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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

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

sungai akibat pengaruh morfologi sungai atau adanya bangunan air yang 

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 

perubahan transpor sedimen dan terjadinya gerusan. Gerusan lokal umumya 

terjadi pada alur sungai yang terhalang pilar jembatan yang menyebabkan adanya 

pusaran. Gerakan dari pusaran akan membawa butiran dasar menjauh dari asalnya 

dan jika tingkat debit sedimen yang keluar dari gerusan lebih besar dari yang 

masuk, maka akan terbentuk lubang akibat penggerusan. Pusaran tersebut terjadi 

di bagian hulu pilar (Syarvina dan Terunajaya, 2013) 

Menurut Ettema dan Raudkivi (1982) dalam Ikhsan dan Hidayat (2006), 

perbedaan gerusan dapat dibagi menjadi :  

a.  Gerusan umum (general scour). Gerusan yang terjadi akibat dari proses alam 

dan tidak berkaitan sama sekali dengan ada tidaknya bangunan sungai.  

b.  Gerusan di lokalisir (constriction scour). Gerusan yang diakibatkan 

penyempitan alur sungai sehingga aliran menjadi terpusat. 

 c.  Gerusan lokal (local scour). Merupakan akibat langsung dari struktur pada 

alur sungai.    

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

sungai akibat pengaruh morfologi sungai atau adanya bangunan air yang 

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 perubahan 

transpor sedimen dan terjadinya gerusan (Rahmadani, 2014) 

Gerusan lokal (local scouring) terjadi pada suatu kecepatan aliran di mana 

sedimen yang diangkut lebih besar dari sedimen yang disuplai. Menurut Laursen 

sifat alami gerusan mempunyai fenomena sebagai berikut : 
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1. Besar gerusan akan sama selisihnya antara jumlah material yang diangkut 

keluar daerah gerusan dengan jumlah material yang diangkut masuk ke dalam 

daerah gerusan. 

2. Besar gerusan akan berkurang apabila penampang basah di daerah gerusan 

bertambah (misal karena erosi). Untuk kondisi aliran bergerak akan terjadi 

suatu keadaan gerusan yang disebut gerusan batas, besarnya akan asimtotik 

terhadap waktu. 

Untuk mengetahui pengaruh bentuk pilar terhadap gerusan lokal perlu 

dilakukan suatu kajian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi 

bentuk pilar terhadap potensi gerusan lokal yang terjadi sehingga dapat 

dipilih bentuk pilar yang paling aman terhadap bahaya gerusan ini (Ikhsan dan 

Hidayat, 2006). 

Posisi kedalaman gerusan maksimum terjadi pada samping pilar, hal ini 

terjadi karena dominasi penyempitan aliran, keceparan semakin besar apabila 

trejadi penyempitan aliran. Variasi diameter pilar berpengaruh terhadap 

kedalaman gerusan maksimum, semakin besar diameter pilar maka semakin besar 

kedalaman gerusan yang terjadi. 

Aliran yang terjadi pada sungai disertai proses penggerusan dan deposisi 

dapat diakibatkan kondisi morfologi sungai dan adanya bangunan sungai yang 

menghalangi aliran. Untuk itu perlu adanya simulasi untuk memodelkannya. 

Penambahan kedalaman gerusan pada menit-menit awal terjadi secara cepat pada 

berbagai debit aliran pada pilar. Perkembangan kedalaman gerusan terhadap 

waktu pada pilar silinder dengan debit aliran untuk masing- masing pilar terlihat 

bahwa gerusan awal yang terjadi pada umumnya dimulai dari sisi samping pilar 

bagian depan (Syarvina dan Terunajaya,2013) 

Dalam analisa gerusan yang terjadi pada sekitar pilar dapat dimodelkan 

dengan dua cara, yaitu permodelan fisik dan permodelan matematik. Namun, 

untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini dimodelkan 

dengan model matematik software IRIC: Nays2DH 1.0. Software ini serupa 

dengan Ric - Nays. Ric – Nays yang merupakan salah satu model numerik yang 

dapat digunakan untuk menghitung kedalaman gerusan. Input yang dibutuhkan 
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dalam software ini adalah data geometrik saluran dan data debit aliran. Data input 

yang digunakan pada analisa ini merupakan data sekunder yang diperoleh pada 

pengujian Laboratorium Hidraulika Balai Penyelidikan Sungai Surakarta. Analisa 

yang dilakukan adalah menghitung kedalaman gerusan melalui software Ric – 

Nays, yang kemudian diintegrasikan dengan software GIS (Sistem Informasi 

Geografis) untuk mendapatkan kedalaman gerusan pada 9 titik pengamatan. Data 

yang diperoleh dari hasil simulasi, dibandingkan dengan data hasil uji 

laboratorium, yang kemudian dikalibrasi dengan menggunakan metode RMSE 

(Root Mean Square Error). Nilai agradasi dan degradasi pada setiap titik 

pengamatan hasil simulasi hampir sama dengan nilai agradasi dan degradasi pada 

pengujian laboratorium. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua pengujian yang 

dilakukan memiliki pola gerusan yang sama (Hastuti,2011, dalam Mukti, 2016) 

 


