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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perkotaan dengan berbagai permasalahan dewasa ini

secara terus menerus mengalami perbaikan tidak saja dalam konsep penataan

ruang juga yang paling penting adalah menyangkut pembangunan sarana dan

prasarana atau infrastrukur. Walaupun disadari bahwa pembangunan yang

dilakukan tetap terlambat dibanding dengan kecepatan permasalahan perkotaan

yang timbul baik itu sebagai konsekuensi kemampuan finansial pembangunan

perkotaan maupun semakin cepatnya permasalahan sosial yang timbul sebagai

problem perkotaan secara menyeluruh.

Drainase perkotaan menjadi tema yang mendesak untuk dibicarakan

karena memegang  fungsi sentral dalam hal pengendalian air. Sistem Drainase

berarti sistem pengaturan atau pengeringan kawasan atas air hujan yang

menggenang. Sistem drainase harus dikembangkan salurannya sendiri,  mulai

dari air  hujan, masuk ke selokan/parit  sampai dengan meresap ke dalam tanah

kembali atau mengalir ke sungai dan bermuara di laut.

Sistem drainase merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari

perencanaan banguna konstruksi sipil. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam

perencanaan sistem drainase, antara lain jenis bangunan, intensitas curah hujan,

topografi dan lain-lain. Perencanaan drainase merupakan faktor yang harus

dipertimbangkan dalam pembangunan suatu perumahan disamping

merencanakan struktur bangunannya. Drainase merupakan prasarana yang intinya

berfungsi untuk mengendalikan limpasan air hujan yang berlebihan
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Di kota Purwokerto sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah

kepadatan penduduk tinggi tentunya membutuhkan suatu hunian yang aman dan

nyaman, salah satunya adalah dengan didirikanya suatu kawasan pemukiman.

Dalam pembangunan suatu kawasan pemukiman kita harus memperhatikan

pentingnya saluran drainase, saluran drainase yang dibuat juga harus disesuaikan

dengan saluran yang ada dan menjadi suatu sistem jaringan drainase yang

seimbang. Sistem ini dihubungkan dengan saluran rumah tangga, saluran air

limbah dan dialirkan ke suatu sistem yang lebih besar. Ukuran kapasitas drainase

semakin hilir semakin besar karena semakin luas daerah alirannya.

Pada wilayah Perumahan Puri Hijau Purwokerto jika terjadi hujan

kapasitas drainase tidak mampu menampung limpasan hujan. Menurut warga

setempat permasalahan drainase yang terjadi adalah adanya sumbatan sampah

pada saluran, tidak lancarnya aliran air yang masuk ke saluran karena ditumbuhi

rumput diatas saluran tersebut.

Oleh karena itu diperlukan evaluasi, perencanaan, perbikan serta

pembangunan drainase yang lebih baik sebagai solusi untuk menanggulangi

permasalahan limpasan hujan di Perumahan Puri Hijau Purwokerto.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakanag di atas perumusan masalah dalam penelitian

ini adalah membahas tentang kondisi existing sistem drainase, dan menghitung

kebutuhan daya tampung drainase di perumahan Puri Hijau Purwokerto.

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal

diantaranya yaitu :
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1) Lokasi penelitian dilakukan di perumahan Puri Hijau Purwokerto.

2) Menganalisis kapasitas saluran drainase akibat limpasan hujan.

3) Tidak memperhitungkan pengaruh besarnya sedimentasi.

4) Limbah rumah tangga tidak diperhitungkan.

1.4. Tujuan Penelitian
1) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas drainase yang sudah

ada akibat limpasan hujan.

2) Mengusulkan desain sistem drainase yang sesuai untuk kondisi setempat.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah

hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu

masyarakat dan pengelola perumahan dalam menentukan perhitungan sistem

drainase.
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