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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sungai secara umum merupakan saluran alami dengan karakteristik yang  

berbeda-beda. Karakteristik sungai pada bagian hulu memiliki aliran sungai 

cenderung lurus dengan kemiringan dasar sungai yang tinggi menyebabkan 

kecepatan aliran menjadi deras. Namun, aliran pada bagian hilir sungai cenderung 

berkelok-kelok dengan kecepatan aliran yang kecil bahkan terkadang terdapat 

danau tapal kuda (oxbow lake). Perbedaan karakteristik tersebut di sebabkan oleh 

bentuk morfologi sungai dengan adanya bangunan air diatas sungai seperti pilar, 

abutmen, bendung, atau sebagainya akan merubah pola aliran air pada sungai.  

Pilar merupakan bagian dari struktur bawah jembatan yang posisi 

penempatannya dapat mempengaruhi  pola aliran sungai dan terjadi gerusan di 

sekitar pilar yang akan mengganggu kestabilan pilar. Pilar juga berfungsi 

meneruskan beban dari struktur atas jembatan menuju struktur bawah pondasi. Jadi, 

apabila kestabilan struktur bawah pilar terganggu maka distribusi beban dari 

struktur atas jembatan pun akan terganggu sehingga jembatan tersebut tidak 

berfungsi dengan baik.  

Menurut SNI 2451:2008 menyatakan bahwa pilar jembatan sederhana 

merupakan suatu kontruksi beton bertulang yang menumpu diatas fondasi tiang-

tiang pancang dan terletak di tengah sungai atau yang lain berfungsi sebagai 

memikul antara bentang tepi dan bentang tengah bangunan atas jembatan. 

Ada bermacam-macam bentuk pilar jembatan seperti lingkaran, persegi, kapsul, 

tajam, dari semua bentuk pilar tersebut dapat mempengaruhi proses terjadinya 

gerusan. Gerusan terjadi bermula dari berubahnya pola aliran.   

Gerusan  merupakan kejadian alam yang terjadi akibat aliran air di dasar sungai, 

biasanya terjadi akibat pengaruh morfologi sungai atau bisa juga akibat bangunan-

bangunan air buatan manusia yang menghalangi arah aliran air yang mengalir pada 

penampang sungai seperti pilar jembatan. Dengan adanya bangunan air berupa pilar 

maka menyebabkan perubahan kecepatan, sehingga mengakibatkan perubahan 

angkutan sedimen dan terjadilah gerusan. Pola gerusan pada pilar jembatan 
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dipengaruhi oleh bentuk pilar yang digunakan. Semakin berbedanya bentuk pilar 

jembatan maka semakin berbeda pula kecepatan yang terjadi di daerah sekitar pilar 

tersebut. Dampak dari gerusan pada pilar jembatan sangat perlu untuk diperhatikan 

karena dapat menurunkan stabilitas serta keamanan struktur jembatan. 

Large-Scale Particle Image Velocimetry (LSPIV) merupakan pendekatan untuk 

mengukur kecepatan aliran pada permukaan air. LSPIV menghasilkan langsung 

kecepatan aliran pada permukaan air, mencakup daerah aliran sampai sejauh 

ratusan meter persegi. Pengukuran dilakukan pada kondisi pemilihan parameter 

yang tepat untuk pengolahan gambar yang dihasilkan dengan kemungkinan rata-

rata kesalahan pada pengukuran kecepatan kurang dari 3,5 % (Fujita,2008) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola gerusan yang terjadi di sekitar 

pilar dan pola aliran yang terjadi di sekitar pilar, sehingga diharapkan mampu 

menjadi acuan dalam  perencanaan bentuk pilar  jembatan nantinya. Pada  penelitian  

ini dibuat  Pemodelan Fisik di Laboratorium Keairan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Bentuk pilar yang digunakan dalam kajian yaitu pilar 

dengan bentuk kapsul dan tajam yang merupakan bentuk dari suatu pilar jembatan 

yang sering di gunakan. 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar? 

2. Bagaimana pola aliran yang terjadi di sekitar pilar? 

C. Tujuan Penelitian 

 Maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar. 

2. Mengetahui pola aliran yang terjadi di sekitar pilar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Memberikan pengetahuan mengenai gerusan yang terjadi pada pilar kapsul dan 

pilar tajam. 

2. Mempertimbangkan bentuk pilar kapsul dan pilar tajam yang dapat 

meminimalisir terjadinya gerusan di sekitar pilar dalam pembangunan 

jembatan. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dapat lebih mengarah pada latar belakang dan permasalahan yang 

telah dirumuskan maka dibuat batasan-batasan masalah guna membatasi ruang 

lingkup penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan pemodelan fisik dengan aliran superkritik, debit 

0.005 m3/dt, waktu 180 detik,  aliran seragam, slope 0.0358, diameter material 

dasar 1mm, geometri penampang lebar 0.46 m, panjang 5 m. 

2. Sedimen yang digunakan adalah pasir dengan diameter tidak seragam. 

3. Simulasi yang akan dilakukan berupa flume yang diberi penghalang pilar di 

tengahnya. 

4. Bentuk pilar yang disimulasikan  yakni bentuk pilar kapsul dan pilar tajam. 

5. Pilar yang digunakan untuk satu kali simulasi berjumlah satu.  

6. Penelitian ini melihat fenomena perubahan aliran yang terjadi disekitar pilar 

jembatan dengan pengamatan visual dan pengukuran. 

7. Pengamatan kecepatan aliran dilakukan dengan metode PIV (Particle Image 

Vilocimetry). 

 

 

 

 

 


