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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Tinjauan Umum 

Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana fungsi jembatan adalah 

menghubungkan rute/lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, 

danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya.  

Pada mulanya jembatan hanya dipakai untuk menghubungkan dua tempat 

terpisah dengan  jarak yang relatif pendek. Seiring dengan perkembangannya, 

jembatan dapat dipakai untuk menghubungkan tempat terpisah pada jarak yang 

berjauhan bahkan sampai menyeberangi laut. Dengan semakin meningkatnya 

teknologi dan fasilitas pendukung seperti komputer, bentangan bukan merupakan 

kendala lagi. 

Dari segi perkonomian, jembatan dapat mengurangi biaya transportasi. Dan 

dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat mempersingkat waktu 

tempuh pada perjalanan darat yang saling terpisah. Jembatan  juga dapat 

meningkatkan daerah tertinggal untuk dapat lebih berhubungan dengan daerah lain 

dengan mudah.  

Mengingat pentingnya peranan jembatan bagi kehidupan manusia, maka 

harus ditinjau kelayakan konstruksi jembatan tersebut, dalam hubungannya dengan 

klasifikasi jembatan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya dalam 

menerima beban. Dalam kaitannya dengan keselamatan, maka perlu diperhatikan 

juga tingkat keamanan dan kenyamanan dalam pemakaian jembatan tersebut. Apakah 

masih layak untuk digunakan atau harus mengadakan perbaikan hingga penggantian. 

 

1.2. Latar Belakang 

Semarang merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah mempunyai kondisi 

topografi yang unik. Sebagian wilayahnya berupa dataran rendah yang disebut kota 
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bawah dan sebagian lagi merupakan daerah pegunungan yang dinamakan kota atas.   

Kota Semarang mempunyai batas-batas wilayah antara lain : 

 Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa 

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Purwodadi 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal. 

Semarang termasuk salah satu kota besar di Indonesia maka masyarakatnya 

perlu sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari. Jalan adalah bagian terpenting bagi masyarakat agar lancar dalam 

melakukan mobilitas. Sedang Semarang terdapat banyak sungai besar yang bermuara 

di Laut Jawa sehingga ada banyak pula jembatan besar yang mendukung lalu lintas.  

Salah satu jembatan besar yang ada di Semarang adalah jembatan yang 

melintasi kali Tenggang. Jembatan kali Tenggang terletak pada jalan arteri utara kota 

Semarang yang menghubungkan Tanjung Mas dengan terminal Terboyo. Jalan arteri 

ini merupakan jalan antar propinsi yang banyak dilewati kendaraan berat dengan 

beban maksimum seperti truk kontainer. 

Akibat hentakan kendaraan berat dan keadaan tanah berupa tambak, jembatan 

kali Tenggang mengalami kerusakan pada salah satu struktur kaki seribu (sebelah 

timur) berupa keretakkan di bagian tengah pelat lantai dan tepi pelat lantai. Sedang 

pada struktur kaki seribu yang lain (sebelah berat), keretakkan hanya terjadi di bagian 

tepi pelat lantai. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa keretakkan di bagian tengah 

pelat lantai hanya terjadi pada salah satu struktur kaki seribu (sebelah timur), padahal 

dimensi dan letak kedua struktur kaki seribu sama dan simetris. Walaupun jembatan 

ini masih bisa dilalui tetapi harus segera dicari penyebab dan penanganan kerusakan 

jembatan ini agar lalu lintas tidak terganggu. 

1.2.1. Data Jembatan Kali Tenggang 

1. Data Umum Jembatan Kali Tenggang 

a. Nama Jembatan  : Jembatan Kali Tenggang  

b. Nama Sungai  : Kali Tenggang 

c. Ruas Jalan  : Arteri Utara Kota Semarang 

d. Lokasi Jembatan  : Jalan Arteri Utara Kota Semarang  

e. Bagian Kerusakan : Struktur Pelat Lantai Kaki Seribu 
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2. Data Teknis Jembatan Kali Tenggang 

a. Jumlah Abutmen : 4 (empat) buah 

b. Jumlah Bentang   : 3 (tiga) bentang 

c. Panjang Jembatan : 31.6 meter 

d. Panjang Kaki Seribu : 2 x 100 meter 

e. Lebar Jembatan   : 9.5 meter 

f. Lebar Jalur  : 2 x 3.4 m 

g. Bangunan Atas Jembatan 

 Gelagar Memanjang : Gelagar beton prategang 

 Lantai Jembatan : Pelat beton bertulang 

h. Bangunan Atas Kaki Seribu 

 Gelagar Memanjang : Gelagar beton bertulang 

 Gelagar Melintang : Gelagar beton bertulang 

 Lantai Jembatan : Pelat beton bertulang. 

i. Bangunan Bawah  

 Abutment 

◦ Konstruksi : Dinding penuh pasangan batu 

◦ Lebar  : 9.5 meter 

 Pondasi 

◦ Jenis Pondasi : Tiang pancang 

◦ Diameter  : .0.6 meter 

j. Sketsa lokasi keretakkan yang terjadi pada struktur pelat kaki seribu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kondisi pelat lantai kaki seribu jembatan kali Tenggang 
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Gambar 1.2. Sketsa lokasi keretakkan yang terjadi pada struktur pelat lantai kaki seribu

Ke Pelabuhan
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Gambar 1.3. Detail keretakkan yang terjadi pada tengah struktur pelat lantai kaki seribu 

sebelah timur 

1.2.2. Lokasi Jembatan Kali Tenggang 

Jembatan kali Tenggang terletak pada titik pertemuan antara kali 

Tenggang dan jalan arteri utara kota Semarang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada peta berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4. Lokasi jembatan kali Tenggang arteri utara kota Semarang 

LOKASI JEMBATAN 
KALI TENGGANG
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisa Keretakkan Struktur 

Pelat Lantai Kaki Seribu Jembatan Kali Tenggang Arteri Utara Kota Semarang” 

adalah : 

1. Mengevaluasi kerusakan yang terjadi pada Jembatan Kali Tenggang dan 

menganalisa penyebab terjadinya kerusakan 

2. Mengambil langkah-langkah penanganan terhadap kerusakan yang terjadi pada 

Jembatan Kali Tenggang. 

Tujuan penulisan Tugas Akhir dengan judul  “Analisa Keretakkan Strukur 

Pelat Lantai Kaki Seribu Jembatan Kali Tenggang Arteri Utara Kota Semarang” 

adalah : 

1. Tidak terjadinya kerusakan yang sama pada jembatan yang lain berupa 

keretakkan pelat lantai. 

2. Terciptanya pergerakan arus lalu lintas yang lancar, yang menghubungkan jalan 

Kaligawe dengan jalan Ronggowarsito kecamatan Semarang Timur, Kotamadya 

Semarang. 

3. Memberikan tingkat pelayanan jalan dan jembatan yang lebih baik sesuai dengan 

keamanan dan kenyamanan perjalanan bagi pemakai jalan. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisa Keretakkan 

Struktur Pelat Lantai Kaki Seribu Jembatan Kali Tenggang Arteri Utara Kota 

Semarang” meliputi : 

1. Evaluasi terhadap kerusakan yang terjadi pada Jembatan Kali Tenggang, yang 

meliputi evaluasi terhadap lantai dan pondasi 

2. Perencanaan penanganan terhadap kerusakan yang terjadi pada Jembatan Kali 

Tenggang. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir dengan judul “Analisa Keretakkan Strukur 

Pelat Lantai Kaki Seribu Jembatan Kali Tenggang Arteri Utara Kota Semarang” ini 

dibagi menjadi beberapa bab dengan materi sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum, latar belakang, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup penulisan dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan acuan atau landasan teori yang menjadi dasar analisa 

dan evaluasi dalam penulisan tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi atau cara memperoleh data-data 

yang akan digunakan untuk analisa dan evaluasi dalam penulisan tugas 

akhir. 

BAB IV ANALISA DATA 

Bab ini menjelaskan tentang pengolahan data-data yang terkumpul, baik 

data primer maupun data sekunder yang mendukung untuk analisa dan 

evaluasi dalam penulisan tugas akhir. 

BAB V KONTROL DESAIN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa kerusakan jembatan akibat beban 

primer dan beban sekunder. 

BAB VI KONTROL TERHADAP IMPACT DAN PENANGANAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa kerusakan jembatan akibat gaya 

benturan. 

BAB VII PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dan saran 

yang dapat diberikan dalam tugas akhir. 

 
 
 
 
 
 
 




