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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Dari perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan, hasil analisa pengolahan 

air limbah rumah tangga di IPAL Bantul Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berukut : 

1. Kualitas air hasil pengolahan air limbah rumah tangga di IPAL Bantul Yogyakarta 

selama tahun 2007-2014 menurut PP RI No.82 Tahun 2001 terhadap parameter BOD 

outlet 15,06 mg/l belum aman dan nilai COD inlet sebesar 390,8 mg/lt juga relatif 

tidak aman, sedang terhadap parameter lainnya aman, dan menurut Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 214/KPTSI/1991 terhadap 

parameter BOD, DO, COD, pH,Suhu, SS seluruhnya aman. 

2. Efisiensi hasil pengolahan air limbah rumah tangga selama tahun 2007-2014  

didasarkan pada enam parameter kualitas air, pada parameter BOD (mg/l) dengan 

efisiensi penurunan sebesar 87,7 % (BOD inlet 127,5 mg/lt - BOD outlet sebesar 15,6 

mg/lt), untuk parameter DO (mg/l) dengan efisiensi peningkatan sebesar 52,4 % (DO 

inlet sebesar 2,19 mg/lt - DO outlet sebesar 4,62 mg/lt), pada parameter COD (mg/l) 

dengan efisiensi penurunan sebesar 84,79 % (COD inlet sebesar 390,8 mg/lt - COD 

outlet sebesar 59,4 mg/lt), pada parameter pH dengan efisiensi peningkatan sebesar 

7,3 % (pH inlet 6,75 - pH outlet sebesar 7,28), untuk parameter Suhu terjadi efisiensi 

peningkatan yang cukup kecil dibanding parameter lainnya yakni sebesar 3,2 % (Suhu 

inlet sebesar 28,32 - Suhu outlet sebesar 29,25), sedang untuk parameter SS (mg/l) 

terjadi efisiensi peningkatan sebesar 93,3 % (SS inlet sebesar 229,1 mg/lt -SS outlet 

sebesar 15,29 mg/lt) 
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3. Analisa Parameter kualitas air dengan Volume hasil pengolahan air limbah rumah 

tangga di IPAL Bantul Yogyakarta selama tahun 2007-2014 adalah  

Untuk parameter BOD simpulkan bahwa semakin turun volume debit yang 

masuk maka semakin naik nilai BOD pada air limbah. Parameter volume dengan suhu 

bahwa semakin tinggi volume debit yang masuk maka semakin naik nilai suhu pada 

air limbah. Untuk parameter pH simpulkan bahwa semakin tinggi volume debit yang 

masuk maka semakin naik nilai pH walau kenaikanya sangat sedikit pada air limbah. 

Untuk parameter COD simpulkan bahwa semakin tinggi volume debit yang masuk 

maka semakin naik nilai COD pada air limbah. Untuk parameter DO simpulkan 

bahwa semakin turun volume debit yang masuk maka semakin naik nilai DO pada air 

limbah. Untuk parameter SS simpulkan bahwa semakin tinggi volume debit yang 

masuk maka semakin naik nilai SS pada air limbah 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisa pengolahan air limbah rumah tangga di IPAL Bantul 

Yogyakarta, kiranya penulis ingin memberikan beberapa saran agar untuk penulisan 

analisa yang hampir sama tema besarnya dapat lebih baik : 

1. Perlu adanya perawatan alat-alat yang dapat menunjang kinerja proses pengolahan 

air limbah yang di ikuti dengan meningkatnya volume air limbah yang semakin 

banyak. 

2. Untuk kepentingan bersama, terkait masalah air limbah sebagai pertimbangkan 

Rencana Aksi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Yogyakarta. untuk 

itu rangka pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Harus  

mewujudkan kota yang nyaman dan ramah lingkungan maka optimalisasi IPAL 

menjadi salah satu solusi masalah air limbah. 
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3.  Untuk penelitian yang berbasis analisa efisiensi kualitas air rumah tangga di 

IPAL Bantul Yogyakarta perlu ditambahkan kajian tentang Lingkungan serta 

berkaitan retribusi air limbah untuk kepentingan bersama dalam mewujudkan kota 

yang nyaman dan ramah lingkungan. 

4. Penambahan jaringan untuk wilayah DIY perlu ditambah karena aliran limbah 

dibeberapa daerah harus dapat dialihkan ke IPAL seiring dengan banyaknya 

limbah yang masuk ke sungai.  


