
 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan pembahasan dan pengolahan data, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan pengukuran dispersi diperoleh distribusi yang cocok adalah 

Distribusi Log Pearson III dan diperoleh nilai curah hujan rencana untuk 

kala ulang 5 tahun sebesar 115,5815 mm. Dengan durasi hujan diperkirakan 

selama 3 jam diperoleh nilai intensitas hujan dengan rumus Mononobe 

untuk kala ulang 5 tahun sebesar 19,2636 mm/jam. Koefisien pengaliran 

pada DAS diperoleh sebesar 0,7701 dengan luas DAS 1.228.292,0071 m
2
. 

Nilai debit hujan untuk kala ulang 5 tahun dengan metode rasional diperoleh 

nilai 5,0617 m
3
/detik. 

2. Luas lahan yang tersedia untuk pembuatan kolam retensi sebesar 14.800 m
2
 

yang dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu kolam tampungan 8.296 m
2
 dan 

area publik 4.604 m
2
. 

3. Nilai Qhujan adalah 5,0617 m
3
/detik sedangkan nilai Qteoritis adalah 4,1581 

m
3
/detik. Karena Qhujan lebih besar daripada Qteoritis, dapat disimpulkan 

bahwa saluran drainase eksisting sudah tidak cukup lagi untuk menampung 

debit banjir yang ada. Oleh karena itu direncanakan dimensi saluran rencana 

dengan lebar 2 m dan tinggi 1,5 m. 
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4. Kolam retensi direncanakan dengan kedalaman 1,5 meter dan tinggi jagaan 

1,5 meter. Kemiringan tanggul 1:1,5. Volume kolam tampung 11.697,6188 

m
3
. 

5. Kapasitas infiltrasi awal sebesar 4,32 cm/jam, pada menit ke-45 sebesar 

1,3499 cm/jam, pada menit ke-90 sebesar 1,0369 cm/jam, pada menit ke-

135 sebesar 1,0039 cm/jam, pada menit ke-180 sebesar 1,0004 cm/jam. 

Nilai kapasitas infiltrasi berkurang terhadap waktu hingga akhirnya 

mencapai nilai konstan. 

6. Kapasitas total kolam tampungan sebesar 12.074,1058 m
3
. Waktu yang 

dibutuhkan kolam dari kosong hingga terisi penuh adalah 29,0202 menit. 

7. Rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk membuat kolam retensi di 

Jalan Duana sebesar Rp 1.838.436.742,69. 

 

B. Saran 

 

 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarka pembahasan dan pengolahan 

data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Data hujan yang digunakan sebaiknya data hujan jam-jaman sehingga hasil 

yang diperoleh lebih akurat. 

2. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dampak pembuatan kolam 

retensi secara sosial dan ekonomi. 

 


