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ABSTRAK 

 

Pilar merupakan struktur bawah jembatan. Pada umumnya pilar jembatan terletak di tengah 

sungai. Adanya pilar jembatan di tengah sungai dapat mempengaruhi perubahan pola aliran sungai  
sehingga kecepatan aliran berubah dan menyebabkan gerusan lokal yang akan mengganggu kestabilan 

pilar. Gerusan lokal terjadi akibat adanya perubahan angkutan sedimen yang disebabkan perubahan pola 

aliran dan kecepatan aliran. Besarnya kecepatan aliran salah satunya disebabkan oleh bentuk pilar itu 

sendiri.  Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bentuk pilar yang paling efektif untuk 
mengurangi efek gerusan lokal yang diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam perencanaan bentuk pilar 

jembatan. 

 Pada penelitian ini simulasi dibuat dengan menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 yang di 
buat oleh Dr. Yasuyuki Shimizu dan Hiroshi Takebayashi di Hokkaido University, Jepang. Nays2DH 1.0 

adalah model komputasi untuk mensimulasikan kedalaman dasar dan erosi di sungai. Bentuk pilar yang 

disimulasikan adalah pilar berbentuk persegi dan lingkaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan hasil 
simulasi menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 dan model fisik. 

Berdasarkan simulasi dengan menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan tinjauan 

kecepatan aliran (velocity), kecepatan aliran pada pilar lingkaran lebih cepat dari pada pilar persegi. 

Ditinjau dari pola aliran (streamline), pada pilar persegi pola aliran cenderung melebar sedangkan pada 
pilar lingkaran pola aliran cenderung mengikuti bentuk pilar. Ditinjau dari pola gerusan, gerusan yang 

paling sedikit terjadi pada pilar lingkaran. Hasil perbandingan kecepatan model fisik dengan simulasi 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 didapatkan hasil yang tidak berbeda, sedangkan pola aliran 
model fisik dan numerik didapatkan hasil yang sama. Pada pola gerusan hasil model fisik dan numerik 

terjadi perbedaan pada hulu dan tengah pilar, sedangkan pada hilir pilar didapatkan hasil yang relatif 

sama. 
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1.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  
Sungai merupakan salah satu sumberdaya air 

yang penting bagi kehidupan. Sungai mengalir 

dari daerah hulu menuju hilir atau muara dan 

memiliki alur aliran yang lurus dan ada juga yang 
berkelok-kelok. 

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang 

berfungsi untuk menghubungkan jaringan jalan 

yang terputus dikarenakan adanya rintangan 

seperti lembah, jurang, sungai, dan lain 
sebagainya. Pada jembatan yang memiliki 

bentang yang panjang, umumnya memiliki pilar 

sebagai penopangnya. Pilar yang digunakan 



 

2 Fadli Widiansyah (20130110062) 

untuk menopang jembatan memerlukan kriteria 
desain tertentu sehingga jika terjadi gerusan 

disekitar pilar dan gerusan tersebut mencapai 

kedalaman tertentu sehingga menyebabkan 
keseimbangan pilar terganggu, maka akan 

membahayakan struktur jembatan yang berada 

diatasnya. 

Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui bentuk pilar jembatan yang 

paling cocok untuk meminimalkan gerusan lokal 

yang terjadi, sehingga diharapkan dapat menjadi 
bahan pertimbangan dalam perencanaan 

pembangunan jembatan, terutama untuk jembatan 

yang memiliki pilar pada bagian tegah sungai. 

Untuk menganalisa masalah gerusan lokal 
pada pilar jembatan dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu dengan melakukan pemodelan 

secara fisik dan dengan model numerik. Model 
yang digunakan pada penilitian ini adalah model 

numerik. Model numerik adalah dimana 

penyelesaian permasalahannya diformulasikan 
dengan persamaan-persamaan matematis. 

Kelebihan penggunaan model numerik 

dibandingkan dengan model fisik adalah 

penyelesaian suatu permasalahan menjadi lebih 
efektif dan efisien karena dalam penyelesaiannya 

dapat menggunakan program komputer sehingga 

dapat menyelesaikan persamaan-persamaan yang 
rumit. 

Pada penelitian ini simulasi dibuat dengan 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 yang 
di buat oleh Dr. Yasuyuki Shimizu dan Hiroshi 

Takebayashi di Hokkaido University, Jepang. 

Nays2DH 1.0 adalah model komputasi untuk 

mensimulasikan kedalaman dasar dan erosi di 
sungai. Jenis pilar yang akan disimulasikan pada 

penelitian ini adalah pilar dengan bentuk persegi 

dan lingkaran yang sering digunakan untuk 
pembangunan jembatan. 

 

B. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kecepatan aliran, pola aliran, 

dan elevasi dasar saluran di sekitar pilar 
jembatan berbentuk persegi dan lingkaran 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0. 

2. Mengetahui perbandingan hasil model fisik 

dengan simulasi meneggunakan  software 

iRIC: Nays2DH 1.0. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dapat lebih mengarah pada 

latar belakang dan permasalahan yang telah 
dirumuskan jika dibuat batasan-batasan masalah 

guna membatasi ruang lingkup penelitian, antara 
lain :  

1. Penelitian ini menggunakan software IRIC: 

Nays2DH 1.0 dengan debit 0,0052 m3/s, 
waktu running 3 menit, aliran seragam 

(uniform), slope 0,0358 diameter material 

dasar (d50) 0,975 mm, geometri saluran lebar 

0,46 m dan panjang tinjauan 2,5 m.  
2. Pemodelan dilakukan pada aliran superkritik 

dengan angka froud 1,1073 dan dengan angka 

manning 0,0115 yang seragam pada 
keseluruhan saluran. 

3. Simulasi dilakukan dengan ditambahkan 

penghalang di tengahnya (pilar jembatan).  

4. Bentuk pilar yang akan disimulasikan yaitu 
bentuk persegi dan lingkaran. 

5. Penelitian ini hanya melihat fenomena 

perubahan aliran yang terjadi pada sekitar pilar 
jembatan dengan pengamatan visual.  

6. Untuk mendapatkan gerusan pada pilar 

jembatan menggunakan debit yang cukup 
untuk melihat hasilnya, karena jika semakin 

besar debit maka gerusan di sekitar pilar yang 

terjadi akan semakin besar.  

 

2.  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). 
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 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. 
Dalam analisa gerusan yang terjadi di sekitar 

pilar dapat dimodelkan dengan dua cara, yaitu 

dengan model fisik dan model numerik. Pada 
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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 dalam diantara bentuk pilar 

yang lainnya, sedangkan pilar dengan perubahan 

elevasi dasar saluran yang paling sedikit adalah 
aliran dengan pilar lingkaran.  

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Mukti (2016) mengenai pengaruh bentuk pilar 
jembatan terhadap gerusan lokal menggunakan 

software iRIC 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. 
 

 

 
 

3.  LANDASAN TEORI 

A. Gerusan 
Menurut Ettema dan Raudkivi (1982) dalam 

Ariyanto (2010), perbedaan gerusan dapat dibagi 

menjadi: 
1. Gerusan umum (general scour)  

Gerusan umum adalah gerusan yang 

terjadi akibat dari proses alam dan tidak 
berkaitan sama sekali dengan ada tidaknya 

bangunan sungai. 

2. Gerusan dilokalisir (constriction scour) 

Gerusan dilokalisir adalah gerusan yang 
diakibatkan oleh adanya penyempitan alur 

sungai sehingga aliran akan menjadi 

terpusat. 
3. Gerusan lokal (local scour) 

Gerusan lokal adalah gerusan akibat 

langsung dari struktur pada alur sungai. 
Peristiwa ketiga jenis gerusan tersebut dapat 

terjadi bersamaan namun pada tempat yang 

berbeda. Gerusan dilokalisir di alur sungai dan 

gerusan lokal di sekitar bangunan selanjutnya 

dapat dibedakan menjadi gerusan dengan air 
bersih (clear water scour) maupun gerusan 

dengan air bersedimen (live-bed scour). Gerusan 

dengan air bersih berkaitan dengan suatu keadaan 
dimana dasar sungai di sebelah hulu bangunan 

dalam keadaan diam (tidak ada material yang 

terangkut), atau secara teoritik (t0<tc) dimana t0 

adalah tegangan geser yang terjadi, sedangkan tc 
adalah tegangan geser kritik dari butiran dasar 

sungai. Perbedaan mendasar antara gerusan oleh 

air bersih dibandingkan dengan air bersedimen 
adalah mengikuti skema seperti disajikan pada 

Gambar 1 

Gambar 1 menunjukkan bahwa kedalaman 

gerusan lokal di sekitar pilar pada aliran dengan 
air bersih akan konstan, sedangakan pada aliran 

dengan air bersedimen kedalaman gerusannya 

akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu 
akibat adanya degradasi dan agradasi sedimen. 

 
Gambar 1 Hubungan kedalaman gerusan dengan 

waktu. (Sumber: Istiarto,2002 dalam Ariyanto, 

2010) 

Kedalaman dan area gerusan pada jembatan 

dipengaruhi oleh sebagian maupun keseluruhan 

faktor-faktor berikut ini: 

1. Kemiringan saluran/slope (I). Slope adalah 
perbandingan antara tinggi absolut (h) dan 

panjang (l). 

2. Jenis dan jumlah meterial dasar yang 
diangkut. 

3. Debit aliran (Q), semakin tinggi debit yang 

mengalir melewati pilar tersebut, maka 
kedalaman gerusan yang terjadi disekitar 

pilar akan semakin besar. 

4. Keterbatasan atau perubahan aliran yang 

melalui jembatan dan saluran. 
5. Geometri dan garis lurus normal pilar. 

6. Perubahan alami atau perubahan aliran 

buatan manusia atau struktur sedimen. 
7. Kecelakaan, seperti runtuhnya struktur. 

 

B. Mekanisme Gerusan 
Proses gerusan dimulai pada saat partikel 

yang terbawa aliran bergerak mengikuti pola 
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aliran bagian hulu ke bagian hilir. Pada kecepatan 
yang lebih tinggi maka partikel yang terbawa 

akan semakin banyak dan gerusan akan semakin 

besar, baik ukuran maupun kedalamannya. 
Kedalaman maksimum gerusan  akan dicapai 

pada saat kecepatan aliran mencapai kecepatan 

kritik (Chabert dan Engal, 1956 dalam 

Rahmadani dan Terunajaya, 2013). 
Komponen-komponen dari pola aliran 

adalah arus bawah didepan pilar, pusaran tapal 

kuda (horse shoes vortex), pusaran yang terangkat 
(cast-off vortices) dan menjalar (wake), dan busur 

ombak (bow wave). 

Bila struktur ditempatkan pada suatu arus air, 

aliran air disekitar struktur akan berubah dan 
gradien kecepatan vertikal (vertikal velocity 

gradient) dari aliran akan berubah menjadi 

gradien tekanan (pressure gradient) pada ujung 
permukaan struktur tersebut. Gradien tekanan 

(pressure gradient) merupakan hasil dari aliran 

bawah yang membentur bed. Pada dasar struktur, 
aliran bawah ini membentuk pusaran yang pada 

akhirnya menyapu sekeliling dan bagian bawah 

struktur dengan memenuhi seluruh aliran. Hal ini 

dinamakan pusaran tapal kuda (horse shoes 
vortex), karena dilihat dari atas bentuk pusaran ini 

mirip tapal kuda. 

Pada permukaan air, interaksi aliran dan 
struktur membentuk busur ombak (bow wave) 

yang disebut sebagai gulungan permukan (surface 

roller). Pada saat terjadi pemisahan aliran, 
struktur bagian dalam mengalami wake vortices 

(Miller, 2003 dalam Rahmadani dan Terunajaya, 

2013). 

 

Gambar 1 Mekanisme gerusan akibat pola aliran 
air disekitar pilar (sumber: Rahmadani dan 

Terunajaya, 2013) 

 

C. iRIC: Nays2DH 1.0 
Morpho2D adalah metode analisa 

permasalahan perubahan dasar sungai/saluran 

pada aliran unsteady (aliran tidak tetap) 
perhitungan dua dimensi dalam arah horizontal. 

iRIC: Nays2DH 1.0 dapat menganalisa aliran 

tidak seragam dan menghasilkan output berupa 

sebaran material dasar sungai secara horizontal. 
Sebagai tambahan, proses perkembangan dan 

perpindahan pada ambang sungai dapat 

dimodelkan. iRIC:Nays2DH 1.0 biasanya 
digunakan untuk simulasi sungai-sungai alami. 

Efek dari vegetas/tanaman pada perubahan dasar 

sungai dan proses transportasi sedimen pada dasar 

sungai yang kasar (contoh: bebatuan) dapat 
disimulasikan atau dimodelkan. 

 

4.  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 
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melakukan running. Model simulasi dapat dilihat 
pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

 
Gambar 3 Model simulasi dengan pilar persegi 

 
Gambar 4 Model simulasi dengan pilar lingkaran 

 

C. Bagan Alir Penelitian 

 

Gambar 5 Bagan ailir penelitian 

5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

iRIC: Nays2DH 1.0 adalah model komputasi 

untuk mensimulasikan aliran, transport sedimen, 

dan perubahan morfologi dari kedalaman dasar 

dan erosi di sungai secara horizontal 2 dimensi 
(2D). Selain itu, iRIC: Nays2DH 1.0 merupakan 

perangkat yang bisa mensimulasikan gerusan 

yang terjadi pada sekitar pilar jembatan. Pada 
penelitian ini pemodelan dilakukan dengan aliran 

seragan (uniform flow), dimana berbagai variabel 

aliran seperti kedalaman tampang basah (h), 

kecepatan (v), dan debit (Q) di sepanjang aliran 
tidak berubah terhadap waktu. Debit yang 

digunakan sebesar 0,0052 m3/s dengan waktu 

running selama 3 menit. Penampang saluran yang 
ditinjau memiliki lebar saluran 0,46 m dan 

panjang saluran 2,5 m. 

Penampang tersebut memiliki slope sebesar 
0,0358 dan angka manning sebesar 0,011514. 

Setelah dilakukan running simulasi pada saluran 

tersebut, saluran tersebut termasuk kedalam aliran 

superkritik karena memiliki bilangan froude (Fr) 
> 1. Aliran superkritik adalah aliran yang 

memiliki kecepatan aliran relatif cepat dan 

kedalaman alirannya relatif lebih dangkal. 
Pada simulasi menggunakan software iRIC: 

Nays2DH 1.0 saluran akan dibagi menjadi 

beberapa grid, semakin kecil grid yang digunakan 
pada saat simulasi maka data yang didapatkan 

akan semakin akurat. Pada penelitian ini setiap 

0,5 cm akan diwakili oleh 1 grid, maka grid yang 

digunakan pada arah melintang sebanyak 92 grid, 
sedangkan pada arah memanjang sebanyak 500 

grid. Pada tengah-tengah saluran terdapat 

halangan berupa pilar jembatan berbentuk persegi 
dan lingkaran dengan panjang sisi pilar persegi 

adalah 0,0762 m, sedangkan diameter pilar 

lingkaran adalah 0,0762 m seperti pada Gambar 

6. 

 
Gambar 6 Bentuk pilar pada simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 bentuk persegi (a), dan 
lingkaran (b) 
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A. Analisa Kecapatan Aliran 
Setelah dilakukan simulasi menggunakan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan bentuk 

penampang persegi dan lingkaran didapatkan 
hasil kecepatan aliran seperti ditunjukkan pada 

Gambar 7 (a) dan Gambar 8 (a).  

Pada pemodelan fisik kecepatan aliran 
diukur dengan bantuan sediment tracking. 

Dengan adanya sediment tracking maka dapat 

diketahui vektor kecepatan aliran dengan cara 
menghitung perpindahan partikel sediment 
tracking. Pengukuran vektor kecepatan dengan 

pilar persegi dan lingkaran dapat dilihat pada 

Gambar 7 (b) dan Gambar 8 (b). 
 

 
Gambar 7 Kecepatan aliran pada pilar persegi 

dari hasil simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0 
(a) dan model fisik (b) 

Hasil pengukuran kecepatan aliran dengan 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 pada 

pilar persegi dan lingkaran diperoleh hasil 

kecepatan aliran pada daerah hulu pilar lebih 
lambat dari pada daerah sekitar pilar dan akan 

semakin cepat pada daerah sekitar pilar, dan 

semakin melambat setelah melewati pilar.  
Hal ini dapat dilihat pada perubahan warna 

yang terjadi dari hulu pilar menuju pilar memiliki 

warna yang semakin jingga dan warna akan 
semakin kekuningan setelah melewati pilar. 

Daerah sekitar pilar memiliki kecepatan aliran 

antara 0.7 – 0.9 m/s.  

Pada daerah belakang pilar kecepatan aliran 
sangat lambat, hal ini ditunjukkan oleh warna 

pada daerah tersebut adalah biru yang memiliki 

kecepatan antara 0 – 0.2 m/s. Kecepatan pada 
pilar lingkaran relatif lebih cepat dari pada pilar 

persegi, hal ini terlihta dari skala warna pada pilar 

lingkaran di sekitar pilar cenderung kemerah-
merahan. 

 

 
Gambar 8 Kecepatan aliran pada pilar persegi 

dari hasil simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0 
(a) dan model fisik (b) 

Besarnya kecepatan aliran dengan model 

fisik ditentukan melalui panjangnya vektor 

kecepatan, semakin panjang vektor kecepatannya 

makan kecepatan alirannya akan semakin besar. 
Pada penelitian ini pengukuran vektor kecepatan 

diambil 16 buah sampel vektor kecepatan pada 

masing-masing pilar.  
Pada pilar persegi kecepatan aliran berada 

pada rentang 0.22 – 0.46 m/s, sedangkan pada 

pilar lingkaran kecepatan aliran berada pada 
rentang 0.28 – 0.65 m/s.  

Perhitungan kecepatan aliran pada pilar 

lingkaran dengan menggunakan model fisik 

maupun dengan software iRIC: Nays2DH 1.0 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun 

pada pilar persegi perbedaan kecepatan alirannya 

cukup jauh. Hal ini dapat disebabkan karena 
perbedaan metode yang digunakan pada model 

fisik dan software dalam pengukuran kecepatan 

aliran. 

 

B. Analisa Pola Aliran 

 
Gambar 9 Perbandingan pola aliran pada pilar 

persegi dari hasil simulasi software iRIC: 

Nays2DH 1.0 (a) dan model fisik (b) 
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Gambar 10 Perbandingan pola aliran pada pilar 

lingkaran dari hasil simulasi software iRIC: 
Nays2DH 1.0 (a) dan model fisik (b) 

Dalam simulasi menggunakan software 

iRIC: Nays2DH 1.0 pola aliran dapat dimodelkan 
dengan menggunakan anak panah (arrow).  

Jika ditinjau dari perubahan arah aliran 

menjadi normal kembali, pola aliran dengan 
bentuk persegi akan akan melebar pada saat 

membentur pilar. Pada pilar berbentuk lingkaran 

arah alirannya cenderung mengikuti bentuk pilar 
pada saat membentur pilar, namun untuk berubah 

menjadi normal kembali pola aliran pada pilar 

persegi lebih cepat dari pada pilar lingkaran. 

Pada model fisik pola aliran dianalisi dengan 
menggunakan sediment tracking. Sediment 

tracking tersebut akan mengalir mengikuti arah 

aliran yang terjadi. Dari pergerakan sediment 
tracking tersebut dapat diketahui pola alirannya. 

Pola aliran pada pilar persegi dapat dilihat pada 

Gambar 9 (b), sedangkan pola aliran pada pilar 

lingkaran dapat dilihat pada Gambar 10 (b). 
Gambar 9 menunjukkan bahwa pola aliran 

pada pilar lingkaran di daerah hulu masih stabil. 

Ketika menabrak pilar, pola aliran melebar 
dengan kecenderungan mengikuti bentuk pilar. 

Setelah melewati pilar, pola aliran akan kembali 

normal secara perlahan. 
Gambar 10 menujukkan bahwa pola aliran 

pada pilar persegi pada bagian hulu masih stabil. 

Ketika aliran membentur pilar terjadi turbulensi 

pada bagian depan pilar dan menyebabkan aliran 
melebar kesamping. Semakin kehilir pola aliran 

akan kembali normal. 

Hal ini menunjukkan bahwa pola aliran pada 
simulasi dengan software iRIC: Nays2DH 1.0 

maupun dengan model fisik tidak jauh berbeda. 

C. Analisa Pola Gerusan 
Pola gerusan dengan model fisik pada pilar 

dapat dilihat pada Gambar 11, garis kuning 

menunjukan gerusan, sedangkan garis abu-abu 
menunjukkan sedimentasi. Sedangkan untuk 

perbandingan pola gerusan pada dengan model 

fisik dan numerik dapat dilihat pada Gambar 12. 
 

 
 

 
Gambar 11 Hasil gerusan pada pilar persegi dan 

lingkarandengan model fisik 

 
Gambar 12 Perbandingan hasil gerusan 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 

dan model fisik pada pilar persegi (a) dan 

lingkaran (b)  

Dari Gambar 12 dapat diketahui bahwa pada 

pilar persegi menggunakan software iRIC: 

Nays2DH 1.0 dan model fisik mempunyai pola 

gerusan yang sama sedangkan pada pilar 
lingkaran pola gerusannya berbeda. Untuk 

mengetahui detail elevasi gerusan maka dibuat 

potongan melintang pada hulu pilar, tengah pilar, 
hilir pilar 1, dan hilir pilar 2. 
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1. Tinjauan potongan pada hulu pilar 

 
Gambar 13 Potongan I-I pada hulu pilar bentuk 

pilar persegi (a) dan pilar lingkaran (b) 

Potongan I-I merupakan potongan melintang 

pada hulu pilar yang terdapat pada grid i = 97. 

Pada simulasi menggunakan software iRIC: 

Nays2DH 1.0 karakteristik gerusan yang terjadi 

pada pilar persegi cenderung melebar dan lebih 

lebar dibandingkan dengan gerusan yang terjadi 

pada pilar berbentuk lingkaran yang cenderung 
memiliki gerusan yang hanya terjadi disekitar 

pilar. Pada pilar berbentuk lingkaran gerusan 

yang terjadi relatif sedikit dan cenderung banyak 

terdapat sedimentasi. 
Hal ini terjadi karena pada saat aliran air 

membentur pilar persegi terdapat aliran yang 

kembali dan menyebabkan terjadinya turbulensi, 
sehingga menyebabkan aliran melebar 

kesamping. Sedangkan pada pilar berbentuk 

lingkaran aliran air akan cenderung mengikuti 
bentuk pilar dan turbulensi yang terjadi lebih 

sedikit dari pada yang terjadi di pilar persegi, 

sehingga gerusan yang terjadi lebih sedikit. 

 
Gambar 14 Elevasi pada potongan I-I pilar 

persegi dengan model fisik dan menggunakan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 

 
Gambar 15 Elevasi pada potongan I-I pilar 

lingkaran dengan model fisik dan menggunakan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 

Dari Gambar 14 elevasi gerusan dengan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 dan model fisik 

didapatkan kedalaman gerusan yang hampir 

sama. Sedangkan pada Gambar 15 bentuk dan 
kedalaman gerusan yangdidapatkan model fisik 

berbeda dari simulasi dengan software iRIC: 

Nays2DH 1.0. 

Jika lebar pilar 0,0762 m dan tinggi muka air 
sebesar 0,0175 m, dan kedalaman gerusan pada 

pilar persegi dengan model numerik dan fisik 

masing-masing sebesar 0,025 m dan 0,03 m, 
maka jika dibandingkan dengan lebar pilar 

didapatkan persentase sebesar 33,02% dan 

39,37%, sedangkan jika dibandingkan dengan 

tinggi muka air maka didapatkan persentase 
sebesar 143,76% dan 171,43%. Kedalaman 

gerusan pada pilar lingkaran dengan model 

numerik dan fisik masing-masing sebesar 0,0434 
m dan 0,0120 m, maka jika dibandingkan dengan 

lebar pilar didapatkan persentase sebesar 57% dan 

15,74%, sedangkan jika dibandingkan dengan 
tinggi muka air maka didapatkan persentase 

sebesar 248,18% dan 68,55%. 

Sedimentasi yang terjadi pada pilar persegi 

dan lingkaran dengan model numerik sebesar 
0,0003 m dan 0,0083 m, maka jika dibandingkan 

dengan lebar pilar didapatkan persentase sebesar 

0,38% dan 10,85%, sedangkan jika dibandingkan 
dengan tinggi muka air maka didapatkan 

persentase sebesar 1,63% dan 47,25%, sedangkan 

pada pilar persegi dan lingkaran dengan model 
fisik tidak terjadi sedimentasi. 

 

2. Tinjauan potongan tengah pilar 

 
Gambar 16 Potongan II-II pada tengah pilar 

bentuk pilar persegi (a) dan pilar lingkaran (b) 

Potongan II-II ini merupakan potogan 

melintang saluran pada tengah pilar yang terletak 

pada grid i = 105. Pada simulasi menggunakan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 pada pilar persegi 

gerusan yang terjadi disamping pilar cenderung 

melebar dan sudut kemiringan gerusan yang 

terjadi lebih landai. Sedangkan pada pilar 
lingkaran gerusan yang terjadi cenderung sempit 

namun memiliki sudut kemiringan gerusan yang 
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lebih curam. Hal ini terjadi karena turbulensi yang 
terjadi pada pilar lingkaran lebih sedikit dari pada 

turbulensi yang terjadi pada pilar persegi. 

 
Gambar 17 Elevasi pada potongan II-II pilar 

persegi dengan model fisik dan menggunakan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 

 
Gambar 18 Elevasi pada potongan II-II pilar 

lingkaran dengan model fisik dan menggunakan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 

Pada Gambar 17 dan Gambar 18 merupakan 

perbandingan elevasi gerusan pilar persegi dan 

lingkaran dengan software iRIC: Nays2DH 1.0  

dan model fisik dapat diketahui bahwa elevasi 
gerusan model fisik dan dengan software iRIC: 

Nays2DH 1.0 sedikit berbeda. Namun 

karakteristik gerusan antara model fisik dengan 
pemodelan menggunakan software 

iRIC:Nays2DH 1.0 baik pada pilar persegi dan 

lingkaran cenderung sama. 

Jika lebar pilar 0,0762 m dan tinggi muka air 
sebesar 0,0175 m, dan kedalaman gerusan pada 

pilar persegi dengan model numerik dan fisik 

masing-masing sebesar 0,016 m dan 0,031 m, 
maka jika dibandingkan dengan lebar pilar 

didapatkan persentase sebesar 20,66% dan 

40,68%, sedangkan jika dibandingkan dengan 
tinggi muka air maka didapatkan persentase 

sebesar 89,94% dan 177,14%. Kedalaman 

gerusan pada pilar lingkaran dengan model 

numerik dan fisik masing-masing sebesar 0,0147 
m dan 0,03 m, maka jika dibandingkan dengan 

lebar pilar didapatkan persentase sebesar 19,31% 

dan 39,38%, sedangkan jika dibandingkan dengan 
tinggi muka air maka didapatkan persentase 

sebesar 84,08% dan 171,45%. 

Pada pilar persegi dan lingkaran dengan 

model numerik maupun model fisik tidak terjadi 

sedimentasi. 

3. Tinjauan potongan hilir pilar 1 

 
Gambar 19 Potongan III-III pada hilir pilar 

bentuk pilar persegi (a) dan pilar lingkaran (b) 

 

Potongan III-III merupakan potongan 
melintang saluran pada grid i = 139 atau pada 

jarak 17 cm dari pilar. Pada potongan III-III yang 

terdapat pada hilir pilar 1 ini gerusan yang terjadi 
pada saluran dengan simulasi menggunakan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 pada pilar persegi 

maupun saluran dengan pilar lingkaran cenderung 
sama. Hal ini terjadi karena aliran air pada titik ini 

sudah mulai normal kembali.  

 
Gambar 20 Elevasi pada potongan III-III pilar 

persegi dengan model fisik dan menggunakan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 

 
Gambar 21 Elevasi pada potongan III-III pilar 

lingkaran dengan model fisik dan menggunakan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 

Karakteristik gerusan yang terjadi antara 
pemodelan fisik maupun pemodelan dengan 

software iRIC:Nays2DH 1.0 baik pilar persegi 

maupun pilar lingkaran mempunyai elevasi 
gerusan yang tidak jauh berbeda seperti 

ditunjukkan pada Gambar 20 dan Gambar 21. 

Jika lebar pilar 0,0762 m dan tinggi muka air 

sebesar 0,0175 m, dan kedalaman gerusan pada 
pilar persegi dengan model numerik dan fisik 

masing-masing sebesar 0,010 m dan 0,023 m, 
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maka jika dibandingkan dengan lebar pilar 
didapatkan persentase sebesar 12,62% dan 

30,18%, sedangkan jika dibandingkan dengan 

tinggi muka air maka didapatkan persentase 
sebesar 54,95% dan 131,42%. Kedalaman 

gerusan pada pilar lingkaran dengan model 

numerik dan fisik masing-masing sebesar 0,0105 

m dan 0,0140 m, maka jika dibandingkan dengan 
lebar pilar didapatkan persentase sebesar 13,73% 

dan 18,37%, sedangkan jika dibandingkan dengan 

tinggi muka air maka didapatkan persentase 
sebesar 59,78% dan 79,99%. 

Sedimentasi yang terjadi pada pilar persegi 

dengan model numerik dan fisik masing-masing 

sebesar 0,005 m dan 0,004 m, maka jika 
dibandingkan dengan lebar pilar didapatkan 

persentase sebesar 6,06% dan 5,25%, sedangkan 

jika dibandingkan dengan tinggi muka air maka 
didapatkan persentase sebesar 26,37% dan 

22,87%. Sedimentasi pada pilar lingkaran dengan 

model numerik sebesar 0,0054 m, maka jika 
dibandingkan dengan lebar pilar didapatkan 

persentase sebesar 7,11%, sedangkan jika 

dibandingkan dengan tinggi muka air maka 

didapatkan persentase sebesar 30,98%. Pada pilar 
lingkaran dengan model fisik tidak terdapat 

sedimentasi. 

4. Tinjauan potongan hilir pilar 2 

 
Gambar 22 Potongan IV-IV pada hilir pilar 

bentuk pilar persegi (a) dan pilar lingkaran (b) 

 
Potongan IV-IV merupakan potongan 

melintang saluran pada grid i = 187 atau pada 

jarak 41 cm dari pilar. Gambar 28 menunjukkan 
elevasi saluran pada hilir pilar 2. Pada potongan 

IV-IV yang terdapat pada hilir pilar 2 ini gerusan 

dan sedimentasi yang terjadi pada saluran dengan 

simulasi menggunakan software iRIC: Nays2DH 
1.0 pada pilar persegi maupun saluran dengan 

pilar lingkaran cenderung sama. Hal ini terjadi 

karena aliran air pada titik ini sudah mulai normal 
kembali.  

 
Gambar 23 Elevasi pada potongan IV-IV pilar 

persegi dengan model fisik dan menggunakan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 

 

 
Gambar 24 Elevasi pada potongan IV-IV pilar 

lingkaran dengan model fisik dan menggunakan 
software iRIC: Nays2DH 1.0 

Dari Gambar 23 dapat diketahui bahwa 
karakteristik gerusan pada pilar persegi baik yang 

menggunakan model fisik maupun dengan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 tidak jauh berbeda, 

namun gerusan yang terjadi pada pilar lingkaran 
dengan model fisik dan dengan software 

iRIC:Nays2DH 1.0 jauh berbeda seperti 

ditunjukkan pada Gambar 24. Pada simulasi 
dengan software iRIC:Nays2DH 1.0 karakteristik 

gerusan pada pilar lingkaran terjadi gerusan dan 

sedimentasi yang cukup besar, namun pada model 
fisik gerusan yang terjadi pada pilar lingkaran 

hanya sedikit. 

Jika lebar pilar 0,0762 m dan tinggi muka air 

sebesar 0,0175 m, dan kedalaman gerusan pada 
pilar persegi dengan model numerik dan fisik 

masing-masing sebesar 0,0077 m dan 0,012 m, 

maka jika dibandingkan dengan lebar pilar 
didapatkan persentase sebesar 10,05% dan 

15,74%, sedangkan jika dibandingkan dengan 

tinggi muka air maka didapatkan persentase 

sebesar 43,74% dan 68,55%. Kedalaman gerusan 
pada pilar lingkaran dengan model numerik dan 

fisik masing-masing sebesar 0,0067 m dan 0,0020 

m, maka jika dibandingkan dengan lebar pilar 
didapatkan persentase sebesar 8,79% dan 2,62%, 

sedangkan jika dibandingkan dengan tinggi muka 

air maka didapatkan persentase sebesar 38,28% 
dan 11,41%. 

Sedimentasi yang terjadi pada pilar persegi 

dengan model numerik dan fisik masing-masing 

sebesar 0,0037 m dan 0,005 m, maka jika 
dibandingkan dengan lebar pilar didapatkan 
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persentase sebesar 4,90% dan 6,57%, sedangkan 
jika dibandingkan dengan tinggi muka air maka 

didapatkan persentase sebesar 21,34% dan 

28,59%. Sedimentasi pada pilar lingkaran dengan 
model numerik sebesar 0,0039 m, maka jika 

dibandingkan dengan lebar pilar dan tinggi muka 

air didapatkan persentase sebesar 5,09% dan 

22,15%. Pada pilar lingkaran dengan model fisik 

tidak terdapat sedimentasi. 

 

6.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan data serta hasil analisis dan 

pembahasan yang dilakukan pada pilar jembatan 

berbentuk persegi dan lingkaran dapat 

disimpulkan hasil sebagai berikut: 
1. Berdasarkan simulasi dengan software iRIC 

: Nays2DH 1.0 didaptkan hasil :  

a. Pada output velocity (ms-1) 
menggunakan skala yang sama antar ke 

dua pilar jembatan, bentuk pilar 

jembatan yang mempunyai kecepatan 
paling besar di sekitar pilar adalah pilar 

jembatan bentuk lingkaran. 

b. Pada output streamline menggunakan 

skala yang sama antar ke dua pilar 

jembatan, bentuk pilar jembatan yang 

mempengaruhi pola turbulensi aliran 
paling kecil disekitar pilar adalah pilar 

jembatan bentuk lingkaran. 

c. Pada output  elevation (m) 

menggunakan skala yang sama antar ke 
dua pilar jembatan, bentuk pilar 

jembatan yang mempunyai gerusan 

paling kecil di sekitar pilar jembatan 
adalah pilar bentuk lingkaran. Analisa 

tersebut diperkuat dengan tinjauan 

grafik pada 4 potongan melintang. 

2. Berdasarkan hasil perbandingan antara 
analisa model matematik menggunakan 

software iRIC : Nays2DH 1.0 dengan analisa 

model fisik didaptkan hasil : 
a. Pada output velocity (ms-1) antara 

model fisik dan model numerik 

mempunyai perbedaan yang relatif 
kecil. 

b. Pada output streamline antara model 

fisik dan model numerik mempunyai 
pola aliran yang hampir sama. 

c. Pada output elevation (m) antara model 

fisik dan model numerik pada bagian 
hulu dan tengah pilar terdapat 

perbedaan, sedangkan pada hilir pilar 

elevasi gerusan yang terjadi antara 
model fisik dan numerik hampir sama.  

B. Saran 

1. Sebaiknya pada model numerik angka 
koefisien manning di sekitar pilar diubah 

sehingga pola gerusan pada hulu dan tengah 

pilar yang di dapatkan dari model numerik 

dan fisik sama. 
2. Pada running dengan pemodelan dengan 

software iRIC:Nays2DH 1.0 debit yang 

digunakan sebaiknya debit unsteady supaya 
sesuai dengan kondisi di sungai yang 

mempunyai debit unsteady. 
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