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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Waduk dan bendungan merupakan dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan. 

Waduk merupakan wadah yang luas yang berfungsi menampung aliran air yang 

dibendung, sedangkan bendungan merupakan konstruksi bangunan yang berfungsi 

untuk membendung aliran air. Fungsi waduk sebagai penyedia air untuk 

masyarakat sangat dibutuhkan mengingat ketersediaan air tidak selalu ada setiap 

saat terutama pada musim kemarau. Beberapa fungsi waduk adalah sebagai 

sumber irigasi, tempat penyedia air, memberikan lokasi untuk budidaya 

perikanan, menjadi tempat konservasi hewan dan tumbuhan, objek wisata, tempat 

memancing dan sebagai penyeimbang aliran air.  

Menurut data yang dihimpun dari tahun 1970-an, waduk di Indonesia 

terutama di Pulau Jawa sudah mulai terganggu fungsinya (Samekto dan Azdan, 

2008). Salah satu faktor penyebab penurunan fungsi waduk adalah karena faktor 

usia. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum (2008) dalam Samekto dan Azdan 

(2008), bendungan di Indonesia rata-rata mempunyai nilai resiko kerusakan 40 

yang masuk ke dalam klasifikasi resiko kerusakan menegah.  

Waduk Cengklik sendiri memiliki nilai resiko kerusakan 48 yang mana 

Samekto memasukkannya ke dalam klasifikasi bendungan dengan risiko 

kerusakan tinggi. Kerusakan dan kegagalan secara fisik yang terjadi di bendungan 

Waduk Cengklik adalah kerusakan akibat retakan. Terdapat dua jenis retakan 

yaitu retakan melintang as bendungan dan membujur as bendungan. Retakan 

melintang merupakan retakan yang berbahaya karena retakan ini berpotensi 

menjadi alur buluh (piping) yang menembus tubuh bendungan. Selain faktor 

tersebut, faktor rembesan juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan kerusakan 

fisik dan kegagalan fungsi bendungan dengan ditemukannya beberapa titik 

rembesan di sekitar Waduk Cengklik. 
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Kegagalan fungsi bendungan dapat mengancam jiwa warga yang berada di 

bagian hilir bendungan dan keberlangsungan hidup warga sehari-hari yang 

bergantung pada Waduk Cengklik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya 

perbaikan dan pemeliharaan bendungan dengan mengendalikan jumlah debit 

rembesan yang terjadi. Salah satu metode untuk mengendalikan jumlah debit 

rembesan adalah dengan metode grouting. 

1.2 Maksud dan Tujuan  

1.2.1 Maksud 

a. Melakukan pemboran inti pada tubuh bendungan dan di bagian barat 

luar tubuh bendungan Cengklik. 

b. Melakukan analisis bawah permukaan di daerah bagian barat luar tubuh 

bendungan Cengklik. 

c. Melakukan uji permeabilitas packer test dan analisis laboratorium. 

d. Melakukan analisis rembesan tubuh bendungan menggunakan software 

Slide 6.0. 

1.2.2 Tujuan  

a. Mengetahui jenis batuan bawah permukaan tubuh bendungan dan bagian 

barat luar tubuh bendungan Cengklik. 

b. Mengetahui penyebab munculnya mata air di daerah bagian barat luar 

tubuh bendungan Cengklik. 

c. Mengetahui debit rembesan yang terjadi di bagian barat luar tubuh 

bendungan Cengklik. 

d. Mengetahui besar debit rembesan dan nilai faktor keamanan piping 

tubuh bendungan Cengklik sebelum dan setelah grouting. 

1.3 Rumusan dan Batasan Masalah 

1.3.1 Rumusan Masalah 

a. Melakukan penelitian bawah permukaan dengan pemboran inti untuk 

mengetahui jenis batuan bawah permukaan bendungan Waduk 

Cengklik. 
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b. Melakukan analisis jenis litologi dari data pemboran inti dan hasil 

pengolahan data geolistrik untuk menentukan jalur rembesan pada 

bagian sebelah barat luar tubuh bendungan. 

c. Melakukan analisis FK piping dan debit rembesan bendungan Cengklik. 

1.3.2 Batasan Masalah 

a. Analisis bawah permukaan untuk menentukan jalur rembesan di sebelah 

barat luar tubuh bendungan Waduk Cengklik. 

b. Menghitung debit rembesan yang terjadi di sebelah barat bendungan 

Waduk Cengklik secara manual yaitu perhitungan tanpa menggunakan 

software Slide 6.0. 

c. Analisis debit rembesan dan nilai FK piping sebelum dan setelah 

grouting pada tubuh bendungan Waduk Cengklik menggunakan 

software Slide 6.0. 

1.4 Lokasi dan Kesampaian Daerah Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lokasi penelitian dapat ditempuh selama 2 

jam dari Kota Semarang menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh sekitar 

181 Km. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Peta lokasi penelitian 
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1.5 Peneliti Terdahulu 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Diagram tulang ikan penelitian 

Tabel 1.1 Peneliti terdahulu 

No. Peneliti Tahun Tujuan Metode Hasil 

1. Yuli Astuti, 

Aniek 

Masrevaniah dan 

Suwanto Marsudi 

2012 Menganalisa 

pola aliran dan 

debit rembesan 

untuk beberapa 

alternatif 

perbaikan 

pondasi 

Analisa 

numerik 

elemen 

hingga 

(Software 

Seep/W) 

Alternatif 

perbaikan pondasi 

bendungan dengan 

cutoff wall paling 

efektif mencegah 

kebocoran waduk 

dan mengurangi 

bahaya piping pada 

pondasi 

2. Fajar Waskito, 

Tony Yulianto 

dan Dwiyanto 

Joko Suprapto 

2016 Menghitung 

debit rembesan 

waduk dengan 

software Slide  

Pengukuran 

Resistivitas 

konfigurasi 

schlumberger 

Hasil pengukuran 

debit rembesan 

dengan 

menggunakan 

software Slide 6.0 

sebesar 9,4576 x 

10-5 m3/s 

3.  Indriastuti 

Ardyarini 

2016 Mengetahui 

penyebab 

longsoran 

yang terjadi di 

tubuh 

bendungan 

dari nilai debit 

rembesan dan 

nilai 

keamanan dari 

piping 

Uji falling 

head dan 

permodelan 

dengan 

software 

Slide 

Debit rembesan 

yang diperoleh 

melebihi debit izin 

dan FK piping di 

atas FK minimum. 

Penulis 

merekomendasikan 

grouting untuk 

menanggulangi 

rembesan dan 

untuk 

meningkatkan nilai 

FK piping di atas 

FK minimum 
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