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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Banjir dan genangan air merupakan salah satu permasalahan yang banyak 

terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Banjir dapat 

disebabkan oleh adanya penebangan hutan, tidak adanya daerah resapan, 

tersumbatnya saluran, dan juga tidak adanya sistem ataupun saluran drainase yang 

memadai di wilayah tersebut. Permasalahan banjir dan genangan seharusnya dapat 

ditangani dengan sebaik-baiknya.  

Di Kota Malang setiap musim hujan kerap mengalami banjir di beberapa 

daerah yang mengakibatkan genangan di permukaan jalan raya. Terutama di 

daaerah Kawasan Perumahan Sawojajar Permai yang terletak di Kelurahan 

Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Perumahan Sawojajar 

Permai Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungandang terdiri dari 500 unit 

rumah dan jumlah penduduk mencapai 2000 orang dengan luas area 9,1 hektar. 

Pada bulan Mei tahun 2016 di jalan Danau Toba mengalami genangan air sekitar 

5- 25 cm. Salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Kawasan tersebut karena 

fungsi dari drainase itu sendiri tidak efektif dan kondisi dimensi saluran yang 

kurang baik untuk menampung debit banjir kiriman di sekitar kawasan drainase, 

sehingga air hujan yang masuk ke saluran air tidak dapat masuk kemungkinan 

karena dimensi saluran yang kurang mencukupi untuk masuknya air hujan. Selain 

itu, disebabkan juga oleh intensitas hujan yang tinggi serta karena berkurangnya 

kapasitas saluran drainase akibat endapan sedimen pada dasar saluran sehingga 

tidak berfugsi lagi sesuai dengan kapasitas rencana awal darinase tersebut.  

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan 

merencanakan saluran drainase yang terdapat dikawasan Jl. Danau Toba, Jl. Selat 

Karimata, Jl. Selat Bali, Jl Selat Sunda Raya, Jl. Selat Sunda I, Jl. Selat Sunda II, 

Jl. Selat Sunda III, Jl. Selat Sunda IV, Jl. Selat Sunda V, Jl. Selat Sunda VI, Jl. 



2 
 

Selat Sunda VII, Jl. Selat Sunda dan Jl. Dirgantara I , supaya nantinya saluran 

drainase dapat berfungsi secara maksimal dalam mengurangi genangan yang 

terjadi pada ruas jalan tersebut sehingga terciptalah drainase yang baik dan 

berkualitas dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan 

bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Berapa besar debit air yang terjadi karena pengaruh air hujan di Kawasan 

Perumahan Sawojajar Permai? 

2. Berapa debit buangan air dosmetik yang terjadi di saluran eksisting ? 

3. Apakah dimensi saluran yang sudah ada di lokasi studi dapat menampung 

debit air yang terjadi karena pengaruh air hujan? 

4. Berapakah kapasitas saluran drainase yang akan direncanakan apabila 

saluran drainase eksisting tidak dapat menampung debit air yang terjadi 

karena pengaruh air hujan? 

 

1.3 Tujuan    

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, perencanaan ini memiliki maksud dan 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui debit air yang terjadi karena pengaruh air hujan di 

kawasan Perumahan Sawojajar Permai  

2. Untuk mengetahui debit buangan air dosmitik yang terjadi di saluran 

drainase eksisting. 

3. Untuk mengkaji kapasitas saluran drainase eksisting yang terjadi di lokasi 

studi. 

4. Untuk merencanakan kapasitas saluran drainase dikawasan Perumahan 

Sawojajar Permai. 
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1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab banjir dan genangan di kawasan Perumahan Sawojajar 

Permai. 

2. Didapatkan alternatif penanggulangan banjir dan genangan akibat debit hujan. 

3. Masyarakat dapat mengerti penyebab banjir dan genangan yang 

mengakibatkan jalan di sekitar tempat penduduk rusak akibat air yang 

mengenang di jalan raya, dan masyarakat juga dapat mengantisipasi agar 

tidak terjadi banjir dan genangan lagi disekitar rumah mereka. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat waktu yang diberikan begitu terbatas, maka diperlukan adanya 

batasan masalah untuk memaksimalkan skripsi ini. Adapun batasan masalah dari 

latar belakang di atas adalah sebagai berikut  : 

1. Evaluasi dan perencanaan drainase dilakukan di kawasan Perumahan 

Sawojajar Permai Kelurahan Lesanpuro Kota Malang. 

2. Untuk data hujan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya hanya  

mengambil data hujan dengan jangka waktu 10 tahun.  

3. Periode kala ulang yang digunakan adalah 5 tahun. 

4. Menghitung debit rencana saluran di kawasan Perumahan Sawojajar Permai 

Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang. 

5. Menghitung debit dari daerah lain yang masuk ke Kawasan Perumahan 

Sawojajar Permai Kelurahan Lesanpuro Kota Malang. 

6.  Menghitung kapasitas dan merencanakan dimensi saluran di kawasan 

Perumahan Sawojajar Permai Kelurahan Lesanpuro Kota malang. 

7. Tidak menghitung analisa biaya. 

 


