
 

 

1 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang saat ini sedang fokus 

terhadap penyusunan dan pematangan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-

2031 yang didalamnya RTRW tersebut adanya rencana dalam mempersiapkan 

menjadi kawasan perkotaan. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwasannya dalam 

merencanakan kawasan perkotaan didahulukan pertimbangan dari segi struktur 

ruang yang dapat ditinjau dari sistem jaringan prasaran salah satunya yakni 

mengenai jaringan jalan. Akan tetapi, dalam dokumen rencana umum jaringan 

jalan pada Kabupaten Pringsewu tahun 2020 telah terdapat rencana jaringan jalan 

pada Kabupaten Pringsewu. Sehingga dalam penelitian ini melihat dari segi 

pelengkap jaringan jalan yakni saluran drainase. 

Dalam RTRW tersebut Kecamatan Pringsewu sebagai perkotaan menaungi 

kelurahan atau dapat dikatakan kawasan perkotaan dibawahi langsung oleh 

kelurahan yang mana dalam indikasi program setelah dilakukan monitoring 

terhadap evaluasi pemanfaatan ruang guna mengetahui kinerja program-program 

yang telah terlaksana serta dalam dokumen monitoring yang tertuang dalam 

dokumen evaluasi pemanfaatan ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman 

Rakyat Kabupaten Pringsewu tahun 2015-2020 bahwasannya dari beberapa 

program baik dari pola ruang ataupun struktur, program saluran drainase dari 

tahun 2015-2020 memiliki tingkat kualitas yang lebih rendah dengan persentase 

50% yang berarti tidak berkualitas. Hal ini diperkuat berdasarkan Permen ATR 

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi bahwasannya 

program dengan presentase kurang dari 50% dapat dinyatakan tidak berkualitas 

yang mana dari 4 program saluran drainase hanya 2 program yang terlaksana yang 

membuat kinerja saluran drainase kurang optimal. 



2 

 

 

 

Menurut Eni Muslinah (2019,Agustus 17) daerah aliran sungai di Kabupaten 

Pringsewu terletak dibagian hilir yang berasal dari wilayah tangkapan air 

Kabupaten Tanggamus yang mana daerah aliran sungai bagian hilir dalam Permen 

No.39 pasal 1 dan pasal 2 tahun 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai 

merupakan daerah kiriman banjir atau akhir muara sungai dari bagian hulu yang 

memiliki kondisi topografi yang cendrung datar hingga landai dengan curah hujan 

yang tinggi. Seperti halnya Kabupaten Pringsewu berada pada kelerengan yang 

relatif datar dengan curah hujan yang tinggi. Menurut Hartadi (2009) daerah datar 

memiliki kesulitan dalam pelimpasan atau pembuangan air limbah sehingga air 

cendrung melambat dalam mengaliri ke saluran drainase. Sehingga menyebabkan 

adanya bencana banjir serta genangan di beberapa daerah di Kawasan Perkotaan 

akibat kurang berfungsinya saluran drainase perkotaan dalam mengeringkan air 

permukaan. Hal ini diperkuat berdasarkan informasi yang didapatkan dari 

lampost.co yakni, pada bulan Februari 2021 terjadi bencana banjir di sejumlah 

kecamatan seperti Kecamatan Gading Rejo serta Kecamatan Ambarawa akibat 

meluap serta terjadi banjir kiriman dari sungai Way Mincang yang berasal dari 

Kabupaten Pesawaran yang menggenangi rumah penduduk dengan ketinggian 

antara 10-30 cm dan menggenangi sebagian ruas jalan lintas barat dengan waktu 

genangan antara 2-3 jam. 

Apabila melihat dari kondisi iklim dan curah hujan di Kabupaten Pringsewu 

dengan meninjau data curah hujan dari bulan januari hingga bulan November Yng 

didapatkan dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Pringsewu yang terdapat 

dibawah ini: 

TABEL I. CURAH HUJAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2016 

Bulan Curah Hujan(mm) 

Januari 301 

Febuari 445 

Maret 442 

April 215 

Mei 197 

Juni 134 
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Bulan Curah Hujan(mm) 

Juli 96 

Agustus 68 

September 114 

Oktober 196 

November 350 

Sumber : Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika, 2016 

Berdasarkan data curah hujan di Kabupaten Pringsewu tahun 2016 sekitar 

bulan januari hingga November bahwasannya curah hujan di Kabupaten 

Pringsewu memili curah hujan sekitar 68 mm hingga paling tinggi  yakni 446 mm. 

Menurut Badan meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (2017) apabila melihat 

dari normal curah hujan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 

100 mm), menengah ( 100 – 300 mm), dan tinggi (300 – 500 mm), maka dapat 

dikatakan bahwasannya Kabupaten Pringsewu dapat dikategorikan menjadi 

kawasan dengan curah hujan yang tinggi.  

Menurut Wismarini & Ningsih (2010) bahwasannya sistem drainase perkotaan 

merupakan salah satu komponen prasarana perkotaan yang erat kaitannya dengan 

penataan ruang terutama dalam pengendalian atau kelebihan air pada suatu 

kawasan. Kelebihan air tersebut berupa air hujan, air limbah domestik atau 

perumahan maupun air limbah industri.  

Guna mencegah terjadinya bencana alam berupa genangan ataupun banjir pada 

daerah perkotaan, maka suatu sistem drainase perkotaan harus saling terhubung 

dan terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendalian bencana banjir kota atau 

kabupaten serta keadaan lingkungan daerah sekitar Direktorar Jenderal Cipta 

Karya, Departemen Pekerjaan umum (2007) dalam Sarbidi (2014). Maka dari itu, 

diperlukannya pengetahuan mengenai kelayakan sistem saluran drainase yang 

nantinya dapat dijadikan masukan terhadap perencanaan yang matang untuk 

mendukung rencana kawan perkotaan Pringsewu agar tidak menimbulkan suatu 

permasalahan kebencanaan dimasa yang akan datang.  
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1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Kabupaten Pringsewu saat ini tengah mempersiapkan adanya rencana 

kawasan perkotaan yang mana kawasan perkotaan berada pada kelerengan yang 

relatif datar serta daerah aliran sungai di Kabupaten Pringsewu terletak dibagian 

hilir yang berasal dari wilayah tangkapan air Kabupaten Tanggamus yang mana 

daerah aliran sungai bagian hilir merupakan daerah kiriman banjir dari bagian 

hulu. Kabupaten Pringsewu berada pada kelerengan yang relatif datar yang 

merupakan daerah yang memiliki kesulitan dalam pelimpasan atau pembuangan 

air limbah sehingga air cendrung melambat dalam mengaliri ke saluran drainase. 

Sehingga menyebabkan bencana genangan air dan banjir dibeberapa daerah pada 

kawasan perkotaan. 

Menurut Setiawan & Permana (2016) bahwasannya dengan bertambahnya 

pertumbuhan penduduk disuatu perkotaan atau permukinan maka semakin 

dibutuhkannya  saluran pembuangan air atau selokan yang nantinya dapat 

mendukung fungsi utama selokan sebagai tempat menampung air terutama pada 

kawasan perkotaan. Menurut Lucyana (2015) kualitas manajemen kota dapat 

dilihat dari kualitas sistem saluran drainase yang baik yakni dapat membebaskan 

kota dari genangan air atau banjir. 

Maka dari itu, guna mempersiapkan rencana kawasan perkotaan pringsewu 

dengan kualitas manajemen kota yang baik guna mencegah terjadinya 

permasalahan kebencanaan yang disebabkan oleh saluran drainase yang belum 

sesuai fungsinya pada rencana kawasan perkotaan, sehingga perlu diketahui 

terlebih dahulu mengenai kelayakan sistem saluran drainase pada Kawasan 

Perkotaan Pringsewu dengan memperhatikan ketersediaan serta kemampuan  

saluran drainase dalam menampung air buangan sehingga muncul pertanyaan 

studi penelitian ini yakni “Seperti apakah tingkat kelayakan sistem saluran 

untuk mendukung rencana Kawasan Perkotaan Pringsewu?”. 
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1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kelayakan sistem saluran 

drainase untuk mendukung rencana Kawasan Perkotaan Pringsewu dengan 

memperhatikan ketersediaan sebaran saluran drainase serta kemampuan 

menampung sistem saluran drainase yang dapat mempersiapkan Kawasan 

Perkotaan di Kabupaten Pringsewu nantinya. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

maka diperlukan beberapa sasaran penelitian untuk mendukung mencapainya 

tujuan diatas yakni sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi ketersediaan sistem saluran drainase untuk mendukung 

kawasan perkotaan pringsewu. 

2. Mengidentifikasi kuantitas saluran drainase untuk mendukung kawasan 

perkotaan pringsewu. 

3. Mengidentifikasi kelayakan sistem saluran drainase dengan memperhatikan 

standar saluran drainase untuk mendukung kawasan perkotaan pringsewu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bertujuan agar penelitian dapat memberikan manfaat 

teoritis atau yang berkaitan dalam ranah keilmuan perencanaan wilayah dan kota 

serta manfaat praktis yang berkaitan dengan penerapan di lapangan. Manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memperkaya ilmu 

mengenai teori mengenai kelayakan sistem saluran darinase yang ditinjau 

dari ketersediaan saluran drainase serta kemampuan saluran drainase 

dalam menampung debit air buangan dengan memperhatikan serta 

menggunakan standar saluran drainase pada kawasan perkotaan yang 

nantinya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang 

Perencanaan Wilayah dan Kota yang berkaitan dengan kelayakan saluran 

drainase. 
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2. Manfaat praktis dari penelitian ini yakni dapat memberikan masukan serta 

informasi mengenai kelayakan sistem saluran drainase pada rencana 

kawasan perkotaan Pringsewu yang nantinya informasi ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangkan dalam pembangunan dan perbaikan 

saluran drainase Kabupaten Pringsewu kurang lebih dalam kurun waktu 

menyesuaikan program pemerintah Kabupaten Pringsewu nantinya yang 

baru akan direncanakan tahun 2021 apabila tidak adanya kendala dan 

menyesuaikan dokumen rencana umum jaringan jalan 2020-2040 dan 

dalam mendukung kawasan perkotaan nantinya.  

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup spasial penelitian, ruang 

lingkup waktu penelitian dan ruang lingkup materi. Apabila melihat detail 

mengenai pengertian dari masing-masing ruang lingkup dapat dilihat dari materi 

penjelasan secara rinci mengenai ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

 

1.6.1 Ruang Lingkup Spasial Penelitian 

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini yakni Kawasan Perkotaan 

Pringsewu skala kabupaten dan terletak di Kabupaten Pringsewu yang 

merupakan salah satu kabupaten yang saat ini sedang fokus terhadap 

penyusunan serta pematangan Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012-

2032. Kawasan perkotaan Pringsewu meliputi  5 kecamatan dari 9 kecamatan 

yang terdapat yakni Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, 

Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Sukoharjo. 

Berikut adalah gambaran wilayah studi dalam penelitian ini. 
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Sumber: Hasil Olahan Peneliti,2021 

GAMBAR 1. PETA ADMINISTRASI KAWASAN PERKOTAAN PRINGSEWU 
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1.6.2 Ruang Lingkup Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 

massa Tugas Akhir berjalan yakni tahun ajaran 2020/2021 atau kurang lebih 

dalam kurun waktu bulan oktober hingga November tahun 2021 yang 

merupakan waktu penyusunan laporan, kemudian bulan Februari hingga 

maret tahun 2021 yang merupakan waktu pengambilan dan pengolahan data 

serta bulan musim penghujan. Adapun penggunakan data pendukung berupa 

data monitong evalusi pemanfaatann ruang terhadap kinerja saluran drainase 

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2015-2020. 

 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

 
Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 2. DIAGRAM RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL 

Ruang lingkup substansi pada penelitian ini yakni meninjau kelayakan sistem 

saluran drainase. Apabila meninjau dari kelayakan teknis menurut Susman (2017) 

terdapat beberapa kelayakan teknis baik dari lamanya genangan, kapasitas saluran, 

bangunan pelengkap dan pemeliharaan.  Akan tetapi, fokus penelitian guna 

mengidentifikasi kelayakan sistem saluran drainase dengan memperhatikan 

distribusi saluran drainase yang mengikuti kontur jalan raya. Serta meninjau dari 

segi kuantitas yakni lama genangan dan kapasitas saluran dengan memperhatikan 

debit limpasan air hujan dan air limbah yang terdistribusi alirannya.  
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Menurut Lucyana (2015) kualitas manajemen kota dapat dilihat dari kualitas 

sistem saluran drainase yang baik yakni dapat membebaskan kota dari genangan 

air atau banjir dengan meninjau dari segi distibusi seperti ketersediaan saluran 

drainase yang tersebar pada ruas jalan. Serta meninjau dari segi kuantitas dengan 

memperhatikan kemampuan saluran drainase dalam menampung debit limpasan 

serta air limbah pada saluran drainase. Adapun untuk memperkuat kualitas saluran 

drainase dapat mempertimbangkan data-data presedent, teori, standar, perhitungan 

serta pendapat stakeholder untuk mengetahui dan mengukur tingkat kelayakan 

sistem drainase di Rencana Kawasan Perkotaan dikarenakan stakeholderlah yang 

lebih mengetahui substansi yang peneliti butuhkan. 

 

1.7 Kerangka Pikir 

Setelah didapatkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran 

dari data diatas ini, maka akan memiliki beberapa keluaran yang nantinya dapat 

dibuat ringkasan serta rekomendasi terhadap penelitian berikutnya yang akan 

lebih mudah diliat apabila dibuat kerangka pikir seperti dibawah ini. 
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Sumber: Hasil Olahan Penliti,2021 

 

GAMBAR 3. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 
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Sumber: Hasil Olahan Penliti,2021 

  

GAMBAR 4. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 
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1.8 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki beberapa kesamaan dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal 

kriteria lokasi, sasaran, posisi variabel penelitian ataupun metode yang digunakan. 

Penelitian yang akan dilakukan mengenai kelayakan sistem drainase di Kabupaten 

Pringsewu menjadi kawasan perkotaan berskala kabupaten. Penelitian terkait 

memiliki kesamaan dari segi tema dan beberapa metodologi peneliatannya dengan 

penelitian dibawah ini : 

TABEL II.KEASLIAN PENELITIAN 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

1 

 

(Wismari

ni, 2010) 

dan 

(Ningsih 

D. H., 

2010) 

Analisis 

Sistem 

Drainase 

Kota 

Semarang 

Berbasis 

Sistem 

Informasi 

Geografi 

Dalam 

Membantu 

Pengambila 

Keputusan 

Bagi 

Penangan 

Banjir.  

Kualitatif dan  

Observasi 

1. Topografi 

Pengambilan 

Keputusan 

dalam 

penangan 

banjir di Kota 

semarang 

Kota 

Semarang 

2. 

Iklim/Cuaca 

3. Hidrologi 

4. Daerah 

Genangan 

5. Guna 

lahan dan 

Pengembang

an dimasa 

yang akan 

datang 

6. Sistem 

drainase 

yang ada 

2 

. 

(Herlamb

ang, 

2015) 

Evaluasi 

Kinerja 

Sistem 

Drainase 

Kinerja 

sistem 

drainase Di 

Wilayah 

1. 

Penampunga

n debit air 

pada saluran 

1. 

Mengidentifi

kasi Kondisi 

saluran 

Wilayah 

Jombang, 

Jawa 

Timur. 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Di Wilayah 

Jombang. 

Jombang 

menggunaka

n analisis 

deskriptif 

kualitatif  

drainase di 

Wilayah 

Jombang, 

Jawa Timur. 

drainase 

eksisting 

secara umum 

sistem 

drainase di 

Wilayah 

Kabupaten 

2. 

Penanganan 

yang harus 

dilakukan 

untuk 

mengatasi 

genangan 

Wilayah 

Jombang, 

Jawa Timur. 

2. 

Manganalisa 

Sementara 

Genangan 

yang terjadi 

pada prioritas 

rencana di 

wilayah 

Kabupaten 

3 
(Inggrit, 

2015) 

Evaluasi 

Kinerja 

Sistem 

Drainase 

Di Wilayah 

Pusat Kota 

Amurang 

Berdasarka

n Persepsi 

Masyaraka 

Deskriptif 

Evaluatif,Met

ode 

Pembobotan, 

Survey 

Lapangan, 

Wawancara 

1. Kinerja 

sistem 

drainase di 

Pusat Kota 

Amurang 

1. 

Mengevaluasi 

kinerja 

eksisting 

saluran 

drainase 

Pusat Kota 

Amurang 

yang meliputi 

koneksitas 

drainase, 

visual 

drainase dan 

Kelurahan 

yaitu 

Kelurahan 

Buyungon, 

Ranoyapo, 

Uwuran 1 

dan 2, Kota 

Kota 

Amurang,K

ecamatan 

Amurang,S

ulawesi 

Utara 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

aliran 

drainase. 

2. Peran 

pemerintah 

dan 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sistem 

drainase di 

Pusat Kota 

Amurang. 

2. 

Mengevaluasi 

sejauh mana 

peran 

pemerintah 

dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan 

sistem 

drainase di 

Pusat Kota 

Amurang 

4 

(Purnama 

dan 

Saputri, 

2016) 

Studi 

kelayakan 

Saluran 

Drainase 

Jalan 

Sultan 

Kaharuddin 

Km.02 

Kabupaten 

Sumbawa  

Metode 

Observasi, 

Metode 

Dokumentasi 

dan metode 

Literatur atau 

keperpustaka

an. (analisis 

hidrologi dan 

analisis debit 

limpasan) 

1. Curah 

Hujan  

2. 

Kependuduk

an 

3. Tata Guna 

Lahan 

4. Saluran 

Drainase 

eksisiting 

1. 

Mengidentifi

kasi kapasitas 

penampung 

saluran 

drainase di 

Jalan Sultan 

kaharuddin 

km.02 

Kabupaten 

Sumbawa 

Jalan Sultan 

kaharuddin 

km.02 

Kabupaten 

Sumbawa 



15 

 

 

 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

2. 

Mengidentifi

kasi dimensi 

saluran 

drainase  

yang dapat 

menampung 

pada Jalan 

Sultan 

kaharuddin 

km.02 

Kabupaten 

Sumbawa 

3. 

Mengidentifi

kasi 

kelayakan 

saluran 

drainase pada 

Jalan Sultan 

kaharuddin 

km.02 

Kabupaten 

Sumbawa 

5 

 

(Aggraini

, 2018) 

Evaluasi 

Sistem 

Drainase 

Dalam 

Upaya 

Penanggula

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif, 

Analisis 

Pembobotan, 

sedangkan 

1. Kondisi 

Fisik 

Drainase 

(hirarki 

sistem 

drainase, 

1. 

Mengidentifi

kasikan 

sistem 

drainase di 

Kelurahan 

 Kelurahan 

Lumpue, 

Kelurahan 

Sumpang 

Minanagae, 

Kelurahan 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

ngan Banjir 

Di 

Kelurahan 

Lumpue 

Kecamatan 

Bacukiki 

Barat Kota 

Parepare.  

waktu 

genangan) 

kondisi 

konstruksi)  

Lumpue 

Kecamatan 

Bacukiki 

Barat Kota 

Parepare 

Cappa 

Galung, dan 

Kelurahan 

Tiro 

Sompe, 

Kecamatan 

Bacukiki 

Barat Kota 

Pare-pare 

untuk 

mengetahui 

arahan sistem 

drainase 

menggunaka

n analisiss 

SWOT 

2. Kondisi 

Non Fisik, 

(Perilaku 

masyarakat 

dan 

penangan 

Pemerintah) 

2. 

Mengetahui 

arahan sistem 

drainase 

dalam upaya 

penaggulanga

n banjir di 

Kelurahan 

Lumpue 

Kecamatan 

Bacukiki 

Barat Kota 

Parepare 

3. Kondisi 

Fisik Dasar 

Kawasan 

(Kemiringan 

Lereng dan 

Curah 

Hujan) 

Sumber : Olah Data Pustaka,2021 

Kesamaan penelitian dengan beberapa penelitian diatas dengan yang 

peneliti lakukan yakni variabel ataupun topik serta beberapa metode yang 

sama seperti menggunakan analisis deduktif kualitatif, survei/observasi, 

wawancara dan menggunakan data-data sekunder lainnya. Drainase sebagai 

variabel bebasnya, sedangkan perbedaannya yakni terdapat pada variabel 

terikatnya. Beberapa peneliti menggunakan variabel terikat mulai upaya 

penanggulangan, pengambilan keputusan dan sasaran wilayahnya. Sedangkan 

peneliti menggunakan variabel terikatnya berupa sasaran wilayah dalam 

mempersiapkan menjadi suatu kawasan perkotaan. Berdasarkan uraian di atas, 

walaupun telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan mengenai kelayakan 
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sistem saluran drainase namun terdapat berbeda dengan terdahulu. Maka topik 

penelitian yang peneliti ini benar-benar asli. 

 

1.9  Metodologi Penelitian 

Pada sub bab metodologi penelitian akan dijelaskan sekumpulan metode yang 

digunakan dalam penelitian. Metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan 

dan menganalisis data pada penelitian ini. 

 

1.9.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini untuk mengetahui kelayakan sistem jaringan 

drainase sebagai salah satu jaringan perkotaan yang nantinya dapat 

mendukung suatu kabupaten dalam menyiapkan menjadi kawasan perkotaan 

yakni menggunakan pendekatan deduktif. Menurut Supriyati (2013), 

bahwasannya pendekatan deduktif bertujuan untuk memperoleh kesimpulan 

yang tepat dengan mengumpulkan fakta-fakta dilapangan secara umum dan 

objekitif yang kemudian dapat dianalisis, diinterpretasi dan kemudian dapat 

ditarik sebuah kesimpulan dari sasaran peneliti cari. 

Menurut Supriyati (2013) bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian 

mix methods yang merupakan metode gabungan antara penelitian kuantitatif 

dan kualitatif.  Pada penelitian ini pada sasaran pertama mengenai 

terindetifikasinya ketersediaan sistem saluran drainase yang memperhatikan 

sebaran sistem saluran drainase untuk mendukung kawasan perkotaan 

pringsewu dan sasaan ketiga yakni terindentifikasinya kelayakan sistem 

saluran drainase berdasarkan ketersediaan saluran drainase serta kemampuan 

menampung saluran drainase yang memperhatikan standar saluran drainase 

untuk mendukung kawasan perkotaan pringsewu yang dilakukan dengan jenis 

penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam sasaran pertama dan ketiga 

dilakukan pendalaman sikap, perilaku dan pengalaman melalui beberapa 
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metode seperti observasi, wawancara atau pertemuan dengan individu atau 

kelompok tertentu yang akan menghasilkan data berupa data deskriptif tentang 

orang yang diamati dan perilaku atau data yang diperoleh dalam bentuk 

tulisan, kata, dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang 

diteliti atau dapat dipercaya. Adapun sasaran ketiga menggunakan perhitungan 

pembobotan akan tetapi untuk menarik kesimpulannya dibutuhkan jenis 

penelitian kualitatif. 

Sedangkan pada sasaran kedua yakni guna teridentifikasinya kuantitas 

saluran drainase dengan meihat kemampuan saluran drainase menampung air 

buangan untuk mendukung kawasan perkotaan pringsewu menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan keluaran 

sasaran kedua dibutuhkan pengukuran dan kuantifikasi data yang diperoleh 

dari lapangan secara ilmiah dan bersifat menguji hipotesis dengan kenyataan 

yang ada pada data ilmiah dalam bentuk angka dalam menarik suatu 

kesimpulan. 

 

1.9.2 Populasi dan Sensus 

 

A. Populasi 

Menurut Garaika & Darmana (2019) menyebutkan bahwasannya, 

populasi merupakan wialayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pendapat tersebut dapat 

dijadikan acuan bagi penulis untuk menentukan populasi penelitian 

berdasarkan kecamatan yang akan dijadikan kawasan perkotaan yakni 

Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, 

Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Sukoharjo dengan melihat sebaran 

jaringan drainase  yang mengikuti lajur jaringan jalan. 
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B. Sampling Jenuh/Sensus 

Menurut Rizki,dkk (2017) bahwasannya sampling jenuh merupakan  

jumlah populasi yang relaitf kecil yang mana keseluruhan populasi 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan sampling jenuh/ sensus dikarenakan jumlah sampel dapat 

mewakilkan dan dijangkau oleh peneliti yakni mengenai sebaran saluran 

drainase yang terdapat pada jalur di jaringan jalan kabupaten seperti pada 

fungsi jaringan jalan kolektor IV, jalan kolektor sekunder dan jalan strategis 

kawasan. Sampling jenuh/sensus yang akan di teliti pada jaringan jalan 

kolektor 4 yakni memiliki 30 jalur, 14 jalur fungsi jaringan jalan kolektor 

sekunder, dan 23 jalur di fungsi jalan stratgeis di kecamatan-kecamatan 

tersebut. Serta diperkuat dengan informasi atau sumber data yang akurat 

sebagai pertimbangan oleh pemerintah daerah atau stakeholder yang ahli 

dalam bidangnya 

 

1.9.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan 

data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dari penelitian 

ini melalui tinjauan pustaka guna mengetahui pengetahuan dasar atau 

landasan teori mengenai kuantitas serta distribusi sistem jaringan drainase. 

Koleksi data primer dari penelitian ini dilakukan melalui wawancara 

terstruktur kepada stakeholder terkait, observasi atau survei lapangan dan 

dokumentasi mengenai data yang peneliti butuhkan sebagai pendukung data 

yang akurat. Adapun definisi mengenai survei, wawancara tersturktur, 

observasi dan dokumentasi sebagai berikut. 

1. Pengamatan (Observasi) 

Menurut Burhan & Bungin (2012) bahwasanya observasi dilakukan 

oleh pengamat akan tetapi pengamatan tidak langsung yakni peneliti 

mengamati dengan tidak langsung masuk ke dalam masyarakat tersebut. 

Biasanya hanya dapat diamati dengan sepasang mata mengenai kegiatan 
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dan benda-benda atau dibantu dengan menggunakan alat lain seperti, 

kamera atau alat ukur lainnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan tidak 

langsung atau dapat disebut observasi. Hal ini dilakukan, karena 

pengamat, hanya mengamati sebaran sistem saluran drainase yang 

tersebar menyesuaikan jaringan jalan pada rencana kawasan perkotaan di 

kabupaten Pringsewu baik dari perkerasan saluran drainase dan 

mengamati sekilas mengenai kedalaman saluran drainase serta melihat 

kelerengan berdasarkan shapfile yang telah didapatkan.  

 

2. Wawancara Semi Terstruktur 

Menurut Bastian,dkk (2018) menyebutkan bahwasannya wawancara 

semi terstruktur merupakan wawancara dimana responden menjawab 

pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan termasuk 

kategori in dept interview yakni peneliti atau pelaksana lebih bebas 

mengajukan pertanyaan atau menggali informasi terkait permasalahan 

yang dicari secara terbuka dimana pihak yang diwawancarai dapat 

dimintai pendapat serta ide-ide berkaitan penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan dengan 

narasumber mengenai kelayakan sistem saluran drainase dengan 

mempertimbangkan ketersediaan sebaran saluran drainase serta daya 

tampung drainase dalam menampung debit limpasan dan air limbah  

yang nantinya peneliti akan mendengarkan dan mencatat secara teliti 

mengenai respon dari narasumber terkait informasi yang di sampaikan. 

Adapun wawancara terkait kedalaman saluran drainase pada Rencana 

Kawasan Perkotaan Pringsewu dikarenakan tidak semua saluran 

terobservasi kedalamannya. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (1998) dalam Arischa, S. (2016) bahwasannya 

dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal ataupun variabel 
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berupa catatan, transkrip, buku, surat, dan sebagainya.  Sehingga dapat 

disimpulkan mengenai pengertian domumentasi yakni catatan peristiwa 

yang dapat diabadikan melalui tulisan ataupun tercetak guna mencari 

data atau variabel yang nantinya dipergunakan sebagai barang bukti. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau gambar-gambar 

dari hasil observasi atau pengamatan terhadap ketersediaan saluran 

drainase serta dan arsipan data  mengenai data air limbah, curah hujan, 

data kependudukan,  data kontur, data topografi, data kebencanaan, dan 

data yang mendukung penelitian agar dapat mengetahui kelayakan sistem 

saluran untuk mendukung Rencana Kawasan Perkotaan Pringsewu.  

 

1.9.4 Profil Narasumber 

Menurut Ramadhan (2016) bahwasannya pemilihan narasumber 

dipandang berdasarkan kemampuan menguasai permasalahan, memiliki data 

yang memadai serta bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat 

sehingga dapat berperan sebagai key person yang memiliki pengetahuan atau 

kunci mengenai data yang dibutuhkan. Sehingga pada penelitian ini dalam 

menentukan narasumber yakni berdasarkan keterkaitan stakeholder dengan 

variabel yang peneliti cari yakni stakeholder yang mengetahui serta ahli 

dalam aspek sistem saluran drainase, aspek curah hujan, aspek kebencanaan, 

serta aspek air limbah baik dari instansi kabupaten maupun kecamatan pada 

rencana kawasan perkotaan Pringsewu. Berikut merupakan narasumber yang 

peneliti dapatkan, yakni : 

1. Bapak Otten selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR 

Kabupaten Pringsewu 

2. Bapak Ikhwan selaku Kepala Seksi Air Limbak Domestik Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Pringsewu. 

3. Bapak Teguh selaku Sekertaris Dinas Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu. 

4. Rara Sukma selaku kepala bidang Bappeda Kabupaten Pringsewu  
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5. Bapak Nang Abidin Selaku Kepala Camat Kecamatan Pringsewu 

6. Bapak Joko Selaku Kepala Camat Kecamatan Gading Rejo 

7. Bapak Yuli Saptino Selaku Kepala Camat Kecamatan Sukoharjo 

8. Bapak Solihin selaku Sekretaris Camat Kecamatan Pagelaran 

9. Bapak Hardianto selaku Camat Kecamatan Ambarawa 

 

1.9.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi 

yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Metode Analisis Naratif merupakan metode penelitian dengan bentuk 

khas dari penelitin kualitatif yang digunakan untuk membantu, 

memahami, menganalisis dan mengevaluasi yang nantinya dapat 

memberikan arti terhadap pengalamannya melalui cerita atau tulisan 

yang disampaikan, pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

mengumpulkan cerita, pelaporan pengalaman individu serta 

membahas arti pengalaman bagi individu tersebut (Kustanto,2015)  

Dalam penelitian ini metode analisis naratif digunakan untuk 

mengetahui keluaran dari sasaran satu dan sasarn 3 yang mana pada 

sasaran satu didapatkan dari hasil observasi yang kemudian diolah 

menggunakan excel dan mengambil kesimpulan dengan menggunakan 

analisis naratif. Hal tersebut juga berlaku pada sasaran ketiga yang 

mana untuk menarik kesimpulan dibutuhkan analisis naratif. 

2. Metode Analisis Debit Limpasan Air Hujan merupakan metode yang 

dugunakan untuk mengetahui tingkat aliran air hujan yang dihasilkan 

menuju badan air/ permukaan tanah yang nantinya akan menjadi debit 

saluran atau sungai yang disebut debit limpasan permukaan 

(Kamiana,2018). Pada penelitian ini, perhitungan debit limpasan 

digunakan untuk mengetahui keluaran atau output sasaran kedua 

mengenai daya tampung yang ditinjau dari limpasan air hujan. Debit 

limpasan dapat dihitung menggunakan rumus :  
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𝑄𝑇 =  0,278 𝑋 𝐶 𝑋 𝐼 𝑋 𝐴 

Keterangan = 

QT : debit limpasan permukaan (m3/dt) dengan periode ulang T 

tahun. 

0,278 : faktor konversi satuan 

C : koefisien pengaliran 

I : intensitas hujan (mm/jam) dengan periode ulang T tahun 

A : luas daerah pengaliran (tata gua lahan) (km2) 

 

Sebelum dilakukannya perhitungan debit limpasan air hujan, maka 

diperlukannya koefisien pengaliran, intesitas hujan dan luas daerah pengaliran 

yang dapat dilihat dari tata guna lahan melalui argis. 

a) Koefisien Pengaliran 

Menurut Paramitha & Rauf (2018) koefesien limpasan (C) 

merupakan perbandingan curah limpasan dengan tebal hujan (P) pada 

daerah tangkapan air yang dimana nilai koefisien (C ) dapat dihitung 

dengan rumus : 

C = (Q/P)/Luas DTA 

Sumber : Paramitha & Rauf (2018) 

 

Keterangan : 

C = Koefisien Pengaliran 

Q = Debit Harian 

P = Curah Hujan 

Luas DTA = Daerah Tangkapan Air 

Menurut Madhatillah & HAR (2018) Nilai C berkisaran antara 0-

1 yang mana nilai C=0 menunjukan semua air hujan terinsepsi dan 

terinfiltrasi ke dalam tanah, sebaliknya apabila nilai C=1 menunjukan 

bahwa air hujan mengalir disebabkan aliran permukaan. Pada DAS 

yang baik memiliki nilai mendekati 0 (nol) dan semakin rusak DAS 

memiliki nilai C mendekati 1.  

b) Intensitas Curah Hujan 
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Menurut Madhatillah & HAR. (2018) bahwasannya intensitas 

curah hujan merupakan tinggi curah hujan dalam periode waktu 

tertentu dalam satuan mm/jam. Intensitas curah hujan yang tinggi 

biasanya memiliki durasi yang pendek dan daerah yang tidak sangat 

luas. Sehingga, untuk mengolah data curah hujan menjadi intensitas 

curah hujan salah satunya dapat memakai metode manonobe dengan 

menggunakan rumus : 

I = (Xt/244) (24/Tc) 2/3 

Sumber : Jurnal (Rahmani,Sobriyah & Wahyudi,2016) 

 

Keterangan :  

I : Intensitas curah hujan (mm/jam) 

Xt : hujan harian maksimum/ Curah hujan rencana (mm/hari) 

Tc : waktu tiba banjir/waktu konsetrasi (jam) 

3. Perhitungan Air Buangan 

Berdasarkan dokumen Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU 

tahun 1996 bahwasannya, air bersih berpengaruh terhadap penghasilan air 

limbah diperumahan yakni sebesar 60% air bersih sedangkan untuk air 

limbah tersedia sekitar 30% nya. Kapasitas pengolahan IPAL SRAB 

sistem tercampur, diperkirakan kapasitas (70-90)% dari pemakaian air 

bersih. Untuk IPAL SRAB sistem terpisah, diperkirakan kapasitas (30-

60)% dari pemakaian air bersih. Dalam menentukan proyeksi air limbah 

dalam SNI 03-1733-2004 mengenai tata cara perencanaan lingkungan 

perumahan perkotaan yakni menentukan terlebih dahulu standar air bersih 

pada daerah perkotaan yakni biasanya 100 jiwa.  

Dalam penelitian ini perhitungan air limbah membutuhkan terlebih 

dahulu perhitungan air bersih dengan mempertimbangkan jumlah 

penduduk pada tahun 2020 di Kawasan perkotaan Pringsewu, sehingga 

dapat menjawab sasaran kedua yang ditinjau berdasarkan perhitungan 

buangan. Guna mengetahui kebutuhan air bersih dapat menggunakan 

rumus : 
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𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ =   
 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝑗𝑖𝑤𝑎/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝐾(𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 )
 

Menentukan kebutuhan air domestik dapat menggunakan rumus : 

𝑄 =  𝑃𝑛 𝑋 𝑞 

Sumber : Pratiwi & Purwanti (2015) 

Keterangan : 

Q = Kebutuhan Air Bersih 

Pn = Jumlah Penduduk tahun n 

q = Kebutuhan Air per orang/hari 

Kebutuhan air harian maksimum (Qrhm) yakni banyaknya air yang 

dibutuhkan pada satu hari : 

𝑄𝑟ℎ𝑚 =  𝐹ℎ𝑚 𝑋 𝑄𝑟ℎ 

Sumber : Pratiwi & Purwanti (2015) 

Keterangan = 

Qrhm = Kebutuhan air harian maksimum 

Fhm = Faktor kebutuhan harian maksimum (1.05-1.15) 

Qrhm = Kebutuhan air harian rata-rata 

Serta dalam menentukan proyeksi air limbah dalam SNI 03-1733-

2004 mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan 

setelah didapatkan kebutuhan atau konsumsi air bersih maka kemudian 

dapat dihitung air limbah yang 60% berasal dari ketersediaan air bersih 

dengan rumus  : 

𝐴𝑖𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ =  
60

100
𝑥 𝑄 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 

Sumber : Pratiwi & Purwanti (2015) 

4. Pembobotan  

Menurut Selamat (2002) bahwasannya pembobotan bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu indikator terhadap 

indikator lainnya. Pada penelitian ini menggunakan metode pembobotan 

dengan menggunakan metode ranking yakni metode yang sederhana 
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dalam pemberian nilai bobot. Pada metode pembobotan ini, setiap 

indikator disusun berdasarkan klasifikasi. Dalam penelitian pembobotan 

digunakan dalam penentuan kelayakan yang terdapat pada sasaran 3 guna 

mengetahui kelayakan sistem saluran drainase untuk rencana kawasan 

perkotaan Pringsewu. Perhitungan pembobotan ini mengacu pada 

Peraturan Menteri ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan 

dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut. 

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎𝑛 =  
𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜
𝑥 100% 

Sumber: Peraturan Menteri ATR No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi 

Pemanfaatan Ruang 

 

1.9.6 Bagan Analisis 

Dalam melakukan serta mempermudah penelitian maka dilakukan 

pembuatan bagan analisis seperti dibawah ini. 
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Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021 

 

GAMBAR 5. BAGAN ANALISIS 

 

1.9.7 Tahapan Pelaksanaan penelitian 

Secara garis besar tahapan penelitian ini terdiri dari empat prosedur 

utama yakni tahap penentuan dan perancangan, tahap pelaksanaan survei, 
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tahap tabulasi dan analisis, serta tahap penyusunan laporan. Uraian setiap 

tahap pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 

A. Tahapan Penentuan dan Perancangan 

Tahap ini merupakan tahap mempersiapkan semua kebutuhan yang 

akan diperlukan saat melakukan penelitian. pada tahapan ini, peneliti 

melakukan identifiaksi dan menentukan terlebih dahulu topik yang dapat 

diangkat dan menjadi bahan untuk dapat melakukan penelitian. Adapun 

tahap-tahap penentuan dan perancangan tersebut sebagai berikut. 

1. Penentuan tema penelitian 

Bagian ini didasari oleh pemahaman peneliti dalam menentukan 

topik dan permasalahan yang dapat diangkat menjadi salah satu tema 

yang dikembangkan dalam penelitian ini. Masalah ini muncul dengan 

adanya isu serta persoalan pada suatu wilayah tersebut. 

2. Perancangan Penelitian 

Bagian ini merupakan laporan awal sebelum melakukan ke tahap 

selanjutnya, laporan ini menjelaskan peneliti yang akan dilakukan, isi 

dari proposal penelitian ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka,  

gambaran wilayah studi, metode penelitian dan kesimpulan serta rencana 

kerja kegiatan. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai saluran 

drainase yang ada di Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan 

bentuk penelitian untuk mengetahui kelayakan dari suatu kejadian, 

kegiatan ataupun produk dengan standar dan program yang telah 

ditetapkan (Suryani & Henryadi,2015) dalam (Pusat,2019).  

Pada bagian perancangan penelitian ini hal yang dilakukan salah 

satunya yakni menyusul proposal penelitian yang berisi tentang 

gambaran megenai penelitian yang akan dilakukan serta di uji 

kebenarannya. Setelah dilakukan perancangan penelitian hal yang 

dilakuakn untuk mengambil data penelitian yakni dilakukan terlebih 

dahulu pengurusan perizinan. Bagian ini penelitan harus melakukan 

perizinan untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan pada 
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tahap proposal yang akan digunakan pada laporan akhir. Perizinan pada 

penelitian ini ditunjukkan kepada instansi pemerintah ataupun badan 

kepengurusan terkait dengan topik yang diangkat oleh peneliti. 

B. Tahap Pelaksanaan Survei 

Tahapan ini peneliti melakukan kegiatan berupa pencarian data yang 

sudah dijelaskan pada bagian metodologi yang digunakan pada penelitian 

yaitu berupa data primer dan data sekunder. Pada tahapan pelaksanaan 

survei ini dilaksanakan secara langsung di lapangan sesuai dengan wilayah 

studi yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya, serta dengan berpedoman 

pada beberapa indikator-indikator yang telah ditentukan pada tema sintesis 

literatur. Data primer diperoleh dari wawancara serta observasi lapangan 

secara langsung, sedangkan pada data sekunder diperoleh melalui 

pengumpulan data dari badan kepengurusan yang terkait dengan topik 

penelitian.  

C. Tahapan Tabulasi dan Analisis 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap sebelumnya yakni hasil 

yang telah didapatkan dari tahap pelaksanaan survei berupa hasil data 

primer dan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti kemudian 

dikumpulkan dan dipilih menyesuaikan perhitungan menyesuaikan 

keluaran dari masing-masing sasaran penelitian. Kemudian dalam 

penelitian ini dilakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan serta 

dipilah yang kemudian akan mendapatkan keluaran atau analisis mengenai 

kelayakan sistem saluran drainase untuk mendukung rencana kawasan 

perkotaan Pringsewu. Kelengkapan data pada penelitian akan 

mempengaruhi kualitas penelitian dan berpengaruh terhadap analisis yang 

akan dilakukan nantinya. 

D. Tahapan Penyusunan Laporan 

Tahap ini peneliti melakukan penyusunan semua data yang telah 

diperoleh serta melakukan pngolahan data yang dianggap perlu yang 

nantinya dapat dianalisis dan menjawab tujuan serta sasaran penelitian 

yang peneliti cari kedalam laporan. 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi ke daam 5 bab. Pembagian 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan bahwa awal terkait hal-hal yang 

mendasari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta metodologi 

penelitian. Dalam bab ini disertakan pula kerangka pemikiran serta 

bagan penelitian sebagai urutan proses penelitian dan sistematika 

penulisan untuk menunjukan alur penulisan dalam penelitian.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dijelaskan kajian pustaka yang dipergunakan 

dalam penelitian. Kajian pustaka meliputi drainase perkotaan, 

kelayakan sistem saluran drainase perkotaan, curah hujan, aspek 

kebencanaan genangan air, pengaruh perubahan cuaca terhadap 

saluran draianse, air bersih domestik, air limbah domestik 

perumahan, aspek kelerengan, aspek kontur, sistem jaringan jalan, 

debit air hujan/ limpasan, serta preseden mengenai saluran drainase 

di Kawasan Perkotaan. Adapun dalam BAB II ini berisikan unit 

amatan dan analisis sebagai sesuatu yang diteliti atau diamati 

dalam penelitian. 

 

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran wilayah studi 

dalam penelitian. Gambaran wilayah studi gambaran umum 

administrasi kawasan perkotaan Pringsewu, jaringan jalan di 

kawasan perkotaan Pringsewu, curah hujan di kawasan perkotaan 
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Pringsewu, perubahan cuaca di kawasan perkotaan Pringsewu, 

aspek kelerengan di Kawasan Perkotaan Pringsewu dan rawan 

bencana banjir di Kawasan Perkotaan Pringsewu. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan mengenai pemaparan hasil analisis data 

yang telah didapatkan dan di kumpulkan. Analisis akan memuat 

pembahasan mengenai ketersediaan saluran drainase yang berada 

pada lajur-lajur jalan utama di Kabupaten pringsewu dalam 

menampung debit limpasan/air hujan serta air limbah yang 

nantinya akan mendapatkan hasil mengenai kelayakan sistem 

saluran drainase untuk mendukung Kawasan Perkotaan Pringsewu.  

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan 

rekomendasi terhadap penelitian yang telah dilakukan, adapun pada 

bagian ini akan menjelaskan mengenai temuan studi, kelemahan 

studi, rekomendasi studi serta saran studi lanjutan yang nantinya 

dapat dilakukan untuk menyempurnakan atau melengkapi 

penelitian ini.  

  


