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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Dari hasil perhitungan besarnya curah hujan rerata daerah 

dan debit aliran sungai dapat diketahui besarnya 
ketersediaan air di Kota Malang. ketersediaan air untuk Kec. 
Kedungkandang sebesar 142,990 Juta m³/tahun, Kec. Sukun 
115,747 Juta m³/tahun, Kec. Klojen 31,652 Juta m³/tahun, 
Kec. Blimbing 63,698 Juta m³/tahun, dan Kec. Lowokwaru 
sebesar 81,012 Juta m³/tahun. Maka besarnya ketersediaan 
air di Kota Malang sebesar 435,099 Juta m³/tahun.  

2. Besarnya kebutuhan air di Kota Malang untuk berbagai 
peruntukkan (pertanian, domestik, non domestik, industri, 
pemeliharaan sungai) tahun 2012 yaitu pada Kec. 
Kedungkandang sebesar 43,396 Juta m³/tahun, Kec. Sukun 
44,849 Juta m³/tahun, Kec. Klojen 21,539 Juta m³/tahun, 
Kec. Blimbing 38,323 Juta m³/tahun, dan Kec. Lowokwaru 
sebesar 44,906 Juta m³/tahun. Maka besarnya kebutuhan air 
di Kota Malang tahun 2012 sebesar 193,013 Juta m³/tahun. 
Dan kebutuhan air di Kota Malang untuk tahun 2032 
mendatang yaitu pada Kec. Kedungkandang sebesar 53,145 
Juta m³/tahun, Kec. Sukun 49,853 Juta m³/tahun, Kec. Klojen 
21,945 Juta m³/tahun, Kec. Blimbing 40,148 Juta m³/tahun, 
dan Kec. Lowokwaru sebesar 46,659 Juta m³/tahun. Maka 
besarnya kebutuhan air di Kota Malang untuk tahun 2032 
mendatang sebesar 211,750 Juta m³/tahun. 

3. Hasil analisis ketersediaan air dan kebutuhan air menyatakan 
bahwa status daya dukung lingkungan aspek sumberdaya air 
Kota Malang tahun 2012 dan prediksinya hingga tahun 2032 
dapat dikatakan aman untuk Kecamatan Kedungkandang 
dan Sukun, sedangkan untuk 3 kecamatan lainnya yaitu 
Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, dan Klojen masih 
membutuhkan pengawasan dikarenanakan status daya 
dukung lingkungannya masih dikatakan aman bersyarat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 
maka dapat disarankan dan rekomendasi sebagai berikut : 
1. Hasil dari studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan 

bagi pemerintah kota untuk melakukan sebuah kajian tentang 
kondisi ketersediaan air dan dapat dijadikan masukan bagi 
pengelola sumberdaya air di Kota Malang untuk mewujudkan 
pengelolaan sumberdaya air yang memperhatikan status 
daya dukung lingkungan wilayah tersebut. 

2. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan 
agar peneliti berikutnya dapat memperhitungkan komponen-
komponen ketersediaan air yang menjadi potensi 
sumberdaya air dalam kota Malang. 

 
 


