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 BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

1. Hasil pengukuran tekstur substrat yang diperoleh komposisi substrat dasar perairan dari 

sumber mata air sampai daerah irigasi berupa krikil, granul, pasir dan lumpur. Kandungan 

krikil paling tinggi terdapat pada stasiun V (pemukiman penduduk, tanpa aktivitas) yaitu 

94,70% dan kandungan krikil paling rendah terdapat pada stasiun VII (area persawahan 2) 

yaitu 52,80%. Kandungan granul paling tinggi terdapat pada stasiun penelitian  VI (area 

persawahan 1) yaitu 21,90% dan kandungan granul paling rendah terdapat pada stasiun V 

(pemukiman penduduk, tanpa aktivitas) yaitu 5,20%. Kandungan pasir paling tinggi 

terdapat pada stasiun penelitian  VI dan VII (area persawahan 1 dan 2) yaitu 19,10% dan 

kandungan pasir paling rendah terdapat pada stasiun I (sumber Kuluhan) yaitu 0,80%.  

Kandungan lumpur paling tinggi terdapat pada stasiun penelitian  II (didalam pemandian 

umum) yaitu 19,20% dan kandungan lumpur paling rendah terdapat pada stasiun 

penelitian III (di sisi luar area pemandian) yaitu 3%.  

2.  Analisis data keanekaragaman makrozoobentos menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon-Weaner. Dari ketujuh stasiun penelitian nilai keanekaragaman makrozoobentos 

yang didapat, menunjukkan adanya perbedaan keanekaragaman. Nilai  kenekaragaman 

makrozoobentos  dikategorikan “rendah” yakni 1,13−1,29 terdapat di stasiun penelitian II, 
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III dan I sedangkan nilai keanekaragaman jenis makrozoobentos dikategorikan “sangat 

rendah” yakni 0,28−0,96 terdapat di stasiun penelitian V, IV, VI dan VII. 

3. Makrozoobentos yang berhasil di koleksi selama penelitian berjumlah 10 genus dari 7 

stasiun penelitian. Makrozoobentos yang mendominasi di masing-masing stasiun 

penelitian adalah dari genus Elimia, Chironomus,dan Tubifex. Genus yang mendominasi 

pada Stasiun I adalah Tubifex. Genus yang mendominasi pada Stasiun II, IV, V, VI dan 

VII adalah Elimia . Genus yang mendominasi pada Stasiun III adalah Chironomus. 
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5.2  Saran 

 Saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya dilakukan pemantauan pada musim hujan dan kemarau sehingga dapat dipantau 

kualitas air sepanjang tahun.  

2. Perlunya dilakukan penelitian dengan jumlah stasiun penelitian yang lebih banyak 

mengingat luasnya sistem mata air Kuluhan dan Jabung. 

3. Perlu diteliti kategori kualitas lingkungan berdasarkan biota plankton, yang mempunyai 

sifat menetap di dasar perairan sungai. Sehingga memberikan gambaran dampak yang 

lebih lengkap.  
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