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BAB VI 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data serta hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada 

pilar jembatan bentuk tajam dan kapsul dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Potensi perpindahan sediment dalam keadaan seimbang (qb)  yang terjadi di 

pilar kapsul dan pilar tajam ketika jumlah sediment feeding yang diberikan 

sama dengan jumlah yang terbawa sebelumnya adalah qb < 100%, 

dikarenakan qbed load (perpindahan sedimen dasar sungai) < qb. untuk pilar 

kapsul qbedload sebesar 15100 gr < qb sebesar 17900 gr, dan untuk pilar tajam 

qbedload sebesar 12300 gr < qb sebesar 15664 gr. sehingga sedimen yang 

terangkut berada dalam keadaan seimbang. 

2. Debris yang dimodelkan dengan sediment feeding memiliki pengaruh 

terhadap gerusan lokal dimana kedalaman gerusan maksimum yang relatif 

lebih kecil sebesar 1,5 cm untuk pilar kapsul dan 0,9 cm untuk pilar tajam 

dibandingkan kedalaman maksimum gerusan tanpa sediment feeding 

sebesar 3,2 cm untuk pilar kapsul dan 3,7 untuk pilar tajam, dan terjadi 

sedimentasi sebesar 1,7 cm untuk pilar kapsul dan 0,9 cm untuk pilar tajam. 

3. Kondisi pola aliran pada bagian hulu cenderung 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. Namun, semakin kearah hilir pola aliran 

mulai stabil karena telah menjauhi daerah pilar. 

4. Kecepatan aliran apabila melewati rintangan (pilar) akan lebih kecil 

dibandingkan Kecepatan aliran apabila tidak melewati rintangan (pilar). 

dimana untuk pilar kapsul sebesar 0,45 m/s ketika melewati rintangan (pilar) 

dan 0,9 m/s ketika tidak melewati rintangan (pilar). untuk pilar tajam 

sebesar 0,65 m/s ketika melewati rintangan (pilar) dan 0,88 m/s ketika tidak 

melewati rintangan (pilar). 

5. Kecepatan kritik akan semakin besar apabila kedalaman aliran juga semakin 

besar. Dengan sediment feeding, pilar kapsul terjadi kecepatan kritik sebesar 



78 

 

0,126 m/s dan untuk pilar tajam terjadi  kecepatan kritik sebesar 0,103 m/s. 

Tanpa sediment feeding, pilar kapsul terjadi kecepatan kritik sebesar 0,144 

m/s dan untuk pilar tajam terjadi  kecepatan kritik sebesar 0,141 m/s. 

kecepatan kritik terbesar berada disekitar pilar.  

B. Saran 

Karena penelitian ini merupakan penelitian tahap pertama dalam analisa model 

fisik terhadap pengaruh sediment feeding terhadap gerusan lokal yang terjadi 

disekitar pilar maka ada beberapa saran untuk memperlengkap penetian ini, 

diantaranya sebagi berikut : 

1. Untuk pemberian sediment feeding, diharapkan dengan interval waktu 1 

detik, atau lebih kecil agar sedimen dapat tersebar lebih baik. 

2. Untuk ukuran gradasi butiran sediment feeding, perlu diuji menggunakan 

sedimen dengan gradasi yang lebih besar, mengingat aliran debris yang 

terjadi pada bagian hulu sungai gunung berapi terkadang membawa partikel 

yang lebih besar, seperti ketika terjadi banjir lahar dingin. 

 


