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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia yang dikaruniahi dengan luas total 5.193.250 km2 yang mencakup 

daratan dan lautan, menjadikannya negara terluas ke 7 didunia serta menduduki 

peringkat terluas ke 2 dari negara-negara Asia. Luas daratan yang dimiliki ialah 

1.919.440 km2, dengan demikian lebih dari 1/3 dari luas total wilayah Indonesia 

merupakan daratan. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 9,26% dari 

keseluruhan luas Indonesia merupakan pulau Sulawesi dengan total luas 177.265,59 

km2 dengan jumlah pulau sebanyak 1.696 pulau. Sulawesi Utara sendiri memiliki luas 

13.851,64 km2 atau sebesar 0,72% dari total luas seluruh negara Indonesia dengan 668 

buah pulau (BPS, 2015). 

Kebutuhan akan air menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi setiap mahluk hidup 

di muka bumi dan pada hakekatnya,  air yang ada di bumi tidak akan pernah habis, ini 

disebabkan karena jumlah air tidak pernah berkurang ataupun bertambah. Setiap air 

yang digunakan akan kembali ke alam dalam jumlah yang sama baik secara utuh 

ataupun dalam bentuk hasil pembuangan yang dilakukan mahluk hidup. Pada era 

modern seperti sekarang ini, kebutuhan akan air semakin meningkat sedangkan 

ketersediaannya semakin berkurang khususnya  di daerah-daerah tertentu. Ini 

disebabkan karena tidak adanya tempat penyimpanan air yang dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari akibat aliran bawah tanah yang beralih menjadi aliran 

permukaan karna proses penyerapan yang terhambat yang berakibat pada kelebihan 

volume air pada musim penghujan dan kurangnya air pada musim kemarau. Makin 

padat suatu tanah makin tinggi kerapatan lindak, yang berarti makin sulit meneruskan 

air (T., Lubis, & Supriadi, 2013) 

Daerah Bolaang Mongondow sendiri khususnya Dumoga Barat memiliki lahan 

pertanian seluas 2.712 Ha yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam oleh warga 

sekitar. Namun terdapat beberapa masalah yang sering kali dihadapi oleh para petani 

seperti (a) Ketersediaan air irigasi yang kurang mencukupi terutama lahan sawah di
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 posisi bawah/jauh dari saluran irigasi; (b) Banjir musiman, terutama di daerah 

berbatasan dengan perbukitan (Pertanian, 2015). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan maka diperoleh beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Berapakah Tampungan Efektif yang dibutuhkan embung berdasarkan 

kebutuhan air penduduk? 

b. Berapakah Debit Banjir selama 100 tahun (Q100) untuk mendesain tubuh 

embung?    

c. Berapakah Dimensi pembangunan embung dan bangunan pelimpah yang sesuai 

kebutuhan? 

d. Bagaimana Kestabilan tubuh embung yang dibangun? 

 

 

1.3 Maksud dan tujuan 

Apabila mengacu pada rumusan masalah yang dimiliki, maka didapat sebuah 

tujuan sebagai berikut: 

a. Menghitung tampungan efektif dari data kebutuhan irigasi dan domestik warga 

sekitar pembangunan embung 

b. Menghitung tampungan mati yang terjadi akibat sedimentasi 

c. Menghitung debit normal yang akan dialirkan melalui bangunan intake 

d. Menghitung debit banjir rancangan untuk mendesain bangunan pelimpah 

e. Menganalisa dimensi pembangunan embung dan bangunan pelimpah yang 

direncanakan 

f. Menganalis kestabilan tubuh embung yang direncanakan 

 

1.4 Manfaat 

Penyusunan tugas akhir ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif 

sebagai berukut: 
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1. Pada penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah 

rujukan dan sumber informasi yang valid untuk proses pengolahan air yang 

dikhususkan kepada daerah Uuwan itu sendiri. 

2. Dapat dinilai sebagai sebuah masukan kepada dinas dan instansi terkait 

3. Menambah pengetahuan para pembaca khususnya pada bidang hidrologi 

4. Sebagai pemenuh persyaratan kelulusan bidang teknik sipil Universitas 

Muhammadiyah Malang 

 

1.5 Batasan Masalah 

Perencanaan Embung yang coba direncanakan sebagai tugas akhir ini berbatas 

kepada beberapa hal yakni: 

a. Embung yang direncanakan ditinjau terbatas pada embung Desa Uuwan, 

Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongodow Provinsi Sulawesi 

Utara 

b. Perhitungan yang dilakukan tidak mencakup kepada perhitungan RAB 

Analisa dampak lingkungan tidak termasuk dalam pembahasan 


