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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pembahasan penelitian, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Metode Regionalisasi dapat digunakan untuk memperkirakan debit Way 

Semaka dan debit Way Hantatai karena keterbatasan data hidrologi. 

Sehingga digunakan data debit Way Besai sebagai pembandingnya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hasil debit terukur di lapangan sebesar 0,1253 

m
3
/detik dan debit andalan 80% dari regionalisasi  sebesar  0.1301 

m
3
/detik yang tidak terlalu jauh berbeda.  

2) Mendapatkan debit andalan 80% pada DAS Way Besai sebesar 8,75 

m
3
/detik, DAS Way Semaka sebesar 15,5318 m

3
/detik, DAS Way Hantatai 

0,1301 m
3
/detik.  

3) Mendapatkan debit rendah ( low flow ) tehitung dengan probabilitas 80 % 

di DAS Way Hantatai sebesar 0,1301 m
3
/detik, dan debit terukur sebesar 

0.1253 m
3
/detik pada probabilitas 86 %. Dari analisis ini didapatkan 

besarnya debit pada sungai cukup rasional karena selisihnya tidak terlalu 

jauh antara debit terukur dan debit terhitung, sehingga perhitungan debit 

dengan menggunakan metode FDC ( Flow Duration Curve ) dapat dipakai. 
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4) Hasil perhitungan dari daya listrik pada sungai Way Hantatai, dengan debit 

standar perencanaan PLTMH Q50% 0,2471 m
3
/detik maka, efisiensi 60% 

didapat daya listrik sebesar 5,3549 KW, efisiensi 70% sebesar 11,8657 

KW, efisiensi 80% sebesar 13,5608 KW, dan efisiensi 90% sebesar 15,256 

KW. Oleh karena itu Sungai Way Hantatai mempunyai potensi untuk 

dijadikan Pembangkit Listrik Tenagan Mikro Hidro (PLTMH).  

 

5.2 Saran  

 

1) Perlu peningkatan kualitas jaringan hidrometri untuk menambah 

kelengkapan data-data yang dibutuhkan, dalam analisis debit sungai 

dengan nilai debit yang akurat. 

2) Perlu diadakannya survei hidrometri dalam skala ruang dan waktu tertentu 

untuk memperkecil kemungkinan kesalahan dalam melakukan analisis 

data. 

3) Perlu adanya perhatian dari dinas PU setempat atau lembaga lainnya untuk 

dapat meningkatkan pembangunan PLTMH di Kecamatan Suoh, karena 

tidak adanya listrik dari PLN dan potensi sungai yang sangat baik untuk 

membantu kesejahteraan masyarakat setempat. 

4) Perlu adanya perkumpulan yang terorganisir atau lembaga lainnya yang 

peduli dalam menjaga hutan dan sungai yang ada di Kecamatan Suoh, agar 

tidak rusak dan selalu terjaga kualitasnya dengan bekerja bersama 

masyrakat setempat. 

 


