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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Aliran debris dikenal pada sungai-sungai gunung berapi merupakan aliran dari 

campuran air dan sedimen dengan berbagai ukuran. Aliran ini dikenal mempunyai 

kekuatan untuk menghancurkan dan kecepatan alirnya sangat cepat (Kusumobroto, 

2006 dalam Anwar, 2014). 

Aliran ini sangat bersifat abrasif dan memiliki energi impak yang tinggi serta 

dapat membahayakan bangunan-bangunan yang dilaluinya. Banyaknya 

infrastruktur yang dibangun pada daerah sungai dengan pola aliran ini menjadikan 

perlunya penanganan khusus untuk menjaga keamanan struktur yang dibangun 

dengan investasi yang cukup besar.  

Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada akhir 2010 telah menyebabkan 

beberapa sungai sangat potensial untuk menimbulkan aliran lahar, seiring dengan 

banyaknya akumulasi sedimen pada sungai-sungai yang berhulu di wilayah Gunung 

Merapi. Diperkirakan jumlah material yang dilontarkan Merapi ± 140 juta m3. 

Aliran debris yang mengangkut material letusan Merapi memiliki daya rusak tinggi. 

Berbagai fenomena kerusakan sungai serta infrastruktur di sekitarnya (jembatan, 

jalan, pemukiman, dll) yang diakibatkan oleh terjadinya aliran lahar menunjukkan 

tingginya persoalan bencana aliran lahar  untuk kurun waktu yang lama. 

Pasca letusan gunung Merapi 2010, kegagalan struktur pada jembatan sering 

terjadi akibat pengaruh terjangan aliran debris, salah satunya adalah Jembatan 

Pabelan. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada akhir 2010 telah menyebabkan 

beberapa sungai sangat potensial untuk menimbulkan aliran lahar, seiring dengan 

banyaknya akumulasi sedimen pada sungai-sungai yang berhulu di wilayah Gunung 

Merapi. (Yunita, 2011).  

Gerusan lokal adalah proses alam yang dapat mengakibatkan kerusakan pada 

struktur bangunan di daerah aliran air. Penambahan gerusan akan terjadi dimana 

ada perubahan setempat dari geometri sungai seperti karakteristik tanah dasar 

setempat dan adanya halangan pada aliran sungai berupa bangunan sungai. Adanya 

halangan pada alur sungai akan menyebabkan perubahan pola aliran. Perubahan 
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pola aliran tersebut menyebabkan gerusan lokal di sekitar bangunan tersebut. 

Terutama pada bangunan bagian bawah jembatan (pangkal dan pilar jembatan).  

Selain itu, letak posisi dan bentuk pilar juga berpengaruh terhadap gerusan, 

dimana semakin besar bentuk sudut yang terjadi terhadap aliran, maka semakin 

besar kedalaman gerusan yang terjadi disisi pilar. Pilar yang posisinya tidak sejajar 

dengan arah aliran yang datang maka titik gerusan maksimum berpindah dari dari 

depan pilar kesisi samping pilar, gerusan bagian samping pilar menjadi lebih besar 

dibandingkan bagian depan pilar. (Ikhsan dan Hidayat, 2006). 

Ketika aliran pada sungai mendekati pilar, akan terjadi penambahan tekanan 

yang disebabkan naiknya muka air. Akibat pembendungan oleh pilar. Penambahan 

tekanan tersebut menimbulkan terbentuknya aliran kebawah (down-flow) (Rawiyah 

dan Yulistiyanto, 2007). Aliran kebawah ini sampai di dasar akan menggerus dasar 

sungai sehingga terbentuk lubang gerusan. Bersama-sama dengan aliran dari hulu, 

aliran ke bawah tersebut membentuk pusaran aliran yang sering dikenal dengan 

horseshoe vortex (Hoffmans dan Verheij, 1977; Rawiyah dan Yulistiyanto, 2007). 

Horseshoe vortex ini bergerak ke hilir sambil membentuk lubang gerusan dan 

membawa sedimen kehilir. Proses pembentukan gerusan pada seluruh sisi pilar dan 

sisi dalam abutment tersebut bekerja dengan cepat pada mulanya, dan pada saat 

mendekati kesetimbangan, prosesnya menjadi sangat lambat. 

Proses gerusan dan deposisi pada alur sungai, akibat adanya rintangan berupa 

bangunan yang ada di sungai, yang diikuti dengan perubahan pola aliran sungai, 

umumnya disebut gerusan lokal (Breuser dan Raudkivi, 1991) dalam (Rawiyah dan 

Yulistiyanto, 2007). 

Pemberian Sediment feeding adalah suatu metode pemodelan debris yang 

dilakukan dengan menambahkan sejumlah sediment yang terlarut pada waktu dan 

jumlah tertentu untuk mencapai kondisi equilibrium. 
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Gambar 2. 1  Konsep kondisi umum perpindahan dasar sungai (Harsanto, 2012) 

Debit Sediment feeding didistribusikan dari 0 (0%) hingga 1.5 (150%) untuk 

potensi perpindahan sediment dalam keadaan seimbang (qb). dimana qb adalah 

tingkat potensi perpindahan pada kondisi equilibrium yang pergerakan dasarnya 

tersusun sebagai pembawa material. Jadi, pada kondisi qb  bernilai 0% (a) , aliran 

tidak memiliki tingkat beban perpindahan pada dasar sungai atau hanya air bersih. 

pada kondisi qb  bernilai 100%, tingkat beban perpindahan pada dasar sungai sama 

dengan qb. Sedangkan pada kondisi qb  bernilai 150%, tingkat beban perpindahan 

pada dasar sungai lebih besar daripada qb. Sehingga untuk menyamakan volume 

beban perpindahan dasar sungai, potensi perpindahan dasar sungai dalam keadaan 

seimbang, qb yang diberikan pada kondisi hidraulik digunakan untuk penetapan 

volume sediment feeding. (Harsanto, 2012). 

Dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, Penelitian yang akan 

dilakukan ini menitikberatkan pada bagaimana pengaruh debris terhadap gerusan 

lokal yang terjadi disekitar pilar jembatan dengan dilakukannya penambahan 

sediment dengan jumlah dan ukuran yang sama dengan sedimen yang terlarut dalam 

waktu tertentu untuk mencapai titik equilibrium. 


