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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gerusan adalah pembesaran dari suatu aliran yang disertai pemindahan 

material melalui gerakan fluida. Gerusan lokal (local scouring) terjadi pada suatu 

kecepatan aliran dimana sedimen ditransport lebih besar dari sedimen yang 

disuplai. Transport sedimen bertambah dengan meningkatnya tegangan geser 

sedimen, gerusan terjadi ketika perubahan kondisi aliran menyebabkan peningkatan 

tegangan geser dasar (Laursen, 1952, dalan Sucipto 2010). 

Menurut Laursen (1952) dalam Mukti (2016) sifat alami gerusan mempunyai 

fenomena sebagai berikut : 

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.  

Istiarto (2002) menjelaskan bahwa proses erosi dan deposisi di sungai pada 

umumnya  terjadi  karena  adanya  perubahan pola aliran, terutama pada sungai 

alluvial. Perubahan pola aliran dapat terjadi karena adanya  rintangan  atau  

halangan  pada  aliran sungai tersebut yaitu berupa bangunan sungai misal: pangkal 

jembatan, krib sungai, revetment,  dan  sebagainya.  Bangunan semacam ini dilihat 

dapat merubah geometri  alur  serta  pola  aliran,  yang selanjutnya diikuti dengan 

timbulnya gerusan lokal di sekitar bangunan. 

Aliran debris atau lahar dingin yang dikenal pada sungai-sungai gunung 

berapi merupakan aliran dari dari campuran air dan sedimen dengan berbagai 

ukuran. Aliran ini dikenal mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dan 

kecepatan alirnya sangat cepat (Takahashi dan Nakagawa, 1991, dalam Anwar 

2014). Aliran debris pada umumnya terjadi pada sungai – sungai di daerah 

pegunungan. Tipe aliran ini merupakan aliran yang sangat berbahaya dan bersifat 
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merusak. Hal ini terjadi karena aliran debris mempunyai kecepatan yang tinggi serta 

membawa campuran sedimen dan material lainnya (Anwar, 2014). 

Simulasi pemodelan penggerusan yang diakibatkan dari pilar jembatan di 

sebuah sungai dengan menggunakan bentuk pilar silinder sebelumnya telah 

dilakukan oleh Syarvina pada tahun 2013. Hasilnya, pada bentuk pilar silinder, 

semakin besar debit yang terjadi maka akan semakin besar pula kecepatan aliran 

dan kedalaman gerusan yang terjadi. 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 umumnya dimulai 

dari sisi samping pilar bagian depan. 

Ikhsan dan Hidayat (2006), melakukan penelitian tentang pengaruh bentuk 

pilar jembatan terhadap potensi gerusan lokal. Pemodelan yang dilakukan yaitu 

pemodelan fisik pada kondisi aliran seragam permanen (steady uniform flow) 

dengan tiga variasi debit. Model fisik pilar yang digunakan adalah bentuk pilar 

persegi, bentuk pilar bulat dan bentuk pilar jajaran genjang. Hasil yang didapat dari 

pemodelan tersebut adalah semakin besar debit yang mengalir pada suatu 

penampang saluran maka gerusan lokal di sekitar pilar juga akan semakin dalam, 

dan bentuk yang terbaik pada penelitian ini adalah bentuk bulat karena mempunyai 

potensi kedalaman gerusan yang terkecil. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

pilar bentuk bulat yang mempunyai potensi kedalaman gerusan yang terkecil dari 

setiap debit.  

Mukti (2016), melakukan pemodelan fisik menggunakan software iRIC 

Nays2DH 1.0 dengan mensimulasikan kecepatan aliran yang melewati berbagai 

bentuk pilar yang ada dilapangan. Bentuk pilar jembatan yang digunakan yaitu 

bentuk persegi, lingkaran palung dan bentuk tajam. Hasilnya Berdasarkan simulasi 

dengan software iRIC Nays2DH 1.0 pada output velocity (m/s) menggunakan skala 

yang sama antar ke empat pilar jembatan, bentuk pilar jembatan yang 

mempengaruhi kecepatan aliran paling kecil untuk kembali normal adalah pilar 

jembatan bentuk palung. Hasil lain juga didapat Berdasarkan simulasi dengan 

software iRIC Nays2DH 1.0 pada output arrow velocity (m/s) menggunakan skala 

yang sama antar ke empat pilar jembatan, bentuk pilar jembatan yang 
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mempengaruhi pola turbulensi aliran paling kecil adalah pilar jembatan bentuk 

palung. Untuk hasil pada gerusan yang terjadi dari berbagai bentuk pilar yang 

disimulasikan yaitu bentuk pilar jembatan yang mempunyai gerusan paling kecil di 

sekitar pilar jembatan adalah pilar jembatan dengan bentuk palung. Analisa tersebut 

diperkuat dengan tinjauan grafik pada 5 potongan melintang dan 3 potongan 

memanjang di sekitar pilar jembatan. 

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian 

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

ini merupakan salah satu model numerik yang dapat digunakan untuk menghitung 

kedalaman gerusan. Input yang dibutuhkan dalam software ini adalah data geometri 

saluran, debit, slope, penampang pilar, dan angka manning. Data input yang 

digunakan pada analisa ini merupakan data sekunder yang diperoleh pada pengujian 

model fisik. 

Penelitian mengenai gerusan lokal di sekitar pilar jembatan telah banyak 

dilakukan, yang lebih menitik beratkan pada cara penanggulangan masalah gerusan 

lokal dengan menggunakan satu bentuk pilar pada kondisi live-bed scour (gerusan 

air dengan pergerakan sedimen dasar), sedangkan penelitian ini menekankan 

pengaruh debris terhadap gerusan lokal yang terjadi di sekitar pilar jembatan. 

Bentuk pilar yang ditinjau yaitu dengan bentuk persegi dan lingkaran.  

 


