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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan pada

pada pilar jembatan untuk mengetahui potensi gerusan yang terjadi dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari Hasil Simulasi HEC-RAS potensi kedalaman gerusan lokal yang

terjadi akibat aliran subkritik dengan formula CSU (Colorado State

University) menggunakan software Hec-Ras 5.0.3 untuk pilar persegi Ys =

0,0437 m dan pilar lingkaran Ys = 0,0389 m. Sementara hasil setelah

faktor koreksi di modifikasi Ys = 0,0380 m untuk masing – masing pilar.

2. Berdasarkan simulasi pada HEC-RAS Perbandingan antara Ys eksperimen

dengan Ys CSU sebelum di modifikasi neniliki selisih sebesar 0,0057

untuk pilar persegi dan 0,0009 untuk pilar lingkaran, setelah dilakukan

modifikasi untuk faktor koreksi K2 dan K4 kedalaman gerusan memiliki

nilai sebesar 0,00380 m sama seperti kedalaman gerusan hasil eksperimen

sebesar 0,038 m.

3. Berdasarkan hasil simulasi dan pengamatan lebar gerusan tidak dapat

terprediksi secara tepat dan efektif menggunakan metode CSU, dimana

hasil eksperimen memiliki lebar sebesar 0,13 m untuk sisi kiri pilar dan

0,11 m untuk sisi kanan pilar persegi, dan 0,1 m untuk kedua sisi pada

pilar lingkaran, sementara lebar gerusan pada simulasi HEC-RAS sisi kiri

dan kanannya selalu simetris dimana lebarnya sebesar 0,0841 m untuk

kedua sisi pada pilar persegi dan 0,0823 m pada pilar lingkaran.

6.2 Saran

Karena penelitian ini melakukan perbandingan antara hasil eksperimen

dan simulasi menggunakan software HEC-RAS 5.0.3 dengan metode Colorado

State University (CSU) maka ada beberapa saran untuk melengkapi penelitian
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ini agar efektif dalam memprediksi kedalaman gerusan diantara sebagai

berikut :

1. Perlunya mencari faktor apa yang mempengaruhi lebar gerusan yang

terjadi disisi pilar sehingga dapat dilakukan modifikasi terhadap lebar

gerusan yang terjadi.

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan data gerusan

lokal yang lebih akurat untuk perbandingan dengan metode Colorado

State University (CSU).

3. Pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih di kembangkan lagi dalam

menentukan parameter yang digunakan sehingga dapat mengetahui hasil

lebih efektif dan akurat.


