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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Penelitian 

Penelitian ini dimodelkan dengan menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 

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

University, Jepang. Iric: Nays2DH 1.0 adalah model komputasi untuk 

mensimulasikan aliran, transport sedimen, dan perubahan morfologi dari 

kedalaman dasar dan erosi di sungai secara horizontal 2 dimensi (2D). Selain itu, 

iRIC: Nays2DH 1.0 merupakan perangkat yang bisa mensimulasikan gerusan yang 

terjadi pada sekitar pilar jembatan. Pada penelitian ini pemodelan dilakukan dengan 

aliran seragan (uniform flow), dimana berbagai variabel aliran seperti kedalaman 

tampang basah (h), kecepatan (v), dan debit (Q) di sepanjang aliran tidak berubah 

terhadap waktu. Debit yang digunakan sebesar 0,0052 m3/s dengan waktu running 

selama 3 menit. Penampang saluran yang ditinjau memiliki lebar saluran 0,46 m 

dan panjang saluran 2,5 m seperti pada Gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Penampang saluran pada simulasi software iRIC:Nays2DH 1.0 

Penampang tersebut memiliki slope sebesar 0,0358 dan angka manning sebesar 

0,0115. Setelah dilakukan running simulasi pada saluran tersebut, saluran tersebut 
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termasuk kedalam aliran superkritik karena memiliki nilai froude (Fr) > 1. Aliran 

superkritik adalah aliran yang memiliki kecepatan aliran relatif cepat dan 

kedalaman alirannya relatif lebih dangkal. 

Pada simulasi menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 saluran akan dibagi 

menjadi beberapa grid, semakin kecil grid yang digunakan pada saat simulasi maka 

data yang didapatkan akan semakin akurat. Pada penelitian ini setiap 0,5 cm akan 

diwakili oleh 1 grid, maka grid yang digunakan pada arah melintang sebanyak 92 

grid, sedangkan pada arah memanjang sebanyak 500 grid. Pada tengah-tengah 

saluran terdapat halangan berupa pilar jembatan berbentuk persegi dan lingkaran 

dengan panjang sisi pilar persegi adalah 0,0762 m, sedangkan diameter pilar 

lingkaran adalah 0,0762 m seperti pada Gambar 5.2. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 5.2 Bentuk pilar pada simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0 bentuk 

persegi (a), dan lingkaran (b) 

B. Analisa Kecepatan Aliran 

Kecepatan aliran pada sungai/saluran dapat berubah apabila  ada suatu 

perubahan morfologi pada penampang saluran seperti adanya pilar jembatan yang 

berada di saluran tersebut. Kecepatan aliran akan berubah jika terdapat perubahan 
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morfologi pada penampang saluran seperti adanya pilar jembatan yang terdapat di 

tengah saluran. Selain adanya perubahan morfologi saluran, kecepatan aliran juga 

dipengaruhi oleh bentuk penampang dari pilar jembatan itu sendiri. Kecepatan 

aliran setelah dilakukan simulasi mempunyai karakteristik yang berbeda pada setiap 

bentuk pilar. Pada simulasi ini menggunakan dimensi saluran yang sama. Saluran 

tersebut memiliki panjang 2,5 m dan lebar 0,46 m, maka perubahan kecepatan yang 

terjadi diakibatkan oleh perbedaan bentuk penampang pilar yang berbeda. 

Setelah dilakukan simulasi menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 

dengan bentuk penampang persegi dan lingkaran didapatkan hasil kecepatan aliran 

seperti ditunjukkan pada Gambar 5.3. 

          

Gambar 5.3 Kecepatan aliran hasil simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0 pada 

waktu ke-180 detik 

Pada Gambar 5.3 terlihat perbedaan karakteristik kecepatan aliran pada 

saluran dengan pilar berbentuk persegi dan lingkaran. Perbedaan kecepatan aliran 

pada saluran dengan bentuk pilar persegi dan lingkaran dapat dideskripsikan 

memalui warna, mulai dari keceparan terendah diwakili dengan warna biru, dan 

kecepatan tertinggi diwakili dengan warna merah. 
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Pada simulasi pilar persegi, kecepatan tertinggi didapat sampai 1,15 m/s yang 

terjadi pada saat aliran berbelok setelah menabrak pilar, sedangkan aliran dengan 

kecepatan terendah berada di belakang pilar, karena di sekitar belakang pilar aliran 

berputar-putar. Pada simulasi pilar lingkaran didapat hasil kecepatan yang hampir 

sama pada pilar persegi, dengan kecepatan maksimum di pilar lingkaran sebesar 

1,11 m/s yang di gambarkan dengan warna merah. 

Hasil pengukuran kecepatan aliran dengan menggunakan software iRIC: 

Nays2DH 1.0 pada pilar persegi dan lingkaran diperoleh hasil kecepatan aliran pada 

daerah hulu pilar lebih lambat dari pada daerah sekitar pilar dan akan semakin cepat 

pada daerah setelah sekitar pilar, dan semakin melambat di hilir pilar. Hal ini dapat 

dilihat pada perubahan warna yang terjadi dari hulu pilar menuju pilar memiliki 

warna yang semakin jingga dan warna akan semakin kekuningan setelah melewati 

pilar. Daerah setelah pelebaran aliran setelah menabrak pilar memiliki kecepatan 

aliran antara 0.8 – 1.15 m/s. Pada daerah belakang pilar kecepatan aliran sangat 

lambat, hal ini ditunjukkan oleh warna pada daerah tersebut adalah biru yang 

memiliki kecepatan antara 0 – 0.2 m/s. Kecepatan yang terbesar terjadi pada area 

setelah aliran menabrak pilar, bisa dilihat dengan warna merah pada bagian aliran 

setelah menabrak pilar dan berubah arah alirannya. Kecepatan pada pilar persegi 

relatif lebih cepat dari pada pilar lingkaran, hal ini terlihat dari skala warna pada 

pilar lingkaran di sekitar pilar cenderung kemerahan. 

Kecepatan pilar akan mengalami penurunan setelah melewati pilar, dan akan 

kembali normal. Kecepatan kembali ke kondisi normal dari kedua pilar lebih baik 

pada pilar lingkaran, karena kondisi kembali ke kecepatan normal lebih awal 

dibandinkang dengan pilar persegi. Bisa dilihat dari grafik warna yang 

menunjukkan kecepatan kembali normal di pilar lingkaran lebih awal dengan warna 

yang jingga lebih pendek. Karena warna kuning menunjukkan kecepatan aliran 

lebih kecil. 

Dari simulasi yang dilakukan didapat bahwa kedua bentuk pilar memiki 

kecepatan yang berbeda, dengan kecepatan aliran yang diakibatkan dari adanya 

pilar persegi lebih besar dari pada pilar lingkaran. Hal tersebut terjadi karena pilar 

persegi memiliki sudut yang lebih tajam, sehingga aliran menabrak pilar memiliki 

perubahan kecepatan yang besar, berbeda dengan pilar persegi yang sudutnya lebih 
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kecil, maka aliran yang menabrak pilar lingkaran lebih kecil sehingga lebih 

mengikuti alur pada pilar lingkaran.  

Selain simulasi yang di lakukan dengan software iRIC: Nays2DH 1.0  

dilakukan juga simulasi model fisik di laboratorium teknik sipil UMY, yaitu dengan 

menggunakan data yang sama. Karena data simulasi yang digunakan pada software 

iRIC: Nays2DH 1.0 menggunakan data dari pengujian model fisik. 

Untuk melihat perbandingan dari model simulasi yang dilakukan dengan 

software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan model fisik yang dilakukan di laboratorium 

bisa melihat analisis kecepatan dari pemodelan fisik, bisa dilihat pada gambar 5.4 

dan 5.5. 

 

Gambar 5.4 Hasil analisa vektor kecepatan aliran  di sekitar pilar lingkaran 

model fisik. 

 

Tabel 5.1 Kecepatan aliran di sekitar pilar lingkaran model fisik 

Kode Jarak x Jarak y Perpindahan V 

   Mm mm/s m/s 

1 110,446 0,404 110,447 777,796 0,778 

2 122,180 5,676 122,312 861,353 0,861 

3 110,241 6,795 110,450 777,819 0,778 

4 116,958 5,519 117,088 824,561 0,825 

5 109,120 21,190 111,158 782,805 0,783 

6 109,120 20,818 111,088 782,310 0,782 

7 48,552 0,049 48,552 341,918 0,342 

8 36,044 0,049 36,044 253,831 0,254 

9 151,049 6,350 151,182 1064,665 1,065 

10 125,963 1,147 125,968 887,098 0,887 

11 76,319 10,903 77,094 542,913 0,543 
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Tabel 5.1 Lanjutan  

12 42,947 0,049 42,947 302,441 0,302 

13 24,137 5,513 24,758 174,353 0,174 

14 36,044 0,049 36,044 253,831 0,254 

15 128,398 24,431 130,701 920,430 0,920 

16 43,526 0,049 43,526 306,522 0,307 

17 105,526 10,082 106,006 746,525 0,747 

18 60,003 10,461 60,908 428,929 0,429 

19 151,049 6,350 151,182 1064,665 1,065 

20 119,009 1,572 119,020 838,168 0,838 

21 113,296 5,329 113,421 798,740 0,799 

 

 

Vektor kecepatan aliran menunjukkan besarnya arah dan kecepatan yang 

terjadi sekitar pilar. Dengan adanya penghalang di tengah saluran berupa pilar 

jembatan maka saluran mengalami penyempitan dan membuat arah aliran menjadi 

berbelok dan terjadi perubahan kecepatn di sekitar pilar. Gambar 5.4 menunjukkan 

vektor kecepatan aliran di sekitar pilar lingkaran model fisik.   

Dari hasil analisis vektor kecepatan model fisik, terjadi perlambatan keceptan 

di hulu sekitar pilar sebelum menabrak pilar, seperti terlihat pada vektor nomor 8, 

12, 14, bernilai 0,254 m/s, 0,302 m/s, dan 0,254m/s. Jika dibandingkan dengan 

analisa menggunakan software iRIC : Nays2DH 1.0 terlihat pada Gambar 5.3 juga 

terjadi perlambatan kecepatn aliran dimana ditandai dengan warna biru muda 

dengan kecepatan diantara 0,200-0,400 m/s. 

Jika dilihat pada vektor nomor 5 dan 6 dari model fisik didapatkan nilai 

kecepatan bernilai 0,783 m/s, 0,782 m/s, sedangkan pada model numerik di dapatkan 

nilai 0,800 – 1,000 m/s ditandai warna jingga sampai merah. Dan nilai vektor 

kecepatan tertinggi pada analisa model fisik terjadi pada nomor 15 dan 19 dengan 

nilai 0,920 m/s,dan 1,065 m/s, sedangkan pada model numerik di dapat hasil 1,0 – 

1,11 m/s ditandai dengan warna jingga ke merah-merahan.  

Dengan demikian maka untuk vektor kecepatan model fisik dan matematik 

untuk jenis pilar jembatan bentuk lingkaran terdapat sedikit perbedaan, yaitu besar 

nya nilai kecepatan pada saat aliran setelah menabrak pilar.  
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Gambar 5.5 Hasil analisa vektor kecepatan aliran  di sekitar pilar persegi 

 model fisik. 

Tabel 5.2 Kecepatan aliran di sekitar pilar persegi model fisik 

Kode 
Jarak 

x 

Jarak 

y 
Perpindahan V 

   cm cm/s m/s 

1 7,000 0,500 7,018 91,141 0,911 

2 7,000 1,000 7,071 91,832 0,918 

3 8,000 1,500 8,139 105,707 1,057 

4 10,000 4,500 10,966 142,414 1,424 

5 4,000 0,500 4,031 52,352 0,524 

6 5,500 1,000 5,590 72,600 0,726 

7 4,000 0,000 4,000 51,948 0,519 

8 6,500 0,000 6,500 84,416 0,844 

9 5,000 0,000 5,000 64,935 0,649 

10 4,000 1,000 4,123 53,547 0,535 

11 4,000 1,000 4,123 53,547 0,535 

12 5,000 0,000 5,000 64,935 0,649 

13 7,000 0,000 7,000 90,909 0,909 

14 7,000 1,000 7,071 91,832 0,918 

15 7,000 0,500 7,018 91,141 0,911 

16 6,000 0,500 6,021 78,192 0,782 
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Dari hasil analisis vektor kecepatan model fisik, terjadi perlambatan keceptan 

di hulu sekitar pilar sebelum menabrak pilar, seperti terlihat pada vektor nomor 5, 

9, 11, bernilai 0,524 m/s, 0,649 m/s, dan 0,535m/s. Jika dibandingkan dengan 

analisa menggunakan software iRIC : Nays2DH 1.0 terlihat pada Gambar 5.3 juga 

terjadi perlambatan kecepatn aliran dimana ditandai dengan warna biru muda 

hingga hijau dengan kecepatan diantara 0,300-0,600 m/s. Jika dilihat pada vektor 

nomor 14 dan 16 yang berada di kiri pilar setelah aliran menabrak pilar dari model 

fisik didapatkan nilai kecepatan bernilai 0,911 m/s, 0,782 m/s, sedangkan pada model 

numerik di dapatkan nilai 0,800 – 1,000 m/s ditandai warna jingga sampai merah.  

Dengan demikian maka untuk vektor kecepatan model fisik dan matematik 

untuk jenis pilar jembatan bentuk persegi terdapat sedikit perbedaan, yaitu besar 

nya nilai kecepatan pada saat aliran setelah menabrak pilar. Tetapi, perbedaan yang 

terjadi juga tidak begitu besar, sehingga proses kalibrasi mendekati akurat. 

 

C. Analisa Pola Aliran 

Arah kecepatan aliran pada dasarnya dalam keadaan normal mengalir dari 

hulu saluran menuju hilir saluran. Dalam teori hidrolika air akan mengalir dari 

daerah yang lebih tinggi menuju daerah yang lebih rendah dan dari daerah yang 

memiliki tekanan tonggi menuju tekanan yang lebih rendah. 

Untuk keadaan aliran morfologi penampang saluran normal, arah aliran akan 

cenderung lurus dan tidak terjadi perubahan arah yang signifikan, tetapi arah aliran 

dapat berbelok apabila terjadi perubahan morfologi penampang saluran seperti 

adanya pembuatan pilar jembatan. Dengan mengetahui arah kecepatan aliran, maka 

dapat mengetahui arah belokan aliran yang terjadi setelah menabrak pilar jembatan. 

Hal ini berhubungan dengan turbulensi aliran yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap kedalaman dan pola gerusan yang terjadi. 

Dalam simulasi menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 pola aliran dapat 

dimodelkan dengan menggunakan garis aliran, dari hulu ke hilir. Pola aliran pada 

pilar berbentuk lingkaran dan persegi yang dimodelkan dengan software iRIC: 

Nays2DH 1.0  dapat dilihat pada Gambar 5.5. 
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(a)                                                          (b) 

Gambar 5.6 Hasil pola aliran pada masing-masing bentuk pilar pada waktu ke-

180 detik. (a) pilar persegi, (b) pilar lingkaran 

 

Pada Gambar 5.6 pola aliran depengaruhi oleh bentuk penampang pilar. Pada 

bagian belakang pilar pada kedua jenis pilar terdapat turbulensi. Jika dibandingkan 

pada pilar lingkaran dan pilar persegi perbandingan turbulensi di belakang pilar 

tidak begitu besar, karena jika dilihat arah alirannya relatif sama. Tetapi, pada saat 

aliran membentur pilar, pilar persegi mengalami perubahan arah yang lebih besar 

dibanding dengan perubahan arah di pilar lingkaran. 

Karena bear sudut pilar persegi lebih besar sehingga aliran mengalami 

pelebaran arah aliran, tetapi pada pilar lingkaran arah pelebaran tidak begitu besar, 

karena aliran mengikuti bentuk dari pilar lingkaran. 
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Jika ditinjau dari perubahan arah aliran untuk kembali normal, kedua pilar 

relatif sama, arah aliran yang berubah setelah menabrak pilar akan kembali ke aliran 

normal setelah melewati pilar.  

Pada model fisik, pola aliran bisa dilihat dengan melihat sediment tracking 

yang ditabur pada pilar lingkaran, bisa dilihat pada gambar 5.7. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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(e) 

Gambar 5.7 Pola aliran dari hulu sampai hilir pilar lingkaran model fisik 

Gambar 5.7 pada (a), (b), (c), dan (d) menunjukkan alur terjadinya pola aliran 

dari hulu pilar sampai ke hilir pilar lingkaran pada model fisik dengan bantuan 

sedimen tracking. Terlihat bahwa pola aliran pada bagian hulu saluran masih stabil, 

semakin mendekati pilar mulai terlihat pola aliran menuju kanan dan kiri mengikuti 

dari bentuk pilar. 

Terlihat pola aliran membelah menjadi dua bagian karena terhalang oleh pilar 

jembatan, semakin ke arah hilir saluran terlihat sediment tracking masih terpisah ke 

dua bagian dan belum terlihat kestabilan pola aliran. Pada bagian (e) merupakan 

sketsa pola alran pada model fisik dari hulu ke hilir, terlihat bahwa garis alur aliran 

membelok saat menabrak pilar, dan terjadi turbulensi di belakang pilar, yang 

kemudian setelah melewati pilar pola aliran akan kembali normal. 

Pada bagian hilir pilar aliran akan menjadi turbulen karena perubahan 

kecepatan dari kecepatan tinggi menjadi rendah karena perubahan pola aliran. Jika 

dibandingkan dengan dengan pola aliran dari model matematik menggunakan 

software iRIC : Nays 2DH 1.0 terlihat bahwa pola aliran pada pilar jembatan bentuk 

lingkaran hampir memiliki pola aliran yang sama dengan model fisik. 

Bisa dilihat, dimana pola aliran akan terbagi menjadi dua bagian karena 

terhalang oleh pilar lingkaran dan kestabilan pola aliran belum terjadi di dekat pilar 

jembatan. Setelah melewati pilar, aliran akan kembali pada pola aliran awal yang 

lebih stabil dan pola aliran kembali normal. Pola aliran model fisik pilar persegi 

bisa pada gambar 5.8. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Gambar 5.8 Pola aliran dari hulu sampai hilir pilar persegi model fisik 
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Gambar 5.8 pada (a), (b), (c), dan (d) menunjukkan alur terjadinya pola aliran 

dari hulu pilar sampai ke hilir pilar persegi pada model fisik dengan bantuan 

sedimen tracking. Terlihat bahwa pola aliran pada bagian hulu saluran masih stabil, 

semakin mendekati pilar mulai terlihat pola aliran menuju kanan dan kiri mengikuti 

dari bentuk pilar. Terlihat pola aliran membelah menjadi dua bagian karena 

terhalang oleh pilar jembatan, pembelahan terjadi sangat lebar karena pilar persegi 

memiliki sudut yang besar. Semakin ke arah hilir saluran terlihat sediment tracking 

masih terpisah ke dua bagian dan belum terlihat kestabilan pola aliran. 

Pada bagian (e) merupakan sketsa pola aliran pada model fisik dari hulu ke 

hilir, terlihat bahwa garis alur aliran membelok sangat tajam saat menabrak pilar, 

yang kemudian setelah melewati pilar pola aliran akan kembali normal. 

Pada bagian hilir pilar aliran akan menjadi turbulen karena perubahan 

kecepatan dari kecepatan tinggi menjadi rendah karena perubahan pola aliran. Jika 

dibandingkan dengan dengan pola aliran dari model matematik menggunakan 

software iRIC : Nays 2DH 1.0 terlihat bahwa pola aliran pada pilar jembatan bentuk 

persegi hampir memiliki pola aliran yang sama dengan model fisik. Bisa dilihat, 

dimana pola aliran akan terbagi menjadi dua bagian karena terhalang oleh pilar 

persegi dan kestabilan pola aliran belum terjadi di dekat pilar jembatan. Setelah 

melewati pilar, aliran akan kembali pada pola aliran awal yang lebih stabil dan pola 

aliran kembali normal. 

 

D. Analisis Elevasi Gerusan 

Fenomena perubahan pola aliran dapat menyebabkan erosi dan degradasi di 

sekitar bukaan jalan air (water way opening) jembatan. Degradasi ini berlangsung 

terus menerus hingga tercapainya keseimbangan antara suplai dengan angkutan 

sedimen yang saling memperbaki. Dengan adanya pilar dan abutmen jembatan, 

maka terjadi ketidakseimbangan karena jumlah angkutan sedimen lebih besar dari 

pada suplai sedimennya. Hal ini menyebabkan semakin dalamnya lubang gerusan 

(scour hole) pada  pilar  maupun  abutmen  jembatan  sehingga  dapat  merusak  

jembatan  secara umum. Pada mulanya ketika aliran air baru melewati pilar, maka 

akan terjadi gerusan yang cukup besar di sekitar pilar jembatan. Hal ini 

dikarenakan oleh aliran-aliran yang belum stabil sehingga menyebabkan olakan 
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yang besar dan mengakibatkan lapisan material terpengaruh oleh aliran tergerus 

sangat cepat. Besarnya gerusan ditentukan oleh besarnya pusaran yang terjadi dan 

kecepatan aliran di sekitar pilar. 

Pada simulasi menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 pola gerusan 

ditampilkan dengan elevasi dasar saluran seperti ditunjukkan pada Gambar 5.5. 

Gambar 5.5 menunjukkan elevasi dasar saluran yang ditunjukkan dengan skala 

warna. Warna biru menunjukkan elevasi dasar saluran sebesar -0.150 m dan warna 

merah menunjukkan elevasi dasar saluran sebesar 0.07 m. Elevasi dasar saluran 

berubah ketika terdapat pilar pada tengah saluran. Perubahan elevasi dasar saluran 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada bentuk pilar.  

 

    

 

Gambar 5.9 Hasil elevasi gerusan pada simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0 

pada waktu ke-180 detik 

 

Selain simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0  yang merupakan model 

matematik, diperoleh juga elevasi dari model fisik yang dapat dari pengujian 

laboratorium. Elevasi gerusan hasil pemodelan fisik bisa dilihat pada gambar 5.10. 
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Gambar 5.10 Hasil elevasi gerusan pada simulasi model fisik. 

Secara visual perubahan elevasi pada kedua pilar tidak dapat dilihat jika 

hanya dari pengamatan perbedaan warna. Untuk melihat elevasi dasar saluran 

dilakukan dengan meninjau potongan melintang (cross section) pada daerah 

sebelum pilar, hulu pilar, tengah pilar, hilir pilar dan setelah hilir pilar. 

1. Tinjauan Potongan Pada Hulu Pilar 

 

(a)                (b) 

Gambar 5.11 Potongan I-I pada hulu pilar bentuk pilar persegi (a) dan pilar 

lingkaran (b) 
 

Gambar 5.11 merupakan letak dari potongan I-I, untuk melihat detail 

potongan dari tiap bentuk pilar bisa dilihat pada Gambar 5.12 dan Gambar 5.13 

pada simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0. 
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Gambar 5.12 Elevasi pada potongan I-I pilar persegi simulasi software iRIC: 

Nays2DH 1.0 

 

 

Gambar 5.13 Elevasi pada potongan I-I pilar lingkaran simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 

 

Selain potongan dari simulasi dengan software iRIC: Nays2DH 1.0 juga 

dilihat potongan model fisik yang dilakukan di laboratorium. Potongan dapat dilihat 

pada Gambar 5.14 dan Gambar 5.15. 
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Gambar 5.14 Elevasi pada potongan I-I pilar Persegi Model Fisik   

 

 
 

 Gambar 5.15 Elevasi pada potongan I-I pilar lingkaran Model Fisik  

 

Untuk melihat hasil perbandingan dari pemodelan matematik yang 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan pemodelan fisik, dapat dilihat 

pada Gambar 5.16 dan Gambar 5.17. dengan letak potongan yang sama, yaitu 

potongan I-I pada masing-masing pilar. 
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Gambar 5.16 Elevasi pada potongan I-I pilar Persegi Model Fisik dan Model 

Matematik  

 

 

Gambar 5.17 Elevasi pada potongan I-I pilar lingkaran Model Fisik dan Model 

Matematik  

Potongan I-I merupakan potongan melintang pada hulu pilar. Gambar 5.16 

menunjukkan elevasi dasar saluran pada potongan I-I yang terdapat pada hulu pilar 

persegi dari pemodelan fisik dan juga pemodelan matematik. Didapat dari gambar 

5.16 bahwa perbedaan gerusan yang terjadi pada pemodelan fisik dan pemodelan 

matematik relatif kecil. Gerusan yang terjadi pada potongan I-I pada model fisik 

sebesar 1,0 cm, dan gerusan yang terjadi pada pemodelan matematik pada potongan 

I-I sebesar 1,4 cm. Pada potongan I-I model fisik, juga terjadi sedimentasi sebesar 

0,1 cm. Pemodelan matematik paada potongan I-I mengalami sedimentasi sebesar 

0,7 cm. 
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Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 80% dan model fisik sebesar 57%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar 40% dan model fisik 5,7%. 

Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar (
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 ×

100%),, maka akan didapat gerusan pada model matematik 18% dan model fisik 

13%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik sebesar 9,2% dan model 

fisik 1,3%. 

Pada Gambar 5.17 yaitu potongan I-I model matematik menunjukkan besarnya 

gerusan sebesar 7 cm, padahal gerusan didepan pilar lingkaran pada pemodelan 

fisik hanya sebesar 0,7 cm. Ini terlihar dari grafik pada Gambar 5.17 Pada Gambar 

5.17 di hulu pilar lingkaran juga mengalani sedimentasi, sedimentasi yang terjadi 

pada model fisik sebesar 0,3 cm. Dan sedimensati yang terjadi pada model 

matematik di hulu pilar lingkaran sebesar 0,9 cm. . Perbedaan ini terjadi mungkin 

karena adanya eror pada saat running, sehingga hasilnya melenceng jauh dari 

pemodelan yang dilakukan pada model fisik. 

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 400% dan model fisik sebesar 40%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar 51,4% dan model fisik 

17%. Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 × 100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 

91,8% dan model fisik 9,18%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik 

sebesar 11% dan model fisik 3,9%. 

Jika kita amati, gerusan yang terjadi pada pilar persegi lebih besar dbanding 

dengan pilar lingkaran, itu terjadi karena bentuk dari pilar persegi yang memiliki 

sudut sangat besar, sehingga aliran yang menabrak pilar menyebabkan terjadinya 

turbulensi dan menekan dasar saluran sehingga menbuat gerusan yang semakin 

lama semakin membesar dan melebar kesisi samping pilar. Sedangkan pada pilar 
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berbentuk lingkaran aliran air akan cenderung mengikuti bentuk pilar dan 

turbulensi yang terjadi lebih sedikit dari pada yang terjadi di pilar persegi, sehingga 

gerusan yang terjadi lebih sedikit. 

2. Tinjauan Potongan Pada Tengah Pilar 

 

 

(a)                                                                  (b) 

 

Gambar 5.18 Potongan II-II pada tengah pilar bentuk pilar persegi (a) dan pilar 

lingkaran (b) 
 

 

Gambar 5.19 Elevasi pada potongan II-II pilar persegi simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 
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Gambar 5.20  Elevasi pada potongan II-II pilar lingkaran simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 

 

Selain potongan dari simulasi dengan software iRIC: Nays2DH 1.0 juga 

dilihat potongan model fisik yang dilakukan di laboratorium. Potongan dapat dilihat 

pada Gambar 5.21 dan Gambar 5.22. 

 

 

 

Gambar 5.21  Elevasi pada potongan II-II pilar persegi model fisik. 
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Gambar 5.22  Elevasi pada potongan II-II pilar lingkaran model fisik. 

 

Untuk melihat hasil perbandingan dari pemodelan matematik yang 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan pemodelan fisik, dapat dilihat 

pada Gambar 5.23 dan Gambar 5.24, dengan letak potongan yang sama, yaitu 

potongan II-II pada masing-masing pilar. 

 

 
 

Gambar 5.23 Elevasi pada potongan II-II pilar persegi Model Fisik dan Model 

Matematik  
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Gambar 5.24 Elevasi pada potongan II-II pilar lingkaran Model Fisik dan Model 

Matematik  

Potongan II-II merupakan potongan melintang pada tengah pilar. Gambar 5.23 

menunjukkan elevasi dasar saluran pada potongan II-II yang terdapat pada tengah 

pilar persegi dari pemodelan fisik dan juga pemodelan matematik. Didapat dari 

Gambar 5.23 bahwa perbedaan gerusan yang terjadi pada pemodelan fisik dan 

pemodelan matematik relatif kecil. Gerusan yang terjadi pada potongan II-II pada 

model fisik sebesar 1,3 cm, dan gerusan yang terjadi pada pemodelan matematik 

pada potongan II-II sebesar 1,2 cm. Pada potongan II-II pilar persegi tidak terjadi 

sedimentasi. 

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm , maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 68,5% dan model fisik sebesar 74%. 

Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar (
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 ×

100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 15,7% dan model fisik 

17,1%.  

Pada Gambar 5.24 yaitu potongan II-II pada pilar lingkaran model matematik 

menunjukkan besarnya gerusan sebesar 1,2 cm, dan pada pemodelan fisik, gerusan 

yang terjadi pada tengah pilar sebesar 0,9 cm. Ini terlihat dari grafik pada Gambar 

5.24 perbedaan gerusan dari model fisik dan model matematik tidak begitu besar, 

bahkan dapak dikatakan sama. Pada Gambar 5.24 di tengah pilar lingkaran juga 
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mengalani sedimentasi, sedimentasi yang terjadi pada model fisik sebesar 0,1 cm. 

Pada model matematik di pilar lingkaran tidak terjadi sedimentasi. Karena 

perbedaan sangat kecil dari pemodelan fisik dan pemodelan matematik, sehingga 

bisa dikatakan bahwa keduanya memiliki data yang sama. 

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 68,5% dan model fisik sebesar 51,4%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar % dan model fisik 5,7%. 

Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar (
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 ×

100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 15,7% dan model fisik 

11,8%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik sebesar 0% dan model 

fisik 1,3%. 

Jika diamati, gerusan yang terjadi pada pilar persegi lebih besar dibanding 

dengan pilar lingkaran, itu terjadi karena bentuk dari pilar persegi yang memiliki 

sudut sangat besar, sehingga aliran yang menabrak pilar menyebabkan terjadinya 

turbulensi dan menekan dasar saluran sehingga menbuat gerusan yang semakin 

lama semakin membesar dan melebar kesisi samping pilar. Sedangkan pada pilar 

berbentuk lingkaran aliran air akan cenderung mengikuti bentuk pilar dan 

turbulensi yang terjadi lebih sedikit dari pada yang terjadi di pilar persegi, sehingga 

gerusan yang terjadi lebih sedikit. 

3. Tinjauan Pada Hilir Pilar  1 

 

(a)                                                                  (b) 

Gambar 5.25 Potongan III-III pada hilir pilar bentuk pilar persegi (a) dan pilar 

lingkaran (b) 
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Potongan III-III pada simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0  pilar persegi bisa 

dilihat pada Gambar 5.26 dan pilar lingkaran bisa dilihat pada Gambar 5.27. 

 

 

Gambar 5.26 Elevasi pada potongan III-III pilar persegi simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 

 

 

 

Gambar 5.27  Elevasi pada potongan III-III pilar lingkaran simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 
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Selain potongan dari simulasi dengan software iRIC: Nays2DH 1.0 juga 

dilihat potongan model fisik yang dilakukan di laboratorium. Potongan  III-III 

pemodelan fisik dapat dilihat pada Gambar 5.28 dan Gambar 5.29. 

 

Gambar 5.28  Elevasi pada potongan III-III pilar persegi model fisik. 

 

 

Gambar 5.29  Elevasi pada potongan III-III pilar lingkaran model fisik. 

 

Untuk melihat hasil perbandingan dari pemodelan matematik yang 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan pemodelan fisik, dapat dilihat 
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pada Gambar 5.30 dan Gambar 5.31. dengan letak potongan yang sama, yaitu 

potongan III-III pada masing-masing pilar. 

 

Gambar 5.30 Elevasi pada potongan III-III pilar persegi Model Fisik dan Model 

Matematik 

 

 

Gambar 5.31 Elevasi pada potongan III-III pilar lingkaran Model Fisik dan 

Model Matematik 

 

Didapat dari Gambar 5.30 bahwa perbedaan gerusan yang terjadi pada 

pemodelan fisik dan pemodelan matematik relatif kecil. Gerusan yang terjadi pada 
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potongan III-III pada model fisik sebesar 1,3 cm, dan gerusan yang terjadi pada 

pemodelan matematik pada potongan III-III sebesar 1,3 cm. Artinya gerusan 

yagterjadi pada kedua model memiliki nilai yang sama. Hanya saja, bentuk dari 

gerusan yang berbeda. Model fisik mengalami sedimentasi pada potongan III-III 

sebesar 0,1 cm, sedangkan model matematik tidak mengalami sedimentasi. 

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 74,3% dan model fisik sebesar 74,3%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar 0% dan model fisik 5,7%. 

Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar (
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 ×

100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 17% dan model fisik 

17%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik sebesar 0% dan model 

fisik 1,3%. 

Pada Gambar 5.31 yaitu potongan III-III pada pilar lingkaran model 

matematik menunjukkan besarnya gerusan sebesar 1,0 cm, dan pada pemodelan 

fisik, gerusan yang terjadi pada hilir pilar sebesar1,2 cm. Ini terlihat dari grafik pada 

Gambar 5.31 perbedaan gerusan dari model fisik dan model matematik tidak begitu 

besar. Pada Gambar 5.31 di hilir pilar lingkaran juga mengalani sedimentasi pada 

model fisik, sedimentasi yang terjadi pada model fisik sebesar 0,1 cm. Pada model 

matematik di pilar lingkaran tidak terjadi sedimentasi. Karena perbedaan sangat 

kecil dari pemodelan fisik dan pemodelan matematik, sehingga bisa dikatakan 

bahwa keduanya memiliki data yang sama.  

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 68,5% dan model fisik sebesar 57%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar 0% dan model fisik 5,7%. 

Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar (
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 ×

100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 15,7% dan model fisik 
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13,1%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik sebesar 0% dan model 

fisik 1,3%. 

Gerusan yang terjadi pada pilar persegi lebih besar dibanding dengan pilar 

lingkaran, itu terjadi karena bentuk dari pilar persegi yang memiliki sudut sangat 

besar, sehingga aliran yang menabrak pilar menyebabkan terjadinya turbulensi dan 

membuat gerusan yang semakin lama semakin membesar dan melebar kesisi 

samping pilar. Sedangkan pada pilar berbentuk lingkaran aliran air akan cenderung 

mengikuti bentuk. 

 

4. Tinjauan Pada Hilir Pilar 2 

 

 

(a)           (b) 

Gambar 5.32 Potongan IV-IV pada hilir pilar bentuk pilar persegi (a) dan pilar 

lingkaran (b) 
 

Potongan IV-IV merupakan potongan yang berada di hilir pilar, dengan jarak 

dari pilar sebesar 20-30 cm pada simulasi software iRIC: Nays2DH 1.0. pada 

simulasi fisik, jarak potongan IV-IV sebesar 20 cm dari pilar. Ini dipilih untuk 

melihat bagian hilir dari simulasi, apakah terjadi gerusan atau sedimentasi  pada 

dasar saluran. Untuk melihat hasil dari potongan saluran pada simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0, pilar persegi bisa dilihat pada Gambar 5.33 dan pilar lingkaran 

bisa dilihat pada Gambar 5.34. 
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Gambar 5.33 Elevasi pada potongan IV-IV pilar persegi simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 

 

 

 

Gambar 5.34 Elevasi pada potongan IV-IV pilar lingkaran simulasi software 

iRIC: Nays2DH 1.0 

 

Selain potongan IV-IV dari simulasi dengan software iRIC: Nays2DH 1.0 

juga dilihat potongan model fisik yang dilakukan di laboratorium. Potongan IV-IV 

hasil model laboratorium dapat dilihat pada Gambar 5.35 dan Gambar 5.36. 
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Gambar 5.34 Elevasi pada potongan IV-IV pilar persegi model fisik  

 

 

Gambar 5.36 Elevasi pada potongan IV-IV pilar lingkaran model fisik  

 

Untuk melihat hasil perbandingan dari pemodelan matematik yang 

menggunakan software iRIC: Nays2DH 1.0 dengan pemodelan fisik, dapat dilihat 

pada Gambar 5.37 dan Gambar 5.38, dengan letak potongan yang sama, yaitu 

potongan IV-IV pada masing-masing pilar. 
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Gambar 5.37 Elevasi pada potongan IV-IV pilar persegi Model Fisik dan Model 

Matematik  

 

 

 

Gambar 5.38  Elevasi pada potongan IV-IV pilar lingkaran Model Fisik dan 

Model Matematik 

 

Gambar 5.37 menunjukkan elevasi dasar saluran pada potongan IV-IV yang 

terdapat pada hilir pilar persegi dari pemodelan fisik dan juga pemodelan 

matematik. Didapat dari Gambar 5.37 bahwa perbedaan gerusan yang terjadi pada 

pemodelan fisik dan pemodelan matematik relatif kecil. Gerusan yang terjadi pada 
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potongan IV-IV pada model fisik sebesar 0,5 cm, dan gerusan yang terjadi pada 

pemodelan matematik pada potongan IV-IV sebesar 0,7 cm. Artinya gerusan yang 

terjadi pada kedua model memiliki perbedaan nilai yang kecil. Model fisik 

mengalami sedimentasi pada potongan IV-IV sebesar 0,4 cm, sedangkan model 

matematik mengalami sedimentasi sebesar 0,4 cm. Artinya, besar sedimentasi dari 

kedua model memiliki besar yang sama. 

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 40% dan model fisik sebesar 28%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar 22,8% dan model fisik 

22,8%. Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 × 100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 

9,2% dan model fisik 6,5%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik 

sebesar 5,2% dan model fisik 5,2%. 

Pada Gambar 5.38 yaitu potongan IV-IV pada pilar lingkaran model 

matematik menunjukkan besarnya gerusan sebesar 1,0 cm, dan pada pemodelan 

fisik, gerusan yang terjadi pada tengah pilar sebesar 0,4 cm. Ini terlihat dari grafik 

pada Gambar 5.38 perbedaan gerusan dari model fisik dan model matematik 

sangatterlihat. Pada Gambar 5.37 di hilir pilar lingkaran juga mengalami 

sedimentasi pada model fisik, sedimentasi yang terjadi pada model fisik sebesar 0,2 

cm. Pada model matematik di pilar lingkaran juga terjadi sedimentasi sebesar 0,2 

cm. Perbedaan yang terjadi pada potongan IV-IV dari model fisik dan model 

matematik terjadi pada besar gerusannya, dengan gerusan matematik lebih besar dr 

pada gerusan di model fisik, dengan perbedaan 0,6 cm. 

Jika kedalaman gerusan dibandingkan dengan tinggi air, untuk mendapatkan 

nilai persen gerusan yang terjadi dengan perbandingan tinggi air 

(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑎𝑖𝑟
 × 100%) dengan tinggi air 1,75 cm, maka pada model 

matematik akan didapat besar gerusan 57% dan model fisik sebesar 22,8%. 

Sedimentasi yang terjadi pada model matematik sebesar 11,4% dan model fisik 

11,4%. Sedangkan bila gerusan dibandingkan dengan lebar pilar 
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(
𝐾𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑛

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟
 × 100%), maka akan didapat gerusan pada model matematik 

13,1% dan model fisik 5,2%. Untuk sedimentasinya terjadi pada model matematik 

sebesar 2,6% dan model fisik 2,6%. 

Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan sofware didapat 

sedimentasi dibelakang pilar. Sedimentasi yang terjadi yaitu di tengah saluran yang 

terletak di belakang pilar terjadi sekitar 15 cm setelah pilar.  


