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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2016, masih terdapat kawasan kumuh perkotaan di Indonesia 

seluas 35.291 hektar. Hal ini berdasarkan perhitungan luas kawasan kumuh 

perkotaan yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya.. Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 menyebutkan bahwa lingkungan marginal adalah permukiman yang tidak 

layak huni karena bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, 

serta kualitas bangunan dan prasarana yang tidak memenuhi persyaratan. 

 Masalah permukiman kumuh terus menjadi tantangan yang dihadapi 

pemerintah kabupaten/kota. Mengingat hal ini merupakan salah satu penopang 

perekonomian kota, karena sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya, maka 

diperlukan kerjasama multi pihak antara pemerintah dan masyarakat, serta pihak 

terkait lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan penyediaan 

sarana dan prasarana perkotaan yang memadai menyebabkan pemanfaatan lahan 

perkotaan menjadi kurang tertata. 

 Keberadaan sistem drainase saat ini merupakan penilaian yang sangat 

penting terhadap infrastruktur perkotaan. Sistem jaringan pipa drainase perkotaan 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan microtube dan jaringan macrotube. Akibat 

genangan air atau banjir, drainase yang buruk dapat menyebabkan berbagai 

masalah, seperti merusak lapisan struktur jalan, menghambat lalu lintas dan 

aktivitas masyarakat. Penyebab utama terjadinya banjir atau genangan adalah 

belum adanya sistem drainase lingkungan yang baik dan belum terkoneksi dengan 

sistem drainase perkotaan. 

 Masalah banjir dan genangan air di perkotaan tidak terlepas dari masalah 

drainase yang buruk. Ketika kondisi drainase suatu daerah tidak baik, dan disertai 

dengan hujan lebat, maka akan terjadi banjir. Curah hujan tahunan di Kota 

Sukabumi cukup tinggi yaitu sekitar 461 mm3 dengan luas 4.800 hektar (BPS Kota 

Sukabumi, 2018). Desa Tipar merupakan salah satu desa di Kota Sukabumi yang 

terletak di Kecamatan Citamiang. Desa Tipar merupakan kawasan terpadat dengan 

luas 46,30 kilometer persegi dan kepadatan penduduk 14.549 jiwa. Sebagai kota 

dengan kepadatan penduduk tertinggi, tentunya perubahan tata guna lahan juga  



2 

 

membawa banyak dampak. Dan banjir. Untuk meminimalisir permasalahan 

tersebut maka perlu adanya koordinasi perencanaan antara tata letak sistem drainase 

di Desa Tipar khususnya RW 003 dan RW 004. 

 

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kelurahan Tipar 

Munculnya kawasan kumuh perkotaan merupakan salah satu dampak dari 

kurang berhasilnya pembangunan permukiman perkotaan dan keterbatasan lahan 

perkotaan. Kondisi saluran drainase Desa Tipar khususnya di RW 03 dan RW 04 

telah mengalami perubahan fungsi dan dinamis yang dapat menimbulkan banjir 

atau genangan air pada saat intensitas hujan tinggi. Masalah banjir ini harus segera 

diselesaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh padat 

Kota Sukabumi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kapasitas saluran drainase 

berdasarkan analisis curah hujan, debit banjir maksimum dan kapasitas saluran 

maksimum. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian jaringan 

saluran drainase dimana Desa Tipar berada, khususnya RW 003 dan RW 004. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut. 

“Analisis Saluran Drainase Lingkungan di Kawasan Permukiman Kumuh 

(Studi Kasus:  Kelurahan Tipar Kota Sukabumi)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa permasalahan genangan 

yang kerap terjadi di Kelurahan Tipar khususnya RW 003 dan RW 004 

berdampak terhadap terganggunya aktifitas masyarakat, sehingga dapat  

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa Penyebab terjadinya genangan di RW 003 dan RW 004 Kelurahan 

Tipar? 

2. Bagaimana hasil evaluasi saluran drainase yang diperlukan untuk wilayah 

Kelurahan Tipar di RW 003 dan RW 004? 

3. Apa rekomendasi agar tidak terjadi genangan di RW 003 dan RW 004 

Kelurahan Tipar? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi 

saluran drainase di RW 003 dan RW 004 di Kelurahan Tipar serta perhitungan 

sistem drainase dan memberikan solusi alternatif sistem drainase yang dapat 

mengendalikan permasalahan banjir dan genangan di Kelurahan Tipar. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi permasalahan di RW 003 dan RW 004 lokasi genangan di 

Kelurahan Tipar; 

2. Memberikan evaluasi terhadap sistem drainase di RW 003 dan RW 004 titik 

genangan di Kelurahan Tipar; dan 

3. Memberikan solusi  terhadap permasalahan sistem drainase di lokasi 

genangan yaitu RW 003 dan RW 004 Kelurahan Tipar. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat banyak permasalahan yang dapat ditinjau dan 

dibahas, maka di dalam penelitian ini kiranya sangatlah perlu diadakan suatu 

pembatasan masalah yang bertujuan menghindari kekaburan serta penyimpangan 

dari masalah yang dikemukakan. Namun dalam penulisan penelitian ini penulis 

membatasi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Data yang tersedia dari 3 stasiun pencatat curah hujan yaitu: Stasiun Ciaul, 



4 

 

Stasiun Cimandiri dan Stasiun Situ Mekar; 

2. Data yang digunakan adalah data curah hujan harian dari tahun 2010-2020; 

3. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan analisis frekunesi curah hujan; 

4. Uji kecocokan dalam distribusi frekuensi curah hujan menggunakan Uji 

Chi-Kuadrat dan Uji Smirnov-Kolmogorov; 

5. Dalam mengetahui hujan wilayah dicari dengan metode Poligon Thiessen; 

6. Persamaan intensitas hujan menggunakan rumus Mononobe; 

7. Analisis debit banjir rencana menggunakan rumus Metode Rasional. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Metodologi penulisan penelitian ini berupa kerangka berpikir atau 

Flowchart yaitu langkah-langkah penyusunan penelitian yang akan dibahas.  

 

Gambar 1.1  Sistematika Penelitian 

 


