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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup di alam ini.

Kegunaan air antara lain untuk kebutuhan air baku manusia maupun untuk

kebutuhan irigasi bagi tanaman di persawahan. Persoalan yang sering terjadi

adalah sewaktu musim hujan kerap menimbulkan banjir, sedangkan pada waktu

kemarau terjadi kurangnya ketersadiaan air. Memperhatikan kondisi tersebut,

maka diperlukan adanya pengelolaan sumber daya air yang baik, sehingga

penggunaan air dapat digunakan secara optimal, baik pada musim penghujan dan

kemarau.

Wilayah Kabupaten Grobogan sebagai penghasil padi dan jagung masih

memerlukan ketersediaan air irigasi untuk menunjang dan meningkatkan produksi

pangan tersebut. Kecamatan Toroh merupakan daerah dengan ketersediaan

sumber air yang relatif sedikit, sehingga dibutuhkan sistem manajemen air yang

akan menyimpan kelebihan air pada musim penghujan dan akan memanfaatkan

air pada saat dibutuhkan. Bangunan air yang dapat menampung kelebihan air pada

musim penghujan dan dimanfaatkan pada saat-saat kekurangan air adalah waduk

atau bendungan.

Pada Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan ini,

terdapat sebuah tempat yang cukup luas untuk dipergunakan menyimpan air.

Melihat kondisi topografi dan geologi, daerah tersebut sangat memenuhi untuk

dibangunkannya sebuah waduk.

Waduk yang akan dibangun nantinya harus mampu menyimpan air dan

untuk memenuhi kebutuhan air serta aman terhadap banjir yang direncanakan,

sehingga diperlukan desain spillway yang mampu mengalirkan banjir yang

direncanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah

sebagai berikut :



2

1. Desain spillway dengan mempertimbangkan kondisi geoteknik setempat dan

debit outflow pada perhitungan penelusuran banjir.

2. Kuat dukung tanah dasar spillway setelah ditentukan desain spillway nya.

3. Kestabilan bangunan pelimpah (spillway), pada kondisi muka air rencana dan

pada kondisi muka air  banjir.

4. Penentuan rule curve (peil eksploitasi) waduk, sehingga didapatkan hasil

penyediaan air untuk irigasi air baku yang optimal.

C. Tujuan Penelitian

1. Menentukan besar prosentase ketersediaan air dapat memenuhi kebutuhan air

untuk kebutuhan irigasi dan kebutuhan air baku.

2. Untuk mendesain spillway sebagai limpasan air pada saat terjadi banjir

sehingga bendungan aman terhadap rembesan (piping), penggulingan dan

aman terhadap daya dukung tanah pondasi.

3. Menentukan rulecurve (peil ekploitasi) sehingga didapatkan pengoperasian

waduk sebagai pengontrol besar tampungan penyimpanan volume air di

waduk.

D. Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini perlu diadakan pembatasan masalah agar

penulisan lebih terarah dan terfokus pada masalah yang dihadapi. Adapun batasan

masalah penulisan tugas akhir sebagai berikut :

1. Kontur yang digunakan untuk desain merupakan kontur asli dari Peta Rupa

Bumi BAKOSURTANAL 1999 ditambah kontur bantu dari penulis.

2. Data geoteknik menggunakan data sekunder dari penelitian studi terdahulu.

3. Desain spillway dengan mempertimbangkan kondisi geoteknik setempat dan

volume bendungan.
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E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Akademis

a) Memberikan gambaran atau ilmu bagaimana merencanakan bangunan

pelengkap pada bendungan yaitu spillway.

b) Memberikan gambaran atau ilmu bagaimana mengoptimalkan

pengoperasian waduk.

c) Diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Untuk Masyarakat

a) Diharapkan dapat memberikan pemahaman agar senantiasa menjaga

kelestarian air dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air.

b) Dengan adanya waduk Bandungharjo diharapkan memberikan dampak

positif bagi seluruh masyarakat sekitar bendungan serta di daerah sekitar

aliran Sungai Glugu karena dapat memanfaatkan air bendungan (waduk)

pada saat musim kemarau dan menjaga kelestarian air tanah disekitarnya.


