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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. SIMPULAN  

 Hasil analisis dan pembahasan mengenai perbedaan waktu kontak media 

batu zeolit terhadap penurunan kadar chemical oxygen demand (COD) air 

limbah laundry CV. Wahyu Dewata, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kadar COD air limbah laundry sebelum kontak dengan media batu zeolit 

memilik nilai rata-rata sebesar 298,3 mg/l O2.  

2. Rata – rata kadar COD setelah kontak dengan media batu zeolit selama 20 

menit kadar COD nya menjadi 239,52 mg/l O2 dengan tingkat efektivitas 

sebesar 20%, perlakuan 40 menit kadar COD nya menjadi 145,21 mg/l O2 

dengan efektivitas 51%, dan waktu kontak 60 menit kadar COD nya menjadi 

66,15 mg/l O2 dengan tingkat efektivitas 78%.  

3. Perlakuan menggunakan batu zeolit untuk menurunkan kadar COD memiliki 

perbedaan efektivitas yang signifikan. Dimana perlakuan dengan waktu 

kontak 60 menit yang paling efektif dalam menurunkan kadar COD menjadi 

66,15 mg/l O2 sesuai dengan persyaratan menurut Peraturan Gubernur Bali 

Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup Dan Kriteria 

Baku Kerusakan Lingkungan Hidup kadar COD yang diperbolehkan sebesar 

100 mg/L O2.  
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B. SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk pemilik laundry  

a. Diharapkan bagi usaha laundry CV. Wahyu Dewata sebelum membuang air 

limbah hasil proses laundry agar diupayakan melakukan pengolahan terlebih 

dahulu dengan pemanfaatan bubuk zeolit sebanyak 1500 gram untuk 10 liter 

air limbah laundry yang akan diolah dengan waktu kontak selama 60 menit 

untuk menurunkan kadar COD.   

b. Dalam penggunaan batu zeolit sebagai media filter sebelum digunakan 

sebaiknya diaktivasi terlebih dahulu menggunakan HCl dengan konsentrasi 

0,1 N sampai 11 N agar luas permukaan batu zeolit bertambah sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan zeolit dalam proses penyerapannya.   

2. Untuk peneliti selanjutnya  

a. Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode filtrasi 

pasir zeolit untuk menurunkan kadar COD dengan skala yang lebih besar 

shingga jika digunakan pada  pengolahan air limbah laundry hasilnya lebih 

efektif.  

 


