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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian Identifikasi Karakteristik Masyarakat Di 

Sempadan Kali Batu Merah Kecamatan Sirimau, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Responden di wilayah penelitian yang berdasarkan jenis kelamin adalah 

laki – laki sebanyak 16 dengan presentase 53% dari 30 sampel. 

Berdasarkan usia kepala keluarga yaitu 41 – 50 tahun ke atas sebanyak 10 

dengan presentase 33%. Untuk pendidikan terakhir diwilayah ini dengan 

tingkat pendidikan terakhir adalah SMA sebanyak 16 yang memiliki 

presentase 54%. Jenis pekerjaan yang terdapat di wilayah tersebut adalah 

wiraswasta dengan jumlah dan presentase 15 atau 50%. Pendapatan 

perbulan untuk wilayah ini diatas 0 – 2 juta perbulan jumlah dan 

presentase adalah 13 atau 43%. Asal penduduk diwliayah ini adalah asli 

dengan jumlah dan presentase yaitu 19 atau 63%. Lama tinggal yaitu lebih 

dari lima tahun > 5 jumlah yang diketahui 22 atau 73%. Jumlah anggota 

keluarga di wilayah ini lebih dari 4 orang dengan jumlah 15 dan presentase 

50%. Status kepemilikan rumah adalah milik pribadi dengan jumlah 22 

atau 73%. Status kepemilikan lahan juga milik pribadi sekitar 22 atau 

73%.  

2. Kondisi rumah di kawasan sempadan kali batu merah dikategorikan baik 

sekitar 12 atau 40% baik. Namun dari pengamatan dilapangan kondisi 

rumah diwilayah ini juga masih banyak yang rusak. 

3. Jenis bangunan di kawasan sempadan kali batu merah masih banyak yang 

terdapat bangunan semi permanen, diketahui jumlah sekitar 19 unit rumah 

dengan presentase 63%. 

4. Disempadan kali Desa Batu Merah memiliki tingkat kepadatan yang 

tinggi. 

5. Jalan yang ada di sempadan Kali Desa Batu Merah sebagian besar masih 

mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. 
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6. Air berseih di sempadan Kali Desa Batu Merah adalah PDAM namun 

masyarakat setempat tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga beberapa 

fasiltas mengalami kerusakan. 

7. Sistem drainase tidak bekerja dengan baik, dikarenakan akibat masyarakat 

membuang sampah sembarangan. 

8. Air limbah rumah tangga dibuang langsung ke sungai. 

9. Tempat sampah di sempadan kali Desa Batu Merah masih minim, 

sehingga sungai sebagai tempat pembuangan sementara. Ada juga yang 

membuangnya ke jalan raya karena terdapat bak sampah di samping jalan. 

10. Keterkaitan antara pendidikan terakhir dengan status kepemilikan rumah 

yang dimiliki adalah milik pribadi oleh tingkat pendidikan SMA yang 

presentasenya sebanyak 33%. Sedangkan kondisi rumah juga 

dikategorikan baik sekitar 27%.  

5.2 Saran  

Untuk pembahasan dan kesimpulan yang sudah dirumuskan sebelumnya, 

maka ada beberapa saran yang menyangkut penelitian ini yang akan diberikan 

terhadap kawasan kumuh untuk penataan kawasan kumuh di sempadan Kali 

Desa Batu Merah adalah sebagai berikut : 

1. Adanya sosialisasi tentang kesehatan untuk masyarakat kawasan 

permukiman kumuh tentang bahayanya menggunakan air sungai dan 

bahayanya membuang sampah sembarangan ke sungai. 

2. Saran untuk pemerintah setempat supaya penelitian ini ataupun penelitian 

terdahulu dan lainnya dijadikan acuan untuk penanganan dan penataan 

kawasan permukiman kumuh di sempadan Kali Desa Batu Merah. 

3. Setelah didapatkan hasil klasifikasi tingkat kekumuhan di setiap kawasan 

ataupun dengan RT, dapat diasumsikan dalam bentuk peta sehingga lebih 

mudah dipahami. 

 

 


