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BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas, kuantitas dan 

kontinuitas dari program air PAMSIMAS di Kelurahan Bangetayu Kulon. 

Berdasarkan evaluasi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air PAMSIMAS RW V 

Kelurahan Bangetayu Kulon dari dua data hasil laboratorium tanggal 18 Maret 2011 

dan 24 November 2017 dapat disimpulkan bahwa:  

1. Berdasarkan data faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kualitas air diatas, 

baik dari hasil laboratorium yang pernah dilakukan tahun 2011 maupun dari hasil 

laboratorium tahun 2017 kami dapatkan; dari faktor fisika dan kimia yang kami 

nilai terdapat perubahan suhu sebsesar 2oC, peningkatan kekeruhan sebesar 0,945 

NTU, peningkatan kadar zat padat terlarut, serta perubahan kadar mangan, 

klorida, kesadahan nitrat dan nitrit, semua yang dijadikan parameter tersebut 

masih dapat dikatakan normal atau sesuai dengan Permenkes RI No 

492/Menkes/Per/V/2010 kecuali untuk hasil pH. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan air program PAMSIMAS tersebut mengalami pencemaran. Dari faktor 

bakteriologis kadar yang didapatkan adalah 6600 koloni/ul. Jumlah koloni 

tersebut lebih tinggi dari yang diperbolehkan dan merupakan tanda tercemarnya 

air tanah program PAMSIMAS tersebut.  

2. Berdasarkan evaluasi dari aspek kuantitas air sebagai dasar indikator dan tolak 

ukur dari kuantitas air mengacu pada standar kebutuhan air per orang per hari 

menurut Permen PU pasal 5 tahun 14 tahun 2010 yaitu 60 L/orang/hari. Dari data 

tersebut diatas didapatkan hasil 169,16 L/orang/hari sehingga kuantitas air 

program  PAMSIMAS sesuai standar kuantitas air per orang per hari berdasarkan 

Departemen PU. 

3. Dari hasil kontinuitas air program PAMSIMAS juga dapat dikategorikan baik 

sesuai dengan Permen PU nomor 18 tahun 2007 yaitu air yang terus mengalir 

selama 24 jam non stop dan tidak ada pembagian jam atau waktu tertentu.  
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4. Belum adanya upaya masyarakat Kelurahan Bangetayu Kulon untuk menjamin 

kualitas, kuantitas dan kontinuitas progam PAMSIMAS, karena masyarakat 

belum mempunyai informasi tentang kualitas air sehingga mereka tidak tahu apa 

yang harus dilakukan. Sejak awal program berlangsung hanya dilakukan satu kali 

saja  pemeriksaan laboratorium untuk menilai kualitas air.  

Hasil penelitian diatas menunjukkan adanya indikasi pencemaran terhadap air 

program PAMSIMAS yang mungkin bisa disebabkan karena tercemarnya air karena 

kotoran yang ada di tandon, kontaminasi dari pupuk yang digunakan oleh warga dan 

juga kontaminasi akibat resapan septic tank. 

 

B. Rekomendasi  

Dari hasil diatas juga didapatkan adanya keterbatasan dari penelitian ini yaitu 

pada pemeriksaan kualitas air dimana sebaiknya dilakukan pengambilan sampel lebih 

dari satu kali, serta untuk penilaian kuantitas dan kontinuitas air, peneliti hanya 

menghitung jumlah sample pada satu waktu saja dimana sebaiknya diambil pada 

beberapa waktu yang berbeda seperti pada saat musim hujan serta saat musim 

kemarau, atau pengambilan sampel pada pagi dan malam hari sehingga bisa 

didapatkan hasil yang lebih akurat. 

1. Harus dilakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin minimal satu tahun sekali 

untuk menilai kualitas air. 

2. Diharapkan masyarakat melakukan upaya untuk melindungi sumber air tanah 

misalnya dengan melakukan penanaman pohon, mengurangi pemakaian pupuk, 

evaluasi jarak septik tank dengan sumber air.  

 

 

  


