
 
  

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Embung adalah bangunan kontruksi sipil dibidang hidrologi. Konsep embung 

/ waduk pada dasarnya memberikan solusi dengan berfungsi sebagai cadangan air 

yang artinya pada saat musim penghujan air ditampung di dalam embung / waduk, 

dan ketika musim kemarau air yang berada dalam reservoir dapat digunakan sesuai 

kebutuhan. Embung / waduk kecil berfungsi sebagai bangunan penampung air baku 

untuk melayani satu atau beberapa dusun dalam satu desa (Setiawan, 2007: 2). 

 Embung sangat efektif untuk mengatasi daerah yang kekurangan air, baik 

air baku maupun irigasi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air harus 

memadai dari segi kualitas, kuantitas dan kontiunitas (berkesinambungan). Dampak 

kekeringan dan banjir kini dirasakan semakin besar dan resiko pertanian semakin 

meningkat dan sulit diprediksi. Sementara itu, tekanan penduduk yang luar biasa 

menyebabkan kerusakan hutan dan daur hidrologi tidak terelakkan lagi. 

Indikatornya adalah debit sungai yang merosot tajam di musim kemarau, sementara 

di musim penghujan debit air lebih meningkat. Rendahnya daya serap air semakin 

tidak menentu. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan agronomis 

akibat pemilihan komoditas yang tidak sesuai dengan kemampuan pasokan airnya. 

  Untuk mengatasi kekeringan yang terjadi, salah satu strategi yang paling 

murah, cepat dan efektif serta hasilnya langsung terlihat adalah menampung aliran 

permukaan dan air hujan di musim penghujan dengan memperbesar daya simpan 
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air tanah di sungai, tampungan air dan danau yang akan dapat menjaga pasokan 

sumber-sumber air untuk keperluan konservasi, pertanian, domestik, dan industri 

pertanian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan embung 

yang terletak di Desa Gunung Raya Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten 

Pringsewu. Dengan adanya pembangunan embung ini, diharapakan dapat 

membantu kebutuhan pasokan air di musim kemarau dan mengurangi banjir, 

sehingga persawahan atau pertanian di daerah Kabupaten Pringsewu semakin 

produktif dan menaikkan taraf perekonomian masyarkat sekitar. 

Embung Gunung Raya merupakan waduk yang bertujuan menampung air 

hujan dan air limpasan (run off) bertujuan mendukung usaha pertanian, perkebunan 

dan pasokan air di musim kemarau. Dengan luas lahan embung gunung raya 

berkisar 30 Ha, sedangkan luas lahan irigasi berkisar 12.28 Ha. Untuk mencapai 

Daerah Embung Gunung Raya dari Bandar Lampung ke Kabupaten Pringsewu 

dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda du dengan jarak tempuh ± 

60  km. Data Teknis Embung Gunung Raya bentang mercu bendung 11,0 m dan 

lebar bangunan pelimpah 3,00 m, tinggi pelimpah 1,0 m. 

Dengan adanya bangunan Embung Gunung Raya ini maka dapat memenuhi 

kebutuhan usaha pertanian setempat untuk meningkatkan hasil pertanian dan 

perkebunan maupun pasokan air di musim kemarau. Sehingga dapat direncanakan 

kapasitas tampungan Embung yang sesuai agar supaya air pada tampungan tetap 

terjaga. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Berapa besar debit andalan air di Embung Gunung Raya ? 

b. Bagaimana kapasitas volume tampungan air di Embung Gunung Raya ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian Embung Gunung Raya di Kabupaten Pringsewu 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui debit andalan di Embung Gunung Raya. 

b. Mengevaluasi kapasitas volume tampungan air pada Embung Gunung Raya. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak terlampau luas dan lebih tearah, maka dalam hal ini 

penulis membatasi pokok-pokok bahasan pada permasalahan sebagai berikut : 

a. Menghitung debit andalan Embung Gunung Raya. 

b. Dalam perhitungan yang dianalisa hanya terbatas analisis curah hujan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain : 

a. Memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca dan penulis tentang 

kapasitas tampungan air Embung Gunung Raya. 

b. Dapat mempelajari, memahami dan menguasai ilmu teknik sipil khususnya 

dalam Analisa Data Curah Hujan dan Analisa Debit Andalan.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut beberapa uraian secara singkat mengenai sistematika penulisan 

Skripsi Evaluasi Kapasitas Embung Gunung Raya di Kabupaten Pringsewu, 

diantaranya : 

1. Bab I Pendahuluan 

Dalam hal ini penulisan menguraikan tentang latar belangkang, 

permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, tahapan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Yaitu bab yang menjelasakan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku 

ilmiah, jurnal, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. 

3. Bab III Metodelogi Penelitian 

Adalah bab yang menguraikan tentang objek penelitian, metode penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Adalah bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari 

data yang telah diperoleh. 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran hasil penelitian. 


