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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Air merupakan kebutuhan pokok manusia di muka bumi ini, dipastikan jika

tidak ada air, kehidupan yang ada di muka bumi ini juga akan musnah. Dan pada

hakikatnya air yang ada dipermukaan bumi tidak akan pernah habis atau yang

biasa kita kenal dengan air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui,

namun yang menjadi masalah kita saat ini adalah kurangnya kebutuhan air baku,

untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk irigasi di saat musim kemarau. Padahal

pada saat musim penghujan air sangat melimpah, namun seringkali menyebabkan

bencana. Alternatif pemecahan masalah yaitu adanya manajemen pengelolaan air

yang baik sehingga air yang melimpah saat musim penghujan bisa dimanfaatkan

dan dikelola, sehingga pada saat musim kemarau ketersediaan air baku tidak sulit

dicari. Pengelolaan sumber daya air ini bisa berupa pembangunan teknis seperti

pembangunan bendungan, bendung , dan embung.

Pengelolaan ini juga yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung, yaitu

dengan pembangunan embung, yang dapat menampung air saat musim penghujan.

Salah satu tempat yang sering dilanda kekurangan air baku pada saat musim

kemarau berkepanjangan adalah desa Kates, kecamatan kauman, Tulungagung.

Desa Kates mempunyai luasan 6,54 km2 (21,18%) dari Kecamatan Kauman.

Lokasi rencana embung Kates terletak diwilayah Kecamatan Kauman Kabupaten

Tulungagung lebih kurang 15 Km dari kota Tulungagung, untuk mencapai lokasi

dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 (empat). Jumlah penduduk Desa Kates

4046 orang dengan tingkat kepadatan 625. Sedangkan kondisi daerahnya terdiri

dari 10 Ha sawah dengan pengairan teknis dan 63,20 ha sawah ½ teknis’. Tanah

lainnya berupa 145,10 ha tegalan, 30,2 ha hutan negara, 16,50 ha pekarangan &

bangunan. Luas daerah tanah kering 580,60 ha. (sumber : Direktorat Jendral

Sumber Daya Air BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS)

Dengan mempertimbangkan desa kates membutuhkan pengelolaan air untuk

memenuhi kebutuhan air baku sehari-hari, dengan ini perlu pembangunan
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embung. Tugas akhir ini bertujuan merencanakan konstruksi bangunan air

(embung) yang berfungsi untuk menampung air hujan yang berlebih dan

mengalirkan saat dibutuhkan. Dan dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan

warga di desa kates.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bebrapa

masalah antara lain:

a. Berapakah Q50 yang akan digunakan dalam pelimpah ?

b. Berapakah dimensi embung dan dimensi bangunan pelimpah?

c. Bagaimana kestabilan tubuh embung?

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian memiliki tujuan

sebagai berikut:

a. Menganalisa debit Q50 yang akan digunakan dalam pelimpah

b. Menganalisa dimensi embung dan dimensi bangunan pelimpah

c. Menganalisa kestabilan tubuh embung.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan tugas akhir dapat menjadi sumber informasi dan sebagai

referensi untuk pengelolaan sumber daya air, khususnya di kabupaten

Tulungagung.

2. Menjadi suatu masukan kepada dinas terait, apabila studi perencanaan ini

memenuhi kriteria.

3. Dapat menambah wawasan pembaca khusunya di bidang keairan.
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1.5 Batasan Masalah

Dalam tugas akhir ini, kami tidak akan membahas menganai :

a. Bangunan yang ditinjau adalah Embung Kates, dusun Kebonduren, desa

Kates, Kec Kauman, Kab Tulungagung

b. Tidak melakukan perhitungan stabilitas spillway

c. Tidak melakukan perhitungan bangunan pengambilan

d. Perencanaan embung hanya untuk kebutuhan air baku, tidak termasuk

irigasi

e. Tidak melakukan perhitungan RAB

f. Tidak melakukan perhitungan sedimentasi

g. Tidak membahas analisa dampak lingkungan




