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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Waduk merupakan bangunan air yang digunakan untuk menampung debit 

air yang berlebihan disaat musim penghujan dan menyediakan air untuk berbagai 

keperluan disaat musim kemarau. Waduk juga digunakan sebagai Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain pemanfaatan sebagai PLTA Waduk ini juga 

dimanfatkan sebagai irigai pertanian, budidaya perikanan, pengendalian banjir serta 

sebagai objek pariwisata. 

Waduk Sutami Karangkates merupakan salah satu waduk yang berada di 

Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Waduk ini dibangun pada tahun 1975-

1977 dan merupakan salah satu wujud usaha pemanfaatan potensi air sungai dengan 

kapasitas tampung 343.000.000 m3 mampu memproduksi listrik sekitar 400 juta 

kwh per tahun. Waduk ini memiliki fungsi penting antara lain penyediaan air baku 

untuk Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kab. Malang, Kota Malang, Kab. 

Blitar, serta sebagian Kota Surabaya. Waduk ini dikelola oleh PT. Perum Jasa Tirta 

1. 

Dalam pengolahan sumber daya waduk, sering dijumpai permasalahan 

termasuk waduk Sutami Karangkates. Permasalahan- permasalahan salah satu 

aspek adalah perencanaan, operasi, dan pemeliharaan. Dalam aspek pemeliharaan 

salah satu persoalan yang terjadi adalah terjadinya sedimentasi. Sedimentasi 

merupakan proses kelanjutan dari peristiwa erosi atau peristiwa terkikisnya 
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permukaan tanah akibat air hujan. Tanah tersebut melalui cekungan-cekungan, 

saluran air, kemudian masuk ke sungai dan berakhir di waduk. 

Dampak yang diakibatkan oleh sendimentasi waduk adalah usia guna 

waduk menjadi lebih pendek dari usia guna rencana yang diakibatkan 

mengendapnya sendimen di dead stroring serta berkurangnya volume air di waduk 

yang menyebakan kinerja waduk menurun. 

Percepatan laju sedimentasi yang tinggi di waduk mengakibatkan kapasitas 

tampungan mati (dead stroage) menjadi lebih cepat sehingga kapasitas tampungan 

efektif menjadi berkurang. Sedimen yang tertahan di tampungan efektif 

mengakibatkan kinerja PLTA menurun. 

Untuk pengukuran sedimen diperlukan peralatan khusus, relatif sulit, lama 

dan perlu biaya, sedangkan data debit sungai jauh lebih mudah diukur dan 

merupakan data yang selalu tersedia di tiap aliran sungai. Oleh karena itulah perlu 

dicari metode yang sesuai untuk menentukan sendimentasi pada waduk. 

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan studi analisa untuk 

mendapatkan informasi lebih dini tentang distribusi atau sebaran sendimen di 

Waduk Sutami Karangkates. Dengan mengetahui pola distribusi penyebaran 

sendimen, maka dapat dilakukan penanganan dini untuk mengatasi permasalahan 

sendimentasi di Waduk Sutami Karangkates. 

Mengingat kerugian yang diakibatkan oleh sedimen yang masuk ke dalam 

waduk, maka perlu dilakukan analisa serta evaluasi distribusi sedimen pada waduk 

Sutami Karangkates. Metode yang dilakukan dalam analisa distribusi sendimen 

yaitu Empirical Area Reduction Method dan Area Increment Method. Kedua 

metode tersebut dirasa sesuai karena kedua metode tersbut didasarkan pada 
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perbandingan antara dua lengkung kapasitas waduk dengan lengkung kapasitas 

hasil perhitungan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa perkiraan volume dan distribusi sedimen di waduk Sutami 

Karangkates dengan menggunakan metode Empirical Area Reduction 

Method dan Area Increment Method? 

2. Berapa elevasi dasar waduk baru (new zero elevation) setelah ada sedimen 

dengan menggunakan Empirical Area Reduction Method dan Area 

Increment Method? 

3. Metode apakah yang sesuai diantara Empirical Area Reduction Method dan 

Area Increment Method untuk memprediksi distribusi sedimen di waduk 

Sutami Karangkates 

 

1.3.Batasan Masalah 

1.  Obyek studi difokuskan pada Waduk Sutami Karangkates. 

2. Penentuan laju sendimentasi waduk berdasarkan data amatan tahun 2009-

2013 (Echo Sounding, Inflow, Lengkung Kapasitas Waduk, Karakteristik 

Sendimen) 

3. Analisa pola distribusi sendimen di waduk Sutami Karangkates 

menggunkan metode Empirical Area Reduction Method dan Area 

Increment Method 
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1.4. Tujuan Studi 

1. Mengetahui perbedaan ketebalan sedimen dari hasil prediksi dengan 

menggunakan metode Empirical Area Reduction Method dan Area 

Increment Method dan hasil pengukuran Echo Sounding tahun 2009 dan 

2013. 

2. Mengetahui metode yang sesuai diantara Empirical Area Reduction 

Method dan Area Increment Mehtod untuk memprediksi distribusi 

sedimen di waduk Sutami Karangkates. 

 

1.5. Manfaat Studi 

1. Mengetahui elevasi dasar waduk baru setelah ada sedimen. 

2. Mengetahui pola distribusi (penyebaran) sedimen di waduk Sutami. 

3. Sebagai masukan dalam perencanaan (planning and design), pengoprasian 

dan pemeliharaan waduk. 

4. Memberikan gambaran dalam memperkirakan kandungan sedimen dalam 

air yang masuk kedalam waduk dengan cepat dan murah. 

 


