
RINGKASAN

Telah dilakukan penelitian mengenai beberapa unsur ru
nut hasil pengolahan limbah cair menjadi air bersih dari in
dustri di daerah Rungkut Surabaya, mulai tanggal 15 Juli 198? 
sampai tanggal 12 Agustus 1987.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ma- 
cam dan kadar beberapa unsur runut yang berasal dari hasil 
pengolahan limbah cair yang telah mengalami "Water treatment" 
(yang sebagian dibuang ke sungai) (bak I) serta yang telah 
didaur ulang untuk dimanfaatkan bagi keperluan industri diN
kav/asan PT SIER Surabaya (bak II).

Sampel diambil dengan alat "Water sampler" dengan ka - 
pasitas 0,5 liter. Cara pengambilan sampel pada masing-ma - 
sing bak dilakukan secara diagonal, Pengambilan sampel di - 
lakukan sebanyak 3 kali ditempat yang sama yaitu pada tang
gal 15 Juli 1987, 29 Juli 1987 dan 12 Agustus 1987.

Analisis unsur runut dalam sampel secara kualitatif 
maupun kuantitatif dilakukan secara Spektrofotometri Absorp
si Atom dengan menggunakan alat Spektrofotometer Absorpsi 
Atom Perkin Elmer model 380. Unsur runut yang ditentukan 
kadarnya adalah Ca, Cd, Cuf Mg, Mn, Pb dan Zn.

Iteri hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sampel 
pada bak I mengandung kisaran kadar (ppm) :

Ca (70,8153 - 88,3591), Cd (0,0092 - 0,0137),
Cu (0,4525 - 0,5947), Mg (66,2291 - 76,1734),
Mn (0,5808 - 0,5943), Pb (0,0708 - 0,0770) dan
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Zn (1,2529 - 1,2988), sedangkan sampel pada bak II 
mengandung kisaran kadar (ppro) :

Ca (50,1703 - 65,9597), Cd (0,0085 - 0,0109),
Cu (0,0212 - 0,0357), Mg (41,3186 - 67,1738),
Mn (0,3285 - 0,3407), Pb (0,0544 - 0,0770) dan 
Zn (0,9050 - 0,9310).

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya unsur runut 
dari air buangan industri dan air hasil daur ulang dapat di- 
pantau secara dini, sehingga dapat menjadi bahan masukan dan 
pertirabangan untuk pengembangan selanjutnya menjadi air ber- 
sih yang berdaya guna dan berhasil guna di masa yang akan da- 
tang serta bermanfaat dan berguna untuk PT SIER khususnya dan 
masyarakat pada umumnya.
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