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BAB I 

PENDAHULUAN 
  
1.1 LATAR BELAKANG 

Untuk meningkatkan pembangunan dan perkembangan ekonomi Jawa Tengah dan 

Kota Semarang, Bandara Ahmad Yani merupakan bandar udara yang perlu ditingkatkan 

kapasitasnya. Keberadaan Bandara Ahmad Yani di kota Semarang, ibukota Provinsi Jawa 

Tengah, menjadikan bandara ini cukup strategis karena didukung oleh intensitas kegiatan 

sosial ekonomi yang tinggi. Bandara Ahmad Yani merupakan prasarana pokok untuk 

menunjang berkembangnya kegiatan sosial ekonomi dan berbagai aktivitas di Jawa 

Tengah, kota Semarang yang harus mampu berhubungan langsung dengan kota Singapura 

sebagai titik global dunia di Asia Tenggara dan juga negara-negara lain yang notabene 

adalah negara investor seperti Cina, Jepang, Malaysia dan lain-lain.  

Bandara Ahmad Yani yang berstatuskan sebagai bandara internasional sudah 

selayaknya melakukan pembenahan-pembenahan yang bersifat riil. Uji kelayakan terhadap 

Bandara Ahmad Yani sebagai bandara internasional sudah semestinya dilakukan, 

konsekuensinya banyak hal, termasuk sarana-prasarana yang harus dibenahi untuk dapat 

memenuhi standar bandara internasional. Bandara Ahmad Yani, yang terletak di dataran 

rendah kawasan pantai Kota Semarang, rentan terhadap banjir yang diakibatkan hujan di 

daerah atas, hujan lokal maupun pengaruh pasang air laut. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, perlu direncanakan sistem 

drainase yang mampu mengamankan Kawasan Bandara Ahmad Yani dari kemungkinan 

genangan banjir.    
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1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dari perencanaan sistem drainase Bandara Ahmad Yani yaitu melindungi 

Kawasan Bandara Ahmad Yani dari daya rusak air akibat genangan dari sebelah hulu, air 

hujan lokal dan genangan air laut akibat air pasang yang tidak dikelola secara baik dan 

benar. 

Tujuan dari perencanaan sistem drainase Bandar Udara Ahmad Yani ini adalah: 

a. Menjaga agar konstruksi landasan pacu (runway) dan bahu landasan pacu 

(shoulder) tetap aman dari genangan air.  

Dengan tergenangnya landasan pacu dan bahu landasan pacu oleh air maka 

akan mengganggu pola pergerakan pesawat baik yang sedang melakukan 

lepas landas (take off) maupun pendaratan (landing) sehingga sangat 

membahayakan penerbangan dan secara teknis genangan air dapat merubah 

konsistensi konstruksi sehingga sangat berpengaruh terhadap umur rencana 

landasan pacu (runway). 

b. Mengalirkan surface runoff maupun subsurface runoff  ke dalam sistem 

drainase dengan baik. 

Pada umumnya genangan air terjadi karena sistem drainase tidak berfungsi 

dengan baik. Ketika sistem drainase tidak berfungsi maka surface runoff 

maupun subsurface runoff tidak dapat mengalir sehingga menyebabkan 

genangan. 

c. Mempertahankan daya dukung tanah dengan mengurangi masuknya air. 

Kadar air yang terkandung dalam tanah sangat berpengaruh terhadap besarnya 

daya dukung tanah. Semakin tinggi kadar air yang terkandung dalam tanah 

semakin kecil daya dukung tanah. Besarnya kandungan air dalam tanah 

dipengaruhi oleh jenis tanah, besarnya presipitasi, macam tanaman dan lain-

lain. 

d. Memberikan fungsi keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan 

penerbangan. 
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1.3 PERMASALAHAN 

Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah: 

a. Peningkatan beban, atau debit banjir, akibat terjadinya alih fungsi lahan di 

Daerah Tangkapan Air (DTA) dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun, 

yang tidak diikuti dengan fasilitas pendukung yang mampu meredam 

peningkatan limpasan permukaan dan peningkatan laju erosi angkutan 

sedimen. Selain itu peningkatan debit banjir disebabkan karena minimnya 

daerah sabuk hijau di daerah hulu maupun hilir. 

b. Penurunan kapasitas sistem akibat sedimentasi dan sampah, serta minimnya 

pemeliharaan. Alih fungsi lahan yang didahului dengan pengeprasan bukit, 

memicu peningkatan laju erosi dan angkutan sedimen. Bahan sedimen 

diendapkan pada sungai dan saluran bagian hilir, mengakibatkan kapasitas 

sungai dan saluran menurun. 

c. Terjadinya penurunan muka tanah, baik akibat proses konsolidasi alamiah 

maupun akibat kegiatan manusia, sehingga beberapa lokasi elevasi muka 

tanah berada dibawah muka air laut pasang. 

d. Adanya pengaruh pasang surut yang menyebabkan air balik pada sungai dan 

saluran drainase, serta pembenahan langsung di kawasan yang rendah, yang 

lebih dikenal dengan “banjir rob”. 

e. Keterbatasan lahan. Pengalaman menunjukkan bahwa pembebasan lahan 

untuk pengembangan sarana dan prasarana perkotaan makin sulit dilakukan, 

sehingga pembebasan lahan harus diusahakan seminimal mungkin, atau 

bahkan tanpa pembebasan lahan. 
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1.4 PEMBATASAN MASALAH 

Lingkup tugas penyusunan tugas akhir dengan judul ”Perencanaan Sistem 

Drainase Bandar Udara Ahmad Yani Semarang” adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data yang meliputi data topografi lokasi, data curah hujan dari 

beberapa stasiun hujan, data tanah, data pasang surut air laut, data site plan 

bandara dan data penunjang seperti skema jaringan sistem drainase existing. 

b. Pengolahan data meliputi : 

 Data curah hujan 

 Data tanah 

 Analisa sistem drainase lama yang ada dilapangan 

 Sistem drainase yang akan direncanakan 

c. Analisa sistem jaringan drainase yang akan direncanakan meliputi : 

 Denah sistem jaringan drainase 

 Debit aliran rencana 

 Dimensi saluran 

 Bangunan pelengkap yang diperlukan 

d. Persyaratan kerja dan spesifikasi proyek  

e. Perhitungan Rencana Anggaran Belanja ( RAB ) 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penyusun memberikan diskripsi mengenai latar 

belakang, maksud dan tujuan, permasalahan, pembatasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

 
BAB II  KONDISI UMUM LOKASI  

 Bab ini berisi tentang gambaran serta penjelasan mengenai keadaan 

dan kondisi lokasi yang sebenarnya. 
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BAB III  TINJAUAN PUSTAKA  

Menguraikan secara global teori-teori dan dasar-dasar perhitungan 

yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini 

digunakan sebagai acuan untuk menganalisis faktor-faktor dan data-

data pendukung maupun perhitungan teknis perencanaan sistem 

drainase Bandara Ahmad Yani Semarang. 

 
BAB IV  METODOLOGI  

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah penyusun 

dalam mencoba memberikan solusi terbaik guna mendapatkan 

perencanaan sistem drainase Bandara Ahmad Yani yang sesuai 

dengan standar bandara internasional yang berlaku dan berwawasan 

lingkungan. 

 
BAB V  ANALISA DATA 

Bab ini berisikan perhitungan-perhitungan tentang analisa data, 

meliputi data hidrologi, data tanah serta analisa data-data penunjang 

lainnya.  

 
BAB VI  PERENCANAAN KONSTRUKSI 

Menjelaskan tentang perhitungan dan perencanaan konstruksi 

bangunan drainase. 

 
BAB VII  RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Berisi tentang rencana anggaran biaya, kurva S dan jadwal 

pelaksanaan. 

 
BAB VIII RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT 

Berisi tentang dokumen kontrak, rencana kerja dan syarat-syarat 

pekerjaan. 

 
BAB IX PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan harapan yang diperoleh dari hasil 

analisis perencanaan sistem drainase bandara. 


