
5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pilar merupakan bagian struktur bawah jembatan yang berfungsi sebagai 

penumpu dari jembatan, adanya pilar pada suatu aliran akan menyebabkan 

perubahan pola aliran yang mengakibatkan adanya gerusan disekitar pilar tersebut. 

Perbedaan bentuk pilar akan mempengaruhi bentuk gerusan yang terjadi 

(Rahmadani, 2014). 

Menurut Ikhsan dan Solichin (2008), aliran yang terjadi pada suatu sungai 

seringkali disertai dengan angkutan sedimen dan proses gerusan. Proses gerusan 

akan terbentuk secara alamiah karena adanya pengaruh morfologi sungai atau 

karena adanya struktur yang menghalangi aliran sungai. Angkutan sedimen terjadi 

karena aliran air sungai mempunyai energi yang cukup besar untuk membawa 

sejumlah material. 

Jika sedimen yang masuk lebih kecil daripada jumlah sedimen yang keluar 

pada suatu ruas sungai maka akan terjadi penurunan dasar sungai secara memanjang 

(degradasi), tetapi sebaliknya jika jumlah sedimen yang masuk lebih banyak dari 

jumlah sedimen yang keluar maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan dasar 

sungai secara memanjang (agradasi). 

Degradasi akan berlangsung terus menerus hingga tercapainya keseimbangan 

antara suplai dengan angkutan sedimen yang saling memperbaiki. Dengan adanya 

pilar jembatan maka terjadi ketidakseimbangan karena jumlah angkutan sedimen 

jauh lebih besar dari pada suplai sedimennya. 

Gerusan merupakan fenmena alam yang disebabkan oleh aliran air yang 

biasanya terjadi pada dasar sungai yang terdiri dari material alluvial namun 

terkadang dapat juga terjadi pada dasar sungai yang keras. Gerusan biasanya terjadi 

sebagai bagian dari perubahan morfologi sungai dan perubahan akibat bangunan 

buatan manusia (Ariyanto, 2010). 

Menurut Hoffmans dan Verheij (1997) dalam Mukti (2016) gerusan adalah 

perubahan dari suatu aliran yang disertai pemindahan material melalui aksi gerakan 

fluida. Gerusan lokal (local scouring) terjadi pada suatu kecepatan aliran dimana 

sedimen diangkut lebih besar daripada sedimen disuplai. Angkutan sedimen 



 

6 

 

bertambah dengan meningkatnya tegangan geser sedimen, gerusan terjadi ketika 

perubahan kondisi aliran menyebabkan peningkatan tegangan geser pada dasar 

saluran. Atau dapat dikatakan juga bahwa gerusan adalah merupakan erosi pada 

dasar dan tebing saluran alluvial. 

Dalam analisa gerusan yang terjadi di sekitar pilar dapat dimodelkan dengan 

dua cara, yaitu dengan model fisik dan model numerik. Pada penelitian ini analisis 

dilakukan dengan model numerik menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0. 

Software ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk menghitung 

kedalaman aliran dan kedalaman gerusan dengan model numerik. Input yang 

dibutuhkan pada software ini adalah data geometri saluran serta data debit aliran 

(Hastuti, 2011). 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo (2015) mengenai 

analisis hidraulik pada abutmen jembatan akibat perubahan bentuk pilar 

menggunakan software iRIC dan dengan bentuk pilar persegi, lingkaran, palung, 

dan belah ketupat menunjukkan bahwa perubahan elevasi dasar saluran yang 

diakibatkan oleh pilar persegi adalah yang paling besar diantara bentuk pilar yang 

lainnya, sedangkan pilar dengan perubahan elevasi dasar saluran yang paling sedikit 

adalah aliran dengan pilar lingkaran.  

Dari penelitian tersebut juga di peroleh hasil bahwa kecepatan aliran yang 

besar terjadi pada aliran dengan bentuk pilar lingkaran, palung, dan  belah ketupat. 

Pada aliran dengan pilar persegi kecepatan aliran yang terjadi tidak terlalu besar. 

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mukti (2016) mengenai 

pengaruh bentuk pilar jembatan terhadap gerusan lokal menggunakan software 

iRIC: Nays2DH 1.0 dengan bentuk pilar berpenampang persegi, belah ketupat, 

lingkaran, dan palung di dapatkan hasil bahwa pilar yang paling sedikit 

berpengaruh terhadap kecepatan aliran serta terhadap pola turbulensi (arah aliran) 

aliran adalah pilar dengan penampang palung. 

Dari penelitian tersebut, gerusan yang terjadi di sekitar pilar paling sedikit 

terjadi pada pilar dengan penampang palung, sedangkan perubahan elevasi yang 

paling besar terjadi pada pilar dengan penampang persegi. 

Pada penelitian yang dilakukan kali ini akan dilakukan simulasi komputer 

untuk mengetahui gerusan lokal yang terjadi disekitar pilar menggunakan software 
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iRIC: Nays2DH 1.0 aliran pada kondisi aliran superkritik dengan slope 0,0358 

menggunakan model pilar persegi dan lingkaran yang belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 


