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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai tugas akhir yang dilakukan. Pada bab ini berisikan hal – hal yang 

bersifat pendahuluan seperti latar belakang dari penelitian, perumusan masalah 

dalam penelitian, batasan permasalahan yang digunakan, maksud dan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai di akhir penyusunan tugas akhir, dan sistematika 

dari penulisan tugas akhir ini.  

1.1 LATAR BELAKANG 

 Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa yang berdiri pada 

tahun 2000. Dimana sebelumnya Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa 

Barat. Pusat pemerintahan Provinsi Banten terletak di Kota Serang dan Banten 

memiliki 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1273 desa. 

Seperti yang kita ketahui kota merupakan sebuah kawasan pemukiman yang 

biasanya terdiri dari rumah – rumah yang mendominasi tata ruang dan biasanya 

memiliki berbagai macam fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya 

sendiri. Kota memiliki perbedaan yang kontras dengan desa ataupun kampung. 

Karena dilihat berdasarkan ukuran, kepadatan penduduk, kepentingan, dan status 

hukum, kota memiliki banyak fasilitas serta kegiatan yang berlangsung setiap 

harinya. Berbeda dengan desa atau kampung yang biasa didominasi oleh lahan 

terbuka bukan pemukiman penduduk. Seperti Kota Tangerang merupakan kota 

yang sedang berkembang, sehingga pembangunan dan aktivitas lainnya banyak 
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dilakukan di kota ini. Selain pembangunan, infrastruktur kota juga penting untuk 

diperhatikan agar mencegah terjadinya resiko kota akibat dari maraknya 

pembangunan tanpa mengkaji bagian infrastruktur dengan baik. 

Banjir merupakan bagian dari resiko kota, dimana banjir seperti yang 

kita ketahui merupakan meluapnya saluran – saluran pembuang ataupun tempat 

penampungan air sehingga menyebabkan suatu genangan pada wilayah tertentu. 

Bencana banjir juga terjadi di Kota Tangerang yang terletak di Provinsi Banten 

khususnya pada Jalan MH. Thamrin, Cikokol. Jalan ini merupakan jalan provinsi 

yang menghubungkan Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan akses 

menuju jalan tol ke DKI Jakarta. Masalah banjir yang ada di lokasi ini hampir 

selalu terjadi apabila terjadi curah hujan yang tinggi. Sedangkan dengan adanya 

banjir pada jalan ini akan memutuskan akses jalan dan mengganggu banyak sekali 

pengguna jalan. Maka dari itu pengkajian harus dilakukan pada lokasi ini 

sehingga masalah banjir yang terjadi di jalan ini diharapkan dapat cepat 

terselesaikan. 

Bencana banjir berdampak sangat luas terhadap kehidupan 

masyarakat, karena selain memutuskan sebuah akses jalan, bencana banjir juga 

merusak infrastruktur, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan menghambat 

pertumbuhan perekonomian pada daerah sekitar banjir. Karena permasalahan 

tersebut terus terjadi sampai saat ini, perlu diadakannya pengkajian terhadap 

sistem drainase yang ada saat ini. Sehingga masalah banjir tidak bertambah 

melainkan berkurang dan hingga akhirnya hilang tentu dengan penanganan yang 

baik pada wilayah banjir tersebut. 

 



Dennis (02120090005)  Tugas Akhir 

3 
 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

- Mengkaji peta peruntukkan lahan yang ada pada lokasi dimana 

tugas akhir ini dilaksanakan. 

- Menghitung akibat curah hujan yang ada pada lokasi dimana tugas 

akhir ini dilaksanakan. 

- Menganalisa saluran yang ada pada lokasi tersebut. 

1.3. BATASAN PERMASALAHAN 

Batasan – batasan yang diperlukan agar penelitian dilakukan lebih 

terarah, teliti, dan sistematis adalah sebagai berikut: 

- Pengkajian dilakukan pada Jalan MH. Thamrin – Cikokol, 

Tangerang. Tepatnya hanya pada jalan di depan Mall D’Best, 

Cikokol. 

- Pengkajian dilakukan hanya untuk mengendalikan resiko banjir 

pada lokasi tersebut. 

- Masalah banjir yang akan di analisa hanya terbatas dengan banjir 

lokal. 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Mengetahui peruntukkan lahan yang ada pada wilayah sekitar. 

- Mengetahui akibat curah hujan yang ada pada wilayah sekitar. 

- Menganalisa saluran untuk menanggulangi resiko banjir. 
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1.5. SISTEM PENULISAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan permasalahan, maksud dan tujuan penilitian, dan sistematika penulisan 

dalam melakukan penelitian.  

BAB II. DASAR TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang mendukung proses 

penelitian. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai tahapan – tahapan yang dilakukan dalam 

melakukan penelitian sehingga dapat menemukan hasil penelitian. 

BAB IV. ANALISA DATA DAN HASIL 

Bab ini membahas mengenai proses pengolahan data yang diperoleh 

dari bab sebelumnya dan hasil dari analisis yang telah dilakukan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari tugas akhir ini, serta berisi 

kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, 

diberikan saran – saran yang dapat dijadikan masukkan bagi pengembang dan 

pengembangan penelitian ini. 

 


