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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jembatan merupakan sebuah konstruksi yang berguna untuk menghubungkan 

jalan yang terdapat rintangan dibawahnya, baik berupa sungai, lembah, laut, 

maupun jalan lain yang permukaannya lebih rendah. Pada bentang sungai yang 

lebar dibutuhkan pilar pada jembatan untuk menopang beban yang melintas pada 

jembatan.  Pilar merupakan struktur bawah jembatan yang yang keberadaannya 

mempengaruhi pola aliran sungai. Perubahan pola aliran sungai dapat 

menyebabkan gerusan lokal di sekitar pilar dan mempengaruhi kestabilan pilar.    

Pilar juga berfungsi sebagai penerus beban struktur atas jembatan menuju fondasi. 

Apabila kestabilan pilar terganggu maka distribusi beban dari struktur atas menuju 

pondasi juga akan terganggu dan membahayakan konstruksi jembatan. 

Aliran superkritik adalah aliran dimana kedalaman dan kecepatan alirannya 

cepat. Dimana jenis aliran yang digunakan dapat diketahui dengan menghitung 

angka froude. Untuk aliran superkritik, nilai angka froude yang didapat adalah lebih 

besar daripada satu. Semakin besar aliran yang terjadi pada dasar sungai, akan 

menghasilkan gerusan terhadap dasar sungai yang semakin besar  pula. Jika dalam 

jangka waktu tertentu terjadi secara terus menerus, maka akan menyebabkan 

kehilangan terhadap tanah dasar yang semakin besar. 

Gerusan merupakan proses alam yang dapat mengakibatkan gerusan lokal 

(local scouring) yang merupakan proses alamiah yang terjadi di sungai akibat 

pengaruh morfologi sungai (kemiringan dasar sungai) atau adanya bangunan air 

yang menghalangi aliran. Adanya bangunan air tersebut menyebabkan perubahan 

karakteristik seperti kecepatan aliran dan turbulensi, sehingga menimbulkan 

perubahan transpor sedimen dan terjadinya gerusan. Adanya halangan pada alur 

sungai akan menyebabkan perubahan pola aliran. Adapun bangunan yang sering 

menghalangi aliran sungai adalah pilar jembatan. 

 Gerusan lokal merupakan proses semakin dalamnya dasar sungai karena 

perubahan morfologi sungai serta gangguan aliran  akibat adanya rintangan atau 

bangunan air. Pola gerusan lokal pada pilar jembatan dipengaruhi oleh bentuk pilar. 
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Perbedaan pilar yang digunakan pada jembatan mempengaruhi kecepatan aliran 

yang terjadi di sekitar pilar dan menyebabkan perbedaan pola gerusan lokal di 

sekitar pilar. Gerusan lokal pada pilar akan mempengaruhi stabilitas  keamanan 

struktur jembatan, maka dari itu perlu dilakukan tindakan serius untuk menjaga 

kestabilan pilar jembatan.  

Pilar merupakan bagian struktur bawah jembatan yang keberadaannya 

menyebabkan perubahan pola aliran sungai. Goresan yang disebabkan dapat 

membuat dasar sungai membentuk cekungan. Cekungan ini dapat mengganggu 

fungsi stabilitas pilar. Hal ini diperburuk ketika pilar berada dialiran superkritik 

yang dapat mengakibatkan aliran debris. 

Di Indonesia, aliran debris (debris flow) dikenal sebagai banjir bandang, aliran 

debris merupakan bencana alam yang sangat berbahaya dan bersifat merusak. 

Kecepatan aliran debris tergantung materialnya, debit air dan gradien dari dasar 

sungai. 

Sungai Progo adalah sebuah sungai yang mengalir di Provinsi Jawa Tengah dan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia yang merupakan salah satu 

sungai yang terkena dampak banjir lahar dingin. Sebagian anak-anak Sungai Progo 

memiliki hulu di Gunung Merapi. Akibat erupsi Merapi pada Oktober-November 

2010, terjadi kelebihan sedimen suplai dari hulu yang menyebabkan perubahan 

morfologi Sungai Progo menjadi lebih cepat. Perubahan morfologi dasar sungai 

mengakibatkan perubahan parameter hidrolika sepanjang aliran. Hidrolika aliran 

berperan penting dalam proses agradasi/sedimentasi dan degradasi/erosi dasar 

sungai. Kemudian proses erosi dan sedimentasi akan berpengaruh terhadap 

kestabilan konstru ksi terutama pada bangunan air yang ada di sepanjang sungai 

contohnya pilar-pilar jembatan dan dinding penahan tanah.  

Ketika pilar harus dibangun diatas dasar sungai yang memiliki aliran superkritik 

atau mengalami aliran debris, jumlah gerusan atau sedimen yang terangkut 

diperkirakan akan melebihi jumlah angkutan sedimen atau gerusan pada kondisi 

equilibrium atau dalam kondisi seimbang, Untuk itu perlu penangan yang dapat 

memperkecil gerusan atau setidaknya dapat membuat sedimen yang terangkut 

masih berada dalam kondisi equilibriumnya. Pada penelitian kali ini dilakukan 
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analisa model fisik untuk penambahan sedimen atau sediment feeding, yaitu 

penambahan sedimen sejumlah sedimen yang terangkut dalam waktu tertentu dan 

selama waktu tertentu. 

Penelitian mengenai gerusan lokal pada bangunan-bangunan air khususnya 

pada pilar jembatan sangat diperlukan. Pentingnya mengetahui bentuk pilar yang 

dapat meminimalisir terjadinya gerusan lokal pada pilar jembatan diharapkan dapat 

menjadi tolak ukur dalam perencanaan bentuk pilar jembatan. Pengamatan gerusan 

lokal yang dilakukan di lapangan secara langsung sulit dilakukan karena berada di 

bawah permukaan air. Pada penelitian ini simulasi dilakukan dengan menggunakan 

permodelan fisik berupa flume. Flume merupakan permodelan fisik dari sungai 

dalam skala yang lebih kecil. Pilar yang disimulasikan pada flume menggunakan 

pilar berbentuk lingkaran dan segiempat yang merupakan bentuk dasar pilar 

jembatan yang sering digunakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki suatu kejelasan dalam 

pelaksanaannya, sehingga dibuat rumusan masalah antara lain :  

1. Bagaimanakah pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan 

bentuk persegi dengan sediment feeding? 

2. Apa pengaruh penambahan sediment feeding pada pemodelan analisis pola 

gerusan yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan bentuk persegi? 

3. Bagaimanakah pola aliran yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan 

bentuk persegi? 

4. Apa pengaruh penambahan sediment feeding pada pemodelan analisis pola 

aliran yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan bentuk persegi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan 

bentuk persegi dengan sediment feeding. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan sediment feeding pada pemodelan analisis 

pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan bentuk persegi. 

3. Mengetahui pola aliran yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan 

bentuk persegi. 

4. Mengetahui pengaruh penambahan sediment feeding pada pemodelan analisis 

pola aliran yang terjadi di sekitar pilar bentuk lingkaran dan bentuk persegi. 

 

D. Manfaat Peneltian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan pengetahuan mengenai pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar 

bentuk lingkaran dan bentuk persegi dengan sediment feeding. 

2. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penambahan sediment feeding 

pada pemodelan analisis pola gerusan yang terjadi di sekitar pilar bentuk 

lingkaran dan bentuk persegi. 

3. Memberikan pengetahuan mengenai pola aliran yang terjadi di sekitar pilar 

bentuk lingkaran dan bentuk persegi. 

4. Memberikan pengetahuan mengenai pengaruh penambahan sediment feeding 

pada pemodelan analisis pola aliran yang terjadi di sekitar pilar bentuk 

lingkaran dan bentuk persegi. 

 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini dapat lebih mengarah pada latar belakang dan permasalahan yang 

telah dirumuskan maka dapat dibuat batasan-batasan masalah guna membatasi 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 
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1. Simulasi yang akan dilaksanakan adalah bentuk penampang yang diberi 

pengahalang di tengahnya (pilar jembatan). 

2. Bentuk pilar yang akan disimulasikan adalah bentuk segiempat dan 

lingkaran. 

3. Penelitian ini hanya melihat fenomena perubahan aliran yang terjadi pada 

sekitar pilar jembatan dengan pengamatan visual dan pengukuran. 

 

  


