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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Intensitas Curah Hujan paling tinggi pada periode ulang paling lama yaitu 

pada periode ulang 100 tahun. Sedangkan intensitas curah hujan paling 

rendah pada periode ulang paling cepat yaitu 2 tahun. Tetapi untuk durasi 

hujan intensitas paling tinggi durasi paling cepat yaitu 5 menit, sedangkan 

intensitas paling rendah pada durasi paling lama yaitu dengan durasi 720 

menit.  

2. Penggunaan lahan pada tahun 2002 sampai 2013 terjadi pengurangan luas 

sawah, dan luas Tegalan. Luas sawah mengalami pengurangan sebesar 

0,075% setiap tahunnya, dan tegalan mengalami pengurangan sebesar 

0,15% setiap tahunnya. Sementara Pemukiman, Hutan dan Perkebunan, 

Lahan Kosong, serta Tambak dan Danau mengalami peningkatan. 

Penggunaan lahan pemukiman mengalami peningkatan sebesar 0.01% 

setiap tahunnya, sedangkan penggunaan lahan hutan dan perkebunan 

mengalami peningkatan sebesar 0,01% setiap tahunnya. Penggunaan lahan 

untuk lahan kosong mengalami peningkatan sebesar 0,045% setiap 

tahunnya, serta penggunaan lahan tambak dan danau mengalami 

peningkatan sebesar 0,085% setiap tahunnya.  

3. Nilai debit dari tahun 2002 hingga 2013 mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2002  nilai debitnya 4673,666 m³/dt, pada tahun 2008 meningkat 

menjadi 5116,089 m³/dt dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 6349,287 

m³/dt. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya curah hujan dan penggunaan 

lahan hutan dan permukiman memiliki persamaan Y = 22720,14 + (0,52416 

X) + .  
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V.2. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan citra 

dengan resolusi tinggi dan jenis citra yang sama walaupun tahun yang 

digunakan berbeda 

2. Pada saat proses digitasi sebaiknya diikuti dengan survey lapangan 

sehingga didapat hasil digitasi yang tepat 

3. Pengelolahan DAS perlu campur tangan tidak hanya pemerintah saja, 

tetapi masyarakat sekitar juga, untuk tidak sembarangan membangun 

bangunan dan mengurangi lahan-lahan penyerapan air, selain itu perlu 

dilakukan reboisasi, agar daerah serapan lebih banyak sehingga dapat 

mengurangi banjir.  

 


