BAB I.
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Indonesia merupakan suatu negara yang beriklim tropis, yang memiliki dua

musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Pada musim hujan akan terjadi
banjir, sedangkan musim kemarau akan terjadi kekeringan. Banyak hutan yang
beralih fungsi sebagai daerah pemukiman akibat jumlah penduduk yang semakin
meningkat. Perubahan kawasan ini mengakibatkan permukiman tanah banyak
yang tertutupi oleh bangunan. Pada saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi
maka kapasitas infiltrasi dengan durasi lama maka akan menyebabkan limpasan
yang terus menerus bertambah sehingga menimblkan limpasan permukaan yang
makin lama makin meningkat dan infiltrasi yang makin berkurang. Hal ini
menyebabkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan pada musim hujan
terjadi banjir.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya
terdapat 297 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang Januari 2020.
Bencana terbanyak yang terjadi adalah banjir sebanyak 111 kejadian, dengan
jumlah korban jiwa terbesar. Selain itu juga bencana tanah longsor sebanyak 60
kejadian, gelombang pasang sebanyak 2 kejadian, puting beliung sebanyak 110
kejadian, serta karthutla sebanyak 14 kejadian. Jumlah orang meninggal akibat
banjir mencapai 86 jiwa, dan 2 orang hilang akibat banjir.
Penyebab utama terjadinya bencana alam tersebut adalah jumlah curah hujan
yang tinggi. Berikut merupakan tren kejadian bencana alam di Indonesia dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir.
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Sumber : Badan Meteorlogi, Klimatologi, dan Geofisika
Gambar 1. 1 Tren Kejadian Bencana Alam 10 Tahun Terakhir
Gambar 1.1 di atas menunjukkan jumlah kejadian bencana alam di Indonesia
dari tahun 2010-2019. Tren bencana alam setiap tahunnya terlihat naik turun.
Bencana alam terparah atau tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 2.853
kejadian, dengan rincian bencana banjir sebanyak 978 kejadian, tanah longsor 846
kejadian, putting beliung 885 kejadian, dan sisanya bencana alam lain. Sedangkan
bencana alam terkecil terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.421 kejadian,
dengan bencana banjir sebanyak 385 kejadian, tanah longsor 335 kejadian, putting
beliung 568 kejadian dan sisanya bencana alam lainnya.
Berikut adalah penampakan data banjir di seluruh wilayah Indonesia dari
tahun 2010- 2019.
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Sumber : Badan Meteorlogi, Klimatologi, dan Geofisika
Gambar 1. 2 Banjir di Indonesia Tahun 2010-2019

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, bencana banjir di Indonesia yang paling
parah atau tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan total sebanyak 1.035 kejadian.
Tren banjir tahun berikutnya mengalami penurun yaitu di tahun 2011 sebanyak
570 kejadian, diikuti tahun 2012 sebanyak 581 kejadian. Di tahun 2013
mengalami tren naik yaitu sebanyak 712 kejadian, kemudian tren turun lagi di
tahun 2014 sebanyak 589 kejadian, di tahun 2015 sebanyak 523 kejadian, yang
kemudian mengalami tren naik di tahun 2016 sebanyak 823 kejadian dan 978
kejadian di tahun 2017. Lalu di tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 679
kejadian hinggga di tahun 2019 hanya sebanyak 385 kejadian, yang merupakan
bencana banjir paling rendah.
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Sumber : Badan Meteorlogi, Klimatologi, dan Geofisika
Gambar 1. 3 Jumlah Kejadian (2019) Banjir
Berdasarkan Gambar 1.3, jumlah kejadian banjir di tahun 2019 paling
banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah sebanyak 74 kali kejadian. Selain itu
terdapat 69 kali kejadian banjir di wilayah Jawa Timur, dan 47 kali kejadian banjir
di Jawa Barat. Dari data di atas, terlihat bahwa sebagian besar bencana banjir
terjadi di wilayah Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan wilayah Pulau Jawa yang
semakin hari semakin padat penduduk, sehingga lahan terbuka semakin
berkurang.
Penyebab banjir antara lain saluran-saluran pembuangan air serta sungai
yang tidak lancar alirannya sehingga mengakibatkan luapan air sungai, kurangnya
kesadaran manusia untuk tidak membuang sampah ke aliran air, dan
berkurangnya lahan terbuka yang berguna untuk resapan air. Penyebab banjir di
perkotaan lebih banyak disebabkan oleh tidak lancarnya aliran air akibat sampah
yang dibuang ke badan air dan lahan resapan air yang semakin berkurang. Setiap
kita dapat ikut berperan untuk mencegah terjadinya banjir dan dapat dimulai dari
sekitar tempat tinggal kita. Penanggulangan banjir untuk daerah yang sudah mulai
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berkurang daerah resapan air dapat diatasi dengan pembuatan lubang resapan
biopori (LRB) (Elsie 2017)
Berdasarkan siklus hidrologi, air hujan yang turun dan jatuh di permukaan
tanah akan terdistribusi secara evapotranspirasi, infiltrasi/perkolasi dan melimpas
kemudian mengalir ke badan air. Padatnya bangunan di perkotaan mengurangi
luas lahan terbuka hijau mengakibatkan semakin besar debit limpasan air hujan
dan semakin sedikit debit air yang mengalami proses infiltrasi ke dalam tanah
(Damayanti, 2011).
Menurut (Nursetiawan 2017) infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke
dalam tanah, umumnya (tetapi tidak pasti), melalui permukaan dan secara vertikal.
Proses infiltrasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam daur ulang
hidrologi maupun dalam proses pengalihan hujan menjadi aliran dalam tanah
sebelum mencapai sungai. Karakteristik dari suatu kawasan berpengaruh terhadap
besarnya infiltrasi pada kawasan tersebut. Setiap jenis tanah mempunyai laju
infiltrasi karakteristik yang berbeda-beda, yang bervariasi dari yang sangat
rendah. Jenis tanah berpasir umumnya cenderung mempunyai laju infiltrasi tinggi,
akan tetapi jika jenis tanah liat akan sebaliknya, cenderung mempunyai laju
infiltrasi rendah.
Salah satu cara untuk mengurangi air limpasan hujan sekaligus
menanggulangi banjir adalah dengan meresapkan air ke dalam tanah dengan
menggunakan teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB). LRB dapat digunakan
untuk menanggulangi banjir pada daerah yang sudah mulai berkurang daerah
resapan airnya. Selain itu, LRB dapat membantu mengurangi kekeringan dan
mengurangi beban sampah organik kota. Teknologi LRB dapat dibuat dengan
mudah, biaya yang murah, tidak memerlukan lahan yang luas serta cepat dalam
proses pembuatannya. LRB sangat sesuai bila diterapkan pada daerah yang
mempunyai kepadatan bangunan dan pemukiman penduduk (Elsie 2017).
Dalam bidang teknik sipil, drainase secara umum dapat didefinisikan
sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal
dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau
lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu. Hal tersebut juga
merupakan suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya
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dengan salinitas. Jadi, drainase tidak hanya menyangkut air permukaan tetapi juga
air tanah (Prasetyo 2018).
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa infiltrasi
merupakan proses masuknya air dari atas ke dalam tanah. Drainase adalah
mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air dari hulu ke hilir.
Proses infiltrasi yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya yang
dikarenakan adanya sistem drainase yang tidak tepat, maka peneliti bermaksud
untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan pipa resapan.
Penelitian ini menggunakan pipa resapan untuk mempercepat debit infiltasi dari
curah hujan ke dalam tanah secara maksimal tanpa menimbulkan efek negatif
serta ramah lingkungan. Penggunaan pipa difokuskan untuk penyerapan air di
halaman rumah dan jalan-jalan ditanam. Dengan demikian air hujan yang turun
langsung dapat diserap dengan cepat melalui pipa resapan dan diteruskan kedalam
tanah. Penggantian pipa resapan tersebut akan menjadi solusi meningkatkan
kandungan air di dalam tanah.

1.2

Rumusan Masalah
Bagaimana membuat pipa resapan air yang efisien dan tepat guna dalam

memperbesar debit infiltrasi ke dalam tanah, sehingga menjadi solusi
meningkatkan kandungan air di dalam tanah dan meminimalisasi masalah banjir.

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah membuat pipa resapan air yang efektif, efisien dan

tepat guna, sehingga dapat diterapkan di berbagai wilayah yang berdampak banjir.
1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Membantu mencari solusi masalah banjir menggunakan pipa resapan air.
b. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari genangan air.
c. Untuk mengatahui dan memperbandingkan percepatan debit infiltrasi
menggunakan pipa PVC berdasarkan jarak pipa dan penelitian ini dibantu
dengan alat fluem uji untuk mengetahui daya resap air di dalam tanah.
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1.5

Lingkup Penelitian
Penulisan tugas akhir ini agar sesuai dengan apa yang dimaksud pada

penelitian maka perlu untuk dibatasi diantaranya sebagai berikut :
a. Penelitian dilakukan dilaboratorium hidrologi dan geoteknik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai debit infiltrasi dan debit
limpasan menggunakan alat fluem uji yang diisi oleh tanah dan pasir.

