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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sungai Gunting adalah anak sungai Brantas yang berada di Kabupaten 

Jombang. Sungai Gunting memiliki Panjang  41,886 km dan luas area 326,31 

km2. Nama Kali gunting berasal karena titik pertemuan tiga  yang berada pada 

DAS Sungai gunting yang berada di Kabupaten Jombang. Kondisi Sungai gunting 

pada saat ini sangat memprihatinkan, hal ini dikarenakan di daerah hulu banyak 

area yang semula adalah resapan air di alih fungsikan menjadi pemukiman dan 

perumahan warga, oleh sebab itu pada saat musim hujan debit air yang besar tidak 

dapat tertampung lagi oleh Sungai Gunting dan menggenangi pemukiman, dan 

persawahan yang terdapat di sekitar aliran sungai.  

Pada penelitian sebelumnya “Studi Perencanaan Normalisasi Sungai Kali 

gunting di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”(Dodi Jaya Gunawan. 

2013) telah direncanakan pada beberapa titik pada 300 m dari pertemuan tiga 

sungai di Kabupaten Jombang yang sering mengalami banjir untuk dilakukan 

normalisasi, dengan data hujan dari tahun 1994 sampai 2009, tetapi pada tahun 

2010 sampai 2015 banjir masih terjadi bahkan lebih parah dari tahun – tahun 

sebelumnya. 

Banjir yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan Sungai Gunting untuk 

menampung debit aliran air. Beberapa daerah yang rawan terkena dampak banjir 

Sungai Gunting adalah Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Mojoagung, 

terlebih di kecamatan Mojoagung Sungai Gunting bertemu dengan Sungai Catak 

Banteng dan Sungai Pancir alur ini merupakan alur alami sungai namun telah 

mengalami pendangkalan karena sedimentasi dan penyempitan karena bangunan 

pemukiman penduduk. 

Untuk mengurangi resiko terjadinya kerusakan dan kerugian akibat 

terjadinya banjir dibutuhkan upaya pengendalian banjir baik secara struktural 
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ataupun dengan cara non struktural. Salah satu upaya penanggulangan banjir 

adalah dengan normalisasi. Normalisasi adalah pengembalian fungsi dasar dari 

sungai itu sendiri dari pendangkalan ataupun penyempitan sungai. Begitupula 

yang akan dilakukan pada penelitian kali ini yaitu perencanaan pada titik – titik 

yang mengalami banjir dan bagaimana cara penanggulangan yang tepat, apakah 

hanya memerlukan pengerukan atau perlu untuk membuat tanggul agar tidak 

terjadi limpasan. 

Hal itulah yang melatar belakangi untuk pengambilan studi normalisasi pada 

aliran DAS kembali, yang dimulai pada pertemuan tiga sungai antara Sungai 

Gunting, Sungai Pancir dan Sungai Cetak Banteng sampai 6.15 km menuju hilir 

yaitu Sungai Brantas dengan data hujan dari tahun 2003 sampai 2015 dan luasan 

area yang lebih besar yaitu 326,31 km2. Dengan judul “ Normalisasi Sungai 

gunting untuk penanggulangan banjir di Kecamatan Mojoagung Kabupaten 

Jombang”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan perencanaan dalam 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah debit banjir rencana 10 tahun (Q10) yang terjadi? 

2. Bagaimana debit rencana 10 tahun (Q10) terhadap kapasitas tampungan 

sungai Gunting Kabupaten Jombang ? 

3. Bagaimana rencana normalisasi Sungai Kaligunting untuk 

penanggulangan banjir ? 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari studi tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui debit banjir rencana yang terjadi Q10 tahun (Q10). 

2. Mengetahui kapasitas tampung  Kali gunting Q10 tahun (Q10). 

3. Didapatkan metode untuk normalisasi Sungai Gunting untuk 

menanggulangi banjir. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari studi tugas akhir ini adalah :  

Manfaat dari dilakukannya analisis tugas akhir ini diharapkan dapat mengetahui 

penyebab terjadinya banjir yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Jombang dan 

cara penanggulangannya. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

Ruang Lingkup dan batasan masalah dalam perencanaan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data aspek sosial dan biaya tidak menjadi pembahasan. 

2. Batas pengukuran panjang Kali Gunting yang digunakan dalam Tugas 

Dari pertemuan tiga sungai sampai ke pertemuan sungai Brantas. 

3. Menggunakan debit banjir rencana (Q10) dengan periode kala ulang 10 

tahun (Q10). 

4. Menggunakan data hujan dari tahun 2003 sampai 2015. 

 


