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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Ada beberapa formula yang tersedia dalam menghitung dalamnya gerusan 

lokal pada suatu pilar jembatan, akan tetapi pada penelitian ini digunakan 

formula yang dibuat di Colorado State University (CSU)  yang dibuat pada 

tahun 1975. Formula CSU meliputi kecepatan aliran hulu pada pilar  dengan 

memasukkan froude number  pada formula ini.   

Menurut Jones’ (1983) dalam FHWA-HIF-12-003 (2012) bahwa formula 

CSU adalah formula yang direkomendasikan dalam edisi HEC-18. 

Modifikasi yang ditambahkan adalah penambahan koefisien untuk efek 

bentuk dasar, ukuran material dasar, dan ketebalan pilar. 

Menurut HEC-18 bahwa persamaan CSU dianjurkan untuk kedua kondisi 

yaitu Live-bed dan Clear-water dalam memperhitungkan gerusan pada pilar 

dibandingkan persamaan yang lain.  

Mueller (1996) dalam FHWA-HIF-12-003 (2012) membandingkan 22 

persamaan gerusan menggunakan data lapangan yang dikumpulkan oleh 

USGS (Landers et al.1999). Mueller (1996) menyimpulkan bahwa persamaan 

CSU bagus untuk mendesain karena jarang dibawah prediksi pengukuran 

kedalaman gerusan. Meskipun, frekuensinya melebihi prediksi observasi 

gerusan.  

Gaudio dkk (2010) membandingkan enam formula yang memprediksi 

kedalaman gerusan pada pilar dalam konsisi clear water dan live-bed, 

formula yang dibandingkan diantarannya adalah: Breusers dkk, Jain and 

Fischer, Froechlich, Kothyari dkk, Melville, dan Colorado State University 

(CSU). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam beberapa kondisi 

menyatakan bahwa beberapa formula lemah, formula yang bagus jika 

hasilnya mencapai 55% dari keadaan yang sebenarnya. Hasil yang didapat 

pada kondisi clear water dan live bed bahwa formula CSU mempunyai hasil 
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presentasi tertinggi dibandingkan dengan lima formula lainnya yaitu dengan 

nilai 43% untuk kondisi clear water dan 23% untuk kondisi live bed. 

Mohammed dkk (2005) membandingkan empat formula perhitungan 

gerusan  lokal diantaranya formula Colorado State University (CSU), 

Melville and Sutherland, Jain and Fisher, dan Laursen dan Toch, untuk 

mengestimasi kedalaman gerusan lokal pada pilar jembatan dengan data 

lapangan dan data laboratorium. Hasil yang didapatkan adalah formula CSU 

nampak layak untuk mengestimasi kedalaman gerusan lokal dibandingkan 

formula lain karena mendekati dengan data lapangan dan data laboratorium.    

Wiyono dkk (2006) membandingkan beberapa formula perhitungan 

gerusan disekitar pilar dengan kajian laboratorium mengatakan bahwa metode 

CSU memiliki kesalahan relatif terkecil yaitu sebesar 14,4% terhadap hasil 

pengamatan dibandingkan formula lainnya.  

Dalam perhitungan kedalaman gerusan lokal dapat menggunakan beberapa 

formula/persamaan, pada penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa hasil 

percobaan laboratorium dengan hasil perhitungan formula CSU untuk 

kedalaman gerusan lokal masih bervariasi, maka dapat disimpulkan variabel 

pada formula CSU masih perlu dikaji. 

Pada penelitian ini perhitungan kedalaman gerusan lokal di modelkan 

dengan model matematik software HEC-RAS 5.0.3. Input yang dibutuhkan 

dalam software ini adalah data geometri saluran dan data debit aliran. Data 

input yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

pengujian Laboratorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Analisa 

yang dilakukan adalah menghitung kedalaman gerusan menggunakan formula 

CSU dengan mencari variabel yang pas yang kemudian dibandingkan dengan 

data hasil uji laboratorium hingga nantinya dapat disimpulkan bahwa kedua 

pengujian yang dilakukan memiliki kedalaman gerusan yang sama atau 

mendekati.  

  

 


