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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan mempengaruhi banyak aspek pada kehidupan manusia 

dan alam sekitarnya. Alam memberikan dampak besar bagi kehidupan 

makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya, makhluk hidup membentuk 

suatu ekosistem pada tempat tertentu dan memanfaatkan apa yang ada di 

sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan untuk mereka hidup. Pada dasarnya air 

adalah sumber kehidupan utama bagi para manusia, hewan dan tumbuhan. 

Sumber daya air berperan penting dalam pembangunan dan perkembangan 

alam dan teknologi di dunia ini. 

Sumber daya air mempunyai dampak positif dan dampak negatif dari 

pengelolaan dan pemberdayaannya yang seperti diketahui dampak negatif dari 

air adalah bencana alam banjir yang disebabkan karena, limpasan air hujan 

yang tidak dapat ditampung oleh aliran sungai menyebabkan aliran sungai 

meluap dan mengakibatkan daerah sekitar aliran sungai tersebut terkena 

dampak banjir. Namun ada dampak positif dari air yang sangat berperan 

penting dalam kehidupan adalah untuk di konsumsi oleh mahluk hidup yang 

ada di dunia ini. Dalam hal ini pengelolaan sumber air sangatlah diperlukan 

karena air merupakan sumber utama mahluk hidup untuk melangsungkan 

kehidupan, namun air juga dapat membuat permasalahan baru dalam 

pembangunan yang semakin berkembang.  
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Salah satu hasil innovasi dari berkembangnya teknologi adalah atap 

hijau (green rooftop) yang di pasang pada bagian atap bangunan dilapisi 

dengan vegetasi dan media tumbuh-tumbuhan yang diaplikasikan di atas 

membran waterproof. Green rooftop (atap hijau) terdiri dari tumbuh-

tumbuhan yang berada di bagian atas, tanah atau bahan yang cocok, sistem 

drainase, waterprooft. Green rooftop ini telah diterapkan di berbagai kota-kota 

besar di dunia seperti Inggris, Spayol, Jerman dan lain-lain. Dari segi efisiensi 

green rooftop memang berpengaruh pada penghijauan perkotaan karena tata 

guna lahan perkotaan yang memang sudah padat dan perlu adanya teknologi- 

teknologi baru untuk berperan penting dalam menjaga dan merawat alam dan 

lingkungan sekitar di wilayah perkotaan, pedesaan maupun wilayah-wilayah 

lainya. 

Green rooftop dapat berperan dalam pembangunan wilayah perkotaan 

yang memungkinkan tidak adanya lahan untuk penghijauan karena terdapat 

banyaknya gedung-gedung bertingkat. Sebagaimana green rooftop berfungsi 

untuk memanejemen air hujan, mengurangi polusi udara, meningkatkan 

kualitas air dan lain-lain. Menjaga dan melestarikan lingkungan adalah hal 

yang paling penting untuk menjaga eksistensi alam dan sekitar agar alam 

senantiasa bersahabat dengan mahluk hidup sehingga menimbulkan dampak 

positif yang terjadi pada mahluk hidup dan alam sekitanya. 

Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44,1 km
2 

termasuk kota dataran 

rendah yang memiliki ketinggian 105 mdpl dan di pusat kota 95 mdpl. Kota 

ini dilewati oleh aliran Sungai Bengawan Solo dan dikelilingi oleh Gunung 
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Merapi dan Gunung Merbabu pada bagian barat dan pada bagian timur 

dikelilingi oleh Gunung Lawu. Kota Surakarta memiliki suhu yang relatif 

konsisten pada setiap tahunya yang meiliki rata-rata suhu udara antara 24
0
 

celcius – 32,5
0
 celcius, serta memiliki curah hujan rata-rata sebesar 2.200 mm. 

Hujan pada Kota Surakarta yang paling tinggi curah hujanya adalah pada 

bulan Desember, Januari dan Februari. Berikut adalah peta wilayah Kota 

Surakarta. 

 

Gambar 1.1. Peta wilayah kota Surakarta 

(Sumber : http://yogacandblog.blogspot.co.id/2008/11/hotspotan-di-

citywalk.html) 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah tentang penelitian green rooftop ini adalah 

a. Potensi green rooftop jika diterapkan di Kota Surakarta 

b. Pengaruh green rooftop terhadap limpasan permukaan air hujan 

yang terjadi di Kota Surakarta 

c. Perbedaan debit limpasan antara media green rooftop dan atap 

beton 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan 

sebagai berikut 

1. Tujuan teoritis 

a. Membandingkan antara atap beton biasa dan atap green rooftop 

untuk meminimalisir jumlah limpasan yang berada di Kota 

Surakarta. 

b. Sebagai masukan ide-ide atau referensi untuk dijadikan 

pertimbangan-pertimbangan pada saat membangun suatu proyek 

agar lebih memperhatikan dampak lingkungan.  

2. Tujuan praktis 

a. Mengetahui manfaat-manfaat adanya atap hijau (green rooftop) 

yang telah ini dikembangkan di negara-negara Eropa. 

b. Menjadikan pertimbangan-pertimbangan umumnya untuk para 

tenaga ahli dalam membangun suatu bangunan dengan ide-ide dan 

gagasan untuk tetap melestarikan alam dan lingkungan sekitar. 
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D. Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini antara lain adalah 

a. Gedung-gedung yang atapnya menggunakan atap beton yang 

berada di kota Surakarta 

b. Gedung tinggi yang lantainya lebih dari 4 di kota Surakarta. 

c. Pengendalian hujan buatan   

d. Hanya menggunakan satu jenis vegetasi yaitu rumput gajah mini 

 

 

   

  


