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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

didapat kesimpulan bahwa hasil perhitungan nilai kapasitas infiltrasi, volume  total 

air infiltrasi, kadar air tanah dan nilai kepadatan tanah lapangan di DAS Pabelan 

adalah sebagai berikut : 

1. Nilai kadar air tanah pada lokasi KRB I sebesar 52,37 %, pada lokasi KRB II 

sebesar 28,05 % dan pada lokasi KRB III sebesar 36,49 %. Semakin tinggi 

kadar air tanah, semakin lambat laju infiltrasinya.  

2. Nilai kepadatan tanah lapangan pada lokasi KRB I sebesar 11,05 KN/m3, pada 

lokasi KRB II sebesar 9,70 KN/m3 dan pada lokasi KRB III sebesar 8,45 

KN/m3. Semakin tinggi nilai kepadatan tanah, semakin lambat laju 

infiltrasinya 

3. Nilai kapasitas infiltrasi pada lokasi KRB I sebesar 7,285 cm/jam, pada lokasi 

KRB II sebesar 7,859 cm/jam dan pada lokasi KRB III dengan sebesar 26,227 

cm/jam. Semakin cepat laju infiltrasi, semakin besar kapasitas infiltrasinya.  

4. Volume total air infiltrasi seluas area 1 m2 pada lokasi KRB I sebesar 0,08369 

m3 atau 836,9 m3 seluas area 1 ha, pada lokasi KRB II sebesar 0,0966 m3 atau 

966 m3 seluas area 1 ha dan pada lokasi KRB III sebesar 0,28573 m3 atau 

2857,3 m3 seluas area 1 ha. Semakin cepat laju infiltrasi, semakin besar 

volume total air infiltrasinya. 

 

B. Saran 

 

Dari hasil penelitian kali ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebelum melakukan pengambilan data infiltrasi 

lapangan sebaiknya peneliti meninjau lokasi terlebih dahulu, agar pada saat 

pemasangan alat double ring infiltrometer lebih mudah serta mencari lokasi 

yang berdekatan dengan sumber air. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya pengambilan data kepadatan tanah 

dalam satu lokasi pengujian dilakukan minimal dua kali agar mendapat hasil 

yang lebih akurat dan pengambilan sampel tanah untuk pemeriksaan kadar air 

dilakukan sebelum dan sesudah pengujian agar dapat menjadi pembanding. 

Selain itu, sebaiknya dilakukan pengujian gradasi butiran untuk mengetahui 

distribusi butiran tanah dan jenis tanah secara pasti pada lokasi pengujian, 

sehingga dapat diketahui besar kecilnya rongga atau pori-pori tanah serta 

mengukur kemiringan lahan setiap lokasi agar hasil yang diperoleh lebih baik.  

3. Untuk penelitian lebih lanjut, pengambilan data infiltrasi lapangan dilakukan 

dengan menggali tanah terlebih dahulu untuk mengetahui kedalaman lapisan 

sedimen material pasca erupsi Merapi tahun 2010, sehingga dapat 

memperkirakan besarnya kapasitas infiltrasi sebelum terjadinya erupsi Merapi 

tahun 2010 dan menjadi pembanding besarnya kapasitas infiltrasi sebelum dan 

pasca erupsi Merapi tahun 2010 tersebut.  


