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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Sungai merupakan alur yang terbentuk secara alamiah oleh aliran air sekaligus 

menjadi tempat atau wadahnya. Daerah aliran sungai (DAS) adalah daerah yang 

dibatasi oleh punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh di daerah 

tersebut akan mengalir menuju sungai utama. Pada suatu sungai biasanya terjadi 

proses penggerusan, angkutan sedimen dan pengendapan. Salah satu masalah 

yang terdapat pada sungai adalah gerusan. Jika terdapat suatu struktur diatas 

sungai akan ada penghalang pada aliran sungai dan akan mengubah bentuk aliran 

pada sungai sehingga terbentuklah sistem pusaran air.  

 

Pusaran air yang terjadi dibagian pilar sering disebut dengan horseshoe vortex 

karena berbentuk seperti tapal kuda. pusaran utama berasal dari tepi hulu atau 

hidung pilar (nose pier) dimana aliran memperoleh komponen kecepatan aliran ke 

bawah, kemudian aliran berputar di sekitar pilar dan melewati pilar, terlepas di 

hilir pilar dalam serangkaian pusaran. jika kecepatan aliran melebihi kecepatan 

ambang material dasar, lubang gerusan lokal akan terbentuk.  

 

Lubang gerusan biasanya dimulai sebagai dua lubang terpisah di tepi hulu atau 

hidung pilar (nose pier) ini kemudian bergabung dan bertambah panjang sampai 

pada hilir atau bagian belakang pilar, dan terus meningkat sampai kedalaman 

kesetimbangan tercapai. ini tergantung pada apakah hanya material dasar di 

lubang gerusan yang berpindah, atau seluruh material dasar sungai bergerak. 

dalam kasus pertama - dikenal sebagai gerusan air jernih (clear water) - 

peningkatan kedalaman akan berhenti ketika turbulensi tidak cukup untuk 

mengeluarkan partikel dari lubang. dalam kasus kedua - dikenal sebagai gerusan 

live bed - kedalaman kesetimbangan dicapai ketika jumlah sedimen yang keluar 

dari lubang gerusan seimbang dengan yang tersapu masuk kedalam.  
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Pada pembuatan suatu ruas jalan untuk transportasi darat, melintasi suatu alur 

sungai tentu tidak dapat dihindarkan. Sehingga dibutuhkan konstruksi jembatan. 

Dalam perancangannya telah diperhitungkan beberapa aspek seperti letak 

jembatan, aspek hidraulik sungai serta bentuk pilar yang akan memberikan pola 

aliran dan gerusan di sekitarnya. Pilar berbentuk lenticular adalah salah satu dari 

berbagai macam bentuk pilar yang dipakai dalam perencanaan jembatan. Pilar 

dengan bentuk lenticular ini cukup banyak ditemukan dalam perencanaan 

pembangunan jembatan yang melewati alur sungai. Hal ini dikarenakan dari 

bentuk lenticular ini sendiri cukup mudah dalam pembuatannya. Selain itu pilar 

bentuk lenticular memiliki bentuk sisi depan berupa setengah lingkaran. Secara 

teori, gerusan yang terjadi pada pilar lenticular ini lebih kecil dibandingkan 

dengan tipe pilar yang memiliki sisi depan berbentuk datar seperti segi empat, 

dimana sisi depannya berbentuk datar.  

 

Banyaknya kasus-kasus tentang runtuhnya bangunan jembatan bukan hanya 

disebabkan oleh faktor konstruksi, tapi juga terjadi persoalan gerusan di sekitar 

pilar, Hal ini ditunjukkan karena proses gerusan yang terjadi secara terus menerus 

sehingga terjadi penurunan material dasar pada pangkal pilar. Contoh kasus 

gerusan yang menyebabkan rusaknya infrastruktur terjadi di Sungai Progo 

Yogyakarta. Infrastruktur yang mengalami kerusakan adalah Jembatan Srandakan 

dan Jembatan Kebonagung. Karena Provinsi Lampung merupakan suatu provinsi 

yang memiliki banyak sungai dan sedang pesatnya pembangunan transportasi 

yang saat ini sedang dilakukan, ada baiknya dilakukan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana bentuk pola gerusan lokal yang terjadi sesuai bentuk pilar 

dan kedalaman gerusan yang ada di lapangan dan perhitungan sesuai dengan 

persamaan prediksi gerusan sebagai pembanding untuk memprediksi berapa 

kedalaman gerusan yang terjadi. Sehingga dapat dicari upaya yang tepat untuk 

pengendalian dan pencegahan gerusan pada pilar jembatan.  

 

Penelitian dilakukan dengan memodelkan pola gerusan lokal yang terjadi pada 

pilar jembatan kondisi nyata dan mengetahui kedalaman gerusan yang terjadi 

disekitar pilar. Model laboratorium digunakan untuk mendekatkan fenomena 
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hidrodinamika aliran model laboratorium dengan kondisi pilar jembatan yang ada, 

sehingga nantinya diketahui fenomena gerusan berupa informasi tentang pola 

aliran, pola gerusan, dan kedalaman gerusan lokal disekitar pilar jembatan tipe 

lenticular. Penilitian ini dilakukan di Laboratorium Hidraulika Teknik Sipil 

ITERA, menggunakan alat flow and sediment transport channel.  

   

1.2. Rumusan Masalah 
  

Rumusan Masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh debit dan kemiringan saluran terhadap gerusan lokal ? 

2. Berapa besar kedalaman gerusan yang terjadi pada model pilar dari hasil 

eksperimen? 

3. Persamaan prediksi gerusan apa yang mendekati hasil eksperimen? 

4. Bagaimana pola gerusan yang dihasilkan dari penelitian? 

5. Seberapa besar kedalaman gerusan yang terjadi di lapangan jika dikonversikan 

dari hasil eksperimen? 

 

1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian adalah : 

1. Mengetahui pengaruh debit dan kemiringan saluran terhadap gerusan lokal.   

2. Mengetahui besar kedalaman gerusan pada model pilar dari hasil eksperimen.  

3. Mengetahui persamaan prediksi gerusan yang mendekati eksperimen.  

4. Mengetahui bentuk pola yang dihasilkan dari penelitian.   

5. Mengetahui besar kedalaman gerusan yang terjadi di Lapangan jika 

dikonversikan dari hasil eksperimen.   

 

1.4. Batasan Masalah 

 

Penelitian ini mengambil studi kasus Analisis Gerusan Lokal disekitar Pilar 

Jembatan dengan menggunakan pilar berbentuk lenticular. Penelitian 

menggunakan material dasar dan data primer (ukuran pilar, tinggi muka air, dan 

lebar sungai) yang didapatkan dengan melakukan pengukuran di sungai way 

tapus  Jl. Wan Abdurrahman, Batu Putu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota 
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Bandar Lampung dan menghasilkan data primer (ukuran butiran, debit aliran, 

kedalaman gerusan, pola gerusan dan penentuan modal pilar menggunakan model 

distorsi) dari penelitian yang dilakukan di Laboratorium Hidraulika Institut 

Teknologi Sumatera. Model pilar kayu yang digunakan untuk penelitian 

diasumsikan sebagai pilar batu yang ada di lapangan.  

   

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh pengetahuan bagaimana melakukan penelitian di laboratorium 

khususnya pada bidang hidraulika;   

2. Mengetahui proses terjadinya gerusan lokal pada pilar;   

3. Mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya gerusan lokal pada pilar;  

4. Mengetahui perubahan pola aliran ketika diletakkan pilar pada aliran air;  

5. Mengetahui sifat dan pengaruh debit, kemiringan saluran dan bentuk pilar dari 

penelitian gerusan lokal; 

 

1.6. Hipotesa 

 

Hipotesa yang disimpulkan pada penelitian ini adalah: 

1. Semakin besar debit yang terjadi maka gerusan yang terjadi semakin dalam; 

2. Semakin besar kemiringan saluran (S) maka gerusan yang terjadi semakin 

dalam 

3. Posisi pilar terhadap arah datangnya aliran air berpengaruh pada gerusan 

lokal;   

4. Gerusan yang terjadi ditengah pilar lebih dalam dibandingakan dibagian hulu 

maupun hilir pilar.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan disajikan dalam 5 (lima) bab. Secara umum susunan Tugas 

Akhir, sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian 

tugas akhir ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori dasar yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian dan juga 

contoh penelitian dari penelitian terdahulu dan juga jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tahap-tahap penelitian tugas akhir secara garis besar, serta data-data yang 

akan dipakai pada penelitian tugas akhir ini. 

BAB IV HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian dan pendapat atau komentar terhadap hasil yang diperoleh. 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, gambar, maupun tabel. Pendapat 

atau komentar diarahkan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan dari penelitian. Simpulan didasarkan pada hasil penelitian dan 

pendapat atau komentar pada bab sebelumnya dan juga harus mengacu pada 

tujuan penelitian. Sedangkan saran bertujuan untuk dapat memperbaiki penelitian 

selanjutnya agar mendapatkan hasil yang tepat sasaran dan akurat. 

 

 


