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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 
Banjir merupakan masalah yang kerap kali sering terjadi di Indonesia, 

khususnya pada musim hujan, mengingat hampir semua kota di Indonesia 

mengalami bencana banjir. Peristiwa ini hampir setiap tahun berulang, namun 

permasalahan ini belum terselesaikan, bahkan cenderung makin meningkat, baik 

frekuensi, luasan, kedalaman, maupun durasinya. 

Semakin berkembangnya suatu daerah, lahan terbuka atau kosong untuk 

meresapkan air secara alami akan berkurang, tentunya dengan perkembangan 

pembangunan menyebabkan permukaan tanah terjadi perubahan bentuk. Akar 

permasalahan banjir di perkotaan berawal dari pertambahan penduduk yang 

sangat besar di atas rata-rata pertumbuhan nasional, akibat urbanisasi, baik 

migrasi musiman maupun permanen. Pertambahan penduduk yang tidak 

diimbangi dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan menjadi tidak 

teratur. Pemanfaatan lahan yang tidak tertib inilah yang menyebabkan persoalan 

drainase di perkotaan menjadi semakin kompleks. Hal ini mungkin juga 

disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan masih acuh 

tak acuh terhadap pentingnya memecahkan permasalahan yang dihadapi kota. 

Selain itu masih belum mengakarnya kesadaran hukum, perundang-undangan,dan 

kaidah yang berlaku. 

Penelitian ini dilakukan di Jalan Raya Suryakencana yang wilayahnya 

merupakan pertokoan. Daerah ini dilanda banjir yang menimbulkan genangan 

hingga 0,50 meter. Banjir yang kerap kali terjadi di daerah ini dapat disebabkan 

oleh curah hujan yang tinggi, kondisi sistem drainase yang tidak terpelihara. 

Oleh karena itu, penelitian  ini dilakukan untuk evaluasi keadaan saluran 

drainase di daerah sekitar Jalan Suryakencana apakah cukup memadai atau tidak 

jika ditinjau dari curah hujan yang terjadi beberapa tahun belakangan. Dengan 

mengetahui hal tersebut maka dapat diketahui pula tindak lanjut mengenai 

permasalahan banjir di Jalan Suryakencana. Ataupun perbaikan teknis yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah 

dipaparkan adalah : 

1.  Bagaimana kronologis terjadinya genangan air di ruas Jalan Suryakencana 

Cibadak Sukabumi ? 

2. Apa faktor penyebab tidak berfungsinya saluran drainase Jalan 

Suryakencana Cibadak Sukabumi ? 

3. Kajian Teknis untuk mengatasi genangan air di lokasi Jalan Suryakencana 

Cibadak Sukabumi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Area penelitian di Jalan Suryakencana KM. 112 Bandung. 

2. Saluran yang ditinjau berupa saluran terbuka. 

3. Perancangan saluran drainase awal diasumsikan untuk memenuhi kriteria 

standar yang digunakan. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan yang terjadi di 

Jalan Suryakencana, Penelitian dilakukan mengklarifikasi penyebab yang terjadi 

dan perancangan saluran drainase pada lokasi Jalan Suryakencana Cibadak 

Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kondisi saluran eksisting sistem drainase. 

2. Menghitung curah hujan maksimum dengan periode ulang. 

3. Menghitung debit aliran saluran eksisting. 

4. Mengetahui lokasi hambatan aliran air pada saluran drainase. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian pengendalian banjir ini adalah dapat menganalisa 

penyebab genangan banjir dan memberi alternatif solusi untuk permasalahan pada 

saluran Jalan Suryakencana Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai berikut : 
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1. Sebagai media dalam pendalaman wawasan dan pengalaman mengenai 

identifikasi drainase suatu wilayah. 

2. Sebagai gambaran tentang kondisi saluran drainase Jalan Suryakencana dan 

saluran dilingkungan sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


