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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi di Provinsi 

NTB, terutama di Kota Mataram telah menyebabkan peningkatan kebutuhan 

terhadap permukiman. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi tata 

guna lahan. Semakin meningkat pengalihan fungsi dari lahan terbuka menjadi lahan 

permukiman menyebabkan berkurangnya daerah resapan air hujan. Perubahan tata 

guna lahan juga mempengaruhi sistem hidrologi sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. 

Daerah permukiman sebenarnya sangat tergantung dengan sumber daya 

alam berupa air yang diperlukan untuk kelangsungan hidup orang banyak, bahkan 

semua makhluk hidup yang berada disuatu kawasan tersebut. Keperluan air di 

daerah permukiman semakin lama akan semakin meningkat sejalan dengan 

pertumbuhan penduduk. Namun, air permukaan secara kuantatif semakin lama 

ketersediaannya semakin terbatas dan secara kualitatif semakin lama kualitasnya 

semakin menurun. 

Salah satu sistem drainase berwawasan lingkungan untuk pengendalian air, 

baik mengatasi banjir dan kekeringan adalah sumur resapan. Sumur resapan 

merupakan upaya memperbesar resapan air hujan ke dalam tanah dan memperkecil 

aliran permukaan sebagai penyebab banjir. 

Dengan pengaliran air yang terkendali dan semakin bertambahnya air hujan 

yang dapat meresap ke dalam tanah, maka kondisi air tanah akan semakin baik. 

Kondisi air tanah yang semakin baik dapat memberikan banyak manfaat kepada 

penduduk daerah permukiman. 

Kecamatan Cakranegara merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kota Mataram, yang jumlah penduduknya setiap tahun cenderung meningkat. 

Kepadatan penduduk yang terus meningkat ini menyebabkan lahan banyak 

digunakan untuk permukiman dan pembangunan. Salah satu daerah permukiman 
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dengan kondisi perumahan cukup padat adalah Perumahan Griya Citra Agung, yang 

terletak dikelurahan cakra selatan. 

 Perumahan ini memiliki pekarangan rumah sebagai lahan terbuka sangat 

sempit bahkan ada beberapa rumah tanpa lahan terbuka sedikitpun, sehingga pada 

saat terjadi hujan air tersebut tidak bisa mengisi kembali air tanah dangkal. Air 

hujan tersebut otomatis menjadi limpasan yang menyebabkan terjadinya genangan 

dan pada akhirnya dapat menimbulkan banjir. Daerah perumahan tersebut akan 

diamati dalam penelitian ini, yaitu rumah tipe 24/60 dan rumah tipe 36/70 sebagai 

tipe orisinal. Kemudian diamati juga rumah tipe 36/60 dan 45/60 yaitu hasil 

renovasi dari rumah tipe 24/60, dan juga rumah tipe 45/70 dan 60/70 yaitu hasil 

renovasi dari rumah tipe 36/70.  

Belum adanya penerapan sumur resapan air hujan didaerah perumahan 

Griya Citra Agung, membuat penulis tergerak untuk merencanakan sumur resapan 

air hujan didaerah perumahan tersebut. Guna memberi panduan sederhana bagi 

masyarakat yang tinggal diperumahan tersebut, agar dapat membangun sumur 

resapan air hujan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana desain sumur resapan berbentuk lingkaran untuk rumah tipe 24/60, 

36/60, 45/60, 36/70, 45/70 dan 60/70 di perumahan Griya Citra Agung 

Mataram? 

2. Bagaimana desain sumur resapan berbentuk segi empat untuk rumah tipe 24/60, 

36/60, 45/60, 36/70, 45/70, dan 60/70 di perumahan Griya Citra Agung 

Mataram? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui desain sumur resapan berbentuk lingkaran pada rumah tipe 

24/60, 36/60, 45/60, 36/70, 45/70, dan 60/70 di perumahan Griya Citra Agung 

Mataram 

2. Untuk mengetahui desain sumur resapan berbentuk segi empat pada rumah tipe 

24/60, 36/60, 45/60 36/70, 45/70 dan 60/70 di perumahan Griya Citra Agung 

Mataram 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan 

informasi kepada warga di perumahan Griya Citra Agung berupa dimensi, tipe 

konstruksi, bahan dan model serta gambar rencana sumur resapan yang bisa 

diterapkan dipekarangan rumah mereka masing-masing. 

1.5 Batasan Masalah 

       Agar pembahasan lebih terarah maka diperlukan batasan masalah untuk 

mencegah melebarnya lingkup permasalahan. Adapun batasan permasalahannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Data curah hujan harian yang digunakan yaitu data dari pos pengamat hujan 

Bertais, dengan panjang data 9 tahun (2008 – 2016). 

2. Untuk sumur resapan berbentuk lingkaran, perencanaan menggunakan buis 

beton yang dijual dipasaran. 

3. Tidak meninjau Rencana Anggaran Biaya pembuatan sumur resapan. 

 

 

 

 


