
 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis perhitungan dan pembahasan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Metode Regionalisasi dapat digunakan untuk melakukan perkiraan 

debit Way Semaka dan Way Sekanda, karena karakteristik hidrologi 

DAS tersebut hampir sama dengan DAS Way Besai. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan grafik hubungan antara curah hujan real time di 

Suoh dengan debit jam-jaman di DAS Way Besai yang telah dibuat 

menunjukkan jika terjadi hujan di Suoh maka akan ada kenaikan debit 

di DAS Way Besai. Selain itu juga, dari hasil pembentukan DAS Way 

Semaka dan Way Besai terlihat bahwa DAS Way Semaka letaknya 

berdekatan dengan DAS Way Besai. 

2) Perhitungan debit andalan dengan menggunakan metode FDC di DAS 

Way Besai dengan menggunakan probabilitas 80% sebesar 8,7458 

m
3
/s dan debit andalan (Q80%) untuk Way Semaka 15,4055 m

3
/s dan 

Way Sekanda 0,0312 m
3
/s. 

3) Perhitungan debit dengan menggunakan metode FDC hasilnya tidak 

berbeda jauh dengan perhitungan debit terukur. Hal ini membuktikan 

bahwa metode FDC dapat digunakan untuk perhitungan debit dalam 
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penelitian ini dan hasil perhitungannya pun hampir akurat antara Q80% 

metode FDC dengan hasil 0,0312 m
3
/s sedangkan debit terukur di 

lapangan di sungai Way Sekanda dengan hasil 0,0314 m
3
/s. 

4) Hasil perhitungan dari daya listrik pada sungai Way Sekanda 

Kecamatan Suoh, dengan Q50% dan efisiensi 60% didapat daya listrik 

2,7479 kW. Namun, dengan menggunakan efisiensi 90% didapat daya 

listrik 4,1219 kW. Sehingga dapat diperkirakan bahwa daya listrik 

yang dapat terbangkitkan di sungai Way Sekanda berkisar antara 

2,7479 kW sampai dengan 4,1219 kW. Oleh karena itu, sungai Way 

Sekanda mempunyai potensi untuk dijadikan Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 

 

5.2 Saran 

1) Perlu peningkatan kualitas dan penambahan jaringan dan bangunan 

hidrometri di sungai Way Semaka, serta sungai lainnya juga untuk 

dapat melakukan analisis debit sungai sehingga akan didapat nilai 

debit yang akurat. 

2) Perlu diadakannya survei hidrometri dalam skala ruang dan waktu 

tertentu, untuk memperkecil kemungkinan kesalahan (eror) dalam 

melakukan analisis data. 

3) Kecamatan Suoh memiliki potensi PLTMH yang sangat baik dan 

daerah tersebut belum terjangkau listrik dari PLN, maka perlu 

dikembangkan PLTMH di daerah tersebut untuk kesejahteraan 

masyarakatnya. 


