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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air ditinjau dari parameter fisik, 

maka dapat disimpulkan bahwa air sumur bor yang berada di rumah susun 

mahasiswa memenuhi syarat yang ditentukan yakni ditinjau dari parameter 

fisik bau, rasa, dan kekeruhan. Namun untuk parameter fisik warna tidak 

memenuhi syarat kesahatan karena air terdapat warna. 

5.1.2 Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air ditinjau parameter biologis yakni 

bakteri Esherichia coli (E.Coli), maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

air sumur bor yang ada di rumah susun mahasiswa masih memenuhi syarat 

kesehatan karena kadar  E.Coli dalam air tidak melebih standar baku mutu 

air bersih yang telah ditentukan. 

5.1.3 Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air yang ditinjau dari parameter 

kimia maka dapat disimpulkan bahwa air sumur bor memenuhi syarat 

kesehatan ditinjau dari parameter kimia (pH), namun tidak untuk 

parameter kimia (COD dan BOD), karena COD dan BOD yang terdapat 

dalam air sudah melebihi standar baku mutu yang ditentukan. 

5.2 Saran 

1.  Air bersih yang berasal dari sumur bor yang telah memenuhi syarat kualitas air 

berdasarkan parameter bau, rasa dan kekeruhan, pH dan bakteriologis (E.Coli) 

sebaiknya tetap dijaga agar tidak tercemar dengan memperhatikan kebersihan 

lingkungan sekitarnya, dan untuk air sumur bor yang tidak memenuhi syarat 

kualitas air berdasarkan warna, COD, BOD, sebaiknya harus dilakukan upaya 
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untuk mengurangi ataupun menghilangkan warna, COD serta BOD yang 

timbul dalam air tersebut. 

2. Perlu adanya pemantauan dan penyuluhan secara berkala dari petugas 

kesehatan khususnya untuk mahasiswa yang tinggal di Rumah Susun 

Mahasiswa (Rusunawa). Sehingga mahasiswa dapat mengetahui bahaya 

menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan ditinjau dari kualitas 

air meliputi parameter fisik, biologis, dan kimia. 

3. Perlu adanya kerja sama antara petugas kesehatan dan pemerintah setempat 

serta instansi terkait untuk dapat memperbaiki atau menentukan cara yang 

terbaik untuk penanggulangan kualitas air sumur bor yang ada di Rumah 

Susun Mahasiswa (Rusunawa). 
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