
BAB I  PENDAHULUAN 
 

1. 1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di kota Semarang, maka diperlukan sarana 

jalan raya yang aman dan nyaman. Dengan semakin bertambahnya volume lalu lintas, 

maka berdampak pada penambahan beban lalu lintas kendaraan baik itu kendaraan 

penumpang maupun kendaraan yang mengangkut bahan konstruksi dan alat berat. 

Penambahan beban lalu lintas pada konstruksi perkerasan jalan akan mempengaruhi 

pergerakan tanah dasar dibawahnya. 

Suatu konstruksi bangunan sipil selalu berdiri di atas tanah dasar yang akan 

menerima dan menahan beban dari keseluruhan struktur di atasnya. Sedangkan tanah 

memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang berbeda dari satu lokasi dengan lokasi lainnya. 

Sehingga diperlukan penanganan dan perlakuan khusus dalam mengatasi permasalahan 

yang mungkin terjadi dalam perencanaan suatu konstruksi bangunan sipil. Kondisi 

geologis, topografi dan karakteristik tanah menjadi faktor utama dalam tinjauan 

keamanan suatu struktur bangunan yang terletak di atas lereng. Karena dengan kondisi 

tanah yang demikian, serta dengan mendapatkan beban dari struktur di atasnya maka 

kestabilan tanah dapat terganggu. 

Penelitian terhadap gerakan tanah pada konstruksi jalan, dilakukan pada ruas Jalan 

Gombel Lama, Semarang. Belakangan ini ruas jalan Gombel Lama mengalami penurunan 

tanah dasar yang mengakibatkan jalan menjadi bergelombang dan tidak rata. Ini 

dikarenakan pada bagian tanah dasarnya mudah “bergerak”. Dari pengamatan langsung di 

Jalan Gombel Lama sudah ada usaha perkuatan lereng dengan menggunakan dinding 

penahan tanah, akan tetapi masih terlihat kerusakan jalan akibat pergerakan tanah dasar. 

Di bawah ini peta lokasi yang menunjukkan tempat dilakukan penelitian, terlihat pada 

Gambar 1.1. 
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Gambar 1. 1. Peta Lokasi Studi  

Gunung gombel merupakan daerah perbukitan yang terletak di daerah Semarang 

Selatan Propinsi Jawa Tengah. Daerah Gombel menurut Peta Zona Kerentanan Gerakan 

Tanah Lembar Magelang-Semarang (RE. Thaden, Peta Geologi Lembar Magelang-

Semarang) Tahun 1991 termasuk dalam Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi seperti 

pada Gambar 1.2. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang 

berbatasan dengan lembah sungai, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. 

Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi.  

Gambar 1.2 Peta Kerentanan Gerakan Tanah Lembar Semarang – Magelang 
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Dengan tingkat kerentanan gerakan tanah yang tinggi dan penambahan beban lalu 

lintas dapat menyebabkan perkuatan lereng yang sudah ada akan mengalami deformasi 

lateral serta struktur perkerasan jalan mengalami retak-retak seperti yang terlihat pada 

Gambar 1.3 dan 1.4. hal ini dapat dilihat dari pengamatan langsung di lapangan. 

Akibatnya, Jalan Gombel Lama menjadi tidak nyaman untuk dilewati dan bahkan dapat 

membahayakan pengguna jalan. 

Analisa perkuatan lereng dapat dilakukan dengan program Plaxis V.8 yang 

menggunakan prinsip elemen hingga. Metode dalam program Plaxis diperuntukan khusus 

untuk menganalisa deformasi dan stabilitas pada permasalahan-permasalahan geoteknik. 

 

Gambar 1.3 Ruas jalan Gombel Lama yang Ambles  
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Gambar 1.4 Ruas jalan Gombel Lama yang Ambles 

 

 
Gambar 1.5 Trotoar di Sebelah Kiri 

 

 
Gambar 1.6 Trotoar di Sebelah Kanan 
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1. 2  MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisa Stabilitas Lereng Dan 

Alternatif Penanganannya, Studi Kasus Jalan Gombel Lama Semarang” adalah : 

1. Mengevaluasi kelongsoran yang terjadi pada ruas jalan Gombel Lama Semarang. 

2. Mencari langkah-langkah penanganan terhadap kerusakan yang terjadi pada ruas 

jalan Gombel Lama Semarang. 

Tujuan penulisan Tugas Akhir dengan judul “ Analisa Stabilitas Lereng Dan 

Alternatif Penanganannya, Studi Kasus Jalan Gombel Lama Semarang” adalah : 

1. Memperoleh penanganan yang tepat terhadap kerusakan yang terjadi pada ruas 

jalan Gombel Lama Semarang. 

2. Dapat meningkatan sarana jalan yang lancar dan aman pada ruas jalan Gombel 

Lama Semarang. 

1. 3  BATASAN MASALAH 

Batasan masalah yang  akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini mencakup: 

1. Analisa data 

Melakukan interpretasi terhadap data-data lapangan dan laboratorium yang 

bertujuan untuk keperluan input simulasi. 

2. Simulasi dan pembahasan 

Mencakup perhitungan kondisi awal secara manual dan simulasi kelongsoran 

dengan menggunakan program Plaxis V.8 serta ditinjau pergerakan tanah yang 

terjadi. 

3. Kondisi dan batasan pada proses simulasi : 

a. Pemodelan pada Plaxis terbatas pada daerah yang dilakukan pengukuran 

topografi dan dimodelkan secara dua dimensi. 

b. Dalam analisis, pengaruh pergerakan tanah akibat gempa tidak 

diperhitungkan. 

c. Dalam simulasi dengan Plaxis, tanah diasumsikan sebagai model Mohr-

Coulomb dengan lima parameter input utama: φ (phi = sudut geser dalam 

tanah), c (kohesi), γ (berat jenis material tanah dalam kondisi basah maupun 

kering), k (koefisien permeabilitas) dan E (modulus elastisitas). 

d. Pembebanan lalu lintas dimodelkan per satuan meter panjang. 
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4. Evaluasi 

Mengevaluasi ketidakstabilan lereng yang mengakibatkan terjadinya kegagalan 

struktur konstruksi bangunan dengan menggunakan program Plaxis V.8. 

5. Alternatif penanganan  

Menganalisa alternatif penanganan yang mungkin dapat dilakukan terhadap 

permasalahan yang terjadi dengan menggunakan program Plaxis V.8 dengan 

dinding penahan tanah kantilever, turap dengan angkur mati dan tiang pancang. 

1. 4  SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

Laporan akhir dari penelitian ini, akan disajikan dalam 6 (enam) bab yang pada 

dasarnya meliputi : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II. STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang dasar teori dan kajian pustaka yang mendasari penelitian 

ini untuk menuju ke permasalahan mengenai stabilitas lereng. Bab ini berisi 

teori tentang tipe kelongsoran, tekanan lateral tanah, stabilitas lereng dan 

berbagai konstruksi perkuatan lereng 

BAB III. METODOLOGI  

Bab ini antara lain menguraikan tentang metodologi yang akan digunakan 

untuk analisa dan evaluasi dalam penulisan tugas akhir. 

BAB IV. ANALISIS DATA  

Bab ini menguraikan tentang penyajian data, analisis dan pengolahan data 

analisa stabilitas lereng pada kondisi awal serta penyajian hasil simulasi – 

simulasi perhitungan dengan bantuan software. 

BAB V. ALTERNATIF PENANGANAN KELONGSORAN 

Bab ini membahas tentang alternatif penanganan kelongsoran tanah yang telah 

terjadi serta penyajian hasil simulasi – simulasi perhitungan dengan bantuan 

software. 

BAB VI. PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran mengenai topik yang dibahas. 


