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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah indonesia sendiri yang beriklim tropis presipitasinya berupa air 

atau yang biasa disebut hujan. Hujan merupakan suatu kejadian alam yang sering 

terjadi di daerah yang mempunyai iklim tropis seperti Indonesia. Hujan 

mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia dapat bermanfaat dan 

dapat juga merugikan. Hujan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air 

tanaman dan makhluk hidup lainya dan dapat dijadikan pengisi air tanah. 

Sedangkan hujan dapat juga merugikan karena dapat menyebabkan erosi pada 

tanah. 

 Drainase berasal dari bahasa  Inggris “drainage” yang mempunyai arti 

mengalirkan, menguras, membuang atau mengalirkan air. Drainase juga dapat 

diartikan  sebagai  serangkaian  bangunan  air yang  berfungsi  untuk  mengurangi  

dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan 

dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk 

mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas (Suripin, 2004).  

Inlet menerima air permukaan dan menyalurkannya ke saluran drainase. 

Street Inlet adalah bukaan/lubang di sisi-sisi jalan yang berfungsi untuk 

menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada sepanjang jalan 

menuju ke saluran.  

Tidak adanya inlet, dapat membuat genangan air di jalan ditambah dengan 

hujan yang deras, jalan dapat mengalami kerusakan, karena tidak ada tempat yang 

menampung atau menyalurkan limpasan air hujan. Jika ada inlet, genangan air 

yang ada di jalan dapat ditampung dan disalurkan ke saluran drainase. 

 Walaupun ada inlet harus juga memperhatikan jarak, ukuran, peletakkan, 

penempatan dan hal-hal yang dapat menghambat air yang masuk ke inlet. Agar 

inlet dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah besar intensitas hujan yang dihasilkan dari alat simulator 

hujan? 

2. Berapakah besar debit yang masuk ke street inlet dari beberapa variasi 

uji intensitas hujan? 

3. Berapakah tinggi dan lebar genangan air yang menggenang pada jalan 

yang dipengaruhi oleh kondisi street inlet? 

4. Berapakah nilai koefisien limpasan yang dihasilkan dari alat uji? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menentukan nilai intensitas hujan dari  tinggi curah hujan pada jalan. 

2. Melakukan pengujian perbandingan nilai debit limpasan terhadap 

jumlah street inlet yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 

3. Mengetahui pengaruh street inlet terhadap volume atau tinggi 

genangan pada jalan. 

4. Menentukan nilai koefisien limpasan sesuai dengan tipe daerah aliran 

 
D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

masukan dan solusi terhadap fenomena banjir pada ruas jalan yang ada 

dan mendapatkan desain inlet yang sesuai dengan kondisi yang ada di 

lapangan. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan 

sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang. 
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E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dipengaruhi oleh berbagai macam parameter. Oleh karena 

itu, agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka 

diperlukan beberapa batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan dengan membuat prototype yang sesuai 

seperti kondisi di lapangan. 

2. Sumber air hujan merupakan air hujan buatan yang berasal dari 

Laboratorium Keairan dan Lingkungan, Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3. Dalam penelitian ini digunakan model inlet berbentuk persegi dengan 

hambatan kerikil. 

F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan pengetahuan  penulis,  penelitian  dengan  judul  “Tinjauan 

Kinerja Inlet Jalan Untuk Mengurangi Genangan Akibat Limpasan Hujan dengan 

Hambatan Kerikil”, belum pernah dilakukan oleh  peneliti  sebelumnya. Akan 

tetapi terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian,”Desain Street Inlet 

Berdasarkan Geometri Jalan”, yang diteliti oleh Agus Suharyanto, (Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 2014). 




