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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Melalui hasil dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian 

ini: 

1. Pemanfaatan fungsi lahan yang dapat diidentifikasi di sekitar kawasan 

muara Kali Lamong hingga tiga kilometer ke arah hulu adalah sebagai 

permukiman, perindustrian dan pergudangan, lahan kosong, pertambakan, 

dan hutan mangrove.  

2. Keanekaragaman burung hingga tiga kilometer ke arah hulu sangat 

beragam. Niali keanekaragaman tertinggi terdapat pada pertambakan 

(3,19), disusul lahan kosong (2,52), perindustrian (2,39), hutan mangrove 

(2,06), dan permukiman (1,67). 

3. Terdapat perbedaan keanekaragaman burung di setiap pemanfaatan lahan. 

Sebanyak 22 jenis burung yang bisa dijumpai pada kawasan permukiman. 

Sementara pada kawasan perindustrian, lahan kosong, pertambakan, dan 

hutan mangrove berturut-turut dapat dijumpai 17, 24, 52, dan 31 jenis 

burung. 

4. Perubahan jenis dan keanekaragaman burung terjadi selama waktu 

pengamatan terutama pada jenis burung air. Lebih mudah menjumpai 

burung air dalam jumlah banyak pada saat air laut surut. Terutama pada 

burung air yang kerap beraktivitas di kawasan muara sungai. 
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5.2. Saran 

1. Penelitian lebih lanjut tentang keberadaan avifauna dan fungsi ekologisnya 

di kawasan Kali Lamong sangat perlu ditindak lanjuti. Mengingat masih 

ada beberapa spesies yang berada di kawasan ini tergolong dalam status 

near theratened (Charadrius javanicus ) dan vulnerable (Numenius 

madagascariensis, Centropus nigrorufus, dan Mycteria cinerea). 

2. Perhatian pemerintah dan masyarakat sekitar harus lebih ditingkatkan. 

Kawasan  Kali Lamong saat ini tengah mengalami dampak dari masalah 

politik yang membuatnya terancam. Baik dari segi kepengurusan dan 

pengembangan wilayah yang tidak tertata baik. Padahal kawasan ini 

menyimpan potensi sebagai kawasan konservasi jika dilihat dari 

keanekaragaman avifauna yang ada.  
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