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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah komplek kampus merupakan kebutuhan dasar bagi para 

mahasiswa, para dosen, dan pegawainya. Menyadari akan pentingnya 

suatu kampus maka sudah sewajarnya kampus terencana dalam suatu 

sistem dan pola pengaturan yang tertata dengan baik. Pola yang 

direncanakan meliputi tata letak baik geografis maupun topografis, 

kualitas dan kuantitas kampus yang dibutuhkan dan kebutuhan penyediaan 

sarana dan prasarana fisik dan non fisik. 

Sistem saluran drainase kampus sangat penting untuk menjamin 

kenyamanan peghuninya, karena tidak sedikit komplek kampus yang 

mengalami banjir karena sistem saluran drainase yang kurang baik. 

Drainase kampus merupakan sarana dan prasarana untuk mengalirkan air 

hujan, dari suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari daerah kampus 

ke daerah pembuang seperti saluran utama, sungai, danau, laut, dan lain-

lain.  

Pada dasarnya sistem drainase dibagi menjadi dua macam yaitu 

sistem drainase tertutup dan sistem drainase terbuka. Sistem drainase 

tertutup jarang dipakai di kampus karena dibutuhkan biaya untuk 

pembuatan resapannya, sedang untuk sistem drainase terbuka tidak 

membutuhkan bak resapan. 

Sistem drainase merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan 

daari perencanaan bangunan konstruksi sipil. Banyak factor yang 
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mempengaruhi dalam perencanaan sistem drainase, antara lain jenis 

bangunan, intensitas curah hujan, topografi dan lain-lain. Perencanaan 

drainase merupakan factor yang harus di pertimbangkan dalam 

pembangunan suatu bangunan. Drainase merupakan prasarana yang 

intinya berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan, banjir, dan 

sedimentasi saluran yang berlebihan. 

Kawasan kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto jika 

terjadi hujan dengan intensitas tinggi akan mengakibatkan luapan ke 

daerah utara kampus, lebih tepatnya di sebelah timur asrama yang letak 

salurannya dibawah bangunan yang mengakibatkan naiknya genangan dan 

meluap. Berkaitan dengan hal di atas perlu di teliti efektifitas saluran 

drainase di Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah kapasitas saluran drainase yang ada sudah 

efektif. 

C. Tujuan Penelitian 

Menentukan efektivitas saluran drainase di kawasan kampus II 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Menambah pengetahuan terkait sistem drainase pada suatu 

lingkungan. 

E. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa 

hal diantaranya adalah: 

1) Lokasi penelitian dilakukan di kampus II Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 

2) Menganalisis kapasitas saluran drainase akibat limpasan air hujan 

3) Data hujan dari tahun 2011 – 2015 

4) Metode yang digunakan adalah metode rasional 
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