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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Desa Makamhaji merupakan salah satu desa di Kabupaten Sukoharjo, 

Jawa Tengah. Di tempat tersebut terdapat sebuah underpass yang merupakan jalur 

alternatif yang menghubungkan Solo dengan Kabupaten Sukoharjo. Sebelum 

dibangun underpass jalur alternatif ini kerap menjadi langganan kemacetan yang 

disebabkan oleh adanya pintu perlintasan kereta api. Oleh karena itu untuk 

mengurangi kemacetan tersebut maka Pemerintah Daerah Sukoharjo membangun 

underpass. Pada kasus ini underpass dibangun dibawah jalur kereta api maka para 

pengendarapun tidak perlu merasakan kemacetan lagi untuk menunggu kereta api 

melintas.  

 Seiring berjalannya waktu pembangunan  underpass Makamhaji terus 

dirundung masalah yaitu masyarakat mengklaim bahwa sumber air yang berada 

disekitar underpass semakin menyusut akibat adanya underpass tersebut. 

Imbasnya saat musim kemarau tiba, sumur-sumur di sekitar underpass Makamhaji 

menjadi kering. Masyarakatpun sangat kecewa dengan adanya pembangunan 

underpass, karena menurut warga sekitar pembangunan underpass tersebut justru 

membuat kerusakan sumber mata air yang ada di sekitarnya. Selain masalah 

sumber air ada lagi masalah yang lain yaitu sering terdapat genangan air (banjir) 

di underpass Makamhaji. Akibatnya jalur alternatif yang menghubungkan Solo 

dengan Kabupaten Sukoharjo terputus. Pada tahun 2015 Underpass sempat 

beberapa kali tergenang air hampir setinggi satu meter.  Genangan air yang terjadi 

kemungkinan disebabkan karena hujan yang mengguyur wilayah underpass. 

Kemungkinan penyebab lainnya adalah  adanya rembesan air dari dalam tanah 

dan juga sistem drainase dan perpompaan yang kurang maksimal. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada kasus ini 

adalah bagaimana penanganan genangan air yang terjadi di underpass agar 

genangan air tidak terjadi kembali.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah saluran kiri kanan underpass mampu  melewatkan 

volume banjir ke bak penampungan. 

2. Mengetahui apakah bak penampungan yang ada pada underpass dapat 

menampung volume banjir kala ulang 50 tahun. 

3. Mengetahui unjuk kerja pompa yang bekerja di underpass Makamhaji. 

4. Mengetahui penyebab terjadinya banjir yang ada di underpass Makamhaji. 

5. Mengetahui rembesan yang terjadi pada underpass Makamhaji 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini berjalan sistematis maka permasalahan yang ada perlu 

dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Studi kasus dilakukan di underpass Makamhaji Kabupaten Sukoharjo 

2. Peta catchment area underpass disusun berdasarkan survey langsung dan 

sintesis dengan Peta Rupa Bumi 1999 atau google map.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi genangan air 

di underpass Makamhaji. 

2. Memberikan informasi kepada dinas-dinas yang terkait untuk perencanaan 

lebih lanjut agar terbebas dari genangan air. 


