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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Kualitas air baku Waduk Jatiluhur pada 4 zona titik pengamatan memiliki 

kondisi eksisting yang berbeda pada bulan Januari hingga November. Kondisi 

eksisting tersebut terlihat dari hasil analisis kualitas air baku Waduk Jatiluhur 

menggunakan parameter standar air baku. 

1. Berdasarkan data kualitas air Waduk Jatiluhur selama bulan Januari hingga 

November tahun 2016, air baku Waduk Jatiluhur dinyatakan tercemar 

karena memiliki beberapa parameter yang memiliki nilai diatas batas 

normal berdasarkan PP No 82 tahun 2001. Parameter dengan nilai 

parameter yang fluktuatif antar zona dalam jangka waktu bulan Januari 

hingga November tahun 2016 yaitu Zat Padat Terlarut dan Amoniak Bebas 

(NH3-N). Parameter dengan baku mutu melebihi batas normal berdasarkan 

PP No 82 tahun 2001 adalah parameter pH atau derajat keasaman, 

Amoniak Bebas (NH3-N), Sulfida sebagai H2S, (KOB) BOD5, dan (KOK) 

COD. 

2. Limbah budidaya ikan keramba jaring apung berpengaruh pada kualitas air 

baku Waduk Jatiluhur dikarenakan pakan ikan mengandung fosfor yang 

tinggi, sehingga meningkatkan kadar derajat keasaman, dan Amoniak 

Bebas (NH3-N) pada air baku Waduk Jatiluhur khususnya pada Zona KJA 

I dan Zona KJA II. 

5.2 Saran 

 Setelah menganalisis hasil data penelitian ini, maka terdapat  beberapa 

pendapat yang dapat dijadikan untuk saran, yaitu : 
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1. Pemerintah dan pengelola Waduk Jatiluhur dapat mengelola dan 

mengawasi sesuai standar yang berlaku di Indonesia  agar kualitas air baku 

Waduk Jatiluhur  layak digunakan masyarakat dan sesuai standar baku 

mutu yang berlaku. 

2. Petani budidaya ikan KJA diharapkan dapat memahami dan menerapkan 

proses pembudidayaan ikan KJA yang baik dan benar dengan memberi 

pakan ikan pada budidaya ikan keramba jaring apung  yang  dilakukan tiga 

kali setiap hari sebanyak 3% dari bobot badan ikan dengan pemberian 

dosis pakan yang baik antara 3%-5% dari total massa tubuh ikan per hari 

karena pemberian pakan secara berlebihan mengakibatkan pakan  tidak 

dapat dicerna ikan dengan baik dan meningkatkan sisa pakan yang 

terbuang ke air baku Waduk Jatiluhur. 

3. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa air baku Waduk Jatiluhur 

berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat 

bekerjasama dengan pemerintah maupun instansi terkait untuk menjaga 

kualitas air baku Waduk Jatiluhur. 

      

 

 

 

 


