
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kota Solo adalah kota yang kental  akan budaya dan tradisinya yang banyak 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota ini. Dengan berkembangnya 

sektor pariwisata di kota Solo maka dibutuhkan fasilitas penunjang yang 

memadai untuk para wisatawan yang datang. Salah satu fasilitas pendukung 

tersebut adalah tempat penginapan atau hotel yang dewasa ini banyak 

bermunculan. Oleh karena itu adanya “Hotel Harris & Pop! Solo” merupakan 

salah satu alternatif akan kebutuhan hotel di kota Solo. 

Dengan semakin banyaknya bangunan hotel yang ada di kota Solo 

menyebabkan sedikitnya lahan yang tersedia untuk tempat parkir hotel. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah tempat yang memadai dan berfungsi untuk lahan 

parkir pada bangunan hotel yang ada. Basement atau biasa disebut ruang bawah 

tanah adalah salah satu alternatif yang bisa berfungsi sebagai lahan parkir. 

Dalam pembuatan sebuah basement diperlukan proses penggalian tanah dengan 

elevasi tertentu di bawah muka tanah asli. Umumnya masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan penggalian dalam pembuatan basement adalah keberadaan air tanah 

yang terdapat di area galian. Penggalian basement yang berada di bawah 

permukaan air tanah menyebabkan genangan air yang mengganggu pekerjaan 

fondasi dan galian. Sebagai contoh pada pekerjaan lantai kerja yang terletak 

diatas fondasi, pada pekerjaan ini membutuhkan kondisi tanah galian yang 

kering agar pada saat pengecoran dapat terlaksana dengan baik. Salah satu cara 

untuk menjaga area galian tetap dalam keadaan kering adalah dengan 

menggunakan sistem groundwater control atau dewatering. 

Pengertian dewatering sendiri adalah pekerjaan sipil yang bertujuan untuk 

dapat mengendalikan air (air tanah/permukaan) agar tidak 

mengganggu/menghambat proses pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, 



2 
 

terutama untuk pelaksanaan bagian struktur yang berada dalam tanah dan di 

bawah muka air tanah.  

Dewatering juga biasa digunakan untuk mengatasi genangan air akibat 

rembesan air tanah ataupun limpasan air hujan. Dalam pengerjaannya sistem 

dewatering dioperasikan selama 24 jam selama pekerjaan galian & basement 

berlangsung. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Metode pelaksanaan fondasi apa yang digunakan pada proyek Hotel 

Harris & Pop Solo? 

2. Metode dinding penahan tanah apa yang digunakan pada proyek Hotel 

Harris & Pop Solo? 

3. Berapa volume genangan air yang berada di daerah galian? 

4. Berapa jumlah pompa air dan jumlah biaya total yang dikeluarkan pada 

pengerjaan dewatering pada proyek Hotel Harris & Pop Solo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui metode tembok penahan tanah yang digunakan pada 

proyek Hotel Harris & Pop Solo. 

2. Mengetahui metode fondasi apa yang digunakan pada proyek Hotel 

Harris & Pop Solo 

3. Mengetahui jumlah volume genangan air yang ada di area galian proyek 

Hotel Harris & Pop Solo. 

4. Mengetahui penggunaan jumlah pompa dan biaya total yang digunakan 

untuk proses dewatering proyek Hotel Harris & Pop Solo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat menjadi masukan bagi proyek Hotel Harris & Pop Solo untuk 

mengatasi masalah genangan air yang berakibat pada pengerjaan 

fondasi, basement dan biaya pembangunan. 

2. Dapat menambah pengetahuan & wawasan peneliti, serta mampu 

menjadi acuan akademis bagi penelitian dan kajian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas maka ruang lingkup kajian dibatasi sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor terjadi genangan air 

dan pengaruh genangan air. 

2. Sistem pemasangan pompa, pekerjaan dewatering mengikuti sistem 

yang digunakan Hotel Harris & Pop. 

3. Sistem dewatering yang digunakan adalah predrainage dan open 

pumping 

4. Menghitung efisiensi jumlah pompa yang digunakan beserta biayanya. 

5. Perhitungan total biaya hanya biaya operasional, materi dan pekerjaan 

dewatering. Tidak termasuk biaya AMDAL. 
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F. Keaslian Penelitian  

Penyusunan penelitian studi kasus ini bukan yang pertama melainkan studi 

kasus yang sudah pernah ada pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian 

sebelumnya Sukaryanto, E.Priadi dan Aswandi (2015) yaitu  tentang Pengaruh 

Muka Air Tanah Terhadap Pekerjaan Galian Basement Swiss-Belhotel 

Pontianak dan Rifzal Azka Ma’ruf (2014) yaitu Analisis Pengaruh Genangan Air 

Pada Pelaksanaan Fondasi Ditinjau Dari Biaya (Studi Kasus Proyek Hotel 

Anugerah Palace Surakarta). Sehingga penelitian yang penulis lakukan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya dari saudara Rizal Azka Ma’ruf karena 

lokasi sebelumnya dari penelitian Analisis Pengaruh Genangan Air Pada 

Pelaksanaan Fondasi Ditinjau Dari Biaya yang lokasi dan lingkungannya padat 

penduduk. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis 

Pengaruh Genangan Air Lingkungan Pada Pelaksanaan Proyek Harris dan Pop 

Hotel Solo yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi 464, Purwosari Laweyan Solo ini 

memiliki tingkat kepadatan penduduk yang relatif sedikit. 


