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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Dengan negara  agraris yang membutuhkan sistem pengaiaran yang baik maka,  

Indonesia  menjadi Negara yang sangat tergantung pada supplay air yang terus 

menerus. Fenomena banjir yang terjadi memang tidak dapat dihindari, namun 

untuk mengurangi dampak dari banjir, dapat dilakukan beberpa penanggulangan 

atau solusi dari semua permasalahan yang terjadi diantaranya bendungan. 

Bendungan  adalah  sebuah bangunan  yang melintang  sungai,  yang berfungsi  

untuk  meninggikan  muka  air  sungai yang megalir,  selain  itu pemanfaatan  dari 

bendungan  dapat dipergunakan untuk keperluan  sektor-sektor  yang menyangkut 

terhadap kebutuhan air,  dalam hal ini  pembangkit tenaga listrik  ataupun  saluran   

irigasi  sawah  ataupun  perkebunan. Bendungan  juga dapat  dilengkapi  dengan  

pintu  air sebaga bagian dari bendunganm yang  dapat dioperasikan  buka  dan  tutup  

sesuai dengan kebutuhan,  ataupun  secara terus-menerus  untuk memenuhi 

kebutuhan yang dibutuhkan.   

Dikabupaten karanganyar jawa tengah terdapat bendungan dengan kapasitas air 

9,15 juta meter kubik. Pada bendungan ini akan mengairi irigasi seluas 4.680 hektar 

lahan persawahan dan pertanian disekitar kabupaten seragen. Selain untuk 

pertanian bendungan ini dapat menjadi sumberair baku untuk masyarakat dengan 

debit air 200 liter air/detik dengan jumlah 200.000 jiwa yang akan mendapatkan 

air. dan dapat sebagai sumber pembangkit listrik mikrohidro 0,2 MW . 
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Menurut Entatarina  Simanjuntak  (2010),  pintu  air  adalah pintu/bangunan  yang 

dapat atau  berfungsi  untuk  mengatur  debit , volume dan ketinggian  air. Pintu air 

juga dapat  dipasang  pada  waduk  atau bendungan air atau diujung saluran, yang 

berhubungan dengan sungai. Untuk mengatur debit yang akan mengalir keluar maka,  

dari bendungan ada beberapa cara  mekanik yang digunakan untuk membuka pintu air. 

Pintu air ada yang digerakkan menggunakan perbandingan gigi untuk membuka 

atau mengangkat. Selain menggunakan roda gigi dapat menggunakan tali yang 

digerakkan oleh motor dengan sistem crane. Terdapat beberapa komponen dalam 

sistem crane agar crane dapat mengangkat pintu air yang mempunyai berat 5,5 ton. 

Dari uraian diatas maka kami mengambil judul Perancangan crane pengangkat pintu 

pengelak waduk gondang karanganyar jawa tengah. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan penjelasan diatas mengenai pintu air bendungan dapat disimpulkan untuk 

dijadikan permasalahan diantaranya: 

1. Bagaimana mendesain crane pengangkat pintu air,  

2. Bagaimana kecepatan pengangkatan pintu air, 

3. Bagaimana desain transmisi yang digunakan.  

1.3 Tujuan perancangan  

Tujuan  dari  pembuatan  perancangan  ini adalah :  

1. Untuk mendapatkan desain crane pengangkat pintu air,   

2. Mengetahui kecepatan pengangkatan pintu air, 
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3. Mengetahui desain transmisi yang digunakan.  

1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan crane pengangkat pintu pengelak agar sebagai sumber 

atau sebagai acuan untuk mengembangkan atau membangun baru sistem penggerak 

yang digunakan untuk membuka pintu pada waduk. 

1.5 Batasan Masalah  

1. Berat dari pintu seperti dilapangan sebesar 5 ton  

2. Pengangkatan dilakukan pada saat pintu benar – benar posisi didasar  
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1.6 Konsep desain  

 

 

 


