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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada 

pilar jembatan berntuk persegi dan lingkaran dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan simulasi dengan software iRIC Nays2DH 1.0 didapatkan hasil : 

a. Pada output velocity (m/s) menggunakan skala yang sama antar ke dua pilar 

jembatan, bentuk pilar jembatan yang dengan kecepatan aliran paling kecil di 

daerah sekitar pilar (hulu, sisi kanan, sisi kiri, dan hilir) adalah pilar jembatan 

bentuk lingkaran. Kecepatan tertinggi pada pilar lingkaran sebesar 1,11 m/s 

sedangkan kecepatan tertinggi dari pilar persegi 1,15 m/s. 

b. Pada output arrow velocity (m/s) menggunakan skala yang sama antar ke dua 

bentuk pilar, bentuk pilar jembatan yang memiliki pola aliran yang kecil 

dengan turbulensi di sekitar pilar (hulu, sisi kanan, sisi kiri, dan hilir) adalah 

pilar jembatan bentuk lingkaran.  

c. Pada output  elevation (m) menggunakan skala yang sama antar ke dua pilar 

jembatan, bentuk pilar jembatan yang mempunyai gerusan paling kecil di 

sekitar pilar jembatan (hulu – hilir saluran) adalah pilar jembatan bentuk 

lingkaran. Analisa tersebut diperkuat dengan tinjauan grafik pada potonga II-

II dan III-III melintang. 

2. Berdasarkan hasil perbandingan antara analisa model matematik menggunakan 

software iRIC : Nays2DH 1.0 dengan analisa model fisik didaptkan hasil : 

a. Pada output velocity (m/s) antara model fisik dan model matematik memiliki 

perbedaan yang relatif kecil. Kecepatan tertinggi model matematik pilar 

lingkaran sebesar 1,11 m/s dan pilar persegi 1,15 m/s. Pada model fisik 

kecepatan tertinggi pilar lingkaran 1,065 m/s dan pilar persegi 1,424 m/s. 

b. Pada output arrow velocity (m/s) antara model fisik dan model matematik 

memiliki pola aliran yang relatif sama. 

c. Pada output elevation (m) antara model fisik dan model matematik memiliki 

hasil yang berbeda dan pola gerusan juga berbeda, namun perbedaan dari 

keduanya tidak besar. 
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B. Saran 

Karena penelitian ini merupakan penelitian tahap pertama dalam analisa 

pengaruh aliran debris terhadap gerusan lokal menggunakan software iRIC 

Nays2DH 1.0 dan penelitian tahap pertama dalam membandingkan hasil analisa 

dari simulasi menggunakan software iRIC Nays2DH 1.0 dan model fisik maka ada 

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, diantaranya sebagai berikut :  

1. Membuat grid menjadi lebih kecil sehingga hasil analisis yang didapat lebih 

akurat. 

2. Perlu digunakannya PC dengan kualitas yang lebih baik, sehingga waktu saat 

running menjadi lebih cepat. 

 


