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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Kecamatan Blimbing merupakan salah satu bagian dari kota Malang yang luas 

wilayahnya 17,80 km2. Dan terdiri dari 11 kelurahan diantaranya, Kelurahan 

Arjosari, Bale Arjosari, Blimbing, Bunulrejo, Jodipan, Kesatrian, Pandanwangi, 

Polehan, Purwantoro, Purwodadi. Wilayah tersebut merupakan daerah dataran 

tinggi antara 440-525 dari permukaan laut. 

 Untuk system drainase pembuangan akhir pada kecamatan Blimbing sebagian 

besar banyak memanfatkan sungai. Adapun sungai-sungai yang melintas pada 

wilayah tersebut diantaranta yaitu: Kali Lowokwaru, Kali Purwantoro, Kali Kajar, 

Kali sumpil, dan Kali Mewek. Sedangkan system drainase skunder/tersier rata-rata 

menggunakan pola saluran tertutup dan saluran terbuka. 

 Pada tahun 2010-2014 dalam ringkasan eksekutif penyususnan naskah 

akademis dan rancangan peraturan walikota tentang rencana induk system drainase 

Kota Malang menjelaskan bahwa konsdisi DPS purwantoro pada wilayah tertentu 

terjadi banjir/genangan yang di akibatkan kapasitas tampungan tidak memadai. 

Pada tahun 2015 dalam peta dan kjian resiko bencana pada 5 kecamatan di kota 

malang, terdapat tanda genangan banjir sekitar jl.SP. Sudarmo. Dan dari hasil 

wawancara diberbagai titik jalan: jl.Sp. Sudarmo, jl. Karya timur, jl. Tenaga timur, 

jl. Industri timur, jl. Ciliwung, terjadi genangan/banjir ± 5-20cm 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengevaluasi kemampuan 

saluran drainase pada kawasan Kecamatan Blimbing Kota Malang khususnya 

wilayah studi untuk menampung debit rencana kala ulang 2 tahun untuk saluran 

tersier dan 5 tahun untuk saluran skunder. Dari hasil evaluasi dapat direncanakan 

beberapa segmen penampang saluran yang perlu direncanakan ulang dimensi 

salurannya agar dapat mengendalikan banjir sesuai kala ulang yang telah 

direncanakan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari hasil pengamatan yang di jelaskan di atas, maka bisa di ambil rumusan 

maslah sebagai berikut: 

1. Dengan debit rancangan dengan kala ulang 2 tahun untuk saluran tersier 

dan 5 tahun untuk saluran skunder, berapakah debit yang dihasilkan pada 

daerah studi? 

2. Dari penentuan debit rancangan di atas, bagaimanakah hasil evaluasi pada 

kapasitas saluran drainase pada saat ini? 

3. Berapakah besaran dimensi yang dibutuhkan pada saluran existing 

sehingga memenuhi debit rancangan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan batasan masalah, hal ini dikarenakan 

wilayah studi sangat luas dan banyaknya jaringan drainase yang terdapat pada 

daerah tersebut. Adapaun batasan masalah akan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Evaluasi kondisi kinerja sistem drainase dari Jl. Karya Timur sampai ke 

timur di Jl. SP Sudarmo dan dari Jl. LA sucipto sampai ke setalan di Jl. 

Citandui. 

2. Menganalisa dimensi dan kapasitas saluran drainase yang ada pada saat ini 

dalam memenuhi kebutuhan debit buangan yang terjadi di wilayah studi. 

3. Data curah hujan yang digunakan dari Stasiun Blimbing ialah 10 tahun dari 

tahun 2008-2017. 

 

1.4. Tujuan 

Studi ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui:  

1. Besarnya nilai curah hujan dengan kala ulang 2 tahun dan 5 tahun. 

2. Besarnya nilai debit banjir rancangan yang telah dipaparkan dalam rumusan 

masalah. 

3. Untuk mengevaluasi dan mendimensikan ulang system jaringan drainase 

yang ada saat ini. 
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1.5. Manfaat  

 Dalam hasil penulisan skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pemerintah setempat mengenai system jaringan drainase 

dengan kala ulang tertentu, sehingga ada tanggapan dalam evaluasi saluran 

buangan yang ada pada saat ini di wilayah yang telah di paparkan dalam Batasan 

Masalah. 

 Untuk penulis dapat di jadikan pengalaman dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terkait dengan system jaringan drainase perkotaan, dan bisa 

dijadikan pembelajaran dalam hal perencanaan berkelanjutan pada tata guna lahan 

yang ada pada saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


