
 
 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Data hujan yang dipakai untuk penelitian ini adalah data hujan selama 16 

tahun yakni dari tahun 1988 sampai dengan 2003 untuk stasiun pencatat 

hujan daerah kemiling PH-005 

2. Besarnya hujan rencana menggunakan metode statistik (analisis frekuensi) 

untuk kala ulang 2,5,10, dan 25 tahun adalah 89,40133 mm, 120,1835 mm, 

140,7346 mm , dan 166,8169 mm. 

3. Besarnya Intensitas curah hujan untuk kala ulang 2,5,10, dan 25 tahun 

adalah 30,9937 mm/jam , 41,6653  mm/jam , 48,79 mm/jam , dan 57,8322 

mm/jam.  

4. Dimensi sumur resapan untuk masing-masing type rumah di perumahan 

Villa Pinang Jaya Residence untuk type rumah 45/105 dengan ukuran 7x15, 

D = 1 meter dan H = 4,24 meter. Untuk type rumah 55/112 dengan ukuran 

7x16,D = 1 meter dan H = 4,99 meter. Untuk type rumah 55/154 dengan 

ukuran 7x22 , D = 1 meter dan H = 6,17 meter. Untuk type rumah 45/105 

dengan ukuran 7 x 15, D = 1 meter dan H = 4,24 meter. Untuk type rumah 

45/98 dengan ukuran 7 x 14, D = 1 meter dan H = 4,25 meter. Untuk type 

rumah 40/99 dengan ukuran 9 x 11,D = 1 meter dan H = 3,91 meter. Untuk 
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type rumah 55/118 dengan ukuran 8,5 x 13,D = 1 meter dan H = 4,65 meter. 

Untuk type rumah 55/119 dengan ukuran 7 x 17, D = 1 meter dan  H= 5,02 

meter. 

5. Dimensi sumur resapan induk perumahan Villa Pinang Jaya Residence : 

D = 4 m 

H = 4,52 m 

6. Debit air di perumahan Villa Pinang Jaya Residence yang dapat diresapkan 

sumur resapan sebesar  67,59 %. 

7. Dimensi saluran drainase di Perumahan Villa Pinang Jaya Residence pada 

Titik A, B = 0,3 m, T = m, H = 0,3 m. Pada Titik B, B = 0,3 m, 

T= m, H = 0,3 m. Pada Titik C, B = 0,3 m,T = m, H=0,32 m. Pada  

Titik D, B = 0,3 m, T = m, H = 0,35 m. Pada Titik E, B = 0,3 m, 

T= m, H = 0,35 m  

8. Debit air di perumahan Villa Pinang Jaya Residence yang dapat diresapkan 

saluran drainase sebesar sebesar 31,29%. 

 

B. SARAN 

 

1. Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini diharapkan dapat 

mencoba menggunakan metode-metode yang lain atau dapat mencoba 

alternatif-alternatif lain yang dapat memudahkan dalam perencanaannya. 

2. Penerapan sumur resapan dan saluran drainase memerlukan peran dan 

dukungan masyarakat setempat, sebab penggunaan sumur resapan tidak 

akan dapat berfungsi dengan baik dan maksimal apabila tidak dilakukan 

pemeliharaan yang baik oleh masyarakat setempat. Untuk itu penulis 
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menyarankan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi 

memelihara dan menjaga saluran yang ada demi kepentingan bersama. 

Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara membersihkan sampah atau 

sedimen yang masuk ke dalam sumur-sumur resapan secara periodik. 

3. Perlu adanya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai tempat resapan air 

hujan. Serta ruang terbuka harus dijaga juga kelestariannya. 

 

 


