
 
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis perhitungan dapat dsimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Hasil perhitungan terbesar untuk analisis frekuensi curah hujan harian 

maksimum untuk peroide ulang hujan 5, 10, 25 dan 50 tahun adalah didapat 

dari Metode Log Pearson Tipe 3 dengan total  frekuensi hujan 1386.193 mm. 

2. Hasil perhitungan intensitas lengkung hujan untuk  periode ulang hujan 5, 10, 

dan 25 dan 50 tahunan didapat dari Metode Sherman. Pada penelitian ini, 

Penulis menggunakan data periode ulang hujan 25 tahunan Metode Sherman 

dengan nilai a =. 1832.30 dan n = 0.5380  

3. Bentuk penampang saluran trapesium lebih tepat digunakan pada perencanaan 

drainase lingkungan permukiman di lokasi tersebut dengan pertimbangan 

adalah karena ketersediaan lahan yang masih cukup dan kapasitas debit yang 

ditampung lebih besar dari penampang berbentuk segi empat. Berdasarkan  

hasil  perhitungan untuk Segmen 1 dengan  tinggi = 0,53 meter, lebar = 0,62 

meter dan luas = 0,76 m2 dan untuk Segmen 2 dengan tinggi = 0,58 meter, 

lebar = 0,67 meter dan luas A = 0,90 m2.  

4. Kondisi dimensi saluran eksisting lebih besar dari dimensi perhitungan. 

Berdasarkan analisis ini, maka penyebab genangan di lokasi tersebut bukan 

karena kapasitas dimensi yang tidak memadai tetapi karena adanya 

pendangkalan saluran akibat sedimentasi dan endapan lumpur karena kondisi 

lokasi yang berbentuk cembung berupa lembah dengan perbedaan elevasi 
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saluran 3 meter yang berdampak sedimentasi cepat terjadi dengan volume 

yang tinggi sehingga saluran drainase tidak bisa berfungsi secara baik. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis perhitungan dan penelitian yang telah dilakukan 

disarankan sebagai berikut : 

1. Untuk mengatasi sedimentasi pada saluran drainase lingkungan permukiman 

di lokasi Jalan Indunsuri Karya Praja perlu dilakukan normalisasi alur saluran 

drainase dengan cara mengangkat dan membersihkan endapan lumpur yang 

terdapat di saluran tersebut, hal ini bisa dilakukan secara swadaya masyarakat 

atau pelaksanaan pekerjaan normalisasi yang dianggarkan melalui 

Pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan juga stakeholder terkait. 

2. Jika telah dilakukan normalisasi alur saluran drainase lingkungan di lokasi 

tersebut, ditindaklanjuti dengan pembersihan saluran secara kontinu, 

kampanye edukasi kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas penunjang 

drainase lainnya sesuai kebutuhan sehingga fungsi drainase dapat optimal. 
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