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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Peristiwa gerusan lokal akan selalu berkaitan erat dengan fenomena perilaku 

aliran sungai, yaitu interaksi hidraulika aliran sungai dengan geometri sungai, 

geometri dan tata letak pilar jembatan, serta karakteristik tanah dasar di mana tanah 

dasar pilar tersebut dibangun (Istiarto,2002). 

Menurut Hoffmans dan Verheij (1997) Gerusan adalah erosi yang terjadi 

pada dasar dan tebing saluran alluvial. Gerusan merupakan proses yang 

mengakibatkan  dasar sungai semakin dalam karena interaksi antara aliran dengan 

material dasar sungai.  

Proses penggerusan  terjadi secara alami, baik disebabkan oleh pengaruh 

morfologi sungai seperti tikungan sungai atau penyempitan aliran sungai, atau 

pengaruh bangunan hidraulika yang menghalangi aliran seperti abutmen atau pilar 

(Legono, 1990 ). 

Gerusan yang terjadi pada abutmen maupun pilar jembatan merupakan 

gerusan total (total scour), yaitu kombinasi antara gerusan lokal (local scour) dan 

gerusan umum (general scour). Bisa juga kombinasi antara gerusan lokal, gerusan 

umum dan gerusan terlokalisir atau penyempitan (localized scour/ constriction 

scour). Gerusan lokal yang terjadi sekitar abutmen jembatan ataupun pilar 

disebabkan oleh sistem pusaran air (vortex system) adanya gangguan pola aliran 

akibat  rintangan, dan gerusan terlokalisir terjadi karena adanya penyempitan 

penampang sungai karena adanya  bangunan hidraulika (Yulistiyanto dkk,1998 ). 

Perbedaan tipe gerusan diberikan oleh Raudkivi dan Ettema (1983) adalah 

sebagai berikut: 

1. Gerusan umum (general scour) di alur sungai, tidak berkaitan sama sekali 

dengan terdapat atau tidaknya bangunan air atau sungai. Gerusan ini 

disebabkan oleh energi dari aliran. 

2. Gerusan terlokalisir terjadi karena penyempitan alur sungai sehingga 

aliran menjadi lebih terpusat. 
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3.  Gerusan lokal  terjadi di sekitar bangunan disebabkan adanya pola aliran 

di sekitar bangunan sungai. 

Pilar jembatan merupakan bagian jembatan yang paling penting karena 

memiliki fungsi sebagai penahan berat badan jembatan itu sendiri dan berat muatan 

yang melintasi jembatan tersebut sehingga pilar jembatan yang berada pada alur 

sungai perlu diperhatikan kestabilannya terhadap gerusan akibat aliran air. Adanya 

aliran air yang ditahan oleh pilar jembatan menyebabkan terjadinya perubahan pola 

aliran sungai yang akan mengakibatkan  gerusan lokal  di sekitar pilar jembatan . Hal 

tersebut mengakibatkan aliran yang ke arah hilir berbelok ke samping. Apabila 

tekanan ini mengalami pertambahan yang cukup kuat  maka akan terbentuk pusaran 

air pada dasar pilar sehingga terjadi gerusan di sekitar pilar jembatan. Pilar memiliki 

bermacam-macam tipe, diantaranya pilar berbentuk silinder, rectangular, 

rectangular with semi circular nose, semi circular nose with wedge shape tail, 

rectangular with wedge shape nose, ellips ( Yunar ,2006) 

 Menurut Agustin dan Qudus (2007) Kedalaman gerusan mengalami 

pertambahan dengan cepat  pada menit-menit pertama dan perubahan kedalaman 

gerusan semakin kecil hingga mendekati seimbang. Posisi kedalaman gerusan 

maksimum terjadi pada samping pilar, hal ini terjadi karena dominasi penyempitan 

aliran, kecepatan semakin besar apabila terjadi penyempitan aliran. Variasi diameter 

pilar berpengaruh terhadap kedalaman gerusan maksimum, semakin besar diameter 

pilar maka semakin besar kedalaman gerusan yang terjadi. 

Algoritma Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) untuk 

memperkirakan kecepatan adalah hal yang sama yang digunakan pada conventional 

high-density image PIV (Adrian, 1991 dalam Fujita, 2008) 

Menurut Fujita (2008) pelaksanaan contoh  konfigurasi  LSPIV dibahas untuk 

menggambarkan kemampuan teknik untuk menandai spasial yang didistribusikan 

dua dan tiga dimensi fitur aliran kinematik yang berhubungan dengan aspek 

morfologi dan hidrodinamika pada sungai. Hasil metode penelitian yang 

didiskusikan untuk mendorong penggunaan LSPIV dan meningkatkan kapasitasnya 

untuk mengumpulkan data lapangan yang dibutuhkan agar lebih baik dalam 
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memahami geomorfik kompleks, hidrologi, proses ekologi sungai, dan interaksi di 

bawah normal dan kondisi yang ekstrim. 

Penelitian ini mengenai gerusan lokal di sekitar pilar jembatan. Pentingnya 

mengetahui bentuk pilar jembatan yang dapat meminimalisasi gerusan lokal 

diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan bentuk pilar jembatan 

yang akan digunakan. Pada penelitian ini simulasi dibuat menggunakan pemodelan 

fisik di laboratorium dan kajian bentuk pilar yang digunakan yaitu bentuk pilar 

kapsul dan tajam. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


