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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan kadar besi (Fe) sebelum 

perlakuan adalah 3.125 mg/l. Sesudah perlakuan secara berturut – turut 1,185 

mg/l dengan efektivitas penurunan kadar besi (Fe) 62%, 0,870 mg/l dengan 

efektivitas penurunan kadar besi (Fe) 72% dan 0,500 mg/l dengan efektivitas 

penurunan kadar besi (Fe) 84%. Perlakuan yang paling efektif yang dapat 

digunakan untuk menurunkan kadar besi (Fe) adalah perlakuan dengan waktu 

30 menit dikatakan efektif karena hasil pengukuran kadar besi (Fe) nya sebesar 

0,870 mg/l atau dapat menurunkan kadar besi hingga dibawah standar yaitu 1 

mg/l. Dalam arti kata lain dengan waktu yang lebih sedikit dapat menurunkan 

kadar besi (Fe) yang sudah sesuai standar sehingga tpat diterapkan di 

masyarakat.  

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling besar perbedaan 

efektivitasnya adalah perlakuan efektivitas 45 menit dengan perlakuan 15 menit 

dengan mean difference sebesar 0,684333. 

3. Hasil uji anova  menunjukan bahwa nilai sig. yaitu 0,000 atau sig < 0,05 yang 

berarti berarti Ho ditolak atau ada pengaruh variasi waktu kontak aerasi terhadap 

penurunan kadar besi (Fe) pada air sumur gali. Perbandingan antara variasi 

waktu 15, 30, dan 45 menit aerasi menunjukkan seluruh sig. nya sama yaitu 
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0,000 Hal ini berarti seluruh perlakuan berbeda secara signifikan antara 

perlakuan satu dengan perlakuan lainnya.  

 

B. Saran 

1. Untuk masyarakat 

a. Diharapkan untuk melakukan pengolahan air lebih lanjut sebelum digunakan 

agar tidak menimbulkan gangguan fisik maupun kesehatan bagi masyarakat.  

b. Masyarakat sebaiknya menggunakan sarana pengolahan air skala rumah tangga 

seperti menggunakan metode aerasi – kaporitisasi dan filtrasi dengan variasi 

waktu aerasi 30 menit karena waktu 30 menit cukup sebentar namun dapat 

menurunkan kadar besi (Fe) sampai dibawah nilai ambang batas.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan menggunakan aerator yang bertekanan lebih besar serta desain alat 

filtrasi yang lebih besar volumenya agar dapat langsung diterapkan untuk 

penggunaan rumah tangga.  

b. Diharapkan menggunakan media filtrasi yang kualitasnya baik agar tidak 

mempengaruhi kualitas fisik dan kimia air. 

 

  

 


