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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan air bersih yang ada 

di Desa Merdikorejo mengalami perbedaan. Terdapat beberapa alternatif sumber air 

bersih yakni, sumur gravitasi, sumur gali, Sungai Krasak, dan air galon. Hal tersebut 

sangat mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Desa 

Merdikorejo. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain: 

1. Masyarakat di Desa Merdikorejo didominasi oleh penggunaan air bersih yang 

bersumber dari sumur gali dan sumur gravitasi. Penduduk yang bekerja 

sebagai petani menggunakan sumber air yang berasal dari Sungai Krasak. 

Sedangkan penduduk yang mengkonsumsi air galon didominasi oleh 

penduduk yang bekerja sebagai PNS, Wiraswasta, dan Karyawan Swasta.  

2. Kehandalan air bersih dilihat berdasarkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. 

Dari segi kualitas dilihat berdasarkan rasa seluruh sumber air yang terdapat di 

Desa Merdikorejo tidak berasa, jika dilihat berdasarkan bau sumber air sumur 

gali dan Sungai Krasak tidak berbau, namun untuk sumber air dari sumur 

gravitasi beberapa berbau besi, dari segi warna air bersih yang bersumber dari 

sumur gali dan sumur gravitasi bersih dan tidak berwarna, namun air bersih 

yang bersumber dari Sungai Krasak lebih keruh. Dari segi kuantitas 

keseluruhan berkurang debitnya pada musim kemarau. Dari segi kontinuitas 

air bersih yang bersumber dari sumur gali dan sumur gravitasi tersedia 24 jam, 

akan tetapi untuk sumber air dari Sungai Krasak air selalu tersedia namun 

dalam pengalirannya dilakukan secara bergiliran (35 hari sekali). 

3. Setiap sumber air bersih di Desa Merdikorejo memiliki pemanfaatan yang 

berbeda-beda. Sumur gali cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

memasak dan minum. Sumur gravitasi lebih dominan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan yang lain selain memasak dan minum. Sungai Krasak 
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digunakan untuk mengaliri kebun, dan air galon digunakan oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan minum saja. 

4. Terdapat perbedaan pengelolaan air bersih perpipaan secara gravitasi, yakni 

meteran dan non meteran yang masing-masing memiliki kekurangan dan 

kelebihan. 

Sistem Meteran 

- Terbatas dalam penggunaan air bersihnya 

+    Penggunaan air bersih lebih terjaga 

Sistem Non Meteran 

- Terdapat perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan keberlanjutan 

akan air bersih. 

+    Masyarakat bebas menggunakan air bersih yang bersumber dari sumur 

gravitasi 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis kajian pemenuhan air bersih di Desa Merdikorejo 

maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah diharapkan selalu mendukung kegiatan yang dilaksanakan 

oleh masyarakat baik dari pendanaan dan memberikan bantuan dana atau 

material untuk memberikan bantuan berupa meteran terhadap dusun yang 

belum memiliki sistem meteran agar pemakaian air bersih dapat terkontrol. 

2. Untuk kedepannya lebih menjaga kualitas air bersih sumur gravitasi, dengan 

memperhatikan sumber air bersih yang akan digali. 

3. Penduduk yang masih menggunakan pipa besi untuk distribusi air bersih yang 

bersumber dari sumur gravitasi sebaiknya diganti dengan pipa biasa agar air 

yang dihasilkan tidak berbau besi.  

4. Rencana Pemerintah Desa untuk budidaya ikan gabus segera direalisasikan 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan memanfaatkan 

sumber daya air yang tersedia. 

5. Menggunakan air bersih dengan sebaik mungkin untuk berbagai macam 

kebutuhan sehari-hari serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana air 

bersih yang sudah ada dan yang akan di bangun. 


