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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saluran drainase merupakan bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam 

memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase 

berfungsi mengalirkan air agar tidak mengganggu pengguna jalan. Pada 

umumnya saluran drainase adalah saluran terbuka dan tertutup dengan 

menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju saluran 

pembuangan. Semakin bertambahnya pemukiman penduduk di suatu daerah, 

ketersediaan lahan untuk meresapkan air secara alami semakin berkurang. 

Permukaan tanah tertutup oleh beton dan aspal, hal ini akan menambah 

limpasan langsung. Apabila kelebihan air ini tidak dapat dialirkan akan 

menyebabkan genangan. Dalam perencanaan saluran drainase harus 

memperhatikan tata guna lahan daerah tangkapan air saluran drainase agar 

pada ruas jalan tetap kering walaupun terjadi kelebihan air, sehingga air di  

permukaan tetap terkontrol. Genangan pada ruas jalan bisa dijumpai pada 

beberapa kota, khususnya kota padat penduduk. Genangan di ruas jalan akan 

sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan ruas jalan 

tersebut. Jika masalah genangan tersebut tidak teratasi, maka dapat 

memungkinkan terjadi 3 dampak yang lebih besar hingga merugikan 

masyarakat setempat baik harta benda maupun nyawa. Dampak dari 

genangan di ruas jalan adalah sebagai berikut : 

a. Dampak Primer 

- Kerusakan fisik berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, 

mobil, sistem selokan bawah tanah, dan jalan raya. 

b. Dampak Sekunder 

- Persediaan air  

Terkontaminasinya air bersih, sehingga air bersih mulai langka. 

- Penyakit 
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Kondisi tidak higienis, penyebaran penyakit yang diakibatkan 

dari air kotor. 

- Pertanian dan Persediaan Makanan 

Kelangkaan hasil tani karena gagal panen yang disebabkan oleh 

banjir. 

- Transportasi 

Jalur transportasi hancur, sulit mengirimkan bantuan darurat 

kepada orang yang membutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• Terjadinya luapan air di saluran drainase yang berlokasi di jalan 

Cipamokolan, kelurahan Cipamokolan, kota Bandung setiap 

musim penghujan; 

• Kapasitas saluran drainase yang sudah ada tidak optimum 

menampung dan mengalirkan debit air; 

• Saluran Gendong tidak berfungsi dikarenakan elevasi saluran 

drainase yang tidak terukur saat perencanaan dan adanya endapan 

di dalam Saluran Gendong; 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk 

pengembangan  perancangan saluran drainase perkotaan, serta dapat 

dijadikan acuan terhadap perencanaan ulang sistem jaringan drainase. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup yang akan diteliti mencakup :  

- Lokasi penelitian di Jalan Cipamokolan, Kelurahan Cipamokolan, 

Kecamatan Rancasari, Kota Bandung; 

- Analisis hidrologi berdasarkan data hujan; 

- Analisis hidraulika untuk menentukan kapasitas dimensi saluran; 
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- Gambar rencana; 

- Analisis RAB; 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan merencanakan ulang 

sistem jaringan drainase yang ada saat ini. Sehingga saluran drainase bisa 

berfungsi dengan baik dan bisa menjadi solusi untuk pengembangan 

perencanaan saluran drainase. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat latar 

belakang yang diambil, rumusan masalah yang terjadi, tujuan dari 

penulisan tugas akhir, ruang lingkup penelitian dan sistematika 

pembahasan yang akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang teori-teori 

pendukung dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar 

penelitian dan pengajuan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang metode 

penelitian yang dilakukan, analisis hidrologi, analisis hidraulika, 

gamabar rencana, dan analisis RAB. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, 

menguraikan tentang hasil analisis dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisikan tentang 

kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran untuk dijadikan acuan terhadap perencanaan 

ulang sistem jaringan drainase.  




