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INTISARI 

 

“Perencanaan Sistem Drainase Di Kawasan Pasar Jurangjero Kecamatan 

Karanganom Kebupaten Klaten” 

 

Oleh : 

 

  Ridwan Adi Pamungkas  NIM 1443100304 

 

  Drainase yaitu sebagai sarana dan prasarana yang dibangun untuk 

mengalirkan air hujan dari suatu tempat ke tempat yang lain pada suatu kawasan. 

Terjadinya banjir atau meluapnya air akibat intensitas banjir yang tinggi dan 

durasi hujan yang lama ataupun juga meluapnya aliran sungai terdekat. 

   Tujuan penelitian pada  skripsi  perencanan sistem drainase di kawasan 

pasar  Jurangjero karanganom  klaten  ini adalah : mengetahui debit air hujan yang 

berada di daerah pasar jurangjero dan mengetahui dimensi saluran drainase 

rencana sehingga dapat mengalirkan air menuju sungai terdekat. Metode 

penelitian yang digunakan dalam  tugas akhir ini adalah pengumpulan data dan 

analisis data yang akan di pakai adalah data sekunder  dan data primer, kemudian 

data-data  tersebut dianalisis berdasarkan analisis hidrologi dan analisis hidrolika. 

Kegunaan data curah  hujan  pada  analisis hirologi meliputi perhitungan curah  

hujan  maksimum suatu wilayah.  

Perhitungan nilai intensias hujan daerah aliran sungai serta perhitungan 

debit banjir rencana. Debit air hujan di daerah pasar jurangjero dan sekitarnya 

adalah 59,56 mm dengan kala ulang 25 tahun. Dari total debit air hujan, debit 

buangan limbah rumah tangga, debit air buangan limbah dari pasar didapatkan 

dimensi saluran drainase yang cocok dan efisien untuk saluran primer didapat 

lebar = 50cm, tinggi = 60cm, untuk saluran sekunder terdapat 3 jenis ukuran yaitu 

a) lebar= 45cm tinggi 60cm. b) lebar= 50cm, tinggi= 40m. c) lebar = 40cm, 

tinggi= 35cm, dengan penampang persegi panjang. 

 

 

Kata kunci : Drainase, Debit air hujan, Intensitas hujan 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Drainase yaitu sebagai sarana dan prasarana yang dibangun untuk 

mengalirkan air hujan serta limbah buangan menuju ke tempat pembuangan akhir 

(sungai). Terjadinya banjir atau meluapnya air akibat intensitas hujan yang tinggi 

atau durasi hujan yang lama ataupun juga meluapnya aliran sungai terdekat. 

Banjir merupakan kata yang sangat populer di Indonesia, mengingat 

hampir semua kota di Indonesia mengalami banjir. Permasalahan banjir di 

perkotaan diakibatkan permanfaatan lahan yang kurang disiplin dan tertata 

sehingga menyebabkan persoalan drainase menjadi sangat kompleks. 

Pada kasus ini yang akan diangkat adalah kondisi kawasan pasar karangan 

atau lebih dikenal yaitu pasar jurangjero karanganom, dipilihnya lokasi ini karena 

hampir setiap hujan yang agak lama terjadi genangan pada area tersebut, dan juga 

belum adanya saluran drainase. Karena kasus tersebut yang sangat  mengganggu 

aktivitas masyarakat. Oleh karena itu dalam kasus ini yang akan dibahas adalah  

merencanakan suatu saluran drainase yang baik sehingga dapat menampung banjir 

yang terjadi di daerah tersebut. Diangkatnya permasalahan tersebut karena 

genangan yang terjadi dan belum adanya saluran drainase di kawasan pasar 

Jurangjero,Karanganom,Klaten.
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang ditimbulkan bagi manusia 

dan lingkungan sekitar maka adalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar debit air hujan serta limbah buangan yang mengalir 

dikawasan Pasar Jurangjero? 

2. Bagaimana dimensi penampang saluran yang baik untuk sistem 

drainase di kawasan pasar Jurangjero, Karanganom, Klaten? 

 

1.3  Tujuan Skripsi 

      Adapun tujuan penelitian pada tugas akhir perencanan sistem drainase di 

kawasan Pasar Jurangjero Karanganom Klaten ini adalah: 

1. Untuk mengetahui debit air hujan dan debit limbah buangan yang 

berada di daerah Pasar Jurangjero. 

2. Untuk mengetahui dimensi saluran drainase rencana sehingga dapat 

mengalirkan air menuju sungai terdekat. 

 

1.4       Manfaat Skripsi 

       Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini adalah sabagai 

berikut: 

1. Hasil dari perencanan saluran drainase ini diharapkan dapat menjadi 

sebuah solusi untuk mengatasi banjir yang terjadi di kawasan Pasar 

Jurangjero. 



3 
 

 
 

2. Hasil perencanan bisa diaplikasikan untuk membangun drainase di sekitar 

Pasar Jurangjero. 

 

1.5      Batasan Masalah 

 Agar masalah dalam pembahasan ini tidak terlalu luas maka dibuat 

batasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas antara lain: 

1. Meliputi area jalan pada pasar Jurangjero di salurkan ke sungai 

terdekat. 

2. Pada perhitungan debit air hujan digunakan dengan metode rasional. 

3. Perhitungan debit banjir dan curah hujan menggunakan data hujan 

pada periode 10 tahun terakhir. 

4. Perhitungan kapasitas saluran drainase yang akan direncanakan di 

kawasan Pasar Jurangjero. 

1.6 Kajian Pustaka 

1. Qurniawan, A.Y. (2009). Perencanaan Sistem Drainase Perumahan 

Josroyo Permai Rw 11 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Jurnal 

Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil;Universitas Sebelas Maret. Hasil 

penelitianya didapatkan bahwa periode ulang yang dipakai adalah 2 tahun,  

a. Besarnya debit pada saluan drainase utama 1 adalah 0.368405739 m3/ dt. 

b. Besarnya debit pada saluan drainase utama 2 adalah 0.330403667 m3/ dt. 

c. Besarnya debit pada saluan drainase utama 3 adalah 0.218778469 m3/ dt. 
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d. Dimensi saluran ekonomis untuk saluran drainase utama 1 adalah dengan 

lebar dasar B = 0.365 m dan tinggi air h = 0.316 m, Dengan tinggi jagaan (w 

= 0.2m ) 

e. Dimensi saluran ekonomis untuk saluran drainase utama 2 adalah dengan 

lebar dasar B = 0.350 m dan tinggi air h = 0.303 m, Dengan tinggi jagaan (w 

= 0.2m ) 

f. Dimensi saluran ekonomis untuk saluran drainase utama 3 adalah dengan 

lebar dasar B = 0.30 m dan tinggi air h = 0.260 m 

Dengan tinggi jagaan (w = 0.2m ) 

2. Yumahira Tofandi (2014), Perencanaan Sistem Drainase Dikota Pankalan 

Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Sipil; Universitas Sumatra Utara. Hasil penelitianya 

didapatkan bahwa periode yang dipakai itu nilai curah hujan yang 

digunakan untuk perhitungan intensitas curah hujan adalah nilai curah hujan 

Distribusi Log Person III periode ulang 25 tahun. Dari analisa dimensi 

saluran ternyata ada beberapa saluran yang tidak mampu menampung debit 

saluran. Nilai debit saluran lebih kecil dari nilai debit rencana.  

Dari analisa dimensi saluran ternyata ada beberapa saluran yang tidak 

mampu. Menampung  debit saluran. Nilai debit saluran lebih kecil dari nilai 

debit rencana. Dari pengamatan dan analisa yang dilakukan penyebab 

terjadinya banjir adalah perubahan tata guna lahan sehingga merubah nilai 

koefisien limpasan, saluran drainase yang tidak terkoneksi dengan baik, 
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penyerobotan bantaran sungai dan kurangnya perawatan drainase secara 

berkala. 

3. Riyadi, Wahyu. (2018). Evaluasi Saluran Drainase Pada Daerah Penghasil 

Mie Soon Dukuh Srijaya Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, Teknik 

Sipil; Universitas Widya Dharma. Hasil penelitianya didapatkan bahwa 

periode ulang yang dipakai adalah 15 tahun didapat R= 79,53. Pada saluran 

A mampu menampung debit air 0,621 m3/dt dengan kecepatan aliran 1,38 

m/dt. Genangan yang terjadi bisa direalisasikan dengan cara membuat bak 

kontrol penyaringan limbah cair sehingga tidak terjadi pengendapan di 

drainase utama serta penduduk tidak boleh membuang sisa limbah gilingan 

kayu aren di bahu jalan tapi digunakan sebagai usaha ternak cacing dan 

peralatan rumah tangga. 

 

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi, data, 

dan tema berikut perbedaannya: 

1. Qurniawan, A.Y. (2009). Perencanaan Sistem Drainase Perumahan 

Josroyo Permai Rw 11 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Jurnal 

Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil;Universitas Sebelas Maret. Untuk lokasi 

terletak di perumahan Josroyo Permai Rw 11 Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar, dari data data dalam skripsi ini didapat unit dinas jaten 

kabupaten karanganyar maupun reverensi buku buku dan reverensi skripsi 

terdahulu. 



6 
 

 
 

2. Yumahira Tofandi (2014), Perencanaan Sistem Drainase Dikota Pankalan 

Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Sipil; Universitas Sumatra Utara. Untuk lokasi terletak di, 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau, dari data data dalam skripsi 

ini didapat unit dinas Kabupaten Pelalawan Riau maupun reverensi buku 

buku dan reverensi skripsi terdahulu. 

3. Riyadi, Wahyu. (2018). Evaluasi Saluran Drainase Pada Daerah Penghasil 

Mie Soon Dukuh Srijaya Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, Teknik 

Sipil; Universitas Widya Dharma. Untuk lokasi terletak di Dukuh Srijaya 

Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung, dari data data dalam skripsi ini 

didapat unit dinas kabupaten klaten dan uptd setempat maupun reverensi 

buku buku dan reverensi skripsi terdahulup. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB I PEDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan teori yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 
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laporan skripsi serta beberapa literature review yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang, lokasi dan waktu penelitian, alat yang digunakan, tahapan 

penelitian, dan materi penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisa hidrologi, analisa cacthment area dan koefisien run off, 

analisa waktu konsentrasi dan intensitas, perhitungan debit banjir, perencanaan 

kapasitas drainase. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan perencanaan sistem 

drainase dikawasan pasar Jurangjero Kacamatan Karanganom Kabupaten 

Klaten 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Hasil dari penelitian saya melalui perhitungan dan perencanaan desain 

drainase di pasar jurangjero, Maka penulis menyimpulkan: 

1. Debit air hujan didapat sebagai berikut: 

a. Dengan kala ulang (T) 2 tahun didapat 28,44mm. 

b. Dengan kala ulang (T) 5 tahun didapat 37,15mm.  

c. Dengan kala ulang(T) 10 tahun didapat 45,49mm.  

d. Dengan kala ulang(T) 25 tahun didapat 59,56mm.  

e. Dengan kala ulang(T) 50 tahun didapat 72,44mm. 

f. Dengan kala ulang(T) 100 tahun didapat 89,12mm.  

2. Debit buangan limbah pasar dan rumah tangga untuk saluran primer 

diambil yg terbesar: 

a. saluran B1 = 0,201 m3/det.  

b. saluran sekunder terbesar A2 = 0,273 m3/det.  

3. Debit air hujan diambil yang terbesar: 

a. saluran primer B1 = 1,1045 m3/det. 

b. saluran sekunder A2 = 1,7515 m3/det.  

4. Debit banjir rencana diambil yang terbesar:  

a. saluran primer B1 = 1,31 m3/det.  

b. saluran sekunder A2 = 2,02 m3/det.
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5. Dari total debit air hujan, debit buangan limbah rumah tangga, debit air 

buangan limbah dari pasar didapatkan dimensi saluran drainase yang 

cocok dan efisien antara lain: 

a. Saluran primer didapat lebar = 50cm, tinggi = 60cm. 

b. Saluran sekunder dengan penampang persegi panjang terdapat 3 jenis 

ukuran yaitu: 

1) lebar= 45 cm tinggi 60 cm. 

2) lebar= 50 cm, tinggi= 40 m. 

3) lebar = 40 cm, tinggi= 35 cm.  

5.2   Saran  

  Berdasarkan hasil skripsi/penelitian saya melalui pengamatan, perhitungan 

dan perencanaan desain drainase di pasar jurangjero, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran bagi perawatan dan pemeliharaan saluran drainase 

di kawasan pasar: 

1. Membuat tempat pembuangan sampah yang efektif untuk mencegah  

sampah ke saluran atau sungai.  

2. Perlunya penghijauan kembali daerah tangkapan hujan sehingga air hujan 

dapat diserap oleh pepohonan dan semak belukar. 

3. Perlunya pemeiharaan secara berkala untuk menghindari pendangkalan 

yang diakibatkan oleh sampah dan limbah dari kawasan perdagangan, 

kantor, dan pergudangan. 

4. Melakukan perbaikan pada saluran pembuangan akhir dengan mengurangi  

tingginya endapan agar tidak terjadi peninggian dasar saluran atau sungai.  
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