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V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Intensitas hujan untuk kala ulang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun di daerah 

Kotabumi kabupaten Lampung Utara berdasarkan kurva IDF adalah 

52,6918 mm/jam, 65,7820 mm/jam dan 75,9032 mm/jam. 

2. Berdasarkan perhitungan metode Rasional, debit puncak untuk kala ulang 

2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun yang masuk ke dalam saluran drainase 

Ramanuju Hilir yaitu 2,5275 m3/detik, 3,1554 m3/detik dan 3,6409 

m3/detik. 

3. Berdasarkan hasil output dari program HEC-RAS, air sudah meluap 

melampaui sebagian dari saluran pada kala ulang 2 tahun. 

4. Luapan air tertinggi terjadi pada sta. 195,95, ketinggian luapan air untuk 

kala ulang 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun yang terjadi pada sta tersebut 

yaitu 0,18 meter, 0,35 meter dan 0,47 meter. 

5. Semakin besar nilai debit puncak yang masuk kedalam saluran drainase 

Ramanuju Hilir cenderung mengakibatkan aliran air semakin kehilangan 
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sifat super kritis di bgian hilir, sehingga menyebabkan potensi luapan air 

yang semakin tinggi di bagian hulu. 

6. Berdasarkan hasil analisis debit coba, diperoleh bahwa kapasitas saluran 

drainase Ramanuju Hilir adalah sebesar 2,02 m3/detik. 

7. Kapasitas saluran drainase Ramanuju hilir lebih kecil jika dibandingkan 

dengan debit banjir kala ulang 2 tahun (2,5275 m3/detik) sehingga saluran 

tersebut secara teoritis tidak efektif dalam menampung dan mengalirkan 

debit banjir. 

8. Pada simulasi perbaikan saluran diperoleh bahwa perbaikan dengan cara 

peninggian tebing saluran setinggi 0,45 meter pada sta 175,15 - 195,95 

mampu menanggulangi luapan air pada ruas tersebut. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Apabila akan dilakukan perbaikan pada saluran drainase Ramanuju Hilir, 

sebaiknya diutamakan pekerjaan perbaikan saluran pada ruas sta. 175,15 - 

195,95 karena pada ruas tersebut memiliki kedalaman paling kecil dan 

kemiringan yang landai sehingga merupakan ruas saluran yang paling 

berpotensi terhadap luapan air atau banjir. 

2. Apabila akan dilakukan penelitian lebih lanjut pada saluran drainase 

Ramanuju Hilir dengan maksud untuk memperoleh data yang lebih baik, 

sebaiknya dipertimbangkan pula pengaruh sedimentasi pada saluran. 

3. Dalam pelaksanaan pemodelan saluran sebaiknya digunakan versi 

program HEC-RAS yang terbaru. 


