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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Sungai Pusur merupakan jenis sungai alluvial dengan bentuk

bermeander. Sungai tipe ini memiliki masalah yang sering dihadapi yaitu

erosi atau gerusan pada tebing sungai terutama di daerah tikungan luar

sungai. Sungai Pusur adalah sungai yang mengalir dari hulu Merapi dan

bermuara di Sungai Bengawan Solo. Sungai ini melewati Daerah Aliran

Sungai (DAS) di Desa Pundungan yang terletak di Kecamatan Juwiring,

Kabupaten Klaten. Sungai Pusur tidak tergolong sungai besar, namun

memiliki debit banjir yang cukup besar yang mengakibatkan masalah erosi

pada tebing pada daerah tikungan luar sungai semakin serius.

Gerusan tebing yang terjadi di Sungai Pusur semakin meresahkan

warga sekitar sungai karena telah mengikis sebagian area pemukiman dan

area persawahan penduduk. Sehingga, diperlukan penanganan erosi tebing

yang tepat untuk menjaga alur sungai agar tetap stabil dan tidak

membahayakan daerah sekitar sungai. Penelitian ini berusaha menawarkan

alternatif penanganan erosi tebing yang terjadi di Sungai Pusur, Desa

Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan

mempertimbangkan aspek teknis.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu Marlina Humairah

(2014) yaitu tentang analisis hidrolika bangunan krib permeabel pada saluran

tanah (uji model laboratorium). Metode penelitian yang digunakan yaitu uji

model hidrolik yang dilakukan di Laboratorium Mekanika Fluida dan

Hidrolika Universitas Sriwijaya. Penelitian yang dilakukan penulis adalah asli

dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, yaitu tentang alternatif

penanganan erosi tebing di Sungai Pusur. Alternatif bangunan yang

ditawarkan untuk menangani gerusan pada tebing sungai yaitu dump stones,

dinding penahan tanah, krib, bronjong kawat dan turap (sheetpile). Penulis

menggunakan metode analitis dalam perhitungan aspek teknis bangunan.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana alternatif bangunan yang harus dipilih untuk mengatasi erosi

tebing pada Sungai Pusur, Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring,

Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana desain bangunan pengendalian gerusan Sungai Pusur, Desa

Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan debit banjir

50 tahunan (Q50)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari percobaan penelitian ini terfokus pada :

1. Menentukan besaran puncak banjir rancangan.

2. Memberikan alternatif penanganan gerusan tebing serta rekomendasi yang

paling sesuai dengan kondisi lapangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari percobaan penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai referensi penanganan gerusan pada tebing.

2. Sebagai kontribusi untuk masyarakat dalam mengatasi gerusan pada tebing

Sungai Pusur.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menemukan alternatif bangunan

pelindung tebing dengan batasan masalah sebagai berikut :

1. Tidak meninjau dampak sosial.

2. Tidak membahas perhitungan analisis sedimen dan analisis dampak

lingkungan.

3. Bangunan yang dianalisis untuk menentukan alternatif terbaik yang

digunakan sebagai penanganan erosi tebing yaitu dump stones, dinding

penahan tanah, krib, bronjong kawat dan turap (sheet pile).

4. Penelitian ini difokuskan pada masalah erosi tebing yang terjadi di tebing

Sungai Pusur.

5. Alternatif bangunan yang akan digunakan hanya dipertimbangkan

berdasarkan aspek teknis dan disesuaikan dengan kondisi real lapangan.


