
 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Seiring dalam kemajuan dibidang pembangunan yang begitu cepat 

menyebabkan kebutuhan sarana jalan dan segala kelengkapannya juga perlu 

diperhatikan. Kelengkapan jalan berupa marka, rambu, atau bahkan drainase 

permukaan jalan yang memadai haruslah menjadi kesatuan dari 

pembangunan jalan itu sendiri. Drainase sebagai sistem pengalih kelebihan 

air sangat diperlukan untuk mengalikan air yang jatuh ke badan jalan dan 

menanggulangi genangan yang terjadi ketika hujan. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengurangi resiko kecelakaan karena tergelincirnya ban 

akibat air. 

 

Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian 

bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang 

kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan 

secara optimal (Suripin, 2004). Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk 

mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase 

yaitu suatu metode pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada 

suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh 

kelebihan air tersebut (Suhardjono, 1948). 

 

Drainase yang kurang baik dapat mengakibatkan berbagai macam masalah 

yang bisa merugikan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah masalah 

banjir. Untuk menanggulangi itu dibuatlah suatu sistem drainase yang 

menunjang pengalihan air khususnya pada sistem jalan dan daerah sekitarnya 
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ke tempat lain agar tidak terjadi genangan ataupun banjir. Drainase ini dapat 

digolongkan kedalam jenis sistem drainase lokal. Sistem drainase lokal 

adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan perkotaan tertentu seperti 

komplek, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial. Pengelolaan 

sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau 

instansi lainnya. (PERMEN PU No.12 Tahun 2014). 

 

Fungsi drainase sebagai prasarana dan kelengkapan sistem jalan yaitu untuk 

mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah 

permukaan tanah) dan atau bangunan resapan seperti embung. Selain itu juga 

berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan 

untuk mengurangi daerah genangan air atau banjir dan menghindari sedimen 

yang mengarah ke jalan. Oleh karena itu, perencanaan sistem drainase 

permukaan jalan dalam kasus sistem jalan lingkar dalam kampus Institut 

Teknologi Sumatera (ITERA) perlu mendapat perhatian yang penting guna 

terhindar dari genangan banjir atau kecelakaan akibat tergeincirnya ban 

akibat genangan air hujan, serta mendukung kegiatan lingkungan kampus 

dengan baik dan nyaman. 

 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang masalah di atas adalah:  

1. Mengetahui besar debit air yang direncanakan masuk ke dalam badan 

drainase khususnya di wilayah studi; 

2. Melakukan perencanaan dimensi penampang saluran yang efektif dan 

efisien untuk sistem drainase permukaan jalan tersebut berbasis aplikasi 

HEC-RAS. 
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1.3.  Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui debit air rencana yang masuk ke dalam badan drainase; 

2. Perencanaan penampang saluran drainase permukaan jalan dari bundaran 

I sampai bundaran B kampus Institut Teknologi Sumatera; 

3. Mendesain penampang dan mengetahui ketinggian muka air pada saluran 

drainase wilayah studi menggunakan aplikasi HEC-RAS. 

 

 

1.4.  Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian yang ditinjau oleh penulis pada perencanaan sistem 

drainase jalan adalah: 

1. Penelitian ini berfokus pada perencanaan penampang ideal saluran 

drainase jalan; 

2. Jenis saluran yang direncanakan sebagai drainase permukaan jalan 

adalah saluran terbuka; 

3. Penelitian ini menggunakan aplikasi HEC-RAS sebagai perangkat 

bantuan dalam perencanaan penampang saluran; 

4. Studi kasus dilakukan di Lingkungan Kampus Institut Teknologi 

Sumatera Desa Wai Huwi Kabupaten Lampung Selatan; 

5. Saluran drainase yang direncanakan adalah saluran drainase jalan dari 

bundaran I sampai dengan bundaran B sesuai dengan site plan 

perencanaan jalan lingkar dalam Kampus Institut Teknologi Sumatera. 

 

 

1.5.  Sistematika Penulisan  

 

Untuk mempermudah penyusunan laporan, maka sistematika penulisan dapat 

disajikan dalam 5 (lima) bab yang tersusun dalam sistematika penulisan tugas 

akhir ini secara umum: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang proyek, rumusan masalah, 

tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Pada bab ini memuat uraian tentang perkembangan keilmuan berkaitan 

dengan tema atau judul kajian. Serta dasar teori yang digunakan sebagai 

acuan pelaksanaan penelitian. 

 

BAB III PELAKSANAAN PENELITIAN  

Pada bab ini membahas mengenai metodologi, percobaan, dan interpretasi 

data. 

 

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN  

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian (percobaan) dan diskusi terhadap 

hasil yang diperoleh. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, 

maupun tabel.  

 

BAB V KESIMPULAN dan SARAN  

Pada bab ini menyajikan simpulan dari penelitian berdasarkan pada hasil 

penelitian dan diskusi pada bab sebelumnya dan juga harus mengacu pada 

tujuan penelitian. Sedangkan saran bertujuan untuk perbaikan penelitian dan 

sebagai lanjutan dari penelitian dengan sifat dan arah yang jelas
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