
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem 

saluran pembuangan air guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan 

komponen yang penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur 

khususnya). Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau 

mengalihkan air. Suripin, 2004 

Peristiwa banjir akan terjadi ketika suatu saluran tidak dapat menampung 

debit air yang masuk karena dimensi saluran terlalu kecil dari seharusnya yang 

dikarenakan kesalahan desain atau berkurangnya daerah tangkapan air. Selain itu, 

terjadinya banjir juga dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim yang mengakibatkan 

banjir dalm kurun waktu tertentu sehingga terjadi luapan air yang berlebih pada saat 

debit maksimum. 

Perumahan Purimujur yang berlokasi di Kecamatan Kroya Kabupaten 

Cilacap adalah perumahan sebagai salah satu pertumbuhan fisik dalam suatu 

wilayah yang merupakan kebutuhan dasar hunian manusia yang dilengkapi sarana 

dan prasarana lingkungan. Perumahan Purimujur merupakan perumahan dengan 

kapasitas lebih dari 300 rumah yang merupakan wilayah RW IV terdiri dari 6 

(enam) RT. Perumahan ini terdiri dari berbagai saluran yang saling terhubung antar 

rumah dan mengalirkan saluran drainase menuju luar perumahan.  

Permasalahan banjir yang terjadi pada perumahan ini terjadi sejak awal 

perumahan dibuka pada tahun 1998, dan banjir paling parah terjadi di tahun 1999 
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yang merendam seluruh perumahan. Banjir terakhir terjadi pada bulan Desember 

2014 di saluran Rt 01 yang merupakan jalan atau akses utama menuju perumahan 

yang diakibatkan kapasitas saluran yang tidak mampu menampung laju air sehingga 

meluap dan mengakibatkan banjir di saluran ini. 

Oleh karena itu, perencanaan sistem drainase dalam Perumahan Purimujur 

perlu mendapat perhatian yang penting guna terhindar dari bencana banjir atau 

genangan air hujan, serta mendukung kehidupan manusia yang hidup bermukim di 

perumahan tersebut dengan nyaman, sehat dan dapat berinteraksi satu dengan 

lainnya dalam kehidupan sehari – hari. 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang masalah diatas adalah 

Bagaimana dimensi penampang saluran yang efektif  untuk sistem drainase di 

Perumahan Purimujur. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar masalah dibatasi sebagai berikut :  

a. Saluran drainase Perumahan Purimujur RW IV Kroya berupa saluran 

terbuka. 

b. Data hujan yang digunakan mulai tahun 2007 – 2015. 

c. Saluran drainase yang dianalisis saluran RT 01, 02, 03, 04, 05, dan 06 sisi 

barat. 

d. Metode yang digunakan adalah metode rasional. 
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e. Perhitungan debit hanya menghitung berdasarkan dari intensitas hujan 

yang turun saja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Menentukkan dimensi efektif sistem drainase Perumahan Purimujur RW IV 

Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan muncul dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil sesuai dengan 

teori yang didapat di bangku perkuliahan. 

b. Manfaat Praktis 

Memberikan tambahan informasi pada warga RW IV Perumahan Purimujur 

dalam sistem jaringan drainase untuk perencanaan lebih lanjut. 
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F. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Perumahan Purimujur RW 04 Desa Mujur 

Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. 

 

Gambar 1.1 Lokasi Penelitian 
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