanya waktu operasi, hal ini 

dikarenakan, cake yang tersaring pada plate akan lebih banyak bila waktu operasi yang 

digunakan semakin lama, hal ini sudah sesuai dengan percobaan oleh Geankoplis pada 

bukunya halaman 754 yang berjudul “Transport Procss and Unit Operation”

Pada analisa viskositas, didapat nilai viskositas yang semakin menurun seiring 

dengan lamanya waktu operasi, hal ini berkaitan dengan analisa cake kering, karena cake 

yang tersaring akan lebih  banyak, maka filtrat akan semakin sedikit kandungan cakenya 

seiring dengan lamanya waktu operasi, hal ini sudah sesuai dengan percobaan Geankoplis 

pada bukunya halaman 754 yang berjudul “Transport Procss and Unit Operation”.

Berdasarkan percobaan – percobaan diatas dapat disimpulkan bahwa proses filtrasi CaCO3

4% (dalam 30 liter air) dengan alat filter press plate and frame, dengan 3 buah filter plate, 

dapat dilakukan dalam kondisi tekanan 80 Kg/cm2 dalam waktu 30 menit.
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7.2 Saran

Praktikan harus lebih teliti dalam membaca dan menggunakan alat viskosimeter 
ostwald agar hasil lebih akurat. Proses filtrasi yang dilakukan masih belum sempurna, 
karena penggunaan filter plate hanya tiga buah, akan lebih sempurna jika filtrasi dilakukan 
dengan menambahkan jumlah filter plate. Kebersihan alat filter plate maupun alat alat 
analisa harus diperhatikan sebelum digunakan.


