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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada pengujian intensitas hujan ini terlihat dimana perbedaan pada jumlah 

nozzle berpengaruh terhadap jumlah intensitas hujan yang terjadi. Semakin 

dengan banyaknya jumlah nozzle yang di gunakan maka nilai intensitasnya 

juga bertambah besar maka nilai intensitas 1 > intensitas 2. Dan mempunyai 

nilai intensitas rata-rata yang berbeda pada penggunaan setiap nozzle. 

2. Hasil saat pengujian pada debit limpasan menunjukan bahwa pada saat 

pengujian  debit limpasan pada 1 lubang inlet lebih kecil dari pada debit 

limpasan 2 lubang inlet dan 3 lubang inlet. Dari data yang di peroleh pada 

saat pengujian terlihat dari grafik hidrograf, laju dari pada debit limpasan 

tidak konstan, hal ini di sebabkan karena volume hujan yang di aliri dari 

nozzle pada pengujian alat simulator hujan saat pengujian sering berubah–

ubah dan dapat mengakibatkan hujan tidak merata 

3. Dari hasil pengujian pada volume genangan menunjukan bahwa volume 

genangan tertingi pada hujan deras terjadi pada jumlah inlet dengan 

menggunakan 1 lubang inlet, Yaitu pada menit ke-30 dengan hasil 1,31 liter. 

Jadi hasil pengujian  dengan menggunakan jumlah  1 lubang inlet ,2 lubang 

inlet ,3 lubang inlet menunjukan terjadi adanya suatu perbedaan. Pada 

pengujian tersebut, terlihat dimana bahwa volume genangan dengan jumlah 

1 lubang inlet terjadi genangan lebih tinggi dari pada dengan menggunakan 

2 lubang inlet dan 3 lubang inlet. Dan sebaliknya dengan menggunakan 

jumlah 3 lubang inlet genangan yang terjadi lebih sedikit dari pada 1 lubang 

dan 2 lubang inlet. 
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4. Dari nilai koefisien limpasan rata-rata yang di hasilkan dari pengujian hujan 

deres menggunakan 1 lubang inlet di peroleh data adalah 0,85 dan 

menunjukan bahwa nilai koefisien limpasan sesuai dengan ketetapan yang 

ada pada tabel koefisien pengaliran 

 

B. Saran 

Untuk lebih memaksimalkan hasil dari penelitian tersebut dan dapat 

memperoleh hasil yang  lebih sempurna untuk penelitian lebih lanjut, peneliti 

dapat menyarankan sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian berikutnya sebelum memulai melakukan penelitian 

menggunakan alat simulator hujan di laboratorium sebaiknya dilakukan 

pengujian pertama guna untuk mengetahui masalah yang terjadi pada alat 

simulator hujan karena kerusakan dan kelemahan yang terjadi pada alat uji, 

bias mempengaruhi dalam proses pengambilan data. 

2. Untuk melakukan penelitian, diharapkan selanjutnya menggunakan nozzle 

yang lebih baik lagi supaya mendapatkan hujan yang merata. Atau 

mengganti nya dengan nozzle yang baru. 

3. Buat penelitian selanjutnya bisa menggunakan interval waktu yang lebih 

lebih lama sehingga hasil dari data yang dapat diperoleh lebih maksimal 

dengan menggunakan interval waktu yang lebih lama. 

4. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan simulator hujan ini  

sebaiknya peneliti diharapkan lebih teliti  dalam tahap proses pengambilan 

data. 

5. Bagi peneliti diharapkan dalam pengambilan data tidak sendirian, Guna 

mempermudah dalam proses pengambilan data. 

 


