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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur. 

Kabupaten Trenggalek terletak di bagian selatan dari wilayah propinsi Jawa Timur. 

Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24’ hingga 112° 11’ bujur timur dan 70° 63’ 

hingga 80° 34’ lintang selatan. Kabupaten Trenggalek memiliki 28 sungai dengan 

panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km, salah satunya adalah Sungai Bagong. Sungai 

Bagong merupakan bagian dari Sungai Ngasinan, yang bermuara di hulu Sungai 

Ngasinan yang berfungsi menampung limpasan sungai air disekitarnya.  

Sungai yang memiliki banyak tikungan berkelok- kelok disebut dengan sungai 

meander. Sungai Bagong merupakan sungai yang bertipe meander, dengan badan sungai 

yang berkelok secara teratur. Kondisi morfologi sungai seperti ini menyebabkan luapan 

air pada saat musim hujan, terutama pada lokasi meander dekat muara Sungai Ngasinan 

akibat terhambatnya aliran. 

Pada tahun 2016 dilaksanakan penulusuran Sungai Bagong yang berlokasi di 

dekat muara Sungai Ngasinan. Pada lokasi ini sering terjadi luapan air karena 

terhambatnya aliran Sungai Bagong yang akan masuk ke Sungai Ngasinan. Penelusuran 

ini diharapkan dapat mengatasi hambatan aliran Sungai Bagong yang akan masuk ke 

Sungai Ngasinan sehingga dapat mengurangi potensi banjir di Kabupaten Trenggalek. 

Dalam penelurusuran ini didapat perencanaan sudetan Sungai Bagong. 

Dalam perencanaan sudetan diperlukan perencanaan bangunan krib. Krib adalah 

bangunan yang berfungsi untuk mengatur arah aliran, memperlambat arus pada belokan 

sungai, dan melindungi tebing sungai dari pukulan air. Perlindungan dengan 

menggunakan krib dapat dipasang pada sebelum dan setelah belokan sungai. Untuk 

menghindari tebing dari pukulan air dan mengatur arah aliran maka pada Sudetan Bagong 

akan dilakukan perencanaan bangunan krib. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari urian latar belakang di atas penulis mengankat permasalahan sebagai dasar 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola aliran yang terjadi pada Sudetan Sungai Bagong Kabupaten 

Trenggalek? 

2. Berapa dimensi krib yang harus direncanakan sesuai dengan kondisi Sudetan 

Sungai Bagong Kabupaten Trenggalek? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan- batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Data hujan, yang didapat pada Stasiun Bagong dan Stasiun Bendungan, stasiun 

Tugu, stasiun Prambon, stasiun Pule menggunakan kala ulang 10 tahun. 

2. Analisis dilakukan dengan bantuan software HEC RAS ( Hydrologic Engineering 

Center River Analysis System ) 5.0.5 dengan model aliran 1 dimensi. 

3. Krib yang digunakan jenis impermeable ( Bronjong). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui pola aliran yang terjadi pada Sudetan Sungai Bagong Kabupaten 

Trenggalek 

2. Mengetahui dimensi krib yang sesuai dengan pola aliran pada Sudetan Sungai 

Bagong Kabupaten Trenggalek. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis mengharap penelitian ini memilik manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan refensi kepada Kabupaten Trenggalek untuk perencanaan bangunan

pengarah dan pengendali aliran. 

2. Memberikan referensi untuk para Mahasiswa yang melakukan penelitian.

3. Memberikan informasi tentang bangunan pengarah dan pengendali aliran.
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