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BAB IX 

PENUTUP 

 

 
9.1. Kesimpulan 

1. Dari grafik operasi pada kondisi eksisting, secara umum outflow lebih 

besar daripada inflow, terlihat dari lebih banyaknya tahun-tahun 

pengosongan waduk daripada tahun-tahun pengisian waduk.  

2. Berdasarkan hasil simulasi pengoperasian pada kondisi eksisting,  

keandalan waduk hanya mencapai 60,42 % dengan kelentingan 41,05 % 

dan deficit ratio rata-rata 35,93 %. Hasil ini berarti kinerja pengoperasian 

saat ini belum optimal, karena sering terjadi kegagalan (release kurang 

dari demand). Pada simulasi ini terdapat kejadian dimana release yang 

dikeluarkan kurang dari demand, tetapi terjadi limpasan (spill). Hal ini 

terjadi karena demand yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan 

sesungguhnya pada periode tersebut. 

3. Kegagalan waduk sering terjadi di bulan-bulan kelompok tahun kering 

dan normal, karena pada saat itu volume waduk dan inflownya relatif 

kecil, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ditargetkan. 

4. Berdasarkan hasil simulasi pengoperasian dengan menggunakan SOP, 

tingkat keandalan waduk dapat mencapai 98,33 % dengan kelentingan 

25,00 % dan deficit ratio rata-rata 67,52 %. 

5. Berdasarkan hasil simulasi pengoperasian dengan menggunakan Rule 

Curve, tingkat keandalan waduk sebesar 63,33 % dengan kelentingan 

38,64 % dan deficit ratio rata-rata 61,22 %. 

6. Berdasarkan simulasi, tingkat keandalan dan kerawanan waduk yang 

tertinggi adalah simulasi dengan menggunakan SOP (keandalan 98,33 % 

dan kerawanan 67,52 %). Sedangkan tingkat kelentingan tertinggi adalah 

simulasi menggunakan Rule Curve (sebesar 41,05 %).  
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9.2. Saran 

1. Perlu adanya pengukuran besarnya sedimen pada saat ini karena 

pengukuran pada tahun 1998 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.  

2. Untuk pengoperasian Waduk Sempor selanjutnya direkomendasikan 

untuk menggunakan pola SOP dengan tingkat keandalan tertinggi 

(sebesar 98,33 %). Karena besarnya pengeluaran (release) disesuaikan 

dengan kebutuhan (demand), sehingga pengoperasian menggunakan 

SOP akan lebih optimal. 

3. Untuk mempertahankan kinerja Waduk Sempor perlu dilakukan hal-hal 

antara lain konservasi daerah aliran sungai (DAS), pemeliharaan waduk 

secara berkala, pengurangan laju sedimentasi, pemeliharaan dan 

perbaikan jaringan irigasi Waduk Sempor (saluran dan bangunan). 

 

 

 

 
 


