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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan uraian, hasil analisis dan perhitungan yang telah dijelaskan 

dalam uraian sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Data kualitas air sungai Wilayah Sungai Seputih Sekampung dan 

Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang dari Balai Besar Wilayah Sungai 

Mesuji Sekampung dengan kurun waktu 2011 sampai 2013.   

2. Status kualitas air sungai Wilayah Sungai Seputih Sekampung 

berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

a. Analisa Metode WQI – DOE Malaysia diperoleh kualitas air bersih 

sampai sedikit tercemar. Nilai WQI – DOE berkisar 59,34 – 92,23 

dengan kondisi terbaik pada Sungai Way Seputih PDA -137 pada 

periode April 2012 dan kondisi terburuk di Sungai Way 

Sekampung PDA – 153 periode  Oktober 2011; 

b. Analisa Metode Storet diperoleh kualitas air cemar ringan sampai 

cemar berat. Nilai Storet berkisar -2 – -30 dengan kondisi terbaik 

Sungai Way Tatayan PDA – 129  pada periode tahun 2011 dan 
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terburuk Sungai Way Wawah Srikaton PDA – 121  pada periode 

tahun 2011; 

c. Analisa Metode IP diperoleh kondisi kualitas air cemar ringan 

sampai cemar berat. Nilai IP berkisar 1,25 – 12,341 denga kondisi 

terbaik Sungai Way Wawah PDA – 011  pada periode Januari 

tahun 2012 dan terburuk Sungai Way Terusan PDA – 136  pada 

periode Agustus tahun 2011. 

 

3. Status kualitas air sungai Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang 

berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Analisa Metode WQI – DOE Malaysia diperoleh kondisi kualitas 

air bersih sampai sedikit tercemar. Nilai WQI – DOE berkisar 

77,36 – 92,99 dengan kondisi terbaik Sungai Way Besai PDA -170 

pada periode April 2012 dan kondisi terburuk Sungai Way Besai 

PDA – 170 periode  Oktober 2011; 

b. Analisa Metode Storet diperoleh kondisi kualitas air cemar ringan 

sampai cemar berat. Nilai Storet berkisar -2 – -42 dengan kondisi 

terbaik Sungai Way Tangkas - PDA 177 pada tahun 2012 dan Way 

Umpu -162 pada periode tahun 2013 dan terburuk Sungai Way 

Bujuk PDA – 177  pada periode tahun 2012; 

c. Analisa Metode IP diperoleh kondisi kualitas air cemar ringan 

sampai cemar berat. Nilai IP berkisar 1,25 – 9,22 dengan kondisi 

terbaik Sungai Way Besai - PDA 170  pada periode April tahun 

2013 dan terburuk Sungai Way Tangkas - PDA 177  pada periode 

Agustus tahun 2011. 



152 

 

 

4. Sistem Informasi Kualitas Air  

Sistem informasi kualitas air yang dibangun pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi web browser yang diharapkan dapat diakses oleh 

masyarakat dan memberikan informasi tentang status kualitas air 

berdasarkan hasil analisa 3 (tiga) metode yaitu  

a. Metode WQI – DOE Malaysia 

b. Metode Storet 

c. Metode Indeks Pencemaran (IP) 

Informasi yang ditampilkan berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan mengakses alamat http://kualitas-

air.bl.ee/kualitas-air/home .  Software yag digunakan dalam membangun 

sistem informasi ini adalah bahasa PHP versi 5 dalam  aplikasi web dan 

MySQL versi 5 sebagai basis data yang dihubungkan dengan xampp 

versi 1.7.7. 

5. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan data dan lokasi yang 

sama diperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan hasil analisa dengan 3 

(tiga) metode di atas dapat disebabkan perbedaan jumlah parameter 

dalam proses analisa dan perbedaan dalam cara menentukan penilaian  

6. Hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukan adanya 

kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun ke tahun di WS Seputih 

Sekampung dan WS Mesuji Tulang Bawang.  Indikasi penurunan itu 

tergambar dari penurunan skala hasil analisa melalui ketiga metode 

walaupun secara umum masih menghasilkan status kualitas air yang 

sama. 

http://kualitas-air.bl.ee/kualitas-air/home
http://kualitas-air.bl.ee/kualitas-air/home
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B. Saran 

 

1. Kualitas air sungai di WS Seputih Sekampung dan WS Mesuji Tulang 

Bawang dari tahun ke tahun mengalami degradasi berdasarkan hasil 

analisis selama kurun waktu 2011 sampai 2013.  Fenomena ini 

merupakan pertimbangan penting dalam pemantauan kualitas air. 

Pemantauan sebagai salah satu kegiatan pengelolaan sumber daya air 

dilakukan melalui kontinuitas pengambilan data kualitas air dan 

penambahan titik pengambilan sampel.  Kegiatan ini cukup penting 

untuk terus menjaga sungai sebagai sumber air agar berkeberlanjutan 

untuk generasi berikutnya sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan; 

2. Penggunaan Metode Storet baik digunakan sebagai batas bawah 

toleransi sebagai pertimbangan dalam menentukan peruntukan suatu 

sungai; 

3. Penggunaan Metode IP baik digunakan untuk menentukan batas atas 

toleransi sebagai pertimbangan peruntukan suatu sungai dan alat yang 

cukup efektif untuk menilai status kualitas air dengan keterbatasan data 

dan kebutuhan mendesak; 

4. Penggunaan Metode WQI –DOE Malaysia sebagai alternatif yang bisa 

digunakan untuk pemantauan sungai dengan kondisi keterbatasan dana 

dan waktu; 

5. Sistem informasi kualitas air yang telah terbangun perlu adanya 

penyempurnaan baik dari tampilan menu dan basis data.  Analisa hasil 

data untuk ke depannya di analisis menggunakan bahasa PHP sehingga 

memudahkan proses pembaharuan data untuk setiap tahunnya; 


