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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa dan data hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masyarakat RT 009 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota 

Bandar Lampung rata-rata memiliki jumlah anggota 4 orang dalam satu 

kepala keluarga (KK). 

2. Mayoritas masyarakat RT 009 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi 

Waras Kota Bandar Lampung menggunakan sumber air yaitu sumur gali 

atau sumur dangkal yang kedalaman antara 1- 3 meter, juga 

menggunakan air galon/air isi ulang, air PDAM, hidran umum, dan 

gerobak pengangkut air untuk memenuhi kebutuhan air domestik. 

3. Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, masyarakat RT 009 

Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung 

memiliki empat sumber air untuk memenuhi kebutuhan air domestik.  

Total kebutuhan air domestik sebesar 103,4 liter/orang/hari. 

4. Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan diperoleh jumlah biaya yang 

dikeluarkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan air domestik 

sebesar Rp. 368,18 orang/hari. 
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5. Instalasi RWH direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air MCK dan 

lain-lain.  Berdasakkan penelitian di lapangan, kebutuhan air untuk MCK 

ini adalah sebesar 77 liter/orang/hari yang biasanya dipenuhi oleh sumber 

air tanah (sumur gali). 

6. Kapasitas maksimum tampungan dalam simulasi ditentukan sebesar 1 

m³, 1,5 m³, 3 m³ dan 5 m³ alasan pemilihan ukuran ini adalah karena 

ukuran tersebut ada di pasaran dan mudah diaplikasikan dilapangan. 

7. Tampungan yang paling efektif adalah tampungan dengan kapasitas 

maksimum 3 m3 dengan keuntungan Rp. 163.276,- sampai Rp. 387.267,- 

per tahun per satu keluarga dengan anggota keluarga 4 orang. 

8. Dengan adanya penampungan air hujan, masyarakat RT 009 Kelurahan 

Sukaraja Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung bisa 

menghemat biaya konsumsi air bersih minimal 42,16 % atau sebesar Rp. 

163.276,- per tahun sampai 100 % atau sebesar Rp. 387.267,- per tahun 

yang bersumber dari air tanah dengan anggota keluarga 4 orang. 
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5.2 SARAN 

 

Terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan terkait dengan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Perlu dilakukan studi lanjutan tentang kualitas air hujan sehingga air 

hujan yang dipanen dapat digunakan untuk keperluan minum, bukan 

hanya untuk keperluan mandi, cuci dan sanitasi (MCK). 

2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang manfaat pemanenan air hujan, 

sehingga masyarakat tidak perlu takut menggunakan air hujan untuk 

keperluan sehari-hari. 

3. Perlu dilakukan studi lanjutan tentang kebutuhan air domestik dan 

simulasi RWH untuk keadaan musim basah (hujan) dan musim kering 

(kemarau).  Sehingga dapat mengetahui simulasi RWH untuk setiap 

musim. 


