
 
 

72 
 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pola gerusan memmbentuk busur, gerusan paling dalam terdapat tepat 

disamping pilar. Sedangkan dibagian setelah pilar mengalami gerusan yang 

lebih kecil. Sedimentasi paling dominan terletak di ujung hilir lokasi 

pengamatan. Hal ini disebabkan efek terusan mulai berkurang. Perubahan 

elevasi lebih dominan pada pilar persegi, sedangkan pada pilar lingkaran elevasi 

cenderung stabil meskipun tetap mengalami gerusan dan sedimentasi. 

2. Sediment feeding yang dilakukan saat pengujian memberikan pengaruh 

terhadap elevasi. Elevasi kondisi penambahan sediment feeding saat running 

menunjukkan perubahan elevasi yang tidak ekstrim, baik itu berupa gerusan 

ataupun sedimentasi. 

a. Pada pilar persegi dengan sediment feeding, gerusan maksimal sebesar 13 

mm dan sedimen maksimal 4 mm. Sedangkan tanpa sediment feeding, 

gerusan maksimal sebesar 31 mm dan sedimen maksimal 5mm. 

b. Pada pilar lingkaran dengan sediment feeding, gerusan maksimal sebesar 8 

mm dan sedimen maksimal 5 mm. Sedangkan tanpa sediment feeding, 

gerusan maksimal sebesar 33 mm dan sedimen maksimal 1 mm. 

3. Pada aliran dengan sediment feeding, aliean membentuk pola seperti busur 

setelah aliran menabrak pilar. Pada efek dengan bentuk busur ini lebih besar 

pada pilar persegi dari pada pilar lingkaran. 

4. Secara umum, pola aliran pilar lingkaran dan pilar persegi dengan sediment 

feeding atau tanpa sediment feeding tidak ada perbedaan. 

B. Saran 

Karena penelitian ini merupakan penelitian tahap pertama dalam analisa model 

fisik terhadap pengaruh sediment feeding terhadap gerusan local yang terjadi 

disekitar pilar maka ada beberapa saran untuk memperlengkap penetian ini, 

diantaranya sebagi berikut : 

1. Untuk pemberian sediment feeding, perlu diberikan menggunakan alat 

khusus yang bisa menyebarkan sediment secara merata dalam waktu yang 
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ditentukan untuk menghindari ketidakseragaman timbunan dan gerusan 

yang terjadi. 

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

sediment dengan gradasi yang lebih besar,mengingat aliran debris terjadi 

pada bagian hulu sungai gunung berapi, dimana dapat memodelkan apabila 

terjadi banjir lahar dingin 

 

  


