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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang kemudian ditabulasi, 

dipersentasikan dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemenuhan 

Kebutuhan Air Bersih Keperluan Rumah Tangga di Desa Merak Batin Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut: 

1.  Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga yang bermukim di Desa 

Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terbagi menjadi 

empat sumber, yaitu Sumur Gali, Sumur Bor, Sumur Umum, dan 

Penampungan Air Hujan (PAH). Sumur Gali dari sumur pribadi masing-

masing rumah tangga paling dominan digunakan oleh masyarakat setempat 

dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk minum dan memasak maupun 

keperluan MCK dan lain-lain. 

2.  Kebutuhan air bersih rumah tangga yang bermukim di Desa Merak Batin 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam memenuhi kebutuhan 

air bersih rata-rata 40,05 liter/hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Merak Batin belum memenuhi 

standar WHO yaitu 60 liter perkapita per hari. Jumlah air tersebut lebih 



80 
 

banyak diperoleh masyarakat dari sumur gali yang ada dirumah mereka 

masing-masing. 

3. Upaya yang dilakukan rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan air bersih 

dilakukan dengan cara membeli baik melalui perantara orang lain maupun 

membeli langsung kepada penjual air. Dari 467 responden yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini, sebagian besar responden memilih membeli air 

bersih melalui perantara orang lain dengan cara diantarkan langsung ke 

tempat tujuan sebanyak 260 kepala keluarga (55,67%). Sedangkan sisa dari 

responden tersebut, yaitu 207 kepala keluarga (44,33) lebih memilih membeli 

langsung ke penjualnya tanpa melalui perantara. 

B.   Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah agar dapat memperbaiki fasilitas air bersih yang telah 

ada di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

agar sehingga dalam pemenuhan kebutuhan air bersih warga setempat 

dapat lebih baik dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh WHO. 

2. Setiap warga hendaknya bergotong-royong untuk membangun sumber air 

beserta pengolahannya yang maksimal di Desa Merak Batin Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk keperluan umum guna 

mempermudah dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih dan menjaga 

serta memelihara yang telah ada. 


