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ABSTRAK
ANGGORO BAGYO MULYO, 2011, Pengaruh Variasi Kemiringan Pada
Hulu Bendung Dan Penggunaan Kolam Olak Tipe Slotted Roller Bucket
Terhadap Loncatan Air Dan Gerusan Setempat, Skripsi Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pelimpah atau bendung biasanya digunakan sebagai bangunan pengambilan air
untuk saluran irigasi. Posisi tubuh bendung yang melintang dan berhulu miring
dapat menghalangi aliran di saluran, hingga menyebabkan elevasi muka air
meninggi dan kemudian melimpas. Kondisi ini menyebabkan perubahan aliran
dari superkritis menjadi subkritis dengan terjadinya peristiwa loncatan hidrolis.
Untuk meredam energi akibat loncatan hidrolis, digunakan peredam energi berupa
kolam olak tipe slotted roller bucket. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh debit dan variasi kemiringan pada hulu bendung serta penggunaan
kolam olak slotted roller bucket terhadap energi spesifik saat loncatan hidrolis dan
terjadinya gerusan lokal dihilir bangunan.
Penelitian dilakukan di laboratorium Hidrolika Jurusan Teknik Sipil Fakultas
Teknik UNS. Penelitian ini menggunakan open flume yang menjadi model saluran
terbuka berukuran 8 x 25 x 500 cm dan variasi tipe pelimpah ogee hulu miring
3:1, 3:2, 3:3 serta kolam olak slotted roller bucket. Sedimen yang digunakan
adalah pasir berdiameter seragam 1,18 mm atau lolos ayakan no 16.
Penelitian ini menunjukkan empat hasil. Pertama, semakin besar kedalaman air
saat loncatan hidrolis di hilir pelimpah ogee, semakin kecil energi spesifik yang
terjadi. Titik balik terjadi saat kondisi kritis. Kemudian dengan kedalaman air
yang bertambah, semakin besar energi spesifiknya. Energi spesifik maksimal yang
terjadi sebesar 1,201.10-1 m. Kedua, saat terjadi peristiwa loncatan hidrolis,
dengan bertambahnya kedalaman air dan menurunnya kecepatan, kondisi aliran
berangsur-angsur berubah dari superkritis menjadi subkritis. Bilangan froude
maksimal terjadi pada kedalaman air 1,42.10-3 m dengan nilai bilangan froude
12,6596. Ketiga, dengan bertambahnya debit yang dialirkan pada saluran maka
kedalaman maksimal gerusan lokal semakin dalam. Kedalaman gerusan maksimal
0,04 m.. Keempat, semakin bertambahnya debit aliran, panjang gerusan yang
terjadi semakin panjang. Panjang gerusan maksimal yang terjadi sebesar 0,37 m.
Dengan debit aliran yang sama dari variasi kemiringan hulu bendung, tidak
terlihat perbedaan yang berarti terhadap panjang gerusan.
Kata kunci : Mercu ogee, Slotted roller bucket, Loncatan hidrolis, Gerusan lokal.
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ABSTRACT
ANGGORO BAGYO MULYO, 2011, Influence Of Variation Inclination At
Upstream Dam And Usage Of Pool Convection Slotted Roller Bucket type
Toward Hydraulic Jump And Local Scouring, Scription, Civil Engineering
Departement of, Engineering Faculty of, Sebelas Maret University.
Spillway or dam usually is used as intake construction for irrigation channel.
Dam’s bodies position that laying across and inclination at upstream can blocking
water flow in the channel, cause elevation of water level rises and then overflow.
This condition causes a change from supercritical to subcritical flow with
hydraulic jump events. To reduce energy due to hydraulic jump, energy
dissipators used with the form of stilling basin slotted roller bucket type. The
purpose of this research to find out the effect of discharge and variation of
inclination at upstream dam with the use of slotted roller bucket stilling basin
toward specific energy when hydraulic jump happen and local scour occurrence at
downstream.
This research performed in the Hydraulics Laboratory Department Of Civil
Engineering Faculty Of Engineering, UNS. The research used open flume which
became the model of open channel with dimensions 8 x 25 x 500 cm and variation
inclination upstream ogee weir 3:1, 3:2, 3:3 with stilling basin slotted roller
bucket. Sediments which used was uniform 1.18-mm-diameter sands or passed
sieve no 16.
This research shows four results. First, the increase water depth of the hydraulic
jump occur at the down stream of ogee spillway, the specific energy getting
smaller. The turning point occurred at the critical condition. Then, the raise water
depth, the specific energy more bigger. Maximum specific energy 1,2015.10-1 m.
Second, when the hydraulic jump occur, with increasing water depth and reduced
velocity, flow conditions gradually change from supercritical into subcritical.
Maximum froude number occurred at 1,42.10-3 m water depth and 12,6596 froude
number. Third, the increase of discharge that flowed in the channel then the
maximum depth of local scour is also deepened. Maximum depth of local scour
0,04 m. Fourth, the increase of flow discharge, the length of scour more longer.
The longest of local scours occurred at 0,37 m. With the same discharge flow of
variation inclination of the upstream weir that is not visible difference toward the
length of scours.
Keywords: Ogee weir, Slotted roller bucket, Hydraulic jumps, Local scour.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan yang tidak habis-habisnya sehingga
perlu disyukuri untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Air merupakan
pilar penyangga kehidupan semua mahluk hidup yang perlu dioptimalkan
penggunaannya demi kehidupan dan kemakmuran semua mahluk hidup. Bertitik
tolak dari ketersedian air yang berlebih sehingga perlu ketersediaan bangunan
keairan yang baik.

Sejalan dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan di Indonesia, maka
pembangunan di bidang sumber daya air merupakan salah satu bagian penting
yang memerlukan penanganan dengan baik. Salah satu bangunan kearian yang
dimaksud adalah bendung atau pelimpah.

Pelimpah merupakan bangunan air yang berfungsi untuk meninggikan muka air,
agar air yang terkumpul menjadi lebih banyak dan elevasi muka air menjadi lebih
tinggi. Pelimpah atau bendung biasanya digunakan untuk keperluan irigasi,
penyediaan air baku, pengendalian banjir, pengendalian sedimen dan lain – lain.
Peninggian muka air karena adanya pembendungan ini akan mengakibatkan
adanya aliran yang deras di bagian hilir. Jika dalam suatu aliran terjadi perubahan
jenis aliran yaitu dari superkritis ke subkritis, maka akan terjadi suatu loncatan
hidrolis air yang disebut hidraulic jump. Tinggi loncatan hidrolis tergantung pada
kecepatan dan banyaknya air yang mengalir. Loncatan hidrolis ini menyebabkan
turbulensi, yang melepaskan energi air yang begitu besar terkumpul di daerah
hulu. Jika debit air besar, dan selisih permukaan di hulu dengan di hilir tinggi,
maka turbulensi yang terbentuk sangat besar dan mampu membawa material
sedimen lebih banyak, sehingga muncul gerusan lokal (local scouring) di dasar
hilir pelimpah. Bila gerusan ini besar, maka akan berbahaya bagi bangunan air di
commit
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atasnya. Guna mereduksi turbulensi
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di ujung hilir saluran peluncur biasanya dibuat suatu bangunan yang disebut
peredam energi Bangunan peredam energi yang dipakai biasanya adalah kolam
olak (stilling basin). Salah satu jenis kolam olak adalah tipe slotted roller bucket.
Pemilihan kolam olak tipe slotted roller bucket didasarkan pada perilaku hidrolis
tipe ini yang akan terbentuk dua pusaran; satu pusaran akan bergerak ke arah
berlawanan dengan arah jarum jam dan pusaran yang lain akan bergerak searah
dengan arah jarum jam. Untuk mengurangi gerusan yang diakibatkan oleh
peredaman energi hasil dari loncatan hidrolis, kolam olak biasanya masih perlu
dilengkapi dengan baffle block sebagai bangunan pemecah energi di hilir
bendung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mencoba untuk melihat sejauh mana
pengaruh besar debit yang dialirkan terhadap loncatan hidrolis dan karakteristik
gerusan, yaitu kedalaman dan panjang gerusan. Peneliti melakukan percobaan
dengan beberapa variasi debit untuk, mendapatkan keragaman data, sehingga
hasilnya lebih teliti. Sedimen yang digunakan adalah jenis pasir halus dengan
diameter seragam 1,18 mm atau lolos ayakan no 16 dan tertahan ayakan no 20.
Tipe pelimpah yang dipakai adalah pelimpah ogee (ogee weir) dengan
penambahan kemiringan dibagian hulu bendung yaitu dengan kemiringan 3:1, 3:2,
3:3 dan penggunaan peredam energi berupa kolam olak tipe slotted roller bucket
dengan penambahan gigi benturan/baffle block. Penelitian ini diharapkan mampu
melihat karakteristik aliran yang terjadi pada pelimpah tersebut dan efeknya
terhadap gerusan terjadi. Karakteristik tersebut meliputi debit aliran, kedalaman
air, kecepatan aliran dan energi spesifik yang dihasilkan akibat loncatan hidrolis,
serta kedalaman maksimal gerusan dan panjang gerusan maksimal yang terjadi.
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Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana hubungan antara kedalaman air dengan energi spesifik akibat
loncatan hidrolis pada variasi kemiringan hulu pelimpah ogee dengan
penggunaan kolam olakan tipe slotted roller bucket?

2.

Bagaimana hubungan kedalaman air terhadap bilangan froude saat terjadinya
loncatan hidrolis akibat variasi kemiringan hulu pelimpah ogee dengan
penggunaan kolam olakan tipe slotted roller bucket?

3.

Bagaimana hubungan debit terhadap kedalaman maksimal gerusan sedimen
dengan penggunaan variasi kemiringan pada hulu pelimpah dan kolam olak
tipe slotted roller bucket?

4.

Bagaimana hubungan antara variasi debit terhadap panjang gerusan maksimal
dengan penggunaan variasi kemiringan pada hulu pelimpah?

1.3

Batasan Masalah

Untuk membatasi obyek ruang lingkup penelitian ini agar langkahnya lebih
sistematis dan terarah, maka diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut :
1.

Percobaan dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hidrolika Jurusan
Teknik Sipil, Fakultas

Teknik,

Universitas

Sebelas

Maret

dengan

menggunakan alat saluran/flume dari bahan flexy glass yang menjadi model
saluran terbuka dengan ukuran 8 cm x 25 cm x 500 cm,
2.

Percobaan hanya menggunakan lima macam variasi debit antara 1,704.10-4
m3/s – 7,14.10-4 m3/s per variasi kemiringan hulu pelimpah yang akan
dialirkan ke saluran/flume,

3.

Kemiringan dasar saluran 1 %,

4.

Percobaan hanya menggunakan tiga macam variasi kemiringan tubuh
bendung, yaitu 3:1:, 3:2, dan 3:3,

5.

Penelitian hanya dibatasi untuk sedimen non-cohesive, pasir dengan butiran
seragam diameter 1,18 mm atau lolos ayakan no 16 dan tertahan ayakan no
20,
commit to user
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Bangunan pelimpah menggunakan kolam olakan tipe slotted roller bucket
dengan penambahan baffle block,

7.

Pengamatan dilakukan setelah aliran stabil,

8.

Pengamatan dilakukan selama 5 menit per variasi kemiringan hulu,

9.

Software pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surfer 8.0.

1.4

Tujuan Penelitian

Tujuan dari percobaan penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui hubungan antara kedalaman air dengan energi spesifik akibat
loncatan hidrolis pada variasi kemiringan hulu pelimpah ogee dengan
penggunaan kolam olakan tipe slotted roller bucket.
2. Mengetahui hubungan kedalaman air terhadap bilangan froude saat terjadinya
loncatan hidrolis akibat variasi kemiringan hulu pelimpah ogee dengan
penggunaan kolam olakan tipe slotted roller bucket.
3. Mengetahui hubungan debit terhadap kedalaman maksimal gerusan sedimen
dengan penggunaan variasi kemiringan pada hulu bendung dan kolam olak
tipe slotted roller bucket.
4. Mengetahui hubungan antara variasi debit terhadap panjang gerusan maksimal
dengan penggunaan variasi kemiringan pada hulu pelimpah.

1.5

Manfaat Penelitian

Manfaat dari percobaan penelitian ini adalah untuk :
1.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan ide yang dapat
dikembangkan secara lebih lanjut kepada praktisi di bidang keairan,
khususnya mengenai model bendung/pelimpah hulu miring dengan kolam
olak tipe bak tenggelam yang ditambahkan baffle block. (slotted roller bucket
Type).

2. Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi bahan untuk merumuskan metode
baru dalam pembuatan bendung dan bangunan pelindungnya untuk
meminimalisir terjadinya gerusan.
commit to user
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Pada bagian hilir bendung, terutama bagian hilir kolam olak terdapat fenomena
perubahan aliran dari aliran superkritis menjadi subkritis yang menyebabkan
terjadinya loncatan hidrolis. Akibat loncatan hidrolis sering menimbulkan
gulungan ombak atau pusaran besar yang menyebabkan gerusan pada dasar
saluran, terutama bagian hilir yang tidak diberi pelindung atau proteksi. A. J.
Peterka dalam Hydraulic design of stilling basins and energy dissipators (1984)
telah melakukan penelitian tentang penggunaan bermacam – macam variasi debit
aliran terhadap loncatan hidrolis yang terjadi di hilir kolam olak slotted roller
bucket yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Percobaan Running Model dengan Kolam Olak Slooted Roller Bucket
(A. J. Peterka, 1984)
commit to user
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Umumnya loncatan hidrolis berhubungan dengan pengaturan aliran hilir (aliran
subkritis) dan pengaturan aliran hulu (aliran superkritis). Bermula dari aliran
subkritis di hulu bangunan air dalam hal ini bangunan air yang dipakai adalah
pelimpah. Karena memang aliran subkritis identik dengan aliran yang tenang, Fr
< 1. Kemudian karena adanya pelimpah, berarti dasar saluran berubah secara tibatiba, menyebabkan aliran berubah menjadi superkritis dengan Fr > 1. Aliran
kemudian ingin menyesuaikan diri dengan kondisi saluran hilir, maka aliran
berubah kembali menjadi subkritis. Perubahan ini memunculkan olakan air
disertai dengan pelepasan energi yang cukup besar, dikarenakan muka air yang
berubah drastis. Menurut Chow (1992) dalam Dimas Bayu (2008), pelepasan
energi secara mendadak pada aliran air di saluran terbuka terjadi jika aliran
mengalami perubahan tiba-tiba baik pada kecepatan atau kedalamannya.

Loncatan hidrolis menimbulkan penghancuran energi yang mengakibatkan
terjadinya gerusan lokal (local scouring). Legono (1990) dalam Dimas Bayu
(2008) menjelaskan bahwa gerusan adalah proses semakin dalamnya dasar sungai
karena interaksi antara aliran dengan material dasar sungai. Gerusan merupakan
suatu proses alamiah yang terjadi di dasar sungai sebagai akibat pengaruh
morfologi sungai yang berbentuk tikungan dan penyempitan aliran sungai atau
adanya bangunan air seperti bendung, pilar jembatan dan pintu air. Menurut
Raudkivi (1991) dalam Jaji Abdurrosyid (2009) mendefinisikan gerusan yang
terjadi pada suatu struktur dapat dibagi berdasarkan dua kategori yaitu :

1. Tipe Gerusan
a. Gerusan umum (general scour) merupakan gerusan yang terjadi akibat dari
proses alami dan tidak berkaitan sama sekali dengan bangunan yang ada di
sungai
b. Gerusan di lokalisir (constriction scour) merupakan gerusan yang
disebabkan oleh penyempitan alur sungai sehingga aliran menjadi terpusat
c. Gerusan lokal (local scour) merupakan gerusan akibat langsung dari
struktur pada alur sungai. Proses terjadinya gerusan lokal biasanya dipicu
oleh tertahannya angkutancommit
sedimen
yang dibawa bersama aliran oleh
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struktur bangunan dan peningkatan turbulensi aliran akibat adanya
gangguan dari suatu struktur.

2. Gerusan dalam perbedaan kondisi angkutan
a. Kondisi clear water scour dimana gerusan dengan air bersih terjadi jika
material dasar sungai di sebelah hulu gerusan dalam keadaan diam atau
tidak terangkat.
b. Kondisi live bed scour dimana gerusan yang disertai dengan angkutan
sedimen material dasar saluran.

Hubungan kedalaman gerusan dalam perbedaan kondisi angkutan terhadap fungsi
waktu dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kedalaman Gerusan Sebagai Fungsi Waktu
(Richardson dkk,1990)
Menurut Syeh Qomar (2003) gerusan lokal adalah gerusan yang biasa terjadi
apabila sungai atau saluran dibangun penghalang atau penghambat laju aliran
(seperti jembatan,bendung dan pintu air) sampai terjadi perubahan yang
mendadak pada arah aliranya. Gerusan lokal dimaksudkan sebagai pengikisan
dasar saluran atau sungai yang terjadi pada cakupan luasan yang kecil di sekitar
bangunan air.
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Menurut Pragnjono Mardjikoen (1987) dalam Dimas Bayu (2008) bahwa
penentuan ukuran sedimen menggunakan berbagai macam cara sesuai jenis
sedimennya, yaitu :
1. Batu, kerakal, kerikil : pengukuran langsung dari isi atau beberapa diameter
2. Kerikil, pasir

: analisis saringan

3. Pasir halus, lumpur : analisis mikroskopik atau sedimentasi

Rapat massa butiran sedimen umumnya (D < 4 mm) tidak banyak berbeda.
Karena pasir yang paling bayak terdapat di sedimen alam, rata-rata dapat
dianggap rapat massanya ρs = 2650 kg/m3 dengan klasifikasi butirannya dapat
dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1 Klasifikasi Butiran Menurut AGU.
Ukuran (mm)
Klas
4000-2000
Very large boulder
2000-1000
Large bulder
1000-500
Medium boulder
500-250
Small boulder
250-130
Large cobles
130-64
Small cobles
64-32
Very coarse gravel
32-16
Coarse gravel
16-8
Medium gravel
8-4
Fine gravel
4-2
Very fine gravel
2-1
Very coarse sand
1-0,5
Coarse sand
0,5-0,25
Medium sand
0,25-0,125
Fine sand
0,125-0,062
Very fine sand
0,062-0,031
Coarse silt
0,031-0,016
Medium silt
0,016-0,008
Fine silt
0,008-0,004
Very fine silt
0,004-0,002
Coarse clay
0,002-0,001
Medium clay
0,001-0,0005
Fine clay
< 0,0005
Very fine clay
(Sumber: American Geophysical Union)
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2.2. Landasan Teori
2.2.1. Aliran Air Pada Bendung

Aliran air pada saluran dapat berupa aliran saluran muka air bebas dan aliran
dalam pipa. Aliran pada saluran muka air bebas mempunyai muka air yang bebas
dimana tekanan pada permukaan air sama dengan tekanan atmosfir. Aliran dalam
pipa dengan air yang penuh tidak mempunyai muka air bebas sehingga tidak
mempunyai tekanan atmosfir langsung tetapi mempunyai tekanan hidrolik.

Chow (1989) dalam M. Yushar (2010) membedakan saluran terbuka menurut
asalnya menjadi saluran alam (natural) dan saluran buatan (artificial). Saluran
alam meliputi semua alur air yang terdapat secara alamiah di bumi, mulai dari
anak sungai di pegunungan, sungai besar, sampai ke muara sungai. Saluran buatan
dibentuk oleh manusia, seperti saluran banjir, saluran pembangkit listrik, dan
saluran irigasi.

Klasifikasi aliran dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :
1. Berdasarkan fungsi waktu, Aliran dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Aliran tetap (steady flow)
Apabila kedalaman dan kecepatan aliran tidak berubah atau konstan
sepanjang waktu tertentu.Contoh dari aliran tetap adalah saluran irigasi dan
drainase untuk periode yang panjang.

b. Aliran tidak tetap (unsteady flow)
Apabila kedalaman dan kecepatan aliran berubah sepanjang waktu tertentu.
Contoh dari aliran ini adalah sungai selama banjir dengan perbedaan debit
yang besar.
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2. Berdasarkan fungsi ruang, Aliran dapat dibedakan sebagai berikut :
a. Aliran Seragam (Uniform flow)
Aliran seragam adalah aliran yang tidak mengalami perubahan baik besar
maupun arah, dengan kata lain tidak terjadi perubahan kecepatan rata-rata,
kedalaman air, debit dan penampang lintasan.
b. Aliran Tidak Seragam (Non Uniform Flow)
Aliran tidak seragam adalah suatu aliran yang mengalami perubahan
kedalaman, kecepatan rata-rata dan debit. Contoh dari aliran ini adalah
sungai yang memiliki tampang lintang yang berubah-ubah.

Chow (1989) dalam M. Yushar (2010), menyatakan bahwa aliran seragam
(uniform flow) adalah aliran yang mempunyai kecepatan konstan terhadap jarak,
garis aliran lurus dan sejajar, dan distribusi tekanan adalah hidrostatis serta luas
penampang tidak berubah terhadap ruang, baik besar maupun arahnya.

2.2.2. Debit Aliran
Debit aliran dalam Dimas Bayu (2008) merupakan fungsi dari kecepatan dan luas
penampang basah, dapat dinyatakan dengan volume per satuan waktu atau jumlah
zat cair yang mengalir melalui tampang lintang aliran tiap satu satuan waktu.
Debit aliran pada umumnya diberi notasi Q, dengan satuan meter kubik per detik
(m3/dt). Bila tampang lintang saluran tegak lurus dengan aliran adalah A (m2),
maka debit aliran ditulis :

Q=A.V

(2.1)

dengan :
Q = debit aliran (m3/dt),
A = Luas penampang basah (m2),
V = kecepatan aliran (m/s).
commit to user
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Debit aliran sirkulasi pada flume juga di ukur secara manual dengan cara menakar
volume aliran pada interval waktu tertentu. Alat ukur yang digunakan menyatu
dengan bak penampung air. Debit aliran diukur dengan cara menghitung waktu
yang dibutuhkan T (detik) untuk menampung volume air v (liter), sehingga debit
aliran ditulis sebagai :

Q=

揈

(2.2)

dengan :
Q = debit aliran (liter/dt),
v = Volume air (liter),
T = Waktu (detik).

2.2.3. Bilangan Froude

Berdasarkan pengaruh gaya tarik bumi aliran dibedakan menjadi aliran sub kritis,
kritis, dan super kritis. Aliran disebut sub kritis apabila gangguan (misalnya batu
dilemparkan ke dalam aliran sehingga menimbulkan geombang) yang terjadi di
suatu titik pada aliran dapat menjalar ke arah hulu. Aliran subkritis dipengaruhi
oleh kondisi hilir, dengan kata lain keadaan di hilir akan mempengaruhi aliran di
sebelah hulu. Apabila kecepatan aliran cukup besar sehingga gangguan yang
terjadi tidak menjalar ke hulu maka aliran disebut superkritis. Dalam hal ini
kondisi di hulu akan mempengaruhi aliran di sebelah hilir. Penentuan keadaan
aliran dapat dilihat dari bilangan Froude yang ditentukan sebagai berikut:

Fr =

(2.3)

᷀ .

dengan :
Fr

= bilangan froude,

V

= kecepatan aliran (m/s),

g

= percepatan gravitasi (9,8 m/s2),

Y

= kedalaman aliran (m).
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Gambar 2.3 Pola Penjalaran Gelombang pada Saluran Terbuka (M. Yushar, 2010)

Gambar 2.3 menunjukkan perbandingan antara kecepatan aliran dan kecepatan
rambat gelombang karena adanya gangguan. Pada Gambar 2.3.a gangguan pada
air diam (V = 0) akan menimbulkan gelombang yang merambat ke segala arah.
Gambar 2.3.b menunjukkan aliran sub kritis dimana gelombang masih bisa
menjalar ke arah hulu. Pada kondisi ini bilangan Froude Fr < 1. Gambar 2.3.c
adalah aliran kritis dimana kecepatan aliran sama dengan kecepatan rambat
gelombang. Dalam keadaan ini Fr = 1. Sedangkan Gambar-2.3.d adalah aliran
super kritis dimana gelombang tidak bisa merambat ke hulu karena kecepatan
aliran lebih besar dari kecepatan rambat gelombang. Keadaan ini bilangan froude
Fr > 1.

2.2.4. Mercu Pelimpah
Pelimpah atau bendung adalah bangunan air yang berfungsi untuk meninggikan
muka air agar dapat dimanfaatkan untuk irigasi atau keperluan lainnya. Biasanya
pelimpah dilengkapi dengan bangunan intake yang kemudian berhubungan
dengan saluran irigasi primer. Kadang juga masyarakat mengambil air dari
commit to user
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tampungan air di pelimpah dengan menggunakan pompa air. Beberapa orang
sering menyamakan istilah bendung atau pelimpah ini dengan bendungan. Padahal
secara fungsi berbeda. Tabel 2.2 menjelaskan perbedaan fungsi beberapa
bangunan air yang seringkali salah pengertian di masyarakat umum.

Tabel 2.2 Perbedaan Check Dam, Bendung, dan Bendungan.
Nama

Fungsi Utama

Check Dam

Lokasi

Menahan material dari daerah Zona produksi
pegunungan

Bendung

Menaikkan muka air

Zona transportasi

Bendungan

Menampung dan meninggikan Zona
muka air, mengendalikan banjir

produksi,

zona

transportasi, zona sedimen

Penjelasan lokasi zona-zona pada Tabel 2.2 divisualisasikan pada Gambar 2.4 :

Zona
Zona
Sedimen

Transportasi
Zona
Produksi

Laut

Gambar 2.4 Pembagian Zona Daratan Berkaitan dengan Bangunan Air. (Dimas
Bayu, 2008)
Pelimpah sendiri terdiri dari bermacam – macam tipe. Kadang setiap negara
memiliki tipe-tipe yang berbeda. Secara umum, yang menjadi dasar pembedaan
pelimpah-pelimpah tersebut adalah bentuk mercu pelimpahnya. Mercu adalah
bagian paling atas pelimpah, yang berinteraksi langsung dengan aliran air yang
melimpas. Sehingga bentuk mercu menentukan karakteristik aliran yang terjadi di
hilir kemudian.
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Di Indonesia umunya digunakan dua tipe mercu untuk bendung pelimpah yaitu
tipe ogee dan tipe bulat. Bentuk tipe ogee dan tipe bulat dapat dilihat pada
Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Bentuk Mercu Tipe Ogee dan Tipe Bulat (KP-02)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam variasi kemiringan hulu
pelimpah pada mercu tipe ogee dengan variasi kemiringan 3:1, 3:2, 3:3 yang dapat
dilihat pada Gambar 2.6. Mercu ogee berbentuk tirai luapan bawah (flow nape)
diatas bendung ambang lebar. Oleh karena itu mercu ini akan memberikan
tekanan subatmosfir/tekanan negatif yang ditimbulkan limpasan air di bawah tirai
air pada permukaan mercu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit rencana.

Kelebihan–kelebihan yang dimiliki mercu ogee :
1) Karena peralihannya yang bertahap, bangunan pengatur ini tidak banyak
mempunyai masalah dengan benda–benda terapung.
2) Bangunan pengatur ini dapat direncana untuk melewatkan sedimen yang
terangkut oleh saluran peralihan.
3)

Bangunan ini kuat sehingga tidak mudah rusak.
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Gambar 2.6 Bentuk – Bentuk Bendung Mercu Ogee (KP-02).
Untuk merencanakan permukaan mercu Ogee bagian hilir, dipakai perencanaan
dari Design For Small Dam (1987) yang dapat dlihat pada Gambar 2.7 dengan Hd
adalah tinggi air rencana di atas mercu pelimpah.

user(Design For Small Dam, 1987)
Gambar 2.7 Grafik Perencanaancommit
MercutoOgee
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2.2.5. Kolam Olak Slotted Roller Bucket

Jika kedalaman konjugasi hilir dari loncat air terlalu tinggi dibanding kedalaman
air normal hilir, atau kalau diperkirakan akan terjadi kerusakan pada lantai kolam
yang panjang akibat batu-batu besar yang terangkut lewat atas bendung, maka
dapat dipakai peredam energi yang relatif pendek tetapi dalam. Perilaku hidrolis
peredam energi tipe ini terutama bergantung kepada terjadinya kedua pusaran;
satu pusaran permukaan bergerak ke arah berlawanan dengan arah jarum jam di
atas bak, dan pusaran yang lain bergerak ke arah putaran jarum jam dan terletak di
belakang ambang ujung. Perencanaan dimensi kolam olak slotted roller bucket
seperti pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Kolam Olak Tipe Bak Tenggelam dengan Penambahan Baffle Block
A. J. Peterka (1956) melakukan penelitian dengan merencanakan bentuk ukuran
radius kelengkungan kolam serta macam – macam bentuk gigi benturan (baffle
block) pada kolam olak slotted roller bucket yang dapat dimodifikasi seperti pada
Gambar 2.9
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Gambar 2.9 Macam – Macam Bentuk Kolam Olak Slotted Roller Bucket
(A.J. Peterka, 1956)
2.2.6. Loncatan Air
Loncatan air terjadi akibat adanya perubahan aliran dari aliran super kritis menjadi
aliran subkritis. Umumnya loncat air terjadi pada saat air keluar dari suatu
pelimpah atau pintu air. United State Bureau of Reclamation (USBR) telah
membuat penelitian mengenai tipe loncat air berdasarkan angaka froude yang
berbeda, yaitu :

1. Loncatan berombak (undular jump) apabila bilangan Froude Fr = 1 – 1,7
dimana muka air menunjukan gelombang

commit
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2. Loncatan lemah (weak jump) apabila bilangan Fr = 1,7 – 2,5 dimana
terjadi gulungan kecil dari permukaan loncatan, dan muka air cukup
tenang.

Gambar 2.11 Fr = 1,7 – 2,5

3. Loncatan berossilasi (oscillation jump) apabila bilangan Fr = 2,5 – 4,5
dimana terdapat getaran yang menghasilkan gelombang besar, Getaran ini
memiliki periode yang tidak teratur dan dapat berjalan pada jarak yang
jauh, serta dapat menyebabkan erosi tanggul.

Gambar 2.12 Fr = 2,5 – 4,5

4. Loncatan tetap (steady jump) apabila bilangan Fr = 4,5 – 9,0 dimana
loncatan cukup berimbang dan permukaan air di hilir loncatan agak halus,
peredaman eenergi 45% - 70%

Gambar 2.13 Fr= 4.5 – 9,0
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5. Loncatan kuat (strong jump) apabila bilangan Fr > 9,0 dimana terjadi
pusaran yang keras menyebabkan gelombang di hilir. Peredaman energi
dapat mencapai 85%

Gambar 2.14 Fr > 9,0
Untuk menghitung kecepatan awal aliran saat terjadinya loncatan hidrolis, dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Vu = ᷀2
dengan :

0,5 1

∆

(2.4)

Vu = kecepatan aliran saat awal loncatan (m/s),
g = percepatan gravitasi (9,8 m/s2),
H1 = tinggi energi diatas ambang (m),
∆ = tinggi jatuh air (m).
Pengukuran loncatan hidrolis untuk mempermudah pengamatan dan perhitungandidasarkan pada panjang loncatan hidrolis dan bilangan froude. Panjang loncatan
hidrolis didefisinikan sebagai jarak antara permukaan depan loncatan hidraulik
sampai suatu titik pada permukaan gulungan ombak yang segera menuju ke hilir.
Bilangan froude dapat menunjukkan kepada kita tentang karakteristik aliran,
apakah superkritis atau subkritis. Melalui bilangan froude ini, kita bisa
mengklasifikasikan loncatan hidrolis dari yang memiliki olakan paling lemah,
hingga turbulensi tinggi. Menurut Chow (1992) dalam Dimas Bayu (2008) Suatu
loncatan hidrolis akan terbentuk pada saluran, jika bilangan froude aliran Fr,
kedalaman aliran Yu dan kedalaman konjugasi Y2, memenuhi persamaan berikut :
Y2
Yu

= (1/2 (√1

8 贸u - 1)
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dengan :
Y2 = Kedalaman Konjugasi (m),
Yu = Kedalaman air saat awal loncatan (m),
Fr = Bilangan froude.

Ranga Raju (1981) mengemukakan bahwa panjang loncatan air dapat
didefinisikan sebagai jarak antara permukaan depan loncatan hidrolis sampai
suatu titik pada permukaan gulungan ombak yang segera menuju ke hilir. Panjang
loncatan sukar ditentukan secara teoritis, tetapi telah diselidiki dengan cara
percobaan oleh beberapa ahli. USBR dalam Dimas Bayu (2010) telah melakukan
penelitian tentang hubungan bilangan Froude terhadap panjang loncatan hidrolik
dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15 Grafik Hubungan Panjang Loncatan Hidrolik Hasil Penelitian USBR
2.2.7. Energi Spesifik
Energi spesifik dalam suatu penampang saluran dinyatakan sebagai energi air
setiap pori pada setiap penampang saluran, diperhitungkan terhadap dasar saluran.
Energi spesifik menjadi (untuk saluran yang kemiringannya kecil dan a = 1),
Es = Y +

g

(2.6)
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yang menunjukkan bahwa energi spesifik sama dengan jumlah kedalaman air dan
tinggi kecepatan. Secara sederhana persamaan di atas bisa menjadi :
Es = Y +

(2.7)

gA

Keterangan :
E

: energi spesifik

(m),

Y

: kedalaman air

(m),

V

: kecepatan aliran

(m/s),

Q

: debit aliran

(m3/s),

A

: luas penampang saluran

(m2),

g

: percepatan gravitasi (9.81) (m/s2).

Gambar 2.16 Lengkung Energi Spesifik Pada Penampang Melintang Saluran
Terbuka (Chow, 1992)
Kemudian, saat keadaan kritis, maka kedua kedalaman ini seolah-olah menyatu,
dan dikenal sebagai kedalaman kritis (critical depth) Yc. Bila dalamnya aliran
melebihi kedalaman kritis, kecepatan aliran lebih kecil daripada kecepatan kritis
untuk suatu debit tertentu, dan oleh karenanyaaliran disebut subkritis. Bila
dalamnya aliran kurang dari kedalaman kritis, aliran disebut superkritis. Dengan
demikian Yu merupakan kedalaman aliran super-kritis dan Y2 adalah kedalaman
aliran subkritis (Chow, 1992) dalam Dimas Bayu (2008) . Keadaan kritis dari
suatu aliran adalah ketika bilangan Fr = 1 atau saat energi spesifiknya untuk suatu
commit to user
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겠

(2.8)

Dengan q dapat dirumuskan sebagai berikut :
q=

(2.9)

keterangan :
Yc = Kedalaman kritis (m),
q = Debit aliran per satuan lebar (m3/s/m),
B = Lebar Saluran (m),
g = percepatan gravitasi (9.8 m/s2).

kemudian untuk mendapatkan energi spesifik diperlukan parameter kecepatan
aliran saat kritis (Vc), kecepatan kritis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
Vc = ᷀g . Yc

(2.10)

Maka bila persamaan 2.10 disubstitusikan pada persamaan

2.6, persamaan

tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :
Esc = Yc +
Esc = Yc +

g

Yc = 2/3 Esc

(2.11)

Jadi, saat kondisi kritis, besarnya kedalaman air adalah 2/3 energi spesifik.
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perpustakaan.uns.ac.id

23

digilib.uns.ac.id

2.2.8. Gerusan Lokal (Local Scour)

Variabel gerusan yang digunakan dalam perhitungan dan untuk mempermudah
pengamatan adalah ketinggian sedimen (ds), kedalaman gerusan (∆ds) dan
panjang gerusan (Ls). Kedalaman gerusan disini didefinisikan sebagai jarak antara
ketinggian permukaan awal sedimen dengan ketinggian sedimen, sedangkan
panjang gerusan adalah panjang cekungan gerusan dari ujung yang satu ke ujung
yang lain. Sketsa pengamatan variabel gerusan dapat dilihat pada Gambar 2.18.

Gambar 2.18 Sketsa Pengamatan Kedalaman Gerusan Dan Panjang Gerusan

2.2.9. Program Surfer 8.0

Surfer 8.0 merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat
peta kontur dan pemodelan 3 dimensi. Perangkat lunak surfer melakukan plotting
data tabular x, y, z yang tidak beraturan menjadi lembar titik-titik segi empat
(grid) yang beraturan. Grid adalah serangkaian garis vertikal dan horizontal yang
dalam Surfer berbentuk segi empat yang menjadi dasar pembentuk kontur dan
surface / permukaan tiga dimensi. Pada titik perpotongan grid disimpan nilai Z
berupa titik ketinggian atau kedalaman. Gridding merupakan proses pembentukan
rangkaian nilai Z yang teratur dari sebuah data x y z (Nanang, 2011).

Pembuatan peta kontur ataupun model tiga dimensi dengan Surfer diawali
pembuatan data tabular x y z. Pembuatan data x y z dapat dibuat pada microsoft
commit
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DEM (digital elevation models) sebagai pengganti data x y z. Data excel yang
telah disimpan selanjutnya diinterpolasikan dalam sebuah file grid. Proses kedua
ini sering disebut grid-ding yang menghasilkan sebuah file grid untuk digunakan
sebagai dasar pembuatan peta kontur dan model 3 dimensi.

Gambar 2.19 Contoh Gambar Pemodelan Dari Surfer 8.0 (Nanang, 2011)
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Umum
Metode yang dipakai untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan
percobaan langsung atau eksperimen di laboratorium. Eksperimen dilakukan di
Laboratorium Mekanika Tanah dan Laboratorium Hidrolika Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas UNS. Penelitian ini dilalui dengan serangkaian
kegiatan pendahuluan, untuk mencapai validitas hasil yang maksimal. Kemudian,
untuk mendapatkan kesimpulan akhir, data hasil penelitian diolah dan dianalisis
dengan kelengkapan studi pustaka.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian kali ini ada 2 laboratorium, yaitu :
1. Laboratorium Mekanika Tanah, sebagai tempat untuk uji butiran pasir yang
akan digunakan sebagai bahan sedimen. Uji tersebut meliputi pengayakan
untuk mendapatkan butiran seragam.
2. Laboratorium Hidrolika sebagai laboratorium utama karena hampir 90 %
kegiatan penelitian dilakukan di sini, yaitu penelitian mengenai karakteristik
aliran, variasi tipe pelimpah dan karakteristik gerusan lokal yang terjadi.

3.3. Peralatan Dan Bahan

Peralatan yang dipakai di Laboratorium Mekanika Tanah meliputi :
1. Ayakan pasir
Ayakan yang digunakan adalah 1 set ayakan standar dengan nomor 4, 8, 16,
20, 40 dan pan. Ayakan tersebut disusun urut, paling atas mulai dari yang
memiliki lubang diameter 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,85 mm, 0,425 mm,
hingga pan paling bawah. Ayakan ini digunakan untuk mendapatkan butiran
commit tosebagai
user bahan sedimen.
seragam dari pasir yang akan dijadikan
25

26
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

2. Mesin penggetar ayakan pasir
Mesin ini digunakan untuk menggetarkan 1 set ayakan pasir yang sudah
disusun di atasnya, sehingga proses pengayakan pasir lebih efisien.

Gambar 3.1 Alat Uji Analisis Saringan (Sieve Analysis)

Peralatan di Laboratorium Hidrolika adalah :
1. Open Flume
Merupakan alat utama dalam percobaan loncatan hidrolis, gerusan. Flume ini,
sebagian besar komponennya terbuat dari fiber dan memiliki bagian-bagian
penting, yaitu :
a. Saluran air, tempat utama dalam percobaan ini, untuk meletakkan
pelimpah, balok kayu, dan sedimen. Berupa talang air dengan ukuran
8x25x500 cm

commit to user
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b. Bak penampung yang berfungsi menampung air yang akan dialirkan ke
talang maupun yang keluar dari saluran.
c. Pompa air, berfungsi untuk memompa air,dilengkapi dengan tombol on/off
otomatis.
d. Kran debit, merupakan kran yang berfungsi mengatur besar-kecilnya aliran
air yang keluar dari pompa.

Dongkrak

Kran
Bak penampung air

Pompa Air
Gambar 3.3 Perlengkapan Alat Open Flume

e. Dongkrak terletak di hilir saluran yang bisa diputar secara manual untuk
mengatur kemiringan dasar saluran (bed slope) yang diinginkan. Dalam
percobaan ini, kemiringan dasar ditentukan sebesar 1%

2. Tail Gate
Diletakkan di bagian hilir Open Flume, untuk menjaga ketinggian air di hilir
di dalam flume, agar loncatan hidrolis terbentuk di depan pelimpah.

commit to user
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Tail Gate

Gambar 3.4 Tail Gate
3. Saringan penangkap sedimen
Dipakai untuk menangkap sedimen yang masuk pada bak penampung air, agar
sedimen tidak masuk pompa dan mengganggu kelancaran aliran air.
4. Pelimpah Ogee
Pelimpah Ogee dengan tiga variasi kemiringan 3:1, 3:2 dan 3:3 yang terbuat
dari bahan kayu, dengan terlebih dahulu menghitung dimensi permukaan
mercu menggunakan grafik dari Design for Small Dam.

Gambar 3.5 Pelimpah Ogee dengan Tiga Variasi Kemiringan 3:1, 3:2 dan 3:3
commit to user
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5. Kolam olak slooted roller bucket
kolam olak tipe slotted roller bucket terbuat dari bahan kayu. Bentuk dan
dimensi kolam olak seperti dalam gambar di bawah ini :

Gambar 3.6 Pelimpah Ogee Dan Kolam Olak Slotted Roller Bucket

6. Ember yang digunakan sebagai penampung air sebanyak 15 liter untuk
mengukur volume pada perhitungan debit aliran.

Gambar 3.7 Ember Penampung Air

7.

Meteran dengan ukuran 1,5 m

sebagai penanda panjang sedimen untuk

mempermudah dalam menentukan ordinat sumbu x.
commit to user
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8.

Besi sepanjang 25 cm untuk mengukur ketinggian sedimen yang tergerus
pada hilir kolam olak.

Mistar ukur

Besi 25 cm

Gambar 3.8 Mistar Ukur Dan Besi Pengukur Ketinggian Sedimen

9. Stopwatch
Stopwatch dipakai untuk mengukur waktu pada perhitungan debit aliran.
10. Mistar ukur
Mistar ukur digunakan untuk mengukur ketinggian air di hulu dan hilir
pelimpah.
11. Perata Pasir
Alat ini digunakan untuk meratakan pasir kedalam flume agar sedimen di hilir
kolam olak dapat rata hingga ujung saluran flume.

Bahan-bahan yang dipakai selama penelitian yaitu :
1. Air bersih
Aliran air yang digunakan adalah air bersih yang diusahakan tidak membawa
kotoran.
2. Pasir
Pasir sebagai bahan sedimen non-cohesive, yang lolos ayakan no 16 dengan
butiran seragam diameter 1,18 mm. Pasir ini telah melalui proses pencucian
terlebih dahulu.
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Gambar 3.9 Pasir yang Ditempatkan pada Hilir Kolam Olak Sebagai Sedimen

3. Malam (lilin)
Sebagai pelapis yang menutupi celah antara pelimpah dengan dasar atau
dinding flume dan celah antara balok kayu dengan dinding flume.

3.4. Tahapan Penelitian

3.4.1. Tahap Persiapan Sedimen

Persiapan sedimen dilakukan dengan pengukuran diameter butiran sedimen
(pengayakan). Langkah-langkah pengukuran diameter butiran adalah sebagai
berikut :
1. Membersihkan ayakan dan menyusunnya sesuai nomor urut,
2. Masukkan pasir ke dalam ayakan,
3. Letakkan susunan ayakan yang sudah berisi pasir tadi di atas mesin penggetar
kemudian mulailah mengayak secara otomatis,
4. Pisahkan sedimen terpilih dari ayakan,
5. Ulangi pengayakan sampai kebutuhan
commit tobutiran
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Setelah kita melakukan kegiatan di atas, maka kita telah mendapatkan pasir
butiran seragam 1,18 mm yang siap digunakan untuk pengamatan gerusan. Pasir
tersebut harus disimpan di tempat yang kering.

3.4.2. Tahap Persiapan Alat

Alat yang membutuhkan persiapan khusus adalah flume, karena alat ini harus
dimodifikasi dengan alat-alat lain agar dapat digunakan secara sempurna.
Langkah-langkah untuk menyiapkan flume adalah sebagai berikut :
1. Membersihkan flume dengan ditergen agar kotoran-kotoran yang melekat
akibat

percobaan-percobaan

sebelumnya

tidak

mengganggu

jalannya

penelitian. Membersihkan flume ini meliputi :
a. Menguras air di bak penampung air,
b. Membersihkan talang air dan dinding kacanya,
2. Memastikan kemiringan

dasar saluran pada

flume sebesar 1 % dengan

memutar dongkrak,
3. Mengisi bak penampung air dengan air bersih,

Gambar 3.10 Sketsa Open Flume
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4. Memasang saringan penangkap sedimen di bak penampung air
5. Memasang pelimpah pada tempat yang sudah disediakan dan melapisi malam
di celah-celah antara pelimpah dengan dinding dan dasar saluran,
6. Memasang sedimen hingga ujung flume, untuk mengantisipasi jarak terjauh
pergerakan sedimen yang tergerus.

3.4.3. Tahap Running Pelaksanaan Penelitian

Setelah tahap persiapan selesai kemudian flume mulai dialiri air. Dimulai dari
debit paling kecil pada Q1 = 1,704.10-4 m3/s saat awal mulai terjadinya gerusan
pada sedimen dengan variasi kemiringan hulu pada pelimpah pertama. Setelah
aliran stabil, kemudian mengukur tinggi air, dan mengukur volume air yang keluar
dari flume menggunakan ember penampung air. Setelah 5 menit kemudian, mesin
pompa dimatikan dan dilakukan pengambilan data ketinggian sedimen. Setelah
selesai kemudian dilakukan pergantian tipe variasi kemiringan pelimpah dan
meratakan kembali sedimen untuk kemudian dialiri air pada debit air yang sama
pada Q1. Setelah ketiga variasi kemiringan hulu selesai, kemudian debit mulai
dinaikkan pada Q2 = 2,459.10-4 m3/s dan dilakukan pengambilan data kembali.
Debit dinaikkan secara bertahap sampai 5 macam variasi debit hingga Q5 =
7,142.10-4 m3/s dengan tiga variasi kemiringan hulu bendung.

Gambar 3.11 Tahap
Pelaksanaan
commit
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3.4.4. Tahap Pengambilan Data

Pengambilan data yang dilakukan dengan enam tahap, pada tahap pertama dan
kedua mengukur ketinggian air di hulu dan di hilir bendung, pada tahap ketiga dan
keempat mengukur volume air yang keluar dari flume dan tertampung dalam
ember, serta waktu yang diperlukan. Dilakukan sebanyak 3 kali trial untuk
mendapatkan data waktu rata-rata. Pengambilan data pada tahap kelima dan
keenam dimulai setelah 5 menit running model dengan mengukur tinggi sedimen
dan panjang gerusan yang terjadi sampai pada jarak tidak lagi terjadi pergerakan
sedimen. Pengambilan data gerusan sedimen ini ditabulasikan dalam bentuk data
x, y. z untuk selanjutnya dapat diolah oleh software Surfer 8.0

Gambar 3.12 Pengambilan Data Tinggi Sedimen

3.4.5. Tahap Pengolahan Data

Data yang diperlukan adalah tinggi bendung, lebar bendung, tinggi muka air di
hulu dan hilir, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, kedalaman gerusan
dan panjang gerusan. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan
Ms Excel untuk perhitungan hidrolis dan menggunakan program Surfer 8.0 untuk
mengetahui bentuk gerusan yang terjadi
saluran flume tersebut.
commitpada
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3.4.5.1. Pembuatan Pemodelan Tiga Dimensi Dengan Software Surfer 8.0

Pengukuran terhadap bentuk, kontur dan tampak permukaan gerusan sangat
dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat. Software yang digunakan dalam
menganalisis gerusan adalah surfer 8.0. penggunaan software surfer 8.0 akan
diuraikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1.

Memulai program surfer 8.0.
Untuk memeulai program surfer 8.0 dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

a.

Klik dua kali icon surfer (

) pada desktop computer.

b.

Buka start menu, kemudian pilih Golden Software Surfer 8.0 dan
kemudian klik icon surfer 8.0

Tampilan window awal program surfer 8.0 dapat dilihat seperti gambar di bawah

Gambar 3.13 Tampilan Awal Surfer 8.0

2.

Masukkan Data
a.

Untuk memasukkan data tabulasi x, y, z, klik ikon New kemudian pilih
Worksheet
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Gambar 3.14 Tampilan Data Dalam Bentuk Worksheet

b.

Untuk mengisi data x, y, z dapat dilakukan menggunakan langsung
dalam worksheet surfer 8.0 atau dapat menggunakan worksheet Ms.
Excel. (Dalam tahap ini peneliti menggunakan worksheet Ms. Excel)

c.

Kemudian pilih File dengan Extension Speadsheet,(xls), klik Open

Gambar 3.15 Tampilan Untuk Memasukan Data Kontur

d.

Kemudian pilih worksheet sumber yang sesuai, lalu klik OK.
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Gambar 3.16 Tampilan Untuk Memilih Variasi Kemiringan Hulu

e.

Kemudian simpan worksheet

yang telah dipilih dalam bentuk file

ekstensi .dat
f.

Buka kembali file ekstensi .dat yang telah tersimpan dengan memilih
ikon New, pilih Plot Document, kemudian klik Grid – Data – Cari file
tersebut lalu klik Open

g.

Setelahnya akan muncul kotak dialog, tentukan output data pada surfer.
Pada kolom Gridding Method pilihlah Kriging atau yang lainya untuk
menyesuaikan metode penarikan garis kontur yang kita inginkan.

commit
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h.

Lalu akan muncul report mengenai data yang telah dimasukkan

Gambar 3.18 Tampilan Gridding Report

3.

Penggambaran plot data
Data yang sudah dimasukkan dalam surfer dapat diplot menjadi gambar.
a.

Klik ikon contour map (

), pilih data file hasil grid-ding

dengan ekstensi .grd kemudian klik Open.

Gambar 3.19 Tampilan Contour Map
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b.

Klik ikon Wareframe map (

), pilih data file hasil grid-ding,

klik Open.

Gambar 3.20 Tampilan Wireframe Map 3D

3.4.6. Tahap Pembahasan

Pada tahap ini data yang telah diolah, dibahas dengan bantuan grafik-grafik
melalui Ms Excel dan gambar bentuk gerusan melalui software surfer 8.0,
kemudian ditarik kesimpulan sementara yang berhubungan dengan tujuan
penelitian meliputi :
1. Hubungan kedalaman air dengan energi spesifik akibat dari loncatan hidrolis.
2. Hubungan kedalaman air dengan bilangan froude saat loncatan hidrolis.
3. Hubungan debit aliran dengan kedalaman maksimal gerusan.
4. Hubungan debit aliran dengan panjang gerusan maksimal.

Untuk lebih jelasnya, bagan alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.21

commit to user
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Mulai

Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah

Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap Sedimen
(Penentuan gradasi butiran)

Syarat gradasi
butiran 1,18 mm

Tidak

Ya

Persiapan Alat
Open flume, pelimpah, kolam
olak, mistar ukur, sedimen,
ember, stopwatch.

1.
2.
3.
4.
5.

Peninjauan
dimensi pelimpah,
dimensi kolam
olak

Pengambilan Data penelitian
Tinggi muka air di hulu dan hilir
Volume air pada ember
Waktu
Kedalaman gerusan
Panjang gerusan
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A

Hasil berupa debit aliran, kecepatan aliran,
kedalaman aliran, energi spesifik, bilangan
froude, konfigurasi dasar sedimen dalam
bentuk tabulasi x, y, z

Analisis dan pengolahan bentuk
gerusan yang terjadi
menggunakan program surfer 8.0

Kesimpulan Dan Saran

Selesai
Gambar 3.21 Bagan Alur Penelitian.
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BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Sedimen
Penelitian ini menggunakan 1 jenis sedimen, yaitu pasir butiran seragam ukuran
1,18 mm atau lolos ayakan nomor 16 dan tertahan pada ayakan nomor 20. Pasir
yang digunakan merupakan pasir yang sudah mengalami proses penyaringan dan
pencucian, sehingga relatif bersih, tidak bercampur dengan kotoran-kotoran atau
butiran-butiran lain. Sedimen butiran seragam ini didapatkan dengan pengayakan.
Ayakan disusun sesuai dengan standar urutan pengayakan, yaitu ayakan no 4, 8,
16, 20, 40, dan pan. Masing-masing ayakan tersebut memiliki lubang diameter
4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,85 mm, 0,425 mm, dan pan sebagai tampungan
paling bawah. Setelah ayakan disusun sedemikian rupa, masukkan sedimen dari
atas lubang ayakan no 4, kemudian digetarkan. Sedimen yang lolos ayakan nomor
16 (1,18 mm) dan tertampung di nomor 20 (0,85 mm) adalah sedimen yang
diambil untuk penelitian ini. Pengalaman di lapangan memang sangat sulit untuk
menentukan butiran seragam 1,18 mm, sehingga butiran yang lolos nomor 8 dan
tertampung nomor 16 dianggap mendekati ukuran 1,18 mm. Sedimen butiran 1,18
mm merupakan butiran halus (pasir), yang karakteristiknya non-cohesive, mudah
terangkat oleh aliran air yang deras sehingga mudah untuk dilakukan pengamatan.
4.2. Hasil Pengujian (Running Model)

4.2.1. Data Pengujian Aliran
Pengujian aliran pada pelimpah dilakukan dengan melewatkan air sepanjang flume
melewati pelimpah ogee dengan 5 jenis variasi debit dengan menggunakan 1 buah
pompa air. Besarnya debit yang lewat diatur dengan mengatur bukaan kran pada
pompa air dan mengukur waktu yang diperlukan air untuk mengisi ember. Data
pertama yang kita dapatkan adalah volume air yang tertampung pada ember
penampung air (jerigen) sebanyak 15 Liter atau 0.015 m3. Dilakukan sebanyak 3
commit to user
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kali trial untuk mendapatkan waktu rata – rata volume sebanyak 0.015 m3 yang
tertampung dalam ember.
waktu (t) =
waktu (t) =

㾸1 㭸 㾸2 㭸 㾸3
3

88㭸87㭸89
= 88 detik
3

Untuk menghitung debit yang mengalir di saluran flume, peneliti menggunakan
rumus Persamaan 2.2
Debit (Q) =

Debit (Q) =

Volume (m 6

Waktu (detik)
/,/辨

88 detik

0,0001704 m3/detik

= 0,000170455

Data hasil perhitungan debit dan uji aliran yang dilakukan pada model pelimpah
ogee dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Hasil Uji Aliran Melalui Mercu Pelimpah Ogee
Variasi
Debit ke-

1

2

3

4

Waktu

Debit

(s)

(10-4 m3/s)

0,015

88

3:2

0,015

3:3

Kemiringan

Vol (m3)

3:1

H0 (m)

H3 (m)

1,704

0,164

0,056

88

1,704

0,164

0,056

0,015

88

1,704

0,164

0,056

3:1

0,015

61

2,459

0,166

0,058

3:2

0,015

61

2,459

0,166

0,058

3:3

0,015

61

2,459

0,166

0,058

3:1

0,015

41

3,658

0,168

0,060

3:2

0,015

41

3,658

0,168

0,060

3:3

0,015

41

3,658

0,168

0,060

3:1

0,015

29

5,172

0,170

0,064

3:2

0,015

29

5,172

0,170

0,064

3:3

0,015

29

5,172

0,170

0,064
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Variasi
Debit ke-

5

Waktu

Debit

(s)

(10-4 m3/s)

0,015

21

3:2

0,015

3:3

0,015

Kemiringan

Vol (m3)

3:1

H0 (m)

H3 (m)

7,142

0,174

0,066

21

7,142

0,174

0,066

21

7,142

0,174

0,066

4.2.2. Data Pengujian Gerusan Sedimen

Pada percobaan ini, ketinggian sedimen ditetapkan 4 cm diatas dasar saluran,
sejajar dengan ketinggian pada kolam olak slotted roller bucket. Bentuk gerusan
yang terjadi diolah oleh program Surfer 8 dengan terlebih dahulu menentukan
kontur koordinat - kordinat x, y, z dengan :
x = Panjang sedimen (cm)
y = Lebar sedimen (cm)
z = Tinggi sedimen (cm)

sebagai contoh bentuk gerusan, peneliti menggunakan bentuk gerusan dari variasi
debit Q1 = 1,704.10-4 m3/s pada variasi kemiringan hulu bendung 3:1 dengan
waktu selama 5 menit. Untuk selanjutnya disajikan bentuk-bentuk gerusan yang
terjadi dari keseluruhan percobaan. Bentuk gerusan secara 3D dapat dilihat secara
lengkap pada Gambar 4.1 sampai 4.15
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Percobaan ke-1 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-1,

kemiringan hulu 3:1, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.1 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -1 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:1, Kemiringan Dasar Saluran 1%
2.

Percobaan ke-2 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-1,
kemiringan hulu 3:2, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.2 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -1 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:2,commit
Kemiringan
Dasar Saluran 1%
to user
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Percobaan ke-3 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-1,
kemiringan hulu 3:3, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.3 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -1 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:3, Kemiringan Dasar Saluran 1%
4.

Percobaan ke-4 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-2,
kemiringan hulu 3:1, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.4 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -2 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:1,commit
Kemiringan
Dasar Saluran 1%
to user
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Percobaan ke-5 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-2,
kemiringan hulu 3:2, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.5 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -2 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:2, Kemiringan Dasar Saluran 1%
6.

Percobaan ke-6 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-2,
kemiringan hulu 3:3, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.6 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -2 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:3,commit
Kemiringan
Dasar Saluran 1%
to user
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Percobaan ke-7 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-3,
kemiringan hulu 3:1, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.7 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -3 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:1, Kemiringan Dasar Saluran 1%
8.

Percobaan ke-8 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-3,
kemiringan hulu 3:2, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.8 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -3 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:2, Kemiringan Dasar Saluran 1%
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Percobaan ke-9 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-3,
kemiringan hulu 3:3, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.9 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -3 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:3, Kemiringan Dasar Saluran 1%
10.

Percobaan ke-10 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-4,

kemiringan hulu 3:1, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.10 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -4 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:1, Kemiringan Dasar Saluran 1%
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Percobaan ke-11 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-4,

kemiringan hulu 3:2, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.11 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -4 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:2, Kemiringan Dasar Saluran 1%
12.

Percobaan ke-12 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-4,

kemiringan hulu 3:3, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.12 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -4 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:3, Kemiringan Dasar Saluran 1%
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Percobaan ke-13 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-5,

kemiringan hulu 3:1, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.13 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -5 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:1, Kemiringan Dasar Saluran 1%
14.

Percobaan ke-14 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-5,

kemiringan hulu 3:2, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.14 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -5 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:2, Kemiringan Dasar Saluran 1%
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15.

Percobaan ke-15 gerusan lokal yang terjadi pada variasi debitke-5,

kemiringan hulu 3:3, kemiringan dasar saluran 1% selama 5 menit

Gambar 4.15 Bentuk Gerusan Pada Variasi Debit Ke -5 Dengan Kemiringan Hulu
Pelimpah 3:3, Kemiringan Dasar Saluran 1%
4.3. Pengolahan Data

Dari data hasil uji aliran (running model) pada Tabel 4.1, dan gambar 3D bentuk
gerusan yang terjadi kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan data
hasil pengujian dan pengukuran secara langsung pada model. Analisis tersebut
meliputi mengukur tinggi muka air diatas mercu pelimpah bendung (Hd),
menghitung kecepatan aliran yang lewat pada hulu pelimpah bendung (V1), dan
menghitung kecepatan aliran yang lewat pada hilir pelimpah bendung (V3) dari
masing-masing variasi debit dan variasi kemiringan hulu bendung. Dari hasil
analisis tersebut kemudian dapat dihitung tinggi energi diatas mercu pelimpah dan
di hilir pelimpah (H1 dan H3), kecepatan awal loncatan air (Vu), Kedalaman awal
loncatan air (Yu), Bilangan Froude (Fr), tinggi loncatan air (Y2), Kedalaman
kritis (Yc), Panjang loncatan air (Lj), Kedalaman maksimal sedimen (∆ds maks),
dan panjang maksimal gerusan (Ls maks).
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Gambar 4.16. Parameter data yang diolah

Mengingat tidak mungkin menampilkan semua perhitungan dan pengolahan data,
maka sebagai contoh perhitungan, peneliti menggunakan data dari variasi debit
ke-1 pada variasi kemiringan hulu bendung 3:1, adapun perhitungan selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran A. Untuk menghitung tinggi muka air diatas mercu
(Hd) digunakan persamaan berikut :
Hd = H0 (tinggi muka air) – P (tinggi pelimpah)
Hd = 0,164 m – 0,15 m = 0,014 m

Untuk menghitung kecepatan aliran air pada hulu dan hilir bendung digunakan
persamaan berikut :
V=



V1 =

V1 =

V3 =

V3 =

辨,ᛘ/s.辨/

H0 . B )

辨,ᛘ/s.辨/

0,164 x 0,08 )

= 1,299.10-2 m/s

辨,ᛘ/s.辨/

H3 . B )
辨,ᛘ/s.辨/

0,056-0,046 . 0,08 )

= 1,331.10-1 m/s
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Data hasil perhitungan tinggi air diatas mercu (Hd), kecepatan aliran air di hulu
(V1) dan hilir pelimpah (V3) dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Hd,V1 Dan V3
Variasi

Debit

Hd

V1

(m)

-2

(.10 m/s)

(.10-1 m/s)

0,056

0,014

1,2992

1,3316

0,164

0,056

0,014

1,2992

1,3316

1,704

0,164

0,056

0,014

1,2992

1,3316

2,459

0,166

0,058

0,016

1,8517

1,7076

2,459

0,166

0,058

0,016

1,8517

1,7076

2,459

0,166

0,058

0,016

1,8517

3,658

0,168

0,060

0,018

2,7221

1,7076
2,2685

3,658

0,168

0,060

0,018

2,7221

2,2685

3,658

0,168

0,060

0,018

2,7221

2,2685

5,172

0,170

0,064

0,020

3,8032

2,6939

5,172

0,170

0,064

0,020

3,8032

2,6939

5,172

0,170

0,064

0,020

3,8032

2,6939

7,142

0,174

0,066

0,024

5,1314

3,4340

7,142

0,174

0,066

0,024

5,1314

3,4340

7,142

0,174

0,066

0,024

5,1314

3,4340

H0 (m)

H3 (m)

1,704

0,164

1,704

-4

Debit ke-

3

(.10 m /s

1

2

3

4

5

Untuk menghitung tinggi energi air di hulu dan hilir pelimpah digunakan
Persamaan 2.6
H1 = Y +

H1 =

辨,

H1 =

辨,

H3 =

ꌨ 綘

H3 =

辨,

.

ꌨ辨綘
g

==.辨/ 綘 6綘
.=,储辨

==.辨/ 綘 6綘
.=,储辨

+ Hd
+ 0,014 = 1,40.10-2 m

+ (H3 – 0,04)
.辨/
辨

.=,储辨

6綘

+ (0,056 – 0,04) = 1,69.10-2 m
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Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini :
Tabel 4.3 Tinggi Energi Air Di Hulu Dan Hilir Pelimpah
Variasi

V1

V3

Hd

H1

H3

debit (m3/s)

(.10-2 m/s)

(.10-1 m/s)

(m)

(.10-2 m)

(.10-2 m)

1

1,2992

1,3316

0,014

1,40086

1,6903

2

1,8517

1,7076

0,016

1,60175

1,9486

3

2,7221

2,2685

0,018

1,80378

2,2664

4

3,8032

2,6939

0,020

2,00737

2,7699

5

5,1314

3,4340

0,024

2,41342

3,2010

Untuk menghitung kecepatan aliran saat awal loncatan air, digunakan rumus
Persamaan 2.4
Vu = 2
dengan ∆

0,5 1 㭸 ∆
merupakan tinggi jatuh air, yaitu tinggi pelimpah + tinggi energi

dikurangi tinggi sedimen + tinggi energi, dapat diperoleh perhitungan :
∆ = (P + H1) – (0,04 + H3)

∆ = (0,15 + 1,40.10-2) – (0,04 + 1,69.10-2)
∆ = 1,071.10-1 m

Kemudian kecepatan aliran saat awal loncatan air :
Vu = 2 . 9,81 0,5 . 1,40.10
Vu = 1,4962 m/s

2

㭸 0,107104

Dengan mengetahui kecepatan aliran saat awal mulai loncatan air, maka dapat
dihitung ketinggian air saat awal loncatan air dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :
Yu =
Yu =

Q
B . Vu
辨,ᛘ/s.辨/

0,08 . 1,4962

= 1,424.10-3 m
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Setelah parameter Vu dan Yu diketahui, kemudian dapat dihitung bilangan froude
dengan Persamaan 2.3 :
Fr =

Fr =

Vu
. u

1,4962

=,储辨 . 辨,s

s.辨/

= 12,6596

Loncatan hidrolis dengan bilangan Froude sebesar 12,6596, maka termasuk dalam
kategori loncatan kuat. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4.17

Gambar 4.17 Grafik Hubungan Panjang Loncatan Hidrolik Hasil Penelitian
USBR.

Dengan mengetahui bilangan froude (Fr), dan ketinggian aliran air saat awal
loncatan hidrolis, maka kedalaman konjugasi dapat diperoleh menggunakan
Persamaan 2.5 :
Y2
Yu

= (1/2 (√1 㭸 8

Y2 = (1/2 (√1 㭸 8

) - 1)

) - 1) x Yu

Y2 = (1/2 ( 1 㭸 8 12,
Y2 = 2,479.10-2 m

59 - 1) x 1,424.10-3
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Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel
4.4 di bawah ini :
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Kecepatan Awal Loncatan Air (Vu), Ketinggian
Awal Loncatan (Yu), Bilangan Froude (Fr), Kedalaman Konjugasi (Y2)
∆

Q

H1

Vu

Yu

Fr

Y2

(.10-4 m3/s)

(.10-1 m)

(.10-2 m)

(m/s)

(.10-3 m)

(.10-2 m)

1,704

0,10710

1,40086

1,424

12,6596

2,479

2,459

0,10653

1,60175

1,49627
1,49909

2,050

10,5699

2,964

3,658

0,10537

1,80378

1,49812

3,053

8,6571

3,587

5,172

0,10237

2,00737

1,48510

4,354

7,1861

4,212

7,142

0,10212

2,41342

1,49680

5,965

6,1875

4,930

Untuk mencari energi spesifik (Es) pada titik saat awal loncatan dan pada saat
mencapai pada titik kedalaman konjugasi dapat diperoleh dengan Persaman 2.6 :
Pada titik saat awal loncatan air
Es1 = Yu +

Vu

綘

Es1 = 1,424.10-3 +

綘

1,49627
= 1,155.10-1 m
.=,储辨

Untuk mencari energi spesifik pada titik saat kedalaman konjugasi maka terlebih
dahulu dihitung kecepatan alirannya (V2) dengan rumus Persamaan 2.1 :
Q=A.V
V=



V2 =

V2 =

辨,ᛘ/s.辨/

Y2 . B )
辨,ᛘ/s.辨/

2,479.辨/ 綘 . 0,08 )

= 0,859.10-1 m/s

Kemudian energi spesifik pada titik kedalaman konjugasi dapat diperoleh dengan
Persamaan 2.6 :
Es2 = Y2 +

ꌨ 綘
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Es2 = 2,479.10-2 +

/,储

=s.辨/

.=,储辨

6綘

= 2,516.10-2 m

Untuk menghitung kedalaman kritis (kondisi dimana aliran air mengalami
peralihan dari superkritis menjadi subkritis) dapat diperoleh dengan menggunakan
rumus Persamaan 2.8 dan 2.9 :
綘

Yc =

q=
q=



辨,ᛘ/s.辨/
/,/储

,辨

Yc =

= 2,131.10-3 m3/s /m
辨.辨/

=,储辨

6綘

= 0,7735.10-2 m

Untuk mencari energi spesifik pada titik saat kedalaman kritis maka terlebih
dahulu dihitung kecepatan alirannya (Vc) dengan rumus Persamaan 2.10:
Vc =
Vc =

g . Yc

9,81 . 7,73.10

Vc = 2,754.10-1 m/s

Kemudian energi spesifik pada titik kedalaman kritis dapat diperoleh dengan
rumus Persamaan 2.6 :
Esc = Yc +

ꌨ 綘

Esc = 0,773.10-2 +

,ᛘ

s.辨/

.=,储辨

6綘

= 1,16.10-2 m

Hasil perhitungan secara lengkap pada semua variasi debit dapat dilihat pada
Tabel 4.5
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Energi Spesifik Pada Awal Loncatan Air (Es1),
Energi Spesifik Pada Kedalaman Konjugasi (Es2), Kedalaman Kritis (Yc), Energi
Spesifik Pada Kedalaman Kritis (Esc)
Q

Yu

-4

(.10 m/s)

-3

Vu

Es1

Y2

V2

Es2

Yc

Vc

Esc

(.10 m)

(m/s)

-1

(.10 m)

-2

(.10 m)

-2

(.10 m/s)

-2

(.10 m)

-2

(.10 m)

-1

(.10 m/s)

(.10-2 m)

1,704

1,424

1,49627

1,1553

2,479

0,8594

2,516

0,773

2,754

1,160

2,459

2,050

1,49909

1,1659

2,964

1,0369

3,019

0,987

3,112

1,481

3,658

3,053

1,49812

1,1744

3,587

1,2746

3,670

1,287

3,553

1,930

5,172

4,354

1,48510

1,1676

4,212

1,5349

4,332

1,621

3,998

2,431

7,142

5,965

1,49680

1,2015

4,930

1,8110

5,097

2,010

4,441

3,015

Kondisi aliran saat mengalami loncatan hidrolis dapat ditentukan melalui nilai
bilangan froude dengan rumus Persamaan 2.3 :
Bilangan froude saat kedalaman kritis
Yc = 0,773.10-2 m
Vc = 2,754.10-1 m/s
Frc =

Frc =

Vc

2,754.辨/
=,储辨 . /,ᛘᛘ .辨/ 綘

= 1,000

Bilangan froude saat kedalaman konjugasi
Y2 = 2,479.10-2 m
V2 = 0,8594.10-2 m/s
Fr2 =

Fr2 =

V2
.

0,8594.辨/ 綘

=,储辨 .

= 0,1742
,sᛘ.辨/ 綘

Hasil perhitungan secara lengkap pada semua variasi debit dapat dilihat pada
Tabel 4.6.
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Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Bilangan Froude Saat mengalami Loncatan Hidrolis
Q

Yu

Vu

Fr1

Y2

V2

Fr2

Yc

Vc

Frc

(.10-4 m/s)

(.10-3 m)

(m/s)

(m)

(.10-2 m)

(.10-2 m/s)

(m)

(.10-2 m)

(.10-1m/s)

(m)

1,704

1,424

1,49627

12,6596

2,479

0,8594

0,1743

0,773

2,754

1,000

2,459

2,050

1,49909

10,5699

2,964

1,0369

0,1923

0,987

3,112

1,000

3,658

3,053

1,49812

8,6571

3,587

1,2746

0,2149

1,287

3,553

1,000

5,172

4,354

1,48510

7,1861

4,212

1,5349

0,2388

1,621

3,998

1,000

7,142

5,965

1,49680

6,1875

4,930

1,8110

0,2604

2,010

4,441

1,000

Panjang loncatan air (Lj) dapat diperoleh dari grafik hubungan panjang loncatan
hidrolis hasil penelitian USBR pada Gambar 4.18, contoh pada debit ke-1 dengan
nilai Fr sebesar 12,6596, kemudian ditarik garis keatas pada grafik hingga
memotong garis hubungan panjang loncatan hidrolik hasil penelitian USBR. Titik
tersebut kemudian ditarik garis ke kiri sampai memotong sumbu ordinat Lj/Y2
dengan menunjukan nilai sebesar 6,03.

Gambar 4.18 Penentuan Nilai L/Y2 Berdasarkan Nilai Bilangan Froude

Panjang loncatan hidrolis dapat dihitung :
= 6,03
= 6,03
,sᛘ=.辨/ 綘
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Lj = 6,03 x 2,479.10-2 = 1,494.10-1 m

Hasil perhitungan secara lengkap pada semua variasi debit dapat dilihat pada
Tabel 4.7 di bawah ini :
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan L/Y2 Dan Panjang Loncatan Hidrolis Secara Grafik
(Lj)
Q

Yu

Y2

(.10-4 m/s)

(.10-3 m)

(.10-2 m)

1,704

1,424

2,459

Lj

Fr

L/Y2

Kategori loncatan

2,479

12,6596

6,03

Loncatan kuat

1,4948

2,050

2,964

10,5699

6,1

Loncatan kuat

1,8080

3,658

3,053

3,587

8,6571

6,12

Loncatan tetap

2,1952

5,172

4,354

4,212

7,1861

6,13

Loncatan tetap

2,5819

7,142

5,965

4,930

6,1875

6,08

Loncatan tetap

2,9974

(.10-1 m)

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan data panjang maksimal
gerusan (Ls maks) dan kedalaman maksimal gerusan (∆ds maks) dari gambar
bentuk gerusan, data hasil pengamatan secara lengkap pada semua variasi debit
dan kemiringan hulu bendung dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Pengamatan Panjang Maksimal Gerusan (Ls Maks) Dan Kedalaman
Maksimal Gerusan (∆ds Maks)
Variasi Debit
ke-

1

2

3

Kemiringan

Debit

ds

(.10-4 m3/s)

(m)

∆ds maks
gerusan
(m)

Ls maks
(m)

3:1

1,704

0,027

0,013

0,21

3:2

1,704

0,024

0,016

0,20

3:3

1,704

0,025

0,015

0,21

3:1

2,459

0,018

0,022

0,22

3:2

2,459

0,018

0,022

0,23

3:3

2,459

0,018

0,022

0,24

3:1

3,658

0,014

0,026

0,28

3:2

3,658

0,013

0,027

0,27

3,658 to user 0,012
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Variasi Debit
ke-

4

5

Kemiringan

Debit
-4

3

(.10 m /s)

ds
(m)

∆ds maks
gerusan

Ls maks
(m)

(m)

3:1

5,172

0,007

0,033

0,33

3:2

5,172

0,006

0,034

0,32

3:3

5,172

0,007

0,033

0,32

3:1

7,142

0,00

0,04

0,37

3:2

7,142

0,00

0,04

0,36

3:3

7,142

0,00

0,04

0,37

4.4. Pembahasan Data

Semua data hasil olahan diplot kedalam grafik untuk kemudian dianalisis. Ada 4
fokus analisa untuk data-data di atas. Berikut pembahasan hasil pengolahan data.

4.4.1

Hubungan Kedalaman Air dengan Energi Spesifik dari Loncatan
Hidrolis

Berdasarkan grafik dalam Gambar 4.19 dapat dilihat hubungan antara kedalaman
air dengan energi spesifik yang terjadi. Sebagai sampel pembahasan, digunakan
data dari variasi debit ke-1. Kurva yang terbentuk adalah pola lengkung parabola
atau polynomial. Persamaan hubungan antara kedalaman air dengan energi
spesifik merupakan persamaan kuadrat : Y= -1,458x2+1,793x-0,011. Setiap titik
dalam kurva ini merupakan integrasi posisi ordinat yang menyatakan kedalaman
air sepanjang loncatan hidrolis dan absis menyatakan energi spesifik yang diurai
dari loncatan hidrolis dan kecepatan aliran.
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Hubungan antara ketinggian air (Y) dengan Energi spesifik (Es) untuk
variasi debit ke-1
1.40
1.20
Garis
Linier
Sudut 45

Y (.10-1 m)

1.00
0.80

Debit ke-1

0.60
y = -1.4586x2 + 1.7937x - 0.1111

0.40

2

0.20

1

45 C

0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

Es

0.80

1.00

1.20

1.40

(.10-1 m)

Gambar 4.19 Grafik Hubungan Kedalaman Air (Y) Dengan Energi Spesifik (Es)
Pada Variasi Debit Ke-1

Cara membaca kurva parabolik ini dimulai dari titik 1, C dan 2. Titik 1 sebagai
awal kurva, yang ordinatnya mewakili kedalaman air di titik 1 dan absisnya
menunjukkan besarnya energi spesifik di titik 1. Terlihat, untuk debit yang sama,
ketika kedalaman air semakin naik seiring dengan energi spesifik yang semakin
turun. Sampai kemudian kurva ini melewati titik puncak atau titik kritis di C.
Kedalaman air di titik kritis ini disebut kedalaman kritis (Yc), lebih besar dari
kedalaman di titik 1 (Yu), dan lebih kecil dari kedalaman di titik 2 (Y2). Saat
kedalaman kritis inilah, energi spesifik adalah minimum. Hal ini sesuai dengan
pendapat Chow, bahwa keadaan kritis dari suatu aliran adalah keadaan aliran
dimana energi spesifiknya–untuk suatu debit tertentu adalah minimum. Setelah
itu, energi spesifik kembali merangkak naik nilainya, sampai akhirnya berhenti di
titik 2. Titik 2 menjelaskan kedalaman air setelah loncatan hidrolis, yang
merupakan kedalaman maksimum dengan energi spesifiknya yang lebih rendah
dibanding energi di titik 1. Hubungan antara kedalaman air dan energi spesfifik
ini sesuai dengan formula keduanya yaitu :
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Es = Y +

V2
2g

Besar nilainya titik C atau saat kondisi aliran mencapai keadaan kritis di Tabel
4.5, yaitu kedalaman air (Y) adalah 0,0773.10-1, dan energi spesifik (Es) adalah
0,1160.10-1. Jika dihubungkan 2 angka ini maka : 0,0773.10-1 = 2/3 x 0,1160.10-1.
Hal ini sesuai Rumus 2.11 pada bab 2, yaitu : Yc = 2/3 Es. Analisis di atas berlaku
juga untuk variasi debit yang lain. Sedangkan perbandingan antar grafik dari
semua variasi debit dapat dilihat pada Gambar 4.20

Hubungan Antara Ketinggian Air (Y) Dengan Energi Spesifik (Es) Untuk
Seluruh Variasi Debit Dan Variasi Kemiringan Hulu Bendung
1.40
Garis Linier
Sudut 45

1.20

Debit ke 1

Y (.10-1 m)

1.00

Y5 = -2,254x2+3,231x-0,056
Debit ke 2

0.80

Y4 = -2,031x2+2,737x-0,038

0.60

Y3 = -1,761x2+2,308x-0,025

Debit ke 3

0.40

Y2 = -1,576x2+1,995x-0,016

Debit ke 4

Y1 = -1,458x2+1,793x-0,011

0.20

Debit ke 5

45

0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Es (.10-1 m)
Gambar 4.20 Grafik Hubungan Kedalaman Air (Y) Dengan Energi Spesifik (Es)
Seluruh Variasi Debit
Berdasarkan Gambar 4.20, dapat dilihat perkembangan grafik yang semakin
membesar, seiring debit yang semakin besar pula.
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Tabel 4.8. Energi Spesifik Pada Saat Loncatan Hidrolis
Variasi debit

Persamaan Garis

Yc (m)

Esc (m)

1

-1,458x2+1,793x-0,011

0,00773

0,01160

2

-1,576x2+1,995x-0,016

0,00987

0,01481

3

-1,761x2+2,308x-0,025

0,01287

0,01930

4

-2,031x2+2,737x-0,038

0,01621

0,02431

5

-2,254x2+3,231x-0,056

0,02010

0,03015

Secara lengkap, grafik hubungan kedalaman air (Y) dengan energi spesifik (Es)
dari masing-masing variasi debit dapat dilihat pada Lampiran B.
4.4.2. Hubungan Kedalaman Air (Y) dengan bilangan Froude (Fr)
Berdasarkan grafik pada Gambar 4.22 dapat dilihat Hubungan kedalaman air (Y)
dengan bilangan froude (Fr) terjadi akibat adanya variasi debit (Q). Sebagai
sampel pembahasan, digunakan data dari variasi kemiringan hulu 3:1.
Hubungan Kedalaman Air (Y) Dengan Bilangan Froude (Fr) Pada
Variasi Debit Ke-1

14.00
12.00

Bilangan Froude

10.00
8.00

Debit ke-1

6.00
y = 367.32x2 - 122.88x + 9.5265

4.00
2.00
0.00
-2.00
0.00

0.05

0.10

0.15

Y (.10-1

0.20

0.25

0.30

m)

Gambar 4.21 Grafik Hubungan Kedalaman
commit to Air
user(Y) Dengan Bilangan Froude (Fr)
Pada Variasi Debit Ke-1
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Grafik kurva yang terbentuk adalah pola lengkung yaitu posisi ordinat yang
menyatakan besarnya bilangan froude dan absis yang menyatakan kedalaman air
saat proses loncatan hidrolis dengan persamaan polynomial : Y = 367,3x2122,8x+9,526. Dari grafik, terlihat, kedalaman air yang semakin bertambah saat
loncatan hidrolis, dan kecepatan aliran yang semakin turun, maka besarnya
bilangan froude semakin turun dari kondisi superkritis hingga melewati titik
kedalaman kritis / Fr = 1 kemudian menjadi subkritis. Analisis di atas berlaku juga
untuk variasi debit yang lain.
Hubungan Kedalaman Air (Y) Dengan Bilangan Froude (Fr) Pada Seluruh
Variasi Debit Dan Variasi Kemiringan Hulu Bendung

14.00
12.00

Debit ke-1

y = 50.582x2 - 36.754x + 6.6688

Bilangan Froude

10.00
y = 77.99x2 - 47.62x + 7.1224

debit ke 2

y = 124.06x2 - 63.509x + 7.7844

debit ke 3

8.00
6.00

y = 218.91x2 - 89.645x + 8.6346
debit ke 4

4.00
y=

367.32x2 -

122.88x + 9.5265

2.00

debit ke 5

0.00
-2.00
0.00

0.10

0.20

0.30

Y (.10-1

0.40

0.50

0.60

m)

Gambar 4.22 Grafik Hubungan Kedalaman Air (Y) Dengan Bilangan Froude (Fr)
Pada Seluruh Variasi Debit Dan Variasi Kemiringan Hulu Bendung
Berdasarkan Gambar 4.22, dapat dilihat bentuk grafik yang dari tiap masingmasing variasi debit (Q) bahwa setiap bertambahnya debit, bilangan froude saat
awal loncatan hidrolis yang dihasilkan semakin kecil, dan terlihat pola garis
lengkung yang terbentuk semakin mendatar. Secara lengkap, grafik hubungan
kedalaman air (Y) dengan bilangan froude (Fr) pada seluruh variasi debit (Q)
dapat dilihat pada Lampiran B.
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4.4.3 Hubungan Debit (Q) Dan Kedalaman Maksimal Gerusan Sedimen
(∆Ds Maks) Dengan Kemiringan Pada Hulu Bendung

Berdasarkan grafik dalam Gambar 4.23 dapat dilihat hubungan antara debit aliran
(Q) dengan kedalaman maksimal gerusan pada sedimen (∆ds maks) yang terjadi
dengan penggunaan kemiringan pada hulu bendung. Sebagai sampel pembahasan,
digunakan data dari variasi kemiringan hulu 3:1.

Hubungan Debit (Q) dengan maks gerusan sedimen pada
seluruh variasi debit dan kemiringan hulu bendung 3:1
0.045
y = 0.0046x + 0.0081

0.04

∆ds Maks (m)

0.035
0.03
kemiringan 3:1

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Q (.10-4 m3/s)
Gambar 4.23 Grafik Hubungan Antara Debit Aliran (Q) Dengan Kedalaman
Maksimal Gerusan Pada Sedimen (∆Ds Maks)
Kurva yang terbentuk adalah pola linier karena persamaan hubungan antara debit
dengan kedalaman maksimal gerusan (∆ds maks) merupakan persamaan linier :
Y= 0,004x+0,008. Dari grafik, terlihat, untuk debit yang semakin besar, maka
kedalaman maksimal gerusan pun juga semakin tinggi. Analisis di atas berlaku
juga untuk variasi debit yang lain. Sedangkan perbandingan antar grafik dari
semua variasi kemiringan hulu bendung dapat dilihat pada Gambar 4.24.
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Hubungan Debit (Q) dengan maks gerusan sedimen pada
seluruh variasi debit dan kemiringan hulu bendung
0.042

∆ds Maks (m)

0.037
y = 0.0044x + 0.0101

kemiringan
3:1

y = 0.0043x + 0.0104

kemiringan
3:2

y = 0.0046x + 0.0081

kemiringan
3:3

0.032
0.027
0.022
0.017
0.012
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Q (.10-4 m3/s)
Gambar 4.24 Grafik Hubungan Antara Debit Aliran (Q) Dengan Kedalaman
Maksimal Gerusan Pada Sedimen (∆Zmaks) Pada Berbagai Kemiringan Hulu
Bendung
Berdasarkan Gambar 4.24, dapat dilihat bentuk grafik yang dari tiap masingmasing kemiringan hulu bendung bahwa tidak terlalu terlihat perbedaan yang
berarti antar tiap masing-masing kemiringan hulu bendung dengan debit aliran
yang sama terhadap kedalaman maksimal gerusan. Secara lengkap, grafik
hubungan antara debit aliran (Q) dengan kedalaman maksimal gerusan pada
sedimen (∆ds maks) dari masing-masing variasi kemiringan hulu bendung dapat
dilihat pada Lampiran B.
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4.4.4 Hubungan Variasi Debit (Q) dan Kemiringan Pada Hulu Bendung
Terhadap Panjang Maksimal Gerusan Yang Terjadi (Ls maks)

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.25 dapat dilihat hubungan antara panjang
gerusan (Ls maks) dengan variasi debit akibat penggunaan kemiringan pada hulu
bendung. Sebagai sampel pembahasan, digunakan data dari variasi kemiringan
hulu 3:1.

Hubungan variasi debit (Q) dengan Panjang gerusan lokal
maksimal (Ls maks) pada kemiringan hulu 3:1
0.4
0.35
y = 0.0313x + 0.1561

Ls maks (m)

0.3
0.25

kemiringan 3:1

0.2
0.15
0.1
0.05
0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Q (.10-4 m3/s)
Gambar 4.25 Grafik Hubungan Variasi Debit (Q) Dengan Panjang Gerusan Lokal
Maksimal (Ls Maks) Pada Kemiringan Hulu 3:1
Grafik kurva yang terbentuk adalah pola linier yaitu posisi ordinat yang
menyatakan panjang gerusan dan absis yang menyatakan variasi debit dengan
persamaan linier : Y= 0,031x+0,156. Dari grafik, terlihat, untuk bertambahnya
debit aliran, panjang gerusan yang terjadi semakin panjang. Analisis di atas
berlaku juga untuk variasi debit yang lain. Sedangkan perbandingan antar grafik
dari semua variasi kemiringan hulu bendung dapat dilihat pada Gambar 4.26
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Hubungan variasi debit (Q) dengan Panjang gerusan lokal
maksimal (Ls maks) untuk seluruh variasi kemiringan hulu
0.4
0.35

kemiringan
3:1

Ls maks (m)

0.3
0.25

kemiringan
3:2

0.2
0.15
0.1
0.05

kemiringan
3:3

y = 0.0284x + 0.1755
y = 0.0296x + 0.1567

0 y = 0.0313x + 0.1561
0.00
1.00
2.00
3.00

4.00

Q

(.10-4

5.00

6.00

7.00

8.00

m3/s)

Gambar 4.26 Grafik Hubungan Variasi Debit (Q) Dengan Panjang Gerusan Lokal
Maksimal (Ls Maks) Untuk Seluruh Variasi Kemiringan Hulu
Berdasarkan Gambar 4.26, dapat dilihat bentuk grafik yang dari tiap masingmasing kemiringan hulu bendung bahwa tidak terlalu terlihat perbedaan yang
berarti antar tiap masing-masing kemiringan hulu bendung dengan debit aliran
yang sama terhadap panjang gerusan maksimal. Secara lengkap, grafik hubungan
variasi debit (Q) dengan panjang gerusan lokal maksimal (Ls maks) dari masingmasing variasi kemiringan hulu bendung dapat dilihat pada Lampiran B.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Setelah semua data diolah dan dianalisa, ada 4 kesimpulan dari penelitian ini,
sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Kesimpulannya adalah :
1. Dengan penggunaan kemiringan hulu pelimpah ogee dan kolam olak tipe
slotted roller bucket, kedalaman air saat awal loncatan hidrolis lebih rendah
dibandingkan setelah loncatan, sedangkan energi spesifik sebelum loncatan
hidrolis lebih besar dibanding setelah loncatan. Energi spesifik maksimal
1,201.10-1 m pada debit aliran terbesar 7,142.10-4 m3/s.
2. Bilangan froude semakin kecil dengan bertambahnya kedalaman air dan
menurunnya kecepatan aliran air saat terjadi proses loncatan hidrolis dan
berubah dari kondisi superkritis menjadi subkritis, kemudian dengan
bertambahnya debit, dan bertambahnya kedalaman air, grafik bilangan froude
semakin mendatar. Bilangan froude maksimal terjadi pada debit terkecil
1,704.10-4 m3/s pada kedalaman air 1,424.10-3 m dengan nilai bilangan froude
12,6596.
3. Semakin besar debit yang dialirkan , kedalaman maksimal gerusan semakin
dalam.. Kedalaman gerusan maksimal terjadi pada debit aliran 7,142.10-4 m3/s
dengan kedalaman gerusan maksimal mencapai 0,04m.
4. Semakin bertambahnya debit aliran, panjang gerusan yang terjadi semakin
panjang. Panjang gerusan maksimal terjadi saat debit aliran terbesar 7,142.10-4
m3/s dengan panjang gerusan mencapai 0,37 m.
5. Kemiringan hulu bendung tidak berpengaruh baik terhadap kedalaman
gerusan maupun panjang gerusan yang terjadi pada hilir kolam olak.
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5.2. Saran
1. Penelitian ini diharapkan bisa dicoba untuk tipe pelimpah atau bangunan air
yang lain, semisal tipe mercu pelimpah yang dimodifikasi semisal mercu
bentuk gergaji dan penggunaan kolam olak tipe USBR, Vlughter, dan yang
lain sehingga akan diketahui bentuk ideal bangunan air untuk mengurangi
gerusan lokal yang terjadi dihilir bangunan.
2. Pengamatan terhadap perkembangan gerusan sedimen di hilir, sebaiknya
memperhitungkan aspek waktu. Sehingga kita dapat memperhitungkan waktu
yang dibutuhkan untuk membentuk gerusan yang terjadi.
3. Diperlukan adanya modifikasi alat open flume dapat lebih mudah untuk
melakukan pengamatan
4. Seluruh penelitian ini menggunakan kemiringan dasar saluran 1 %. Hal ini
bisa dikembangkan kembali, untuk variasi kemiringan dasar saluran, mulai
dari maximum positive bed slope +3,0 % hingga maximum negative bed slope
–1,0 %.
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