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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sungai adalah suatu saluran drainase yang terbentuk secara alamiah. Akan 

tetapi disamping fungsinya sebagai saluran drainase dengan adanya air yang 

mengalir di dalamnya, sungai menggerus tanah dasar nya secara terus-menerus 

sepanjang masa eksistensinya dan terbentuklah lembah lembah sungai. Volume 

sedimen yang sangat besar yang dihasilkan dari keruntuhan tebing sungai di 

daerah pegunungan dan tertimbun di dasar sungai tersebut terangkut kehilir oleh 

aliran sungai. Karena di daerah pegunungan kemiringan sungainya curam, gaya 

tarik aliran airnya cukup besar. 

Tetapi setelah aliran sungai mencapai daratan, maka gaya tariknya sangat 

menurun. Dengan demikian beban yang terdapat dalam arus sungai berangsur 

angsur diendapkan. Karena itu ukuran butiran sedimen yang mengedap dibagian 

hulu sungai lebih besar daripada bagian hilirnya (Suyono Sosrodarsono,4). 

Dalam hal ini peneliti menggunakan studi kasus yang terjadi pada ruas 

sungai Brantas di kampus III UMM, dikarenakan pada bagian hulu sungai sangat 

curam  dan memiliki pola distribusi kecepatan aliran yang sangat tinggi pada 

kondisi existing, sehingga terjadi gerusan tanah yang mengakibatkan longsor, 

untuk itu perlu adanya identifikasi titik titik rawan longsor dan penentuan letak 

bendung yang mampu secara optimal menaikan elevasi muka air sehingga dapat 

mengurangi resiko terjadi longsor, berikut ini gambar terjadi nya longsor di 

sekitar palung sungai brantas di kampus III UMM. 
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Gambar 1.1 Longsor yang Terjadi di Kampus III UMM 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti yaitu : 

1. Bagaimana pola distribusi kecepatan aliran yang terjadi pada sungai Brantas 

di kampus III UMM pada kondisi aliran banjir ? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan bendung konsolidasi terhadap pola 

distribusi kecepatan  aliran ? 

3. Bagaimana formasi bendung konsolidasi  yang  optimal dapat mengurangi 

resiko gerusan pada dasar sungai? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk memperjelas pembahasan pada studi ini perlu adanya batasan 

masalah yang diambil. Batasan-batasan masalah tersebut meliputi : 

1. Data debit menggunakan data dari bendung Sengkaling. 

2. Tidak mengkaji struktur  perencanaan bendung. 

3. Analisa vektor kecepatan dengan menggunkan bantuan software Surface 

Water Modeling System. 

4. Data karakteristik sungai dilakukan dengan pengukuran. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pola kecepatan aliran untuk identifikasi titik titik yang 

beresiko longsor akibat gerusan tanah. 

2. Mengetahui efektifitas penerapan bendung konsolidasi terhadap pola 

distribusi kecepatan aliran. 

3. Mengetahui letak dan tinggi bendung konsolidasi yang optimal dapat 

mengurangi resiko longsor pada dasar sungai 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Adanya pengaruh penggunaan bendung terhadap elevasi muka air 

sehingga membentuk pola distribusi kecepatan aliran yang stabil dan mengurangi 

resiko gerusan tanah pada ruas sungai Brantas di kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Sebagai masukan kepada kampus untuk menjaga stabilitas palung sungai 

berantas dengan mengontrol elevasi muka air. 

2. Sebagai bahan refrensi kepada para peneliti khususnya mahasiswa. 

Sebagai masukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan 

palung sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


