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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Konsentrasi angkutan gelas plastik pada penelitian ini hingga 0,5450 %. 

Sampai nilai konsentrasi ini, angkutan gelas plastik berpengaruh signifikan 

terhadap kecepatan aliran pada debit yang kurang dari 4,368 lt/s berdasarkan 

analisa statisik pada penelitian yang telah dilakukan dengan alat circulating 

flume di laboratorium hidarulika FPTK UPI. 

2. Selain mempengaruhi nilai kecepatan, adanya penambahan material gelas 

plastik dalam suatu saluran terbuka juga menyebabkan terjadinya perubahan 

kedalaman aliran dan perbedaan bentuk distribusi kecepatan aliran. 

3. Terdapat perbedaan kecepatan saat dasar saluran licin dan berpasir, hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan angka kekasaran. Semakin besarnya angka 

kekasaran, maka nilai kecepatan akan semakin kecil. Perbedaan nilai 

kecepatan saat dasar saluran licin dan pasir pada penelitian ini mencapai 4,76 

%. 

 

5.2 Rekomendasi 

Dibutuhkannya sikap disiplin pada setiap orang agar tidak membuang 

sampah sembarangan khusunya pada saluran drainase ataupun aliran air lainnya 

untuk menjaga jalannya sanitasi lingkungan dan menjaga keindahan lingkungan. 

Selain itu dapat dibuat berupa saringan sampah pada saluran drainase yang 

nantinya dibersihkan secara rutin, agar sampah yang ada tidak ikut hanyut hingga 

ke sungai dan jangan pernah lupa untuk membersihkan pasir yang ada pada 

saluran karena akan menghambat kerja saluran jika ada dalam jumlah yang besar.  
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Untuk calon peneliti yang tertarik dengan tema penelitian ini, penulis 

memberikan sara dan rekomendasi : 

1. Jumlah pengambilan sampel diperbanyak seperti banyaknya running, 

menambah variabel kemiringan dan debit aliran 

2. Menggunakan jumlah konsentrasi yang lebih banyak agar pengaruh 

angkutan lebih terlihat. 

3. Bisa dilakukan dengan menggunakan air berkonsentrat sedimen agar 

mendekati pada saluran drainase yang ada di alam. 

4. Dapat dilakukan dengan bentuk saluran berkelok atau berbeda ketinggian. 

5. Hendaknya setiap selesai running langsung melakukan analisis agar saat 

ditemui masalah dapat langsung dibicarakan dengan pembimbing agar 

permasalahan dapat segera diselesaikan dan tidak menumpuk di akhir 

penelitian. 

 


