
 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Konsentrasi senyawa nitrit pada daerah Ujung Bom Teluk Betung Selatan di 

permukaan (B1P dan B2P), di  kedalam ( B1K dan B2K), muara sungai Way 

Lunik (C), pelabuhan (D), pemukiman penduduk (E), pulau Pasaran muara 

sungai Way Kuripan (F), pelelangan ikan Lempasing (G), pantai Mutun (H) 

serta objek wisata Pulau Pahawang (I) yaitu berturut- turut sebesar 0,0037  

ppm, 0,0043 ppm, 0,0025ppm, 0,0043 ppm, 0,0026 ppm, 0,0059 ppm, 0,0034 

ppm, 0,0040 ppm, 0,0031 ppm, 0,0009 ppm, 0,0008 ppm. 

2. Kadar tertinggi senyawa nitrit terdapat pada titik D yang mana merupakan 

kawasan pelabuhan sedangkan kadar senyawa nitrit terendah terdapat pada 

titik I yang merupakan kawasan objek wisata. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh aktifitas manusia seperti aktifitas rumah tangga dan industry,  dapat 

mempengaruhi kadar senyawa nitrat yang terkandung pada air di sekitar 

perairan. 

3. Konsentrasi senyawa nitrat  pada daerah Ujung Bom Teluk Betung selatan 

(B), muara sungai Way Lunik (C), pelabuhan (D), Pemukiman Penduduk (E), 

yaitu berturut- turut sebesar  0,0003 ppm, 0,058 ppm, 0,083 ppm, 0,008 ppm. 
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Sedangkan untuk kawasan pulau Pasaran muara Sungai Way Kuripan (F), 

pelelangan ikan Lempasing (G), pantai Mutun (H) serta objek wisata Pulau 

Pahawang (I) menunjukkan hasil nihil. 

4. Kadar tertinggi yang terukur ada pada titik D yaitu pada kawasan pelabuhan, 

sedangkan kadar senyawa nitrat terendah  yang terukur ada pada titik B yaitu 

pada kawasan pelelangan ikan Ujung Bom Teluk Betung Selatan.  Hal ini 

memungkinkan karena pada titik D air lautnya berwarna Hijau keruh serta 

berbau amis yang secara fisik menunjukkan adanya kadar senyawa nitrat 

yang tinggi 

5. Kadar senyawa nitrat yang tidak terukur terdapat pada titik F, G, H, I.  hal ini 

di mungkinkan karna rendahnya kandungan senyawa nitrat pada ke empat 

titik ini, sehinga kadar senyawa nitrat tidak terbaca absorbansinya oleh 

spektrofotometer UV-Vis. 

6. Hasil pengukuran senyawa nitrit dan nitrat menunjukan adanya hasil yang 

tidak jauh berbeda yang dapat disimpulkan bahwa kandungan senyawa nitrit 

dan senyawa nitrat berbanding lurus, bila kadar senyawa nitrit pada perairan 

di suatu kawasan tinggi, maka kadar senyawa nitratnya pun tinggi, begitu 

pula sebaliknya.   

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan 

pengukuran kadar senyawa nitrit dan nitrat pada sekitaran bulan November-

Februari atau pada saat musim hujan, agar mendapatkan data pembanding 

perbedaan kadar senyawa nitrit dan nitrat pada saat musim hujan dan kemarau. 


