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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Kualitas air merupakan indikator yang penting untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat kealayakan air untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Kualitas air 

minum memiliki standar baku mutu yang menjadi acuan apakah parameter dalam 

kualitas air tersebut memenuhi syarat sebagai air minum atau tidak. Jika 

parameter ini melebihi batas nilai baku mutu yang telah ditentukan maka 

akibatnya akan fatal, tidak hanya memberikan dampak negatif pada lingkungan 

akan tetapi mempengaruhi kesehatan tubuh manusia juga.  

Air yang tercemar pasti akan membawa dampak kerugian baik alam segi 

prouktifitas primer air tersebut maupun membuat keresahan warga untuk 

mengkonsumsi air tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 

menunjukan bahwa: 

1. Kualitas air di Waduk Jatiluhur dengan menggunakan metode storet 

menunjukan  skor nilai mutu air waduk sebesar -1. Skor -1 pada kualitas air 

termasuk kedalam kategori B dengan status baik dan termasuk kedalam 

kelompok air yang memiliki tingkat pencemaran ringan. 

2. Pada masing-masing plot yang berada di Desa Cibinong memiliki tingkat 

nilai mutu yang berbeda beda. Pada plot 1 dan 2 memiliki nilai mutu yang 

sama yaitu termasuk ke dalam kategori B yang termasuk kedalam kelompok 

air yang memiliki tingkat pencemaran ringan, sedangkan untuk plot 3 

memiliki nilai skor 0, skor 0 termasuk kedalam kategori air A yaitu air yang 

memenuhi baku mutu. Jika ditinjau dari kelas kualitas air setiap plot di Desa 

Cibinong memiliki kelas kualitas air kelas 2. 

3. Menurut hasil analisis data kualitas air, kualitas air waduk dan kualitas akifer 

tanah terutama pada akifer sumur memiliki nilai regresi yang lemah untuk 

Kadar Sulfat dan Nitrat dengan masing-masing nilai regresi 0,569 dan 0,088. 
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Sedangkan untuk TDS tidak berpengaruh karena nilai regresinya 0,0. 

Tingginya kadar kandungan limbah dan mineral dalam air di setiap plot 

berasal dari pengaruh kondisi lingkungan sumur.  

4. Masyarakat yang tinggal mendiami wilayah yang berbeda akan menimbulkan 

persepsi yang berbeda pula, termasuk persepsi masyarakat terhadap kualitas 

air. masyarakat Desa Cibinong mengetahui bulan-bulan tertentu dimana air 

akan mengalami penurunan kualitas air dilihat dari kadar kekeruhan air 

sumurnya, sedangkan masyarakat yang tinggal di keramba jaring apung 

memiliki pengetahuan untuk mengetahui gejala-gejala alam terutama dalam 

ekosistem air ketika air itu mengalami penurunan kualitas. 

 

B. Rekomendasi 

Setelah menganalisis hasil penelitian ini, maka ada beberapa pendapat 

yang bisa dijadikan bahan untuk saran, yaitu: 

1. Bagi Pemerintah 

Tingkat kualitas air dan fluktuasinya telah diketahui dari tahun ke tahun dan 

setiap tahunnya pasti ada kenaikan atau penurunan nilai kandungan zat pada 

setiap parameter, disini pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dalam 

menangani, menjaga dan memelihara kualitas air waduk jatiluhur. 

Pengetahuan dini mengenai kualitas air terhadap masyarakat setidaknya 

mampu memberikan gambaran dan pengetahuan tentang pentingnya 

penjagaan kualitas air, sehingga masyarakat akan mulai belajar hidup sehat.  

2. Bagi Masyarakat Setempat 

Masyarakat diharapkan mau diajak bekerjasama dengan pihak instansi 

maupun pemerintah ketika diberikannya sosialisasi mengenai seputar air 

bersih. Karena dengan sosialisasi ini pengetahuan akan kualitas air 

masyarakat akan terus bertambah. 


