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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Studi Literatur 

Sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berasal 

dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu gerusan lokal pada pilar jembatan 

diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan model fisik 

maupun model numerik. Selain jurnal, sumber referensi yang digunakan juga 

diambil dari dari beberapa tugas akhir mengenai gerusan lokal. Untuk studi literatur 

aplikasi yang digunakan berasal dari modul tata cara penggunaan iRIC: Nays2DH 

1.0.  

 

B. Pengumpulan Data 

Untuk melakukan simulasi menggunakan software iRIC yang akan digunakan 

pada penelitian ini dibutuhkan beberapa data. Data yang akan digunakan pada 

software iRIC adalah data geometri saluran, debit, slope, penampang pilar, dan 

angka manning. Data-data yang akan digunakan tersebut didapatkan dari 

pemodelan fisik menggunakan flume yang dilakukan di Laboratorium Keairan dan 

Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Data yang digunakan adalah debit sebesar 0,0052 m3/s, dengan durasi waktu 

running selama 3 menit. Geometri saluran yang ditinjau memiliki panjang 2,5 m 

dan lebar 0,46 m dengan kemiringan saluran (slope) sebesar 0,0358 dan angka 

manning sebesar 0,011514. Sedangkan penampang pilar yang digunakan berupa 

lingkaran dengan diameter 0,0762 m dan persegi dengan panjang sisi sebesar 

0,0762 m. 

Pada software iRIC geometri saluran akan diubah kedalam bentuk grid. Pada 

penelitian kali ini grid yang akan digunakan ditentukan dengan cara coba-coba 

(trial and error). Grid yang digunakan untuk lebar sebanyak 92 kotak sedangkan 

untuk panjang sebanyak 500 kotak, sehingga satu kotak grid mewakili 0,5 cm. Hal 

ini dilakukan untuk meminimalkan waktu pada saat melakukan running. Model 

simulasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 
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Gambar 4.1 Model simulasi dengan pilar persegi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Model simulasi dengan pilar lingkaran 
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C. Bagan Alir Penelitian

 

Gambar 4.3 Bagan alir penelitian 
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D. Langkah-Langkah Simulasi iRIC: Nays2DH 1.0 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk simulasi gerusan lokal yang terjadi 

pada pilar dengan bentuk lingkaran dan persegi dengan progran iRIC: Nays2D 1.0 

adalah sebagai berikut: 

1. Buka software iRIC 2.3, klik Create New Project. 

 

Gambar 4.4 Tampilan awal iRIC 2.3 

2. Pilih Nays2DH 1.0 untuk memodelkan gerusan lokal yang terjadi di sekitar 

pilar, lalu klik OK. 

 

Gambar 4.5 Tampilan pemilihan solver 
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3. Untuk membuat geometri saluran pada software iRIC:Nays2DH 1.0 pilih 

toolbar Grid >> Select Algorithm to Create Grid, setelah itu pilih Multifunction 

Grid Generator, lalu klik OK. 

 

Gambar 4.6 Tampilan pilihan metode pembuatan grid 

4. Pada Jendela Grid Creation ada beberapa menu pada kolom Groups. Pertama 

pilih menu Channel Shape. Select Channel Shape adalah pilihan bentuk 

saluran, karena saluran yang digunakan berbentuk lurus, maka pilih Straight, 

sedangkan Cross Sectional Shape adalah bentuk dari potongan melintang 

saluran, karena potongan melintang salurannya seragam maka pilih Single 

Cross Section.  

 

Gambar 4.7 Menu Channel Shape 
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5. Pada Groups Cross Sectional Shape Parameters terdapat pilihan Width yaitu 

lebar saluran dalam satuan meter, untuk lebar saluran masukkan angka 0.46, 

Selain itu ada pilihan Number of Grid in Lateral Direction yaitu jumlah grid 

pada arah lateral, pada pilihan ini masukkan angka 92. 

 

Gambar 4.8 Menu Cross Sectional Shape 

6. Selanjutnya pada kolom Groups pilih Channel Shape Parameters. Pada 

Channel Shape Parameters terdapat pilihan Wave Lenght of Meander yaitu 

panjang saluran dalam satuan meter. Untuk panjang saluran masukkan angka 

2.5, sedangkan pada Wave Number dan Number of Grids in One Wave Length 

berturut-turut masukkan angka 1 dan 500.  
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Gambar 4.9 Menu Channel Shape Parameters 

7. Pada Groups Bed and Channel Shape terdapat pilihan Initial Bed Shape dan 

Channel Slope yaitu bentuk dasar saluran dan slope saluran. Pada Initial Bed 

Shape pilih Flat (no bar), sedangkan pada Channel slope masukka angka 

0.0358. 

 

Gambar 4.10 Menu Bed and Channel Shape 

8. Pada Upstream and Downstrean Condition, pilih Not Add pada pilihan Add 

stright channel in upstream dan downstream. 
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Gambar 4.11 Menu Upstream and Downstrean Condition 

9. Pada Width Variation pilih Constant Width. 

 

Gambar 4.12 Menu Width Variation 

10. Selanjutnya, pada kolom Groups pilih Bed Condition. Pada pilihan Bed 

Condition pilih Movable Bed, sedangkan pada Roughness Definition pilih Not 

Specified. Lalu klik Create Grid. 

 

Gambar 4.13 Menu Bed Condition 
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Gambar 4.14 Hasil setelh grid dibuat 

11. Untuk memasukkan pilar, pada kolom Object Browser  klik kanan pada 

obstacle pilih inport. Kemudian pilih folder dimana file pilar disimpan, lalu 

klik open. Pada Polygon Import Setting pada kolom Name pilih Name is set 

automatically (ex. Polygon1) dan pada kolom Value klik specify value pilih 

Obstacle. Kemudian klik OK. 

 

Gambar 4.15 Tampilan import obstacle 
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Gambar 4.16 Hasil input pilar persegi 

 

 

Gambar 4.17 Hasil input pilar lingkaran 

 

12. Untuk membuat dasar pilar tersebut tidak berubah selama proses running. Klik 

kanan pada pilar yang sudah dibuat, kemudian pilih Copy, lalu pilih Fixed or 

Movable Bed, klik OK.Selanjutnya pilih Fixed bed dan klik OK.  
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Gambar 4.18 Tampilan copy obstacle 

 

 

Gambar 4.19 Pilihan polygon value 

13. Untuk membuat dasar saluran berdeformasi selama proses running klik kanan 

pada Fixed or Movable Bed, kemudian pilih Add >> Polygon. Selanjutnya 

gambar Polygon mengelilingi saluran. Setelah selesai pilih Movable Bed. 

 

Gambar 4.20 Tampilan setelah ditambahkan polygon 
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14. Untuk menentukan koefisien Manning pada dasar saluran. Klik kanan pada 

Manning’s roughness coefficient, kemudian pilih Add >> Polygon. Kemudian 

buat Polygon yang mencakup seluruh saluran, lalu masukkan angka koefisien 

Manning sebesar 0.0115. 

 

Gambar 4.21 Tampilan setelah ditambahkan angka manning 

15. Setelah itu pilih menu Calculation Condition >> Setting, untuk mengatur 

kondisi saluran saat dilakukan running. 

16. Pada kolom Groups terdapat beberapa pilihan, pertama pilih Solver Type, yaitu 

tipe pemecahan masalah yang akan dipilih. Pada Bed deformation ganti dengan 

Enable. 

 

Gambar 4.22 Tampilan Solver Type 
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17. Boundary Condition merupakan pengaturan kondisi pada saluran, untuk 

memasukkan debit klik Edit pada Time series of discharge at upstream and 

water level at downstream. Selanjutnya klik import dan pilih tempat 

penyimpanan debit yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

Gambar 4.23 Menu Boundary Condition 

 

Gambar 4.24 Tampilan untuk memasukkan debit 

18. Menu Time adalah menu untuk mengatur waktu running. Output time interval 

adalah interval waktu yang akan dimunculkan saat running, Calculate time step 

adalah langkah waktu kalkulasi yang akan digunakan, Start time of output 

adalah waktu awal running. Sedangkan Start time of bed deformation adalah 

waktu mulai terjadinya deformasi. 
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Gambar 4.25 Tampilan menu Time 

19. Menu Bed Material adalah menu untuk memasukkan diameter butiran dasar 

saluran, pada penelitian ini menggunakan d50 dari gradasi butiran dasar saluran 

yaitu 0,955 mm. 

 

Gambar 4.26 Tampilan menu Bed Material 

20. Setelah data dimasukkan, langkah selanjutnya adalah melakukan running 

dengan cara klik menu Simulation >> Run atau dengan menggunakan Ctrl+R.  
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Gambar 4.27 Tampilan running iRIC: Nays2DH 

 

Gambar 4.28 Tampilan akhir setelah running 

Setelah di-running banyak hasil yang bisa dilihat, seperti kecepatan 

(velocity), elevasi, tinggi muka air, froude number, dan arah aliran (arrow velocity). 

Untuk pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada bab hasil dan pembahasan. 

 

E. Skenario Running 

Skenario running yang akan dijalankan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 Skenario running 

Skenario 
Jenis 

aliran 

Debit 

(m3/s) 

Koef. 

Manning 
Slope 

Diameter 

Material 

dasar 

(mm) 

Bentuk 

pilar 

A 

Aliran 

seragam 

(Uniform 

flow) 

0,0052 0,011514 0,0358 0,975 

Persegi 

(Gambar 

4.16) 

 

B 

Aliran 

seragam 

(Uniform 

flow) 

0,0052 0,011514 0,0358 0,975 

Lingkaran 

(Gambar 

4.17) 

 

Simulasi ini menggunakan jenis aliran seragam (uniform flow) dan slope 

0,0358. Sedangkan untuk angka manning dan diameter dasar saluran berturut-turut 

sebesar 0,011514 dan 0,955 mm. 

 

 

 

 


