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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini yang akan 

membahas temuan studi, kesimpulan dari penelitian, dan rekomendasi yang 

ditujukan bagi pihak pembangun perumahan, pemerintah daerah, dan badan 

penyedia air bersih, kelemahan studi dari penelitian ini, dan saran bagi studi 

selanjutnya 

5.1. Temuan Studi 

Pada penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan-temuan studi yang 

didapatkan berdasarkan hasil observasi dan analisis. Adapun temuan ini akan 

dipaparkan pada setiap sasaran yang telah ditentukan. 

a. Sasaran 1: Mengidentifikasi persebaran dan karakteristik 

perumahan formal di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung. 

Terdapat 41 perumahan formal yang tersebar hampir di seluruh kelurahan 

yang ada di Kecamatan Sukabumi. Terdapat 24 perumahan formal di Kelurahan 

Sukabumi, 2 perumahan formal di Kelurahan Sukabumi Indah, 3 perumahan formal 

di Kelurahan Nusantara Permai, 4 perumahan formal di Kelurahan Campang Raya, 

6 perumahan formal di Kelurahan Campang Jaya, dan 2 perumahan di Kelurahan 

Way Laga. Tidak terdapat perumahan formal di Kecamatan Way Gubak. 

Berdasarkan jenisnya, perumahan formal dikelompokkan dalam 3 jenis 

perumahan dimana terdapat 4 perumahan mewah, 18 perumahan sederhana, dan 19 

perumahan menengah. Berdasarkan pihak pengembangnya, terdapat 4 perumahan 

formal yang dibangun oleh pihak pemerintah dan 37 perumahan formal dibangun 

oleh pihak swasta. Berdasarkan sasaran huni, perumahan dibagi kedalam 

perumahan bersubsidi dan non subsidi. Terdapat 13 perumahan bersubsidi dan 28 

perumahan non subsidi. Luas perumahan beragam mulai dari 0,3 hektar hingga 23 

hektar mengikuti jenis dan tipe perumahannya. Perumahan tersebut dikategorikan 

menjadi 3 kelompok berdasarkan luas lahan perumahannya. Terdapat 4 perumahan 
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yang memiliki luas kurang dari 0,5 hektar, 25 perumahan dengan luas antara 0,5 

hektar sampai 5 hektar, dan 12 perumahan yang memiliki luas lebih dari 5 hektar. 

b. Sasaran 2: Mengidentifikasi karakteristik penyediaan sistem air 

bersih di kawasan perumahan formal di Kecamatan Sukabumi, Kota 

Bandarlampung. 

Tidak tersedianya layanan air bersih PDAM menyebabkan penyediaan 

sistem air bersih perumahan di Kecamatan Sukabumi menyediakan kebutuhan air 

bersih perumahannya secara mandiri. Terdapat 5 jenis sistem penyediaan yang 

digunakan yaitu sumur gali individu, sumur bor individu, sumur bor komunal, 

terminal air komunal, dan mobil tangki air. Tidak ditemukan adanya perumahan 

yang menggunakan sumur gali komunal. Penggunaan sistem air bersih yang 

disediakan dalam satu kawasan tidak hanya dengan 1 jenis sistem saja, beberapa 

perumahan yang memadukan beberapa sistem dalam satu kawasan perumahannya. 

Terdapat 1 perumahan yang menyediakan 4 sistem, 8 perumahan dengan 3 sistem, 

11 perumahan dengan 2 sistem penyediaan air bersih sekaligus untuk mendukung 

penyediaan air bersih perumahannya. Selain itu terdapat juga 21 perumahan yang 

hanya menyediakan 1 sistem saja. 

Terdapat 9 perumahan yang disediakan sumur gali individu oleh pihak 

pengembang perumahan. Terdapat 36 perumahan yang menggunakan sumur bor 

individu dimana terdapat 24 perumahan yang disediakan oleh pihak pengembang 

perumahan dan 12 perumahan menyediakan sumur bor individu secara pribadi. 

Terdapat 21 perumahan yang disediakan sumur bor komunal, 13 perumahan 

disediakan oleh pengembang perumahan, 1 perumahan disediakan oleh pemerintah, 

5 perumahan disediakan oleh kelompok masyarakat, dan 2 perumahan disediakan 

oleh individu. Terdapat 2 perumahan yang menyediakan terminal air komunal oleh 

pihak pengembang perumahan, dan 3 perumahan yang dilayani mobil tangki air 

baik dari pihak pengembang maupun pemerintah. 

Secara umum, permasalahan yang sering dihadapi adalah kekeringan pada 

saat musim kemarau. Hal ini sangat berpengaruh terutama pada rumah-rumah yang 

menggunakan sumur gali. Walaupun tidak kering secara total namun air yang 

tersisa tidak cukup untuk melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain 

masalah kekeringan, masyarakat tidak berani menjadikan air yang didapatkan dari 



92 

 

 

 

sumber utama untuk dikonsumsi. Karenanya masyarakat tetap memiliki sumber air 

bersih alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti 

membeli air bersih dari mobil tangki air yang disediakan oleh pemerintah atau 

badan usaha pada saat kekeringan dan membeli air isi ulang sebagai air minum. 

c. Sasaran 3: Mengidentifikasi keterkaitan penyediaan sistem air bersih 

dengan karakteristik perumahan formal di Kecamatan Sukabumi, 

Kota Bandarlampung. 

Pada analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa penyediaan air bersih 

pada perumahan formal di Kecamatan Sukabumi dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik dari perumahan itu sendiri. Beberapa karakteristik perumahan yang 

dijadikan sebagai faktor yang memengaruhi penyediaan air bersih di perumahan 

formal di Kecamatan Sukabumi yakni lokasi, jenis perumahan, sasaran penghuni, 

pihak pengembang, dan luas perumahan. Adapun faktor yang memengaruhi 

kerakteristik penyediaan air bersih di perumahan formal di Kecamatan Sukabumi, 

Bandarlampung berdasarkan penelitian ini adalah lokasi perumahan dan jenis 

perumahannya. 

TABEL V.1 

KETERKAITAN PENYEDIAAN SISTEM AIR BERSIH DENGAN 

KARAKTERISTIK PERUMAHAN  

Faktor 
Chi Square 

Hitung 
df Sig. 

Chi Square 

Tabel 

Koef. 
Cramer’s 

V 
Kesimpulan 

Lokasi 79,134 45 0,496 61,656 0,621 

Ada 

keterkaitan, 

Cukup 

Jenis 

perumahan 
32,962 18 0,017 28,869 0,634 

Ada 

keterkaitan,  

Cukup 

Sasaran 

penghuni 
9,896 9 0,359 16,918 - 

Tidak ada 

keterkaitan 

Pihak 

pengembang 
5,606 9 0,779 16,918 - 

Tidak ada 

keterkaitan 

Luas 

Perumahan 
14,750 18 0,679 28,869 - 

Tidak ada 

keterkaitan 
Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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5.2. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini untuk menjawab tujuan 

penelitian, yaitu untuk mengetahui keterkaitan penyediaan sistem air bersih 

dengan karakteristik perumahan formal perkotaan di Kecamatan Sukabumi, 

Bandarlampung. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa 

penyediaan sistem air besih perumahan formal di Kecamatan Sukabumi secara 

umum dilakukan dengan sistem sumur bor, baik secara individu maupun komunal 

akibat dari ketidakterjangkauan Kecamatan Sukabumi akan penyediaan air bersih 

dari PDAM. Artinya, penyediaan sistem air bersih di perumahan formal di 

Kecamatan Sukabumi sangat bergantung pada sumber air tanah. Diketahui bahwa 

ketidaktersediaan sumber air dari PDAM menyebabkan terbatasanya pilihan yang 

dapat diambil oleh pihak pengembang perumahan sebagai aktor yang paling 

berperan dalam melakukan penyediaan sistem air bersih perumahan formal di 

Kecamatan Sukabumi. Di sisi lain terdapat juga penyediaan air bersih yang 

dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat.  

Adapun karakteristik yang dimiliki setiap perumahan formal diketahui 

dapat menjadi faktor yang memengaruhi perbedaan penyediaan sistem air bersih 

yang ada. Pada penelitian ini diketahui bahwa lokasi perumahan dan jenis 

perumahan merupakan dua karakteristik perumahan yang memiliki keterkaitan 

dalam penyediaan sistem air bersih di Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung. Di 

Keluarahan Sukabumi Indah, Nusantara Permai, dan sebagian Kelurahan 

Sukabumi tidak ditemui adanya perumahan dengan penyediaan sistem tunggal 

karena memiliki potensi air dangkal yang kurang, sedangakan di kelurahan lain 

seperti Kelurahan Campang Jaya, Campang Raya, dan Way Laga memiliki 

potensi air dangkal sedang masih mampu menyediakan sistem air secara tunggal. 

Untuk jenis perumahan, diketahui bahwa perumahan sederhana masih 

menyediakan sumur gali individu yang tidak ditemui di jenis perumahan lainnya, 

dan perumahanan mewah memiliki penyediaan dengan sistem yang lebih banyak 

dibanding jenis perumahan lainnya. 
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5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan dari penelitian keberagaman 

penyediaan sistem air bersih perumahan formal di Kecamatan Sukabumi, Kota 

Bandarlampung maka terdapat rekomendasi yang dapat diusulkan baik bagi pihak 

pemerintah: 

 Perlu adanya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah 

khususnya yang dilakukan oleh kegiatan perumahan agar 

pemanfaatan air tanah dapat terkendali serta dapat meningkatkan 

kualitas lingkungan. 

 Perlu adanya perencanaan lebih terstruktur terkait penyediaan sistem 

air bersih di perumahan khususnya dengan berbasis masyarakat. 

Karena berdasarkan hasil penelitian ini, didapati bahwa masyarakat 

atau penghuni perumahan juga dapat menjadi aktor yang berperan 

dalam mencari alternatif penyediaan air bersih di perumahannya. 

5.4. Keterbatasan Studi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterkaitan 

penyediaan air bersih dengan karakteristik perumahan formal, dengan karakteristik 

perumahan yang masih sangat terbatas dimana masih banyak karakteristik lainnya 

yang belum terindikasi dan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini yang 

mungkin dapat memiliki keterkaitan dengan penyediaan sistem air bersih di 

perumahan formal Kecamatan Sukabumi, Kota Bandarlampung. 

5.5. Saran Studi Lanjutan 

Penelitian mengenai karakteristik penyediaan sistem air bersih perumahan 

formal perkotaan di Kecamatan Sukabumi ini masih memiliki kelemahan dan 

keterbatasan penelitian. Karenanya, untuk mendapatkan informasi lebih dalam 

terdapat saran studi lanjutan yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Studi terkait inovasi penyediaan sistem air bersih yang dapat dilakukan 

baik oleh pihak pengembang, pemerintah, maupun penyedia air bersih 
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daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih perumahan formal agar 

tidak terlalu bergantung pada penggunaan air tanah. 

2. Studi terkait pengaruh penggunaan air tanah secara massal untuk 

kebutuhan perumahan formal di Kecamatan Sukabumi, Bandarlampung. 

  


