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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 
Setelah penelitian dilakukan dengan cara pengambilan sampel air limbah industri 

tempe dan wawancara dengan penduduk di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dengan cara purposif sampling, 

maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sebanyak 63,64% pengusaha tempe membuang limbah industrinya ke sungai 

dengan jarak dari tempat pembuangan industri ke sungai 0 m – 15 m, 18,18% 

pengusaha tempe membuang limbah industrinya ke parit dan sungai dengan 

jarak dari tempat pembuangan industri ke sungai antara 16 m – 30 m dan 

18,18% pengusaha tempe membuang limbah industrinya ke parit dengan jarak 

dari tempat pembuangan industri ke sungai antara 31 m – 45 m. 

2. Kualitas air limbah tempe memiliki pH 3,2 yang berarti bersifat asam, yang 

dapat mengganggu kehidupan organisme dalam air, selain itu juga 

menyebabkan air menjadi berbau. TSS 74,3 ppm yang menyebabkan 

perubahan warna pada air, menimbulkan rasa pahit pada  lidah dan 

menimbulkan rasa mual. BOD 16.400 mg/l yang menyebabkan air menjadi 

tercemar sehingga menyebabkan penyakit mata dan penyakit gatal-gatal bila 

air digunakan. 
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3. Sebanyak 60% responden menyatakan bahwa dampak industri tempe terhadap 

kesehatan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi bau dan 40% 

responden menyatakan sungai menjadi kotor seperti air sungai yang berwana 

putih susu kekuningan dan juga banyak terdapat sampah. Sebanyak 25% 

responden) menyatakan sering demam dan 75% responden menyatakan 

mengalami gangguan pernapasan. 

 
B. Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diberikan saran kepada 

masyarakat dan pengusaha industri tempe di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung guna menyikapi keberadaan 

industri tempe terhadap kesehatan lingkungan sebagai berikut: 

1. Agar pengusaha tempe tidak membuang limbah industrinya langsung ke 

sungai atau ke parit, melainkan dibuatkan tempat pembuangan limbah atau 

terlebih dahulu di tampung dan diendapkan sehingga dapat dijadikan pakan 

ternak karena limbah industri tempe masih mengandung protein yang tinggi. 

2. Agar masyarakat di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang 

Timur Kota Bandar Lampung dapat melestarikan Sungai Way Awi dengan 

cara tidak membuang sampah dan limbahnya ke Sungai Way Awi. 

 
 


