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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Adapun simpulan dari penelitian yang telah dilakukan di Mata Air ”Taman 

Sari” Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten 

Bangli : 

1. Kualitas fisik Mata Air ”Taman Sari” memenuhi persyaratan yaitu suhu 25°C 

(suhu udara 26°C), air tidak berasa, tidak berbau serta tidak bewarna, dan 

memenuhi syarat secara kualitas fisik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

2. Kualitas bakteriologis Mata Air ”Taman Sari” yaitu untuk E. Coli pada hasil 

pemeriksaan minggu I dan hasil pemeriksaan sampel pada minggu II dipagi 

hari dan sore hari 0 per 100 ml sampel, sedangkan untuk Coliform pada minggu 

pertama dipagi hari 21 per 100 ml dan disore hari 0 per 100 ml, dan pada 

minggu kedua dipagi hari dan sore hari 2.400 per 100 ml dan tidak memenuhi 

syarat secara kualitas bakteriologis Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

3. Faktor risiko pencemar Mata Air ”Taman Sari” yaitu Mata Air ”Taman Sari” 

termasuk kategori berisiko terhadap pencemaran dengan jawaban ya/benar 7 

item menurut teori dalam buku Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat Oleh 

Sugiharto (1983). 
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B. Saran 

1. Untuk masyarakat Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan 

Bangli, Kabupaten Bangli yang memanfaatkan air dari Mata Air ”Taman Sari” 

sebagai air minum agar mengolah terlebih dahulu air tersebut dengan cara 

dimasak sampai mendidih, selalu menjaga kebersihan mata air dari sumber 

pengotor agar tidak terjadi pencemaran. 

2. Sebaiknya pemanfaatan Mata Air ”Taman Sari” dilimpahkan pengelolaannya 

pada banjar adat  untuk memudahkan dalam segi pengawasan dan agar 

dibuatkan  bangunan sarana perlindungan mata air yang layak  sesuai 

persyaratan  di Mata Air ”Taman Sari”. 

3. Puskesmas Bangli Utara yang mewilayahi kelurahan Cempaga agar 

meningkatkan pengawasan kualitas air bersih khususnya di mata air dengan 

pemeriksaan kualitas air dengan parameter fisika, kimia, dan bakteriologis 

secara berkala. 

4. Banjar Sidembunut perlu melakukan perbaikan sarana diantaranya membuat 

penampungan serta bangunan pada sumber mata air, membuat saluran tertutup 

untuk mengalirkan air serta mengganti pancuran yang terbuat dari bambu 

dengan pipa. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas air dan melindungi air 

dari sumber pencemar. 

 


