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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penelitian 

Pemeriksaan material dasar  dilakukan di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pasir Yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pasir lolos saringan ASTM no.10 dan tertahan Pada no. 200 dan nilai d50 

diperoleh dari pengujian gradasi butiran. Pasir sebagai material dasar diayak 

terlebih dahulu untuk mendapatkan ukuran butiran yang besarnya relatif merata, 

pemeriksaan ini dilakukan pada sampel sediment yang tertangkap pada saat 

pengujian menggunakan sediment feeding. Hasil analisa gradasi butiran dapat 

dilihat pada tabel 5.1 dan 5.2. 

1. Pilar Kapsul 

Tabel 5. 1  Analisis gradasi butiran sampel 1 

Ayakan 

no. 

Ayakan 

dalam 

(mm) 

Massa 

tertahan 

(g) 

Jumlah massa 

tertahan (g) 

Massa 

tertahan 

(%) 

Massa 

lolos (%) 

No. 10 2,000 0 0 0,00 100,00 

No. 20 0,850 732,1 732,1 53,06 46,94 

No. 30 0,600 413,3 1145,4 83,01 16,99 

No. 40 0,425 84,4 1229,8 89,13 10,87 

No. 50 0,300 39 1268,8 91,96 8,04 

No. 70 0,212 38,1 1306,9 94,72 5,28 

No. 80 0,180 14,4 1321,3 95,76 4,24 

No. 100 0,150 17,3 1338,6 97,01 2,99 

No. 120 0,125 8,5 1347,1 97,63 2,37 

No. 200 0,075 18,5 1365,6 98,97 1,03 

Pan 14,2 1379,8 100,00 0,00 

(Sumber: Hasil Penelitian, 2017) 
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Gambar 5. 1 Gradasi butiran sampel setelah sediment feeding 

2. Pilar Tajam 

Tabel 5. 2 Analisis gradasi butiran sampel 2 

Ayakan 

No. 

Ayakan 

Dalam 

(mm) 

Massa 

Tertahan 

(g) 

Jumlah 

Massa 

Tertahan (g) 

Massa 

Tertahan 

(%) 

Massa 

Lolos 

(%) 

No. 10 2,000 0 0 0,00 100,00 

No. 20 0,850 986,3 986,3 68,11 31,89 

No. 30 0,600 422,3 1408,6 97,27 2,73 

No. 40 0,425 19,4 1428,0 98,61 1,39 

No. 50 0,300 1,7 1429,7 98,73 1,27 

No. 70 0,212 0 1429,7 98,73 1,27 

No. 80 0,180 0 1429,7 98,73 1,27 

No. 100 0,150 2,8 1432,5 98,92 1,08 

No. 120 0,125 1,4 1433,9 99,02 0,98 

No. 200 0,075 4,6 1438,5 99,34 0,66 

Pan 9,6 1448,1 100,00 0,00 

 (Sumber: Hasil Penelitian, 2017) 
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Gambar 5. 2 Gradasi Butiran Sampel Setelah Sediment Feeding 

Analisis gradasi butiran menggunakan 2 sampel pengujian. Hasil analisis 

gradasi butiran dimasukkan dalam bentuk grafik grain diameter (Gambar 5.1 dan 

5.2) yang kemudian dapat diketahui d50. Pada sampel 1 hasil d50  adalah 0,89 mm 

dan nilai d50 pada sampel 2  adalah 1,06 mm sehingga diperoleh nilai rata-rata d50  

yaitu 0,975 mm. 

B. Sediment Feeding 

Jumlah sediment feeding yang diberikan mengacu kepada seberapa banyak 

jumlah sedimen yang tertangkap ketika dilakukan eksperimen tanpa sediment 

feeding. Waktu yang diperlukan untuk melakukan eksperimen di aliran superkritik 

adalah 3 menit, dan dibutuhkan waktu 1 menit untuk aliran agar stabil, oleh karena 

itu, sedimen yang harus ditangkap untuk acuan dan diberikan ketika melakukan 

eksperimen dengan sediment feeding dilakukan pada menit kedua dan 

membutuhkan waktu selama 2 menit (120 detik). Karena tempat yang dipersiapkan 

untuk meletakkan sediment feeding memiliki kapasitas maksimum adalah 800 

gram, maka diambil perkiraan untuk pemberian sediment feeding dilakukan 5 

detik/tempat selama 120 detik. Perhitungan jumlah  sediment feeding untuk setiap 

pilar dilakukan dengan cara seperti dibawah ini: 

1. Pilar kapsul 

a) Sebelum sediment feeding 
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1) Sedimen yang tertangkap pada eksperimen tanpa sediment feeding 

setelah dioven (A). 

A   = 17,9 kg 

  = 17900 gr 

2) Sedimen yang dipersiapkan untuk pelaksanaan dengan sediment 

feeding (B).  

B  = 
𝐴 

𝑡𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥 60 𝑠 
 x 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 

  =  
17,9 𝑘𝑔 

2 𝑥 60 𝑠 
 x 5 s/gelas penabur 

= 0,746 kg 

= 0,75 kg 

= 750 gr/gelas penabur 

3) Jumlah tempat penabur berisi sedimen (X) yang diperlukan: 

 X = 
A

B 
 

  = 
17900 𝑔𝑟𝑎𝑚

750 𝑔𝑟/𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠 penabur
 

  = 23,87 gelas penabur 

  = 24 gelas penabur 

b) Sedimen yang tertangkap setelah sediment feeding (C) 

C  = 15,1 kg 

   =  15100 gr 

2. Pilar tajam 

a) Sebelum Sediment feeding 

1) Sedimen yang tertangkap pada eksperimen tanpa sediment feeding 

setelah dioven (A). 

A = 15,664 kg 

  = 15664 gr 

2) Sedimen yang dipersiapkan untuk pelaksanaan dengan sediment 

feeding (B).  
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B  = 
𝐴 

𝑡𝑟𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥 60 𝑠 
 x 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 

= 
15,664 𝑘𝑔 

2 𝑥 60 𝑠 
 x 5s /gelas penabur 

= 0,653 kg 

= 0,66 kg 

= 660 gr/gelas penabur 

3) Jumlah tempat penabur berisi sedimen (X) yang diperlukan: 

X = 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 5 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 
 

  = 
15664 𝑔𝑟𝑎𝑚

660 𝑔𝑟/tempat penabur
 

  = 23,73 tempat penabur 

  = 24 tempat penabur 

b) Setelah sediment feeding (C) 

C   = 12,3 kg 

  = 12300 gram 

C. Analisis  Pola Gerusan 

Pola gerusan di sekitar pilar berasal dari aliran yang berasal dari hulu yang 

terhalang oleh pilar. Hal ini menyebabkann aliran air terganggu dan menjadi tidak 

stabil sehingga menimbulakan pusaran yang terjadi akibat kecepatan aliran yang 

membentur pilar depan dan menjadi gaya tekan di sekitar pilar. Gaya tekan ini 

mengakibatkan terjadinya aliran bawah (down flow) yang dapat mengikis dasar 

saluran, yang akan menimbulkan gerusan di sekitar pilar. 
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1. Pilar Kapsul 

 
Gambar 5. 3 Kondisi satu hari setelah running tanpa sedimen feeding 

pada pilar pilar kapsul 

 
Gambar 5. 4 Kondisi setelah running dengan sedimen feeding pada 

pilar kapsul 

Pada kondisi running tanpa menggunakan sediment feeding atau dengan 

menggunakan sediment feeding tampak perbedaan diantara keduanya, pada 

bagian A,B, dan C terjadi gerusan yang semakin dalam pada kondisi dengan 

sediment feeding dibandingkan pada bagian-bagian ketika running tanpa 

sediment feeding. Sedangkan pada bagian D,E, dan F terjadi sedimentasi 

pada kondisi dengan sediment feeding karena pada bagian ketika running 

tanpa sediment feeding pada bagian-bagian tersebut terjadi gerusan. 2 

gambar diatas adalah bagian perbedaan yang hanya dapat tampak secara 

visual, untuk mengetahui perbedaan yang lebih mendetail pada kondisi 

running tanpa  menggunakan sediment feeding dan dengan menggunakan 
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sediment feeding adalah dengan membandingkan elevasi pada dasar saluran 

pada kondisi normal, setelah running tanpa sediment feeding dan setelah 

running dengan sediment feeding yang didapat dari pengukuran 

menggunakan point gauge. Pada pembahasan kali ini, ditinjau pada 4 

bagian, yaitu pada 3 cm sebelum pilar (I-I), pada bagian hulu pilar yang 

berjarak 7 cm di bagian pilar (II-II), pada jarak 7 cm di bagian hilir setelah 

pilar (III-III) dan pada jarak 23 cm di bagian hilir setelah pilar (IV-IV). 

 
Gambar 5. 5 Pembagian tinjauan gerusan yang terjadi dilihat dari tampak 

atas setelah running tanpa sediment feeding untuk pilar kapsul 

 
Gambar 5. 6 Pembagian tinjauan gerusan yang terjadi dilihat dari tampak 

atas setelah running dengan sediment feeding untuk pilar kapsul 

I-I 

I-I II-II III-III IV-IV 

II-II III-III

 
 

IV-IV 
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Gambar 5. 7 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar kapsul 

pada potongan I-I 

Potongan I-I menunjukan pola gerusan pada awal terjadinya gerusan di 

bagian hulu pilar yang berjarak 3 cm sebelum pilar. Jika dilihat data elevasi 

pengujian yang dilakukan pada saat pengujian tanpa menggunakan sediment 

feeding pada jarak yang sama,dapat dilihat bahwa terjadi gerusan 

maksimum sebesar 0,6 cm dan timbunan maksimum sebesar 1 cm. jika 

dilihat pada data awal sebelum dilakukannya pengujian, dimana ketebalan 

sediment sebesar 10 cm, dapat diketahui bahwa gerusan maksimum yang 

terjadi apabila tidak menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah 

sebesar 1,7 cm. hal ini berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup 

efektif untuk meminimalisir gerusan pada bagian 3 cm sebelum pilar.  

 
Gambar 5. 8 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar kapsul 

pada potongan II-II 

P
il

ar
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Potongan II-II menunjukan pola gerusan pada bagian hulu pilar yang 

berjarak 7 cm di bagian pilar. Jika dilihat data elevasi pengujian yang 

dilakukan pada saat pengujian tanpa menggunakan sediment feeding pada 

jarak yang sama, dapat dilihat bahwa terjadi gerusan maksimum sebesar 1,5 

cm dan timbunan maksimum sebesar 1,2 cm. jika dilihat pada data awal 

sebelum dilakukannya pengujian, dimana ketebalan sediment sebesar 10 

cm, dapat diketahui bahwa gerusan maksimum yang terjadi apabila tidak 

menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah sebesar 3,2 cm. hal ini 

berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup efektif untuk 

meminimalisir gerusan pada bagian 7 cm pada pilar dari bagian hulu. 

 
Gambar 5. 9 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar kapsul 

pada potongan III-III 

Potongan III-III menunjukan pola gerusan yang berjarak 7 cm di bagian 

hilir setelah pilar. Jika dilihat data elevasi pengujian yang dilakukan pada 

saat pengujian tanpa menggunakan sediment feeding pada jarak yang sama, 

dapat dilihat bahwa terjadi gerusan maksimum sebesar 1,2 cm dan timbunan 

maksimum sebesar 1,7 cm. jika dilihat pada data awal sebelum 

dilakukannya pengujian, dimana ketebalan sediment sebesar 10 cm, dapat 

diketahui bahwa gerusan maksimum yang terjadi apabila tidak 

menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah sebesar 2,6 cm. hal ini 

berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup efektif untuk 

meminimalisir gerusan pada bagian hilir 7 cm sesudah pilar. 
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Gambar 5. 10 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar kapsul 

pada potongan IV-IV 

Potongan IV-IV menunjukan pola gerusan yang berjarak 23 cm di 

bagian hilir setelah pilar. Jika dilihat data elevasi pengujian yang dilakukan 

pada saat pengujian tanpa menggunakan sediment feeding pada jarak yang 

sama, dapat dilihat bahwa terjadi gerusan maksimum sebesar 1 cm dan 

timbunan maksimum sebesar 0,3 cm. jika dilihat pada data awal sebelum 

dilakukannya pengujian, dimana ketebalan sediment sebesar 10 cm, dapat 

diketahui bahwa gerusan maksimum yang terjadi apabila tidak 

menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah sebesar 1,7 cm. hal ini 

berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup efektif untuk 

meminimalisir gerusan pada bagian hilir 23 cm sesudah pilar. 

Jika dibandingkan dengan kedalaman aliran rata-rata sebesar 1,75 cm, 

hasil sedimentasi dan gerusan yang terjadi ketika pengujian dengan 

sediment feeding pada bagian awal gerusan (I-I) dan akhir gerusan (II-II), 

diketahui bahwa kedalaman gerusan dan sedimentasi yang terjadi lebih kecil 

daripada kedalaman aliran rata-rata. Sedangkan ketika pengujian tanpa 

sediment feeding, kedalaman gerusan yang terjadi hampir sama dengan 

kedalaman aliran rata-rata. Namun, untuk hasil sedimentasi dan gerusan 

yang terjadi ketika pengujian dengan sediment feeding pada bagian tengah 

gerusan (III-III) dan (IV-IV), dapat diketahui bahwa kedalaman gerusan dan 
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sedimentasi yang terjadi hampir mendekati kedalaman aliran rata-rata. 

Sedangkan ketika pengujian tanpa sediment feeding, kedalaman gerusan 

yang terjadi lebih besar daripada kedalaman aliran rata-rata. Untuk lebih 

jelas, hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel 5.3 

Tabel 5. 3 Perbandingan gerusan dan sedimentasi yang terjadi dengan 

kedalaman aliran rata-rata pilar kapsul. 

Kondisi Dengan sediment Feeding 

Tanpa sediment 

Feeding 

Kedalaman 

aliran rata-rata 

(cm) Gerusan 

(cm) 

Sedimentasi 

(cm)  
Gerusan (cm) 

I-I 0,6 1 1,7 1,75 

II-II 1,5 1,2 3,2 1,75 

III-III 1,2 1,7 2,6 1,75 

IV-IV 1 0,3 1,7 1,75 

 (Sumber : Hasil Analisis, 2017) 

 
Gambar 5. 11 Kontur elevasi dasar disekitar pilar kapsul 

Gambar 5.11 adalah hasil data pengukuran menggunakan point 

gauge yang diolah menggunakan Surface water Modelling System (SMS). 

Data yang didapat menghasilkan bentuk dan elevasi dari permukaan yang 

terjadi menggunakan skala warna. Jika dilihat, ketinggian elevasi dasar 

dari elevasi tetinggi dengan warna biru yang mendeskripsikan elevasi 
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sebesar 98 mm sampai elevasi terendah dengan warna merah yang 

mendeskripsikan kedalaman gerusan sebesar 54 mm. Elevasi awal dasar  

saluran ditunjukkan dengan warna biru  sebesar 94,6 mm terdapat 

disepanjang hulu dan hilir saluran. Elevasi dasar saluran mulai terlihat 

berubah ketika mendekati halangan berupa pilar jembatan. Perubahan 

tersebut terlihat di sekitar hulu pilar  elevasi dasar semakin dalam sampai 

tepat berada di sisi kiri dan kanan pilar kapsul yang ditandai dengan warna 

merah menunjukkan elevasi dasar dengan kedalaman 55,5 mm. Daerah 

pengaruh gerusan juga terlihat mendekati tebing saluran, semakin menuju 

ke tebing saluran elevasi mengalami kenaikan yang ditunjukkan dengan 

warna kuning dan hijau. Elevasi dasar saluran  mulai mengalami kenaikan  

ketika menuju bagian hilir. Terdapat pula daerah pengaruh gerusan berupa 

timbunan dengan elevasi dasar sebesar 94,3 mm. 

2. Pilar tajam 

 

Gambar 5. 12 Kondisi satu hari setelah running tanpa sedimen feeding 

pada pilar pilar tajam 

A 

B 

C 

D 

E 
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Gambar 5. 13 Kondisi setelah running dengan sedimen feeding pada pilar 

tajam 

Pada kondisi running tanpa menggunakan sediment feeding atau dengan 

menggunakan sediment feeding tampak perbedaan diantara keduanya, pada 

bagian B,C,D dan E terjadi gerusan yang semakin dalam pada kondisi 

dengan sediment feeding dibandingkan pada bagian-bagian ketika running 

tanpa sediment feeding. Sedangkan pada bagian A terjadi sedimentasi pada 

kondisi dengan sediment feeding karena pada bagian ketika running tanpa 

sediment feeding pada bagian-bagian tersebut terjadi gerusan. 2 gambar 

diatas adalah bagian perbedaan yang hanya dapat tampak secara visual, 

untuk mengetahui perbedaan yang lebih mendetail pada kondisi running 

tanpa  menggunakan sediment feeding dan dengan menggunakan sediment 

feeding adalah dengan membandingkan elevasi pada dasar saluran pada 

kondisi normal, setelah running tanpa sediment feeding dan setelah running 

dengan sediment feeding yang didapat dari pengukuran menggunakan point 

gauge. Pada pembahasan kali ini, ditinjau pada 4 bagian, yaitu pada 5 cm 

sebelum pilar (I-I), pada bagian hulu pilar yang berjarak 5 cm di bagian pilar 

(II-II), pada jarak 7 cm di bagian hilir setelah pilar (III-III) dan pada jarak 

31 cm di bagian hilir setelah pilar (IV-IV). 

A 

B 

C 

D 

E 
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Gambar 5. 14 Pembagian tinjauan gerusan yang terjadi dilihat dari tampak 

atas setelah running tanpa sediment feeding untuk pilar kapsul 

 

Gambar 5. 15 Pembagian tinjauan gerusan yang terjadi dilihat dari tampak 

atas setelah running dengan sediment feeding untuk pilar kapsul 

I-I II-II III-III IV-IV 

I-I II-II III-III IV-IV 
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Gambar 5. 16 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar tajam 

pada potongan I-I 

Potongan ini merupakan potongan melintang saluran. Gambar 5.16 

potongan I-I menunjukan pola gerusan pada awal terjadinya gerusan di 

bagian hulu pilar yang berjarak 5 cm sebelum pilar. Jika dilihat data elevasi 

pengujian yang dilakukan pada saat pengujian tanpa menggunakan sediment 

feeding pada jarak yang sama,dapat dilihat bahwa terjadi gerusan 

maksimum sebesar 0,3 cm dan timbunan maksimum sebesar 0,7 cm. jika 

dilihat pada data awal sebelum dilakukannya pengujian, dimana ketebalan 

sediment sebesar 10 cm, dapat diketahui bahwa gerusan maksimum yang 

terjadi apabila tidak menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah 

sebesar 1,2 cm. hal ini berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup 

efektif untuk meminimalisir gerusan pada bagian 5 cm sebelum pilar. 
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Gambar 5. 17 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar tajam 

pada potongan II-II 

Potongan ini merupakan potongan melintang saluran. Gambar 5.17 

potongan II-II menunjukan pola gerusan pada bagian hulu pilar yang 

berjarak 5 cm di bagian pilar. Jika dilihat data elevasi pengujian yang 

dilakukan pada saat pengujian tanpa menggunakan sediment feeding pada 

jarak yang sama, dapat dilihat bahwa terjadi gerusan maksimum sebesar 0,9 

cm dan timbunan maksimum sebesar 0,9 cm. jika dilihat pada data awal 

sebelum dilakukannya pengujian, dimana ketebalan sediment sebesar 10 

cm, dapat diketahui bahwa gerusan maksimum yang terjadi apabila tidak 

menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah sebesar 3,7 cm. hal ini 

berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup efektif untuk 

meminimalisir gerusan pada bagian 5 cm pada pilar dari bagian hulu. 
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Gambar 5. 18 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar tajam 

pada potongan III-III 

Potongan ini merupakan potongan melintang saluran. Gambar 5.18 

potongan III-III menunjukan pola gerusan yang berjarak 7 cm di bagian hilir 

setelah pilar. Jika dilihat data elevasi pengujian yang dilakukan pada saat 

pengujian tanpa menggunakan sediment feeding pada jarak yang sama, 

dapat dilihat bahwa terjadi gerusan maksimum sebesar 0,8 cm dan timbunan 

maksimum sebesar 0,4 cm. jika dilihat pada data awal sebelum 

dilakukannya pengujian, dimana ketebalan sediment sebesar 10 cm, dapat 

diketahui bahwa gerusan maksimum yang terjadi apabila tidak 

menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah sebesar 1,6 cm. hal ini 

berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup efektif untuk 

meminimalisir gerusan pada bagian yang berjarak 7 cm di bagian hilir 

setelah pilar. 
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Gambar 5. 19 Grafik elevasi dasar saluran dan pola gerusan pilar tajam 

pada potongan IV-IV 

Potongan ini merupakan potongan melintang saluran. Gambar 5.19 

potongan IV-IV menunjukan pola gerusan yang berjarak 31 cm di bagian 

hilir setelah pilar. Jika dilihat data elevasi pengujian yang dilakukan pada 

saat pengujian tanpa menggunakan sediment feeding pada jarak yang sama, 

dapat dilihat bahwa terjadi gerusan maksimum sebesar 0,7 cm dan timbunan 

maksimum sebesar 0,4 cm. jika dilihat pada data awal sebelum 

dilakukannya pengujian, dimana ketebalan sediment sebesar 10 cm, dapat 

diketahui bahwa gerusan maksimum yang terjadi apabila tidak 

menggunakan sediment feeding pada titik ini adalah sebesar 1,5 cm. hal ini 

berarti bahwa pemberian sediment feeding cukup efektif untuk 

meminimalisir gerusan pada bagian yang berjarak 31 cm di bagian hilir 

setelah pilar. 

Jika dibandingkan dengan kedalaman aliran rata-rata sebesar 1,75 cm, 

hasil sedimentasi dan gerusan yang terjadi ketika pengujian dengan 

sediment feeding pada bagian awal gerusan (I-I) dan akhir gerusan (II-II), 

dapat diketahui bahwa kedalaman gerusan dan sedimentasi yang terjadi 

lebih kecil daripada kedalaman aliran rata-rata. Sedangkan ketika pengujian 

tanpa sediment feeding, kedalaman gerusan yang terjadi hampir mendekati 

kedalaman aliran rata-rata. Namun, untuk hasil sedimentasi dan gerusan 
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yang terjadi ketika pengujian dengan sediment feeding pada bagian tengah 

gerusan (III-III) dan (IV-IV), dapat diketahui bahwa kedalaman gerusan dan 

sedimentasi yang terjadi lebih kecil dari kedalaman aliran rata-rata. 

Sedangkan ketika pengujian tanpa sediment feeding, kedalaman gerusan 

yang terjadi lebih besar daripada kedalaman aliran rata-rata. Untuk lebih 

jelas, hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel 5.4 

Tabel 5. 4 Perbandingan gerusan dan sedimentasi yang terjadi dengan 

kedalaman aliran rata-rata pilar tajam 

Kondisi 
Dengan sediment Feeding 

Tanpa sediment 

Feeding 
Kedalaman 

aliran rata-rata 

(cm) 
Gerusan 

(cm) 

Sedimentasi 

(cm)  
Gerusan (cm) 

I-I 0,3 0,7 1,2 1,75 

II-II 0,9 0,9 3,7 1,75 

III-III 0,8 0,4 1,6 1,75 

IV-IV 0,7 0,4 1,5 1,75 

(Sumber : Hasil Analisis, 2017) 

 

Gambar 5. 20 Kontur elevasi dasar disekitar pilar tajam 

Gambar 5.20 adalah hasil data pengukuran menggunakan point 

gauge yang diolah menggunakan Surface water Modelling System (SMS). 

Data yang didapat menghasilkan bentuk dan elevasi dari permukaan yang 
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terjadi dengan skala warna. Jika dilihat, menggunakan skala warna. 

ketinggian elevasi dasar dari elevasi tetinggi dengan warna biru yang 

mendeskripsikan bahwa ketinggian elevasi sebesar 97 mm sampai warna 

merah yang mendeskripsikan ketinggian elevasi 62 mm. Elevasi awal 

dasar  saluran ditunjukkan dengan warna biru  sebesar 93,7 mm terdapat 

disepanjang hulu dan hilir saluran. Elevasi dasar saluran mulai terlihat 

berubah ketika mendekati halangan berupa pilar jembatan. Perubahan 

tersebut terlihat di sekitar hulu pilar  elevasi dasar semakin dalam sampai 

tepat berada di sisi kiri dan kanan pilar kapsul yang ditandai dengan warna 

merah menunjukkan elevasi dasar dengan kedalaman 63 mm. Daerah 

pengaruh gerusan juga terlihat mendekati tebing saluran, semakin menuju 

ke tebing saluran elevasi mengalami kenaikan yang ditunjukkan dengan 

warna biru muda dan hijau. Elevasi dasar saluran  mulai mengalami 

kenaikan  ketika menuju bagian hilir. Terdapat pula daerah pengaruh 

gerusan berupa timbunan dengan elevasi dasar sebesar 90.46 mm. 

D. Analisis Pola Aliran 

Pola aliran mengalir dari hulu menuju ke hilir saluran, dalam teori hidraulika 

air akan mengalir dari daerah yang memiliki tekanan yang tinggi menuju ke 

tekanan yang rendah.Tetapi, pola atau arah aliran bias saja berbelok apabila 

adanya perubahan morfologi penampang  saluran seperti adanya pilar jembatan. 

Pola aliran berpengaruh untuk mengetahui jenis  belokan aliran yang terjadi 

pada saat menabrak pilar jembatan. Hal tersebut juga berhubungan dengan 

turbulensi aliran yang akan memengaruhi kedalaman dan pola gerusan yang 

terjadi. Pola aliran dapat dianalisis dengan menggunakan sediment tracking. 

Sediment tracking tersebut akan mengalir sesuai arah aliran yang terjadi. Hal 

tersebut diamati secara visual menggunakan kamera yang diletakkan tepat di 

atas saluran. 
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1. Pilar Kapsul 

 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 



61 

 

 
(d) 

 
(e) 

Gambar 5. 21 Pola aliran dari hulu sampai hilir pilar 

Gambar 5.21 bagian (a), (b), (c), (d) dan (e) menunjukkan kondisi pola 

aliran dari hulu pilar sampai ke hilir pilar. Terlihat bahwa pada bagian hulu 

pola aliran masih stabil, semakin menuju ke sekitar pilar pola aliran mulai 

tidak stabil karena aliran terganggu akibat adanya penyempitan saluran 

akibat terhalang pilar. Arah aliran cenderung mengikuti bentuk pilar. Pada 

sekitar pilar kapsul pola aliran menuju kiri dan kanan pilar mengikuti bentuk 

pilar. Kecepatan pada daerah tersebut juga tidak stabil. Namun, semakin 

kearah hilir pola aliran mulai stabil karena telah menjauhi daerah pilar.  Pola 

aliran yang terjadi akan berkembang sesuai mekanisme lubang gerusan yang 

terjadi di daerah sekitar pilar. Bentuk arus yang berbeda juga akan 

menyebabkan adanya gerusan di sekitar pilar. 
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2. Pilar Tajam 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 



63 

 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Gambar 5. 22 Pola aliran dari hulu sampai hilir pilar 

Gambar 5.22 bagian (a), (b), (c), (d),(e) dan (f) menunjukkan kondisi 

pola aliran dari hulu pilar sampai ke hilir pilar. Terlihat bahwa pada bagian 

hulu pola aliran masih stabil, semakin menuju ke sekitar pilar pola aliran 

mulai tidak stabil karena aliran terganggu akibat adanya penyempitan 
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saluran akibat terhalang pilar. Arah aliran cenderung mengikuti bentuk 

pilar. Pada sekitar pilar tajam pola aliran menuju kiri dan kanan pilar 

mengikuti bentuk pilar. Kecepatan pada daerah tersebut juga tidak stabil. 

Namun, semakin kea rah hilir pola aliran mulai stabil karena telah menjauhi 

daerah pilar.  Pola aliran yang terjadi akan berkembang sesuai mekanisme 

lubang gerusan yang terjadi di daerah sekitar pilar. Bentuk arus yang 

berbeda juga akan menyebabkan adanya gerusan di sekitar pilar. 

E. Analisis Kecepatan Aliran 

1. Pilar Kapsul 

 

Gambar 5. 23 Pola aliran di sekitar pilar kapsul dengan sediment feeding  

 

Gambar 5. 24 Pola aliran di sekitar pilar kapsul tanpa sediment feeding 

Skala 1:1 

t = 0,333 

s 

t = 0,141 s 

Skala 1:2 
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Tabel 5. 5 Kecepatan aliran di sekitar pilar kapsul dengan sediment feeding  

Titik x y 
Jarak x 

(cm) 

Jarak y 

(cm) 

Perpindahan 

(cm) 

V 

(cm/s) 

V 

(m/s) 

1 1.5 1.5 19 2 19.10 57.32 0.57 

  20.5 3.5           

2 1.5 0.5 23 2 23.09 69.27 0.69 

  24.5 2.5           

3 1.5 0.5 22 1 22.02 66.07 0.66 

  23.5 1.5           

4 1.5 1.5 18.5 4.5 19.04 57.12 0.57 

  20 6           

5 1 1 13.5 6.5 14.98 44.95 0.45 

  14.5 7.5           

6 2 6 18 4.5 18.55 55.67 0.56 

  20 1.5           

7 1 3.5 15.5 3 15.79 47.37 0.47 

  16.5 0.5           

8 1.5 4.5 21 4 21.38 64.14 0.64 

  22.5 0.5           

9 1.5 1 28 0.5 28.00 84.02 0.84 

  29.5 0.5           

10 2.5 2.5 27 1 27.02 81.06 0.81 

  29.5 1.5           

11 1.5 1.5 30 0 30.00 90.01 0.90 

  31.5 1.5           

12 1.5 3.5 29 2 29.069 87.22 0.87 

  30.5 1.5           

13 1.5 1.5 26 0 26.00 78.01 0.78 

  27.5 1.5           

 (Sumber: hasil perhitungan, 2017) 

Skala Ukuran Kecepatan  Aliran  

Dengan Sediment Feeding 

90,01 cm/s 

 
87,22 cm/s 

 
69,27 cm/s 

 
44.95 cm/s 

 
 

 

 

Skala Ukuran Kecepatan  Aliran  

Tanpa Sediment Feeding 

67,54 cm/s 

 
57,31 cm/s 

 
36,25 cm/s 
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Tabel 5. 6 Kecepatan aliran di sekitar pilar kapsul tanpa sediment feeding 

 

Titik x y 
jarak x 

(cm) 

jarak y 

(cm) 

Perpindahan 

(cm) 
V (cm/s) V (m/s) 

1 
0 3 

8 0,5 8,0156 56,9830 0,5698 
8 3,5 

2 
0 5 

8 0,5 8,0156 56,9830 0,5698 
8 5,5 

3 
0 8 

7,5 0,5 7,5166 53,4359 0,5344 
7,5 7,5 

4 
0 12 

7 0,5 7,0178 49,8898 0,4989 
7 11,5 

5 
0,5 13,5 

7,5 0,5 7,5166 53,4359 0,5344 
8 14 

6 
0,5 15,5 

7,5 0,5 7,5166 53,4359 0,5344 
8 15 

7 
0 17 

8 1 8,0623 57,3146 0,5731 
8 16 

8 
0 17,5 

7 1 7,0711 50,2683 0,5027 
7 16,5 

9 
0 18 

8 0 8,0000 56,8720 0,5687 
8 18 

10 
0 24 

5 1 5,0990 36,2490 0,3625 
5 25 

11 
0 26 

7,5 0 7,5000 53,3175 0,5332 
7,5 26 

12 
0,5 29 

8 1 8,0623 57,3146 0,5731 
8,5 28 

13 
0,5 29,5 

7,5 0,5 7,5166 53,4359 0,5344 
8 30 

14 
0,5 35 

7 1,5 7,1589 50,8927 0,5089 
7,5 33,5 

15 
0 37 

7 0,5 7,0178 49,8898 0,4989 
7 36,5 

16 
0,5 37,5 

7 1 7,0711 50,2683 0,5027 
7,5 36,5 

17 
0 39 

7 1 7,0711 50,2683 0,5027 
7 38 

18 
0,5 42 

7,5 1 7,5664 53,7894 0,5379 
8 41 

19 
0,5 36,5 

5,5 0,5 5,5227 39,2608 0,3926 
6 36 
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Titik x y 
jarak x 

(cm) 

jarak y 

(cm) 

Perpindahan 

(cm) 
V (cm/s) V (m/s) 

20 
0 5,5 

9,5 0 9,5000 67,5355 0,6754 
9,5 5,5 

21 
0 2 

6 0,5 6,0208 42,8019 0,4280 
6 1,5 

22 
0 15,5 

7 0,5 7,0178 49,8898 0,4989 
7 16 

23 
0,5 30 

5,5 1 5,5902 39,7405 0,3974 
6 31 

24 
0,5 44 

5,5 0,5 5,5227 39,2608 0,3926 
6 43,5 

(Sumber: hasil perhitungan, 2017) 

Dilihat pada tabel 5.5 dan 5.6, diketahui bahwa kecepatan tertinggi 

untuk pilar kapsul pada pengujian dengan sediment feeding adalah sebesar 

0,9 m/s dan kecepatan tertinggi untuk pilar kapsul pada pengujian tanpa 

sediment feeding adalah sebesar 0,68 m/s, jika dilihat letak kecepatan aliran 

tertinggi pada gambar 5.23 dan 5.24, kedua aliran tersebut berada ditempat 

yang tidak terpengaruh atau menabrak pilar. Sedangkan untuk kecepatan 

terendah untuk pilar kapsul pada pengujian dengan sediment feeding adalah 

sebesar 0,45 m/s dan kecepatan terendah untuk pilar kapsul pada pengujian 

tanpa sediment feeding adalah sebesar 0,36 m/s, jika dilihat letak kecepatan 

aliran terendah pada gambar 5.23 dan 5.24, keduanya berada ditempat 

dimana aliran menabrak pilar. Dan jika dilihat dari nilai kecepatan,  

kecepatan pada pengujian dengan sediment feeding lebih besar daripada 

pengujian tanpa sediment feeding. 
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Tabel 5. 7 Kecepatan kritik butir material dasar di pilar kapsul dengan 

sediment feeding 

No 
Kedalaman 

Aliran(h), (m) 

Gaya Gravitasi(g), 

(m/s2) 
 Slope (S) Ucr(m/s) Keterangan 

1 0.020 9.81 0.0358 0.083 bergerak 

2 0.021 9.81 0.0358 0.086 bergerak 

3 0.031 9.81 0.0358 0.104 bergerak 

4 0.045 9.81 0.0358 0.126 bergerak 

5 0.031 9.81 0.0358 0.104 bergerak 

6 0.035 9.81 0.0358 0.111 bergerak 

7 0.025 9.81 0.0358 0.093 bergerak 

8 0.041 9.81 0.0358 0.119 bergerak 

9 0.025 9.81 0.0358 0.094 bergerak 

10 0.020 9.81 0.0358 0.084 bergerak 

11 0.043 9.81 0.0358 0.122 bergerak 

12 0.038 9.81 0.0358 0.116 bergerak 

13 0.020 9.81 0.0358 0.085 bergerak 

 (Sumber: hasil perhitungan, 2017) 
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Tabel 5. 8 Kecepatan kritik butir material dasar di pilar kapsul tanpa 

sediment feeding 

No 

Kedalaman 

Aliran(h), 

(m) 

Gaya 

Gravitasi(g), 

(m/s2) 

Slope (S) 
Ucr 

(m/s) 
Keterangan 

1 0,0588 9,81 0,0358 0,143642 Bergerak 

2 0,0493 9,81 0,0358 0,131516 Bergerak 

3 0,0543 9,81 0,0358 0,138031 Bergerak 

4 0,0540 9,81 0,0358 0,137712 Bergerak 

5 0,0505 9,81 0,0358 0,133175 Bergerak 

6 0,0565 9,81 0,0358 0,140864 Bergerak 

7 0,0440 9,81 0,0358 0,124309 Bergerak 

8 0,0470 9,81 0,0358 0,128477 Bergerak 

9 0,0450 9,81 0,0358 0,125714 Bergerak 

10 0,0385 9,81 0,0358 0,116280 Bergerak 

11 0,0480 9,81 0,0358 0,129836 Bergerak 

12 0,0385 9,81 0,0358 0,116280 Bergerak 

13 0,0495 9,81 0,0358 0,131850 Bergerak 

14 0,0515 9,81 0,0358 0,134487 Bergerak 

15 0,0448 9,81 0,0358 0,125364 Bergerak 

16 0,0470 9,81 0,0358 0,128477 Bergerak 

17 0,0440 9,81 0,0358 0,124309 Bergerak 

18 0,0505 9,81 0,0358 0,133175 Bergerak 

19 0,0443 9,81 0,0358 0,124662 Bergerak 

20 0,0473 9,81 0,0358 0,128818 Bergerak 

21 0,0175 9,81 0,0358 0,078396 Bergerak 

22 0,0175 9,81 0,0358 0,078396 Bergerak 

23 0,0175 9,81 0,0358 0,078396 Bergerak 

24 0,0175 9,81 0,0358 0,078396 Bergerak 

(Sumber: hasil perhitungan, 2017) 



70 

 

Hasil perhitungan yang ada tabel 5.8 dan 5.9 dimasukkan kedalam 

diagram shield untuk mengetahui apakah partikel yang diamati merupakan 

partikel bergerak yang membawa sedimen atau tidak. 

 
Gambar 5. 25 Diagram shields dengan sediment feeding 

 
Gambar 5. 26 Diagram shields tanpa sediment feeding 

Dilihat pada gambar 5.25 dan 5.26, diketahui bahwa kecepatan kritik  

untuk pilar kapsul pada pengujian dengan sediment feeding dan pada 

pengujian tanpa sediment feeding menunjukkan bahwa semua sedimen yang 

ditinjau bergerak. Untuk kecepatan kritik tertinggi pada pengujian pilar 

kapsul dengan sediment feeding adalah 0,126 m/s dan kecepatan kritik 

tertinggi pada pengujian pilar kapsul tanpa sediment feeding adalah 0,144 

m/s. 
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2. Pilar Tajam 

 

Gambar 5. 27 Pola aliran di sekitar pilar tajam dengan sediment feeding 

 

Gambar 5. 28 Pola aliran di sekitar pilar tajam tanpa sediment feeding 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 1:2 

Skala Ukuran Kecepatan Aliran Dengan 

Sediment Feeding: 

 88,30 cm/s 

 
78,75 cm/s 

 
65,48 cm/s 

 
    

t = 0.153 s 

Skala 1:2 

t = 0,142 s 

Skala Ukuran Kecepatan Aliran Tanpa 

Sediment Feeding: 

 84,67 cm/s 

 
77,86 cm/s 

 
42,44 cm/s 
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Tabel 5. 9 Kecepatan aliran di sekitar pilar tajam dengan sediment feeding 

Titik x y 
Jarak x 

(cm) 

Jarak y 

(cm) 

Perpindahan 

(cm) 

V 

(cm/s) 

V 

(m/s) 

1 2 2.5 11 0.5 11.01 72.02 0.72 

  13 3           

2 1.5 2 11.5 1.5 11.60 75.85 0.76 

  13 0.5           

3 2 2 13 1 13.04 85.27 0.85 

  15 3           

4 1 2 12 1 12.04 78.75 0.79 

  13 3           

5 1.5 2 11.5 1 11.54 75.50 0.75 

  13 3           

6 1 1 10 4.5 10.97 71.72 0.72 

  11 5.5           

7 2 1 10 2 10.20 66.70 0.67 

  12 3           

8 2.5 2.5 10.5 0.5 10.51 68.75 0.69 

  13 2           

9 3 1.5 10 0.5 10.01 65.48 0.65 

  13 1           

10 1.5 1.5 10 0.5 10.01 65.48 0.65 

  11.5 1           

11 2 1 11.5 1 11.54 75.50 0.75 

  13.5 2           

12 1.5 1 11.5 0.5 11.51 75.28 0.75 

  13 1.5           

13 1.5 3 13.5 0 13.50 88.29 0.88 

  15 3           

14 2.5 1 12.5 0 12.50 81.75 0.82 

  15 1           

(Sumber: hasil perhitungan, 2017) 
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Tabel 5. 10 Kecepatan aliran di sekitar pilar tajam tanpa sediment feeding 

Titik x y 
jarak x 

(cm) 

jarak y 

(cm) 

Perpindahan 

(cm) 

V 

(cm/s) 

V 

(m/s) 

1 
0 3 

11 1 11,0454 77,8655 0,7787 
11 2 

2 
0 10 

11,5 0,5 11,5109 81,1471 0,8115 
11,5 9,5 

3 
0,5 9,5 

12 0,5 12,0104 84,6687 0,8467 
12,5 9 

4 
0,5 17 

10,5 1 10,5475 74,3558 0,7436 
11 16 

5 
0,5 22 

10 0,5 10,0125 70,5841 0,7058 
10,5 21,5 

6 
0,5 22,5 

10 0,5 10,0125 70,5841 0,7058 
10,5 22 

7 
0 32 

8 0 8,0000 56,3969 0,5640 
8 32 

8 
0 36,5 

10 0,5 10,0125 70,5841 0,7058 
10 36 

9 
0 44 

9 1 9,0554 63,8369 0,6384 
9 43 

10 
0 41 

9,5 1 9,5525 67,3413 0,6734 
9,5 42 

11 
0,5 22 

9,5 0 9,5000 66,9713 0,6697 
10 22 

12 
0 2 

8 0 8,0000 56,3969 0,5640 
8 2 

13 
0,5 20 

8 0 8,0000 56,3969 0,5640 
8,5 20 

14 
0,5 32 

7,5 1 7,5664 53,3400 0,5334 
8 33 

15 
0,5 41,5 

6 0,5 6,0208 42,4443 0,4244 
6,5 41 

(Sumber: hasil perhitungan, 2017) 

Dilihat pada tabel 5.9 dan 5.10, diketahui bahwa kecepatan tertinggi 

untuk pilar tajam pada pengujian dengan sediment feeding adalah sebesar 

0,88 m/s dan kecepatan tertinggi untuk pilar tajam pada pengujian tanpa 

sediment feeding adalah sebesar 0,8467 m/s, jika dilihat letak kecepatan 

aliran tertinggi pada gambar 5.26 dan 5.27, kedua aliran tersebut berada 

ditempat yang tidak terpengaruh atau menabrak pilar. Sedangkan untuk 
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kecepatan terendah untuk pilar kapsul pada pengujian dengan sediment 

feeding adalah sebesar 0,65 m/s dan kecepatan terendah untuk pilar kapsul 

pada pengujian tanpa sediment feeding adalah sebesar 0,42 m/s, jika dilihat 

letak kecepatan aliran terendah pada gambar 5.23 dan 5.24, keduanya 

berada ditempat dimana aliran menabrak pilar. Dan jika dilihat dari nilai 

kecepatan,  kecepatan pada pengujian dengan sediment feeding lebih besar 

daripada pengujian tanpa sediment feeding. 

Tabel 5. 11 Kecepatan kritik butir material dasar di pilar tajam dengan 

sediment feeding 

No 
Kedalaman 

Aliran(h), (m) 

Gaya Gravitasi (g), 

(m/s2) 
 Slope (S) Ucr (m/s) Keterangan 

1 0.026 9.81 0.0358 0.096 bergerak 

2 0.025 9.81 0.0358 0.094 bergerak 

3 0.026 9.81 0.0358 0.096 bergerak 

4 0.030 9.81 0.0358 0.103 bergerak 

5 0.032 9.81 0.0358 0.107 bergerak 

6 0.038 9.81 0.0358 0.116 bergerak 

7 0.028 9.81 0.0358 0.099 bergerak 

8 0.018 9.81 0.0358 0.079 bergerak 

9 0.018 9.81 0.0358 0.079 bergerak 

10 0.027 9.81 0.0358 0.097 bergerak 

11 0.020 9.81 0.0358 0.083 bergerak 

12 0.020 9.81 0.0358 0.083 bergerak 

13 0.021 9.81 0.0358 0.085 bergerak 

14 0.021 9.81 0.0358 0.085 bergerak 

(Sumber: hasil perhitungan, 2017) 
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Tabel 5. 12 Kecepatan kritik butir material dasar di pilar tajam tanpa 

sediment feeding 

No 

Kedalaman 

Aliran(h), 

(m) 

Gaya 

Gravitasi 

(g), (m/s2) 

Slope (S) 
Ucr 

(m/s) 
Keterangan 

1 0,0530 9,81 0,0358 0,13643 Bergerak 

2 0,0540 9,81 0,0358 0,13771 Bergerak 

3 0,0535 9,81 0,0358 0,13707 Bergerak 

4 0,0540 9,81 0,0358 0,13771 Bergerak 

5 0,0415 9,81 0,0358 0,12073 Bergerak 

6 0,0430 9,81 0,0358 0,12289 Bergerak 

7 0,0550 9,81 0,0358 0,13898 Bergerak 

8 0,0558 9,81 0,0358 0,13993 Bergerak 

9 0,0565 9,81 0,0358 0,14086 Bergerak 

10 0,0550 9,81 0,0358 0,13898 Bergerak 

11 0,0565 9,81 0,0358 0,14086 Bergerak 

12 0,0175 9,81 0,0358 0,07840 Bergerak 

13 0,0175 9,81 0,0358 0,07840 Bergerak 

14 0,0175 9,81 0,0358 0,07840 Bergerak 

15 0,0175 9,81 0,0358 0,07840 Bergerak 

 (Sumber: hasil perhitungan, 2017) 
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Hasil perhitungan yang ada tabel 5.8 dan 5.9 dimasukkan kedalam 

diagram shield untuk mengetahui apakah partikel yang diamati merupakan 

partikel bergerak yang membawa sedimen atau tidak. 

 
Gambar 5. 29 Diagram shields dengan sediment feeding 

 

Gambar 5. 30 Diagram shields tanpa sediment feeding 

Dilihat pada gambar 5.29 dan 5.30, diketahui bahwa kecepatan kritik  

untuk pilar kapsul pada pengujian dengan sediment feeding dan pada 

pengujian tanpa sediment feeding menunjukkan bahwa semua sedimen yang 

ditinjau bergerak. Untuk kecepatan kritik tertinggi pada pengujian pilar 

kapsul dengan sediment feeding adalah 0,116 m/s dan kecepatan kritik 

tertinggi pada pengujian pilar kapsul tanpa sediment feeding adalah 0,141 

m/s. 


