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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Waduk merupakan suatu bangunan penampung air pada suatu 

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi sebagai bangunan pengendali 

banjir, mengairi lahan pertanian, perikanan, Pembangkit Listrik dan lain-

lain. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang dibatasi oleh 

punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah 

tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan 

dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak,1995). 

Waduk Wonorejo merupakan salah satu waduk yang berada di 

Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas daerah genangan sebesar 3,85 

km2 dengan kapasitas tampungan air sebesar 122 juta m3 dan merupakan 

salah satu waduk terbesar di Asia Tenggara. Waduk Wonorejo di bangun 

tahun 1992 dan diresmikan tahun 2001, terletak di Desa Wonorejo 

Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan berada pada Kali 

Gondang, ± 400 meter di hilir pertemuan antara Kali Bodeng dengan Kali 

Wangi. Hulu Kali Gondang berada di selatan Gunung Wilis. Selain untuk 

penampung air waduk ini juga difungsikan sebagai obyek pariwisata dan 

Pembangkit Tenaga Listrik. Waduk Wonorejo dibangun dengan umur 

rencana 100 tahun sehingga diharapkan dapat beroperasi dan melayani 

kebutuhan air hingga tahun 2101.  
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Dalam pengelolaan suatu waduk pasti terdapat suatu masalah di 

antaranya yaitu masalah sedimentasi. Sedimentasi adalah terbawanya 

material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin atau gletser ke 

suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Volume sedimen yang 

mengendap di suatu waduk pada setiap hari, bulan dan tahunnya dapat 

mempengaruhi umur rencana pada waduk tersebut.  Jumlah sedimen hasil 

dari erosi di waduk akan menghasilkan suatu bentukan (morfologi) tubuh 

tanah yang menciptakan bentuk muka waduk yang baru. Perubahan 

morfologi sedimen di waduk tersebut mempunyai pengaruh terhadap nilai 

guna bangunan waduk. Sedimentasi mengakibatkan pendangkalan yang 

dapat mengurangi fungsi dari waduk sehingga tidak dapat dimanfaatkan 

secara optimal. 

Maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui distribusi 

sedimen pada Waduk Wonorejo. Ada beberapa metode yang bisa 

digunakan untuk mengetahui distribusi sedimen diantaranya adalah 

metode the empirical area reduction, area incrament dan moody’s 

modification. Dari studi terdahulu telah digunakan metode the empirical 

area reduction dan area increment. Dikarenakan ada tiga metode dalam 

perhitungan untuk mengetahui distribusi sedimen tersebut maka perlu 

diadakan studi kembali dengan menggunakan satu metode yang belum 

pernah digunakan yaitu metode moody’s modification.  

Selain itu perlu dilakukan juga analisa laju dan volume sedimen 

pada usia rencana untuk mengetahui apakah sedimen yang mengendap 
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pada tahun rencana tersebut sesuai dengan perencanaan awal dibangunnya 

waduk atau tidak.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Berapa volume sedimen di Waduk Wonorejo berdasarkan metode 

Moody’s Modification, Empirical Area Reduction dan Area Increment  

pada tahun ke 8 dan tahun ke 11? 

2. Metode apakah yang sesuai diantara Moody’s Modification, Empirical 

Area Reduction dan Area Increament untuk memprediksi distribusi 

sedimen di Waduk Wonorejo? 

3. Berapakah laju sedimen dan proyeksi volume sedimen pada usia 

rencana Waduk Wonorejo? 

4. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi volume sedimen, apakah usia 

guna Waduk Wonorejo sesuai dengan yang direncanakan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas, dan menyebabkan ketidak- 

sesuaian dengan tujuan penelitian, maka diberikan beberapa batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Obyek studi difokuskan pada Waduk Wonorejo 

2. Analisa laju sedimentasi menggunakan metode moody’s modification, 

empirical area reduction dan area increment. 
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3. Penentuan laju sendimentasi waduk berdasarkan data amatan tahun 

2008-2011 untuk Echo Sounding dan debit Inflow amatan 2008 – 2010 

(mengikuti studi terdahulu), Lengkung Kapasitas Waduk. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui volume sedimen di Waduk Wonorejo berdasarkan metode 

moody’s modification, empirical area reduction dan area increment. 

2. Mengetahui metode yang sesuai diantara the empirical area reduction 

method, area increment method dan moody’s modification untuk 

memprediksi volume sedimen dan usia guna waduk.  

3. Mengetahui laju sedimen dan proyeksi volume sedimen pada usia 

rencana Waduk Wonorejo. 

4. Mengetahui apakah usia guna Waduk Wonorejo sesuai dengan yang 

direncanakan atau tidak. 

5. Sebagai masukan dalam perencanaan (planning and design), 

pegoperasian dan pemeliharaan waduk. 


