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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan mutlak setiap makhluk hidup, termasuk manusia. 

Kebutuhan tersebut semakin meningkat dengan seiring dengan pertumbuhan penduduk 

yang pesat saat ini. Peningkatan kebutuhan air ini tidak diimbangi dengan penambahan 

jumlah air yang ada di muka bumi, sedang air yang ada di muka bumi tidak semuanya 

dapat digunakan untuk keperluan hidup dan aktivitas manusia. Kuantitas air di bumi 

cukup melimpah, namun sebagian besar air asin di lautan. Suripin (2003) menyebutkan 

bahwa air yang ada di bumi yaitu sekitar 1.386 km3 (97,93%) yang berada di lautan dan 

hanya sekitar 35 juta km3, (2,53%) yang berupa air tawar di daratan, serta sisanya dalam 

bentuk gas/uap.

Kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah 

pertumbuhan penduduk yang diiringi meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan 

hidup  (Widjaya, 1998). Dampak dari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup tersebut 

yaitu terjadinya perubahan tata guna lahan menjadi sulit dikendalikan. Kondisi sumber 

daya alam terganggu karena infiltrasi menjadi kecil, aliran air permukaan menjadi cepat 

dan banyak.

Kota Surakarta merupakan kota besar di Jawa Tengah yang mempunyai sungai 

besar yaitu Sungai Bengawan Solo. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang 

pesat yang terjadi di Kota Solo saat ini khususnya bidang pemukiman, membutuhkan 

areal yang sangat luas. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan penggunaan lahan yang 

cukup besar akhir-akhir ini. Perubahan penggunaan lahan tersebut mengarah pada 

penutupan lahan menjadi lapisan kedap air sebagai akibat dari semenisasi (penutupan 

lahan dengan semen).

Perkembangan kota yang semakin pesat dengan peningkatan jumlah penduduk, 

kebutuhan air, dan konversi lahan dari area terbuka menjadi area terbangun 

mengisyaratkan akan berkurangnya daerah resapan di Kota Solo. Sehingga air hujan yang 

turun ke tanah tidak bisa meresap dan langsung mengalir ke saluran-saluran menuju 

sungai.



perubahan lahan mengakibatkan meningkatnya jumlah air limpasan permukaan di 

kota Surakarta, sehingga akan menimbulkan masalah drainase di kota Surakarta, sehingga 

masalah ini perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan ini 

     

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai 

berikut :

1. Bagaimana pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap limpasan permukaan di 

Kota Solo.

2. Bagaimana solusi untuk mengatasi limpasan yang terjadi di Kota Solo.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah agar tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Solo, Khususnya daerah (Laweyan, Pasar 

Kliwon, Banjarsari,Serengan dan Jebres)

2. Data hujan yang digunakan berasal dari stasiun hujan Proyek Bengawan Solo (PBS) 

dan Bandara Adi Sumarmo dari tahun 1990-2006 karena stasiun hujan tersebut 

berdekatan dengan daerah penelitian.

3. Penelitian yang ditekankan yaitu : Perubahan Tata Guna Lahan, dan pengaruhnya 

terhadap volume limpasan.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan 

tataguna lahan terhadap volume limpasan.

2. Manfaat  Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Agar dapat digunakan sebagai acuan perencanaan wilayah Perkotaan yang ramah 

Lingkungan, serta menanggulangi limpasan yang terjadi.

b. Menambah pengetahuan penulis mengenai Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan 

Terhadap Limpasan Permukaan.



c. Hasil pengamatan dapat digunakan sebagai masukan bagi penelitian sejenis.


