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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah memiliki tempat pariwisata yang 

tidak kalah menarik, mulai dari Bangunan Lawang Sewu hingga Klenteng Sam Poo 

Kong. Melihat potensi yang masih bisa dikembangkan, Wali Kota Semarang 

Hendrar Prihadi menggagas Banjir Kanal Barat akan dijadikan tempat wisata air 

agar nilai pariwisata kota semarang semakin meningkat. Sungai Banjir Kanal Barat 

akan dibangun Bendung Karet selama 2 tahun anggaran. Dengan bendung tersebut, 

maka ketinggian air dapat diatur dari muara sesuai dengan keinginan.  

Pembangunan Bendung Gerak Banjir Kanal Barat merupakan 

pembangunan bendung yang berkonsep bendung gerak di mana cara kerja bendung 

gerak itu sendiri bisa digelembungkan dan bisa dikempiskan menggunakan 

teknologi yang diisi oleh udara. Bendung ini menggunakan karet dilapisi plat baja 

yang dimana penggunaan bahan ini agar tidak mudah bocor. Cara kerja bendung 

karet ini pada saat terjadi hujan dan memungkinkan debit air yang menjadi tinggi, 

maka bendung karet ini akan dikempiskan, dan pada saat terjadi musim kemarau 

yang memungkinkan debit air menjadi rendah, maka bendung karet akan 

digelembungkan. Bendung karet ini di perkirakan dapat menampung air hingga 

ketinggian tiga meter dari dasar sungai. Secara fisik nantinya bendung karet ini 

berbentuk melintang di sungai Banjir Kanal Barat. 

Bendung karet Banjir Kanal Barat ini terletak kurang lebih 100 meter dari 

hulu, sebelum jembatan Ringroad Utara, atau dekat gereja Katolik Hati Kudus 
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Tanah Mas, Jalan Kokrosono Kota Semarang. Nantinya bendungan ini juga akan 

dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, wisata air, dan sarana olahraga air khususnya 

olahraga dayung. Sebagai solusi untuk kebutuhan air pada saat musim kemarau dan 

pada saat musim penghujan bendung dapat dibuka untuk mengalirkan banjir. 

Bendungan ini berfungsi pula untuk mencegah intrusi air laut dan menjaga debit 

air. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meninjau ulang perencanaan 

yang digunakan pada Bendung Karet dengan fokus tinjauan terhadap Pondasi 

bendung, lantai bendung, dan Retaining Wall dengan mengambil judul 

“Peninjauan Ulang Perencanaan Pondasi, Lantai Bendung, dan Retaining 

Wall Proyek Pembangunan Bendung Gerak Banjir Kanal Barat Kota 

Semarang” sebagai judul Tugas Akhir.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perhitungan perencanaan struktur pondasi Spun Pile? 

2. Bagaimana perhitungan perencanaan struktur lantai bendung? 

3. Bagaimana perhitungan perencanaan struktur Retaining Wall? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memahami perhitungan perencanaan struktur 

pondasi Spun Pile. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami perhitungan perencanaan struktur 

lantai bendung. 

3. Untuk mengetahui dan memahami perhitungan perencanaan struktur 

Retaining Wall. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari penyusunan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dapat merencanakan struktur pondasi Spun Pile, lantai bendung, dan 

Retaining Wall  dengan baik dan benar. 

2. Dapat meningkatkan pengetahuan dalam merencanakan struktur 

pondasi Spun Pile, lantai bendung, dan Retaining Wall. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisikan gambaran umum pembahasan materi secara singkat, yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, maksut dan tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II DASAR TEORI PENINJAUAN 

Berisikan dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan 

Tugas Akhir sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 
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BAB III PENINJAUAN PONDASI, LANTAI BENDUNG, DAN 

RETAINING WALL 

Berisikan peninjauan dan perhitungan pondasi, lantai bendung, dan 

Retaining Wall 

BAB IV PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran mengenai keseluruhan penulisan Tugas 

Akhir 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisikan daftar referensi baik dari buku maupun jurnal yang digunakan 

dalan penulisan Tugas Akhir 

LAMPIRAN 

Berisikan data data dari proyek yang digunakan dalam penulisan Tugas 

Akhir 

 


