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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemodelan adalah proses untuk membuat sebuah model dari sistem. Model 

adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling 

keterhubungan antar elemen yang membangun sebuah kesatuan, biasanya dibangun 

untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa 

dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem  di terapkan 

di lapangan. Kesulitan untuk memprediksi dan mengamati proses tertentu pada 

lapangan akan menjadi persoalannya, dimana model dapat memformulasikan 

sebuah proses tertentu namun tidak memungkinkan untuk melakukan analisa untuk 

mendapatkan solusi tepat sehingga perlu dilakukan lagi perbandingan atau validasi 

antara pemodelan matematik dengan kondisi lapangan. Pemodelan sistem saluran 

sungai diperlukan untuk melakukan validasi atas kurangnya data atas model 

matematik secara umum dan sebagai sarana yang membantu dalam membuat 

keputusan pada berbagai kondisi pada sungai contohnya sungai pada wilayah 

bawah jembatan.   

Sungai memiliki aliran yang akan berubah jika ada beberapa faktor yang ada 

di sungai tersebut, salah satunya adalah pilar jembatan. Dalam studi ini  

memodelkan suatu saluran sungai yang tengah tengah saluran tersebut terdapat 

pilar. Dampak dari adanya pilar yang ada di aliran inilah yang akan di amati dalam 

permodelan ini karena letak dan posisi pilar dapat memengaruhi aliran sungai. 

Perubahan aliran sungai akibat pilar ini dapat mengganggu kestabilan pilar, salah 

satunya adalah terjadi gerusan di sekitar pilar. Pilar adalah bagian struktur jembatan 

yang sangat penting, Karena pilar mendistribusikan beban yang diterima jembatan 

ke pondasi. Sehingga jika kestabilan pilar terganggu, maka distribusi beban yang 

diterima jembatan juga akan terganggu.  

Gerusan lokal (local scouring) merupakan proses alamiah yang terjadi akibat 

adanya menghalangi aliran, misalnya pangkal jembatan, pilar jembatan, abutmen, 

krib sungai dll. Adanya bangunan air tersebut menyebabkan perubahan 

karakteristik aliran seperti kecepatan aliran dan turbulensi, sehingga menimbulkan 
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perubahan transpor sedimen dan terjadinya gerusan. Pola gerusan lokal dipengaruhi 

oleh bentuk pilar jembatan. Apabila bentuk pilar jembatan berbeda, maka pola 

gerusan lokal yang terjadi juga akan berbeda.  

Penelitian mengenai gerusan lokal khususnnya pada pilar jembatan sangat 

perlu dilakukan. Pentingnya mengetahui bentuk pilar jembatan yang dapat 

meminimalisasi gerusan lokal diharapkan dapat menjadi acuan dalam. Pada 

penelitian ini simulasi dibuat dengan menggunakan software iRIC:Nays2HD 1.0 

yang dibuat oleh Dr. Yasuyuki Shimizu dan Hiroshi Takebayashi di Hokkaido 

University, Jepang. Nays2HD 1.0 adalah model komputasi untuk mensimulasikan 

kedalaman dasar dan erosi sungai di sungai. Untuk kajian bentuk pilar yang akan 

disimulasikan yaitu bentuk persegi dan lingkaran.  

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis kecepatan aliran, pola aliran dan juga elevasi dasar saluran 

pada gerusan lokal disekitar pilar bentuk lingkaran dan persegi menggunakan 

model matematik? 

2. Bagaimana analisis kecepatan aliran, pola aliran dan juga elevasi dasar saluran 

pada gerusan lokal disekitar pilar bentuk lingkaran dan persegi bila 

membandingkan antara model matematik dan model fisik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kecepatan aliran, pola aliran dan juga elevasi dasar saluran pada 

gerusan lokal disekitar pilar  menggunakan model matematik. 

2. Membandingkan analisis model matematik dengan model fisik tentang 

kecepatan aliran, pola aliran dan juga elevasi dasar saluran pada gerusan lokal 

disekitar pilar bentuk lingaran dan persegi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pengetahuan mengenai gerusan lokal yang terjadi pada pilar  

dengan bentuk persegi dan lingkaran. 

2. Mempertimbangkan antara pilat bentuk persegi dan lingkaran yang dapat 

meminimalisir terjadinya gerusan lokal yang akan dibuat dalam pembangunan 

jembatan. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini mengarah pada latar belakang dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka dibuat batasan-batasan masalah guna membatasi ruang lingkup 

penelitian, antara lain : 

1. Penelitian ini menggunakan software iRIC: Nays2HD 1.0 dengan debit 0,00448 

m3/s, waktu 3 menit, aliran seragam, sedimen uniform dengan maksimal butiran 

0,975 mm, slope 0,004, keadaan aliran subkritik dengan angka manning 0,0115, 

geometri penampang saluran dengan lebar 0,46 m dan panjang 2,5 m. 

2. Simulasi yang akan dilaksanakan adalah bentuk penampang yang diberi 

penghalang di tengahnya (pilar jembatan). 

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

4. Penelitian ini hanya melihat fenomena perubahan aliran yang terjadi pada 

sekitar pilar setelah diamati hasil running. 


