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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Perubahan kualitas lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Demak, terutama 

Kecamatan Sayung terjadi secara temporal. Perubahan ini terjadi disebabkan oleh berbagai 

faktor salah satunya yaitu kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah yang kemudian 

memicu banjir rob. Penelitian ini berhasil memperlihatkan gambaran dan perhitungan 

perubahan kualitas lingkungan yang terjadi di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Hal ini 

ditunjukkan  dengan hasil bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan dari nilai RSEI pada 

tahun 1999, 2009 dan 2019 dengan masing-masing nilai menunjukkan angka 0,614; 0,4749 

dan 0,3933. Perubahan kualitas lingkungan ini dilakukan dengan menggabungkan nilai 

indeks empat variabel utama kualitas lingkungan yang sudah di normalisasi yang kemudian 

dikombinasikan dengan  menggunakan pendekatan Risk-Screening Ecological Index (RSEI). 

Adapun  hasil rata-rata nilai indeks keempat variabel memperlihatkan bahwa variabel 

kelembaban memiliki dampak yang lebih besar pada penilaian kualitas lingkungan. Hal ini 

terlihat pada nilai rata-rata, dimana nilai variabel kelembaban memiliki nilai yang lebih besar 

dan memiliki tren peningkatan. Dampak yang ditimbulkan variabel kelembaban pada 

penilaian kualitas lingkungan memperlihatkan bahwa nilai variabel kelembaban sangat 

mempengaruhi kualitas lingkungan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Selanjutnya, 

keempat variabel kualitas lingkungan memiliki peran positif dan negatif dalam penilaian 

kualitas lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel kehijauan, 

bangunan dan tanah, serta suhu permukaan memiliki peran positif dalam kualitas lingkungan, 

sedangkan variabel kelembaban memiliki peran negatif dalam penilaian kualitas lingkungan. 

Adapun peran positif yang dimaksud ialah variabel tersebut jika mengalami peningkatan nilai 

maka kualitas lingkungan semakin membaik dan begitu sebaliknya peran negatif pada 

variabel. 

Penelitian ini juga memperlihatkan proporsi klasifikasi RSEI dalam lima klasifikasi. 

Adapun hasil untuk klasifikasi sangat buruk, buruk dan sedang pada tahun 1999, 2009 dan 

2019 masing-masing adalah 27,74%, 48,80% dan 39,12 %. Sedangkan, untuk proporsi 

klasifikasi sangat baik dan baik pada tahun 1999,2009, dan 2019 masing-masing adalah 

54,34%, 18,39%, dan 18,68 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

lingkungan yang terdiri dari empat variabel  mengalami tren semakin memburuk pada tahun 
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1999-2009 dan sedikit mengalami perbaikan pada tahun 2009-2019. Selain itu penelitian ini 

juga memperlihatkan perubahan tubuh air yang terjadi dengan proporsi  sebesar 17,92 %, 

32,82%, dan 42,20 % pada masing-masing tahun1999,2009, dan 2019 yang menandakan 

terjadinya perluasan tubuh air di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Semakin tingginya 

muka air laut dan dalamnya penurunan muka tanah juga menyebabkan beberapa wilayah 

administrasi di Kecamatan Sayung tenggelam diantaranya desa yang paling terdampak ialah 

Desa Bedono dan Sidogemah. 

Ditinjau dari sisi tingkat perubahan kualitas lingkungan, penelitian ini membagi 

menjadi tiga kelas yaitu terjadinya degradasi, tanpa perubahan dan terjadinya peningkatan 

kualitas lingkungan. Adapun hasilnya jika dilihat secara temporal dengan membandingkan 

perubahan kualitas lingkungan pada tahun 1999, 2009 dan 2019 yaitu telah terjadi degradasi 

lingkungan sebesar 5.112,31 hektar (64,88% dari total luas). Perubahan tubuh air dimasukkan 

ke dalam degradasi lingkungan, hal ini dikarenakan perubahan tubuh air (banjir rob) 

mempengaruhi kerusakan lingkungan pada wilayah studi. Sedangkan untuk luas lahan yang 

tidak berubah sebesar 2.390,09 hektar (30,33 % dari total luas wilayah) dan terjadi 

peningkatan kualitas lingkungan pada wilayah studi walaupun tidak signifikan sebesar 377,6 

hektar (4,79% dari total wilayah studi).  

Desa Sidogemah, Pilangsari dan Purwosari merupakan desa yang memiliki persentase 

degradasi lingkungan paling besar dengan persentase masing-masing sebesar 95,6 %, 92,9% 

dan 91, 5%. Sedangkan desa yang mengalami peningkatan kualitas paling besar yaitu Desa 

Banjarsari dan Desa Tugu memiliki persentase masing-masing sebesar 14 % dan 13,6 % dari 

luas wilayahnya. Peningkatan kualitas lingkungan terjadi dikarenakan terdapat kegiatan 

penanaman mangrove dan adanya kawasan lindung yang diperuntukkan hutan mangrove 

untuk mencegah banjir rob yang semakin besar di daerah pesisir Kecamatan Sayung.  

5.2.  Rekomendasi 

Pada bagian rekomendasi, peneliti membagi menjadi dua bagian rekomendasi, yaitu 

rekomendasi untuk perencanaan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. 

5.3.1. Rekomendasi untuk Perencanaan 

Hasil gambaran dan perhitungan yang dihasilkan pada penelitian ini dapat digunakan 

untuk memberikan evaluasi terkait dengan perubahan kualitas lingkungan khususnya di 

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Selain itu, daerah sekitar atau yang memiliki 

karakteristik sejenis dapat menggunakan pemodelan perubahan kualitas lingkungan ini. 
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Dengan demikian, pemodelan yang dihasilkan dapat menjadi basis data untuk perencanaan ke 

depannya terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Demak, maupun Indonesia. 

5.3.2. Rekomendasi untuk Penelitian lebih lanjut 

Penelitian ini berfokus pada wilayah pesisir yang terkena dampak rob dengan 

menggunakan variabel kehijauan, kelembaban, bangunan dan tanah serta suhu permukaan. 

Pemodelan perubahan lingkungan dapat ditingkatkan pada penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan variabel yang berbeda maupun menambahkan variabel pada proses penilaian. 

Selain itu, penelitian sejenis pada wilayah yang berbeda perlu untuk dilakukan untuk 

memberikan alternatif hasil pemodelan. 

 


