
 

 

 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian mengenai SistemPemanenan Air Hujan Pada Desain Rumah 

Modern yang Berdasar Pada Kearifan Lokal Rumah Adat Lampung dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Rumah ini memiliki konsep rumah hunian yang berpanggung seperti 

rumah adat Lampung akan tetapi rumah ini terbuat dari beton dengan 

menambahkan ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu agar tidak 

menghilangkan filosofi rumah adat Lampung yang terbuat dari kayu. 

Rumah ini didesain dengan luas 54m
2 

yang dapat dihuni 4-5 orang. Pada 

rumah ini ditambahkan sistem pemanenan air hujan dengan tampungan air 

hujan sebesar 24m
3
 pada bagian kolong rumah.  

2. Sistem pemanenan air hujan pada rumah yang didesain secara signifikan 

mampu menjadi alternative sumber air domestic pada rumah yang 

bersangkutan. Untuk tahun-tahun basah (2010 dan 2013), sistem 

pemanenan air hujan tersebut mampu mensuplai sekitar 80% sampai 90% 

dari kebutuhan air domestic tahunan. Sebaliknya, untuk tahun-tahun 

kering (2011 dan 2012), sistem pemanenan air hujan tersebut mampu 

mensuplai sekitar 60% dari kebutuhan air domestic tahunan. 

3. Keuntungan yang didapat dari desain rumah hasil penelitian ini antara lain 

dapat mengurangi eksploitasi air tanah, dapat mengurangi resiko banjir 
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regional,  dapat mengurangi resiko banjir pada rumah tinggal, dapat 

menambah luas bangunan rumah tinggal, dan dapat mempromosikan 

kearifan local masyarakat Lampung. 

4. Setelah dilakukan analisana rencana anggaran biaya maka biaya yang 

diperlukan untuk membangun rumah dengan sistem pemanenan air hujan 

yang berkarakteristik rumah adat Lampung sebesar Rp. 268.000.000,- 

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan  Juta Rupiah) lebih mahal berkisar antara 

20%-30% dari rumah tipe 54 pada umumnya yang memiliki nominal 

sebesar Rp. 213.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah). 

5.2 Saran 

Beberapa saran dan rekomendasi diberikan sehubungan dengan penelitian ini. 

Saran danr ekomendasi tersebut adalah: 

1. Pada akhirnya konsep rumah ini direkomendasikan untuk memberikan 

warna baru dalam desain-desain rumah modern yang ada pada saat ini, 

dengan menyelaraskan dengan filosofi rumah adat Lampung. Desain 

rumah ini dapat memberikan opsi lain kepada para pengembang 

(developer) perumahan untuk menerapkan konsep bangunan pada 

perumahan yang akan dibuat. Selain memiliki keuntungan secara teknis, 

penerapan desain rumah ini juga dapat memberikan keuntungan secara 

social yaitu terpeliharanya cirri khas dan budaya lokal. 

2. Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung mengenai hasil 

penelitian ini agar dapat menilai, mengoreksi, dan mensosialisasikan 

penerapan desain ini di masyarakat Lampung. 

 


