
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan manusia salah satu elemen terpenting dari udara dan tanah 

ialah adanya air. Namun semakin bertambahnya jumlah manusia yang tinggal di 

bumi mengakibatkan kebutuhan air juga ikut meningkat. Sedangkan ketersediaan 

air dapat dikatakan dalam keadaan konstan atau tetap, tak berkurang ataupun 

bertambah mengingat siklus perputaran air. Dengan kondisi demikian berbagai 

usaha pelestarian air agar kebutuhan setiap manusia dapat tercukupi pun dilakukan 

dengan membangun sebuah bangunan penahan air dalam jumlah besar. Bangunan 

tersebut ialah sebuah bendungan. Dalam pembangunan bendungan, diperlukan 

analisa stabilitas tubuh bendungan terhadap berbagai kondisi agar bendungan yang 

direncanakan aman dan sesuai dengan usia guna yang telah direncanakan. 

Sebelum Bendungan Tugu dibangun, pemenuhan kebutuhan air irigasi 

dilakukan dengan mengambil air dari Sungai Keser, namun pemenuhan kebutuhan 

air irigasi kurang maksimal karena pengambilan air dari Sungai Keser dilakukan 

dengan sistem pompa. Bendungan Tugu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air 

irigasi daerah irigasi (DI) Tugu dengan luas areal 1.106 ha, dan memenuhi 

kebutuhan air baku di Desa Nglinggis, Pucang Anak, Dermosari, Winong dan 

Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dengan proyeksi jumlah 

penduduk pada tahun 2042 adalah 19.589 jiwa. 

Bagian paling penting dari bendungan adalah tubuh bendungan (main dam) 

karena secara garis besar tubuh bendungan adalah penahan rembesan air ke arah 

hilir serta penyangga tampungan air tersebut. Dalam perencanaan bendungan 

urugan tanah, terutama bendungan urugan tipe zonal (inti miring) seperti pada 

Bendungan Tugu ini, analisa desain zona-zona penyusun tubuh bendungan sangat 

dibutuhkan. Besar ketebalan zona-zona tubuh bendungan inilah yang nantinya akan 

mempengaruhi besarnya rembesan dan nilai keamanan stabilitas bendungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui permasalahan yang akan 

dibahas pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Berapa dimensi tubuh bendungan urugan tipe inti miring pada Bendungan 

Tugu Trenggalek? 

2. Bagaimana kontrol stabilitas rencana tubuh bendungan urugan tipe inti miring 

pada Bendungan Tugu Trenggalek? 

1.3 Batasan Masalah 

Ditinjau dari rumusan masalah tersebut diatas dapat diketahui batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan Metode Irisan Bidang Luncur Bundar untuk analisa stabilitas 

lereng bendungan, dan menggunakan software GeoStudio/Slope-W 2018 

sebagai kontrol perhitungan manual. 

2. Tidak menghitung Analisa ketersediaan material yang tersusun dalam tubuh 

Bendungan Utama Tugu, karena keterbatasan data dalam penyelesaian tugas 

ini. 

3. Hanya menghitung Stabilitas lereng dan rembesan pada tubuh bendungan dan 

tidak menghitung penurunan pondasi pada tubuh bendungan karena 

keterbatasan data yang didapat. 

4. Tidak membahas Analisa hidrologi, ekonomi, social dan budaya untuk 

membatasi permasalahan yang ada pada tugas ini. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui berapa dimensi  Tubuh Bendungan Tugu menggunakan tipe 

urugan dengan inti miring. 

2. Untuk mengetahui keamanan Tubuh Bendungan Tugu menggunakan tipe 

urugan dengan inti miring. 
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1.5 Manfaat 

Perencanaan tubuh bendungan ini dilakukan untuk mengetahui keamanan 

konstruksi bangunan bendungan yang direncanakan dengan menggunakan beda tipe 

inti dari studi terdahulu yaitu menggunakan tipe inti miring. 

 

 

 


