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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Saluran Terbuka/Sungai 

Menurut Triatmodjo (2008) adalah saluran dimana air mengalir 

dengan muka air bebas. Pada semua titik di sepanjang saluran, tekanan di 

permukaan air adalah sama, yang biasanya tekanan atmosfir. Pengaliran 

melalui pipa (saluran tertutup) yang tidak penuh (masih ada muka air 

bebas) masih termasuk aliran melalui saluran terbuka. Oleh karena aliran 

melalui saluran terbuka harus memiliki muka air bebas, maka aliran 

biasannya berhubungan dengan zat cair dan umumnya adalah air. Pada 

saluran terbuka, misalnya sungai (saluran alam), variabel aliran sangat 

tidak teratur terhadap ruang maupun waktu. Variabel tersebut adalah 

tampang lintang saluran, kekerasan, kemiringan dasar, belokan, debit 

aliran, dan sebagainya. 

Sungai sebagai saluran terbuka akan sangat leluasa dalam 

menyesuaikan bentuk morfologi, sebagai reaksi oleh adanya perubahan 

kondisi hidrolik dari aliran. Morfologi sungai adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang geometri, jenis, sifat dan perilaku sungai dengan 

segala aspek perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu, dengan 

demikian menyangkut sifat dinamik sungai dan lingkungannya yang 

sering berkaitan (SNI 2400.1:2016). Morfologi sungai menggambarkan 
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keterpaduan antara karakteristik abiotik (fisik-hidrologi, hidraulika, 

sedimen, dan lain-lain) dan karakteristik biotik (biologi atau ekologi-flora 

dan fauna) daerah yang dilaluinya.  

Menurut Veri Yulianto (2013) dalam Pradipta (2018), tahapan 

perkembangan suatu sungai dapat dibagi menjadi 5 (lima) stadia, yaitu 

stadia sugai awal, stadia muda. Stadia dewasa, stadia tua, dan stadia remaja 

kembali rejuvination adapun ciri-ciri dari tahapan sungai adalah sebagai 

berikut:  

a. Tahapan Awal Initial Stage: Tahap awal suatu sungai seringkali 

dicirikan oleh sungai yang belum memiliki orde dan belum teratur 

seperti lazimnya suatu sungai. Air terjun, danau, arus yang cepat dan 

gradien sungai yang bervariasi merupakan ciri-ciri sungai pada tahap 

awal. Bentang alam aslinya, seringkali memperlihatkan ketidak akuran, 

beberapa diantaranya berbeda tingkatannya, arus alirannya berasal dari 

air runoff  ke arah suatu area yang membentuk suatu depresi (cekungan) 

atau belum membentuk lembah. Sungai pada tahap awal umumnya 

berkembang di daerah dataran pantai coastal plain yang mengalami 

pengangkatan atau di atas permukaan lava yang masih baru/muda dan 

gunung api, atau di atas permukaan dimana sungai mengalami 

peremajaan. 

b. Tahapan Muda: Sungai yang termasuk dalam tahapan muda adalah 

sungai yang aktifitas aliran sungainya mengerosi ke arah vertikal. 

Aliran sungai yang menempati seluruh lantai dasar suatu lembah. 
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Umumnya profil lembahnya membentuk huruf V, air terjun dan arus 

yang cepat mendominasi. 

c. Tahapan Dewasa: Tahapan awal dari sungai dewasa dicirikan oleh 

mulai adanya pembentukan dataran banjir secara setempat-setempat 

dan semakin lama semakin lebar dan akhirnya terisi oleh aliran sungai 

yang berbentuk meander, sedangkan pada sungai yang sudah masuk 

dalam tahapan dewasa, arus sungai sudah membentuk aliran yang 

berbentuk meander, penyisiran ke arah depan dan belakang memotong 

suatu dataran banjir flood plain yang cukup luas sehingga secara 

keseluruhan ditempati oleh jalur-jalur meander. Pada tahapan ini aliran 

arus sungai sudah memperihatkan keseimbanan antara laju erosi 

vertikal dan erosi lateral. 

d. Tahapan Tua: Pada tahapan ini dataran banjir diisi sepenuhnya oleh 

meander dan lebar dari dataran banjir akan beberapa kali lipat dari luas 

meander belt. Pada umumnya dicirikan oleh danau tapal kuda oxbow 

lake dan rawa-rawa swampy area.  

e. Peremajaan Sungai: Setiap saat dari perkembangan suatu sungai dari 

satu tahap ke tahap lainnya, perubahan mungkin terjadi dimana 

kembalinya dominasi erosi vertikal sehingga sungai dapat diklasifikasi 

menjadi sungai dalam tahapan muda. Sungai dewasa dapat mengalami 

pengikisan kembali ke arah vertikal untuk kedua kalina karena adanya 

pengangkatan dan proses terjadinya erosi ke arah vertikal pada sungai 
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berstadia dewasa akibat pengangkatan dan stadia sungai kembali 

menjadi stadia muda.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1991 Tentang 

Sungai. Ada bermacam-macam jenis sungai yang ada di Indonesia sungai 

tersebut dapat dibedakan berdasarkan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan sumber air sungai dibedakan menjadi beberapa macam 

yaitu: 

1) Sungai yang bersumber dari air hujan atau dari mata air. Sungai 

jenis ini terdapat di Indonesia. Dikarenakan Indonesia yang 

beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan banyak sumber 

mata air. 

2) Sungai gletser sungai yang sumber airnya bersumber dari lelehan 

gletser yang mencair dari pegunungan. Sungai jenis ini terdapat 

di pengunungan. 

3) Sungai Campuran sungai yang sumber airnya dari lelehan gletser, 

air hujan dan dari sumber mata air yang mengalir dan menjadi 

satu. Contoh sungai campuran yang ada di Indonesia adalah 

sungai Digul dan sungai Mamberamo yang berada di Irian Jaya. 

b. Alur Sungai dikategorikan menjadi tiga, sebgai berikut: 

1) Bagian hulu sungai memiliki ciri arus deras, erosi yang besar pada 

bagian bawah sungai. Dengan demikian hasil erosi tidak hanya 

sedimen pasir,krikil, atau batu dapat terbawa ke arah hilir. 
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2) Bagian Tengah yang merupakan bagian perpindahan dari hulu 

sungai ke bagian hilir dan memiliki kemringan dasar sungai yang 

relatif lebih landai sihingga kekuatan erosinya tidak terlalu besar 

dan arah erosinya mengarah ke bagain dasar dan samping serta 

terjadinya pengendapan. 

3) Bagian Hilir yang memiliki bagian kemiringan dasar sungai yang 

landai sehingga kecepatan alirannya lambat, sehingga arusnya 

tenang, daya erosi akibat aliran kecil dengan arah ke samping dan 

akan banyak endapan.  

c. Berdasarakan arah aliran sungai dibedakan menjadi beberapa macam 

yaitu: 

 

 

Gambar 2. Mancam-macam sungai yang dilihat dari arah aliran dari 

kemringan perlapisannya. 

(Sumber: Elank Vicky, 2018) 

1) Sungai Konsekuen adalah sungai yang arah alirannya mengikuti 

arah kemiringan lereng. 

2) Sungai Subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus 

dengan sungai konsekuen. 

R = Sungai Resequent  K = Sungai Consequent 

O = Sungai Obsequent S = Sungai Subsequent 
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3) Sungai Obesekuen adalah sungai yang arah alirannya berlawanan 

dengan sungai konsekuen atau dengan arah berlawanan dari lereng 

dengan muara sungai berada di sungai subsekuen. 

4) Sungai Resekuen adalah sungai yang arah alirannya sama sejajar 

dengan arah aliran dari sungai konsekuen. 

Proses terjadinya sungai dimulai dari terkumpulnya air pada suatu 

permukaan daratan yang lebih tinggi dari sekitarnya baik bersumber dari 

hujan, mata air, maupun cairan gletser. Dengan adanya perbedaan 

ketinggian, kumpulan air akan bergerak menuju tempat yang lebih rendah 

sehingga terbentuk sebuah saluran dari hulu menuju hilir. Mula-mula 

saluran penghubung hulu ke hilir berbentuk relatif sederhana dan pendek. 

Akan tetapi, dengan berjalanya waktu air akan mengikis daerah yang 

dilaluinya kemudian berakibat terjadinya sebuah saluran penghubung hulu 

dengan hilir yang lebar dan panjang sehingga terbentuklah sungai. 

2. Hidrolika Pada Saluran Terbuka  

Saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas disebut 

saluran terbuka. Menurut asalnya saluran dapat digolongkan menjadi 

saluran alam (natural) dan saluran buatan (artificial). Saluran alam 

meliputi semua alur air yang terdapat secara alamiah di bumi, mulai dari 

anak selokan kecil di pegunungan, selokan kecil, sungai kecil dan sungai 

besar sampai ke muara sungai (Chow, 1997).  Tipe aliran saluran terbuka, 

karena kecepatan aliran dan kekasaran dinding relatif besar. Aliran melalui 

saluran terbuka akan turbulen apabila angka Reynolds Re > 1.000, dan 
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laminer apabila Re < 500 (Triatmodjo,1993). Aliran melalui saluran 

terbuka dianggap seragam (uniform) apabila berbagai variabel aliran 

seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan, dan debit pada setiap 

tampang saluran terbuka adalah konstan. Aliran melalui saluran terbuka 

disebut tidak seragam atau berubah (non uniform flow atau varied flow), 

apabila variabel aliran seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan di 

sepanjang saluran tidak konstan. Apabila perubahan aliran terjadi pada 

jarak yang pendek maka disebut aliran berubah cepat, sedang apabila 

terjadi pada jarak yang panjang disebut aliran berubah tidak beraturan. 

Aliran disebut mantap apabila variabel aliran di suatu titik seperti 

kedalaman dan kecepatan tidak berubah terhadap waktu, dan apabila 

berubah terhadap waktu disebut aliran tidak mantap. Selain itu aliran 

melalui saluran terbuka juga dapat dibedakan menjadi aliran sub 

kritis(mengalir) jika Fr <1, dan super kritis (meluncur) jika Fr >1. Di antara 

kedua tipe tersebut aliran adalah kritis (Fr =1) 

Pada umunya tipe aliran melalui saluran terbuka adalah turbulen, 

karena kecepatan aliran dan kekasaran dinding relatif besar. Aliran melalui 

saluran terbuka akan turbulen apabila angka Reynolds (Re) > 1.000, dan 

laminer apabila Re > 500. Dalam hal ini panjang karakteristik yang ada 

pada angka Reynolds adalah jari-jari hidraulis, yang didefinisikan sebagai 

perbandingan antara luas tampang basah dan keliling basah (Triatmodjo, 

2008). 
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Aliran melalui saluran terbuka dianggap seragam bila berbagai 

variabel aliran seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan, dan debit 

pada setiap tampang saluran terbuka adalah konstan. Aliran melalui 

saluran terbuka disebut tidak seragam atau berubah, terjadi apabila 

variabel aliran seperti kedalaman, tampang basah, kecepatan di sepanjang 

saluran tidak konstan, selalu berubah-ubah. 

Selain itu aliran melalui saluran terbuka juga dapat dibedakan 

menjadi aliran sub kritis dan aliran super kritis. Aliran disebut sub kritis 

apabila suatu gangguan yang terjadi di suatu titik pada aliran dapat 

menjalar ke arah hulu. Aliran sub kritis dipengaruhi oleh kondisi hilir, 

dengan kata lain keadaan di hilir akan mempengaruhi aliran di sebelah 

hulu. Apabila kecepatan aliran cukup besar sehingga gangguan yang 

terjadi tidak menjalar ke hulu maka aliran adalah super kritis. Dalam hal 

ini kondisi di hulu akan mempengaruhi aliran di sebelah hilir. Faktor-

faktor yang mempengaruhi aliran pada saluran terbuka: 

a. Bilangan Froude (Fr) 

Menurut Raju (1986) perbandingan gaya-gaya inersia dengan 

gaya-gaya gravitasi (per satuan volume) dikenal sebagai bilangan 

Froude dan dapat ditulis sebagai: 

Fr = 
𝑈

√𝑔𝐷
  ...................................................................................... (1) 
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Dalam aliran saluran terbuka adalah lazim digunakan 

kedalaman hidraulis D (yang dirumuskan sebagai perbandingan luas 

penampang aliran dengan lebar permukaan air). Dengan:  

Fr = Bilangan Froude 

U = Kecepatan aliran  

D = Kedalaman hidraulis 

g = Percepatan grafitasi, m/det² 

Bilangan Froude untuk saluran terbuka dinyatakan sebagai berikut : 

Fr < 1, aliran yang terjadi adalah aliran sub kritis. 

Fr = 1, aliran yang terjadi adalah aliran kritis. 

Fr > 1, aliran yang terjadi adalah aliran super kritis. 

b. Koefisien Kekasaran Dasar 

Menurut Triatmodjo (2008) beberapa ahli telah mengusulkan 

bebrapa bentuk koefisien Chezy (C) dari rumus umum: 

V = C √𝑅 𝐼 .................................................................................... (2) 

Dengan :  

V   = Kecepatan aliran 

R = Jari-jari hidrolis saluran 

I   = Kemiringan saluran 

C = Koefisien Chezy 

c. Pengukuran debit aliran dengan alat ukur ambang tajam  

Menurut SNI 8137:2015 pengukuran debit merupakan proses 

mengukur dan menghitung untuk mengetahui besar debit di saluran 
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terbuka. Bentuk penampang ambang tajam yaitu pelimpah berbentuk 

segitiga. Ambang tajam segitiga merupakan bangunan ukur sederhana 

yang dapat digunakan untuk mengukur debit aliran di saluran terbuka 

dengan mudah dan cukup teliti. Dengan menerapkan desain bentuk 

bagian limpasan yang tepat, berdasarkan hasil percobaan dapat 

ditentukan rentang besar debit pengukuran, yaitu sebagai berikut. 

Selanjutnya bentuk penampang dapat diperhatikan pada Gambar 3 

dan 4. 

1) Bentuk ambang dengan sudut celah θ = 90o atau tan /2 = 1, 

Mempunyai rentang debit pengukuran dari 0,802 l/s sampai 

dengan 122,940 l/s. 

2) Bentuk ambang dengan sudut celah θ = 52,12o atau tan tan /2 = 

0,5. Rentang debit pengukur dari 0,406 l/s ≤ Q ≤ 62,150 l/s. 

3) Bentuk ambang dengan sudut celah θ =28,07o atau tan /2 = 0,25. 

mempunyai rentang debit pengukur dari 0,215 l/s ≤ Q ≤ 21,477l/s. 

 

Gambar 3. Penampang ambang tajam segitiga 

(Sumber: SNI 8137:2015)
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Gambar 4. Sudut celah ambang tajam segitiga  

(Sumber: SNI  8137:2015) 

Persyaratan 

1. Kondisi ambang ukur dengan aliran terkontraksi sebagian sebaiknya 

hanya diterapkanpada sistem dengan saluran udik berbentuk persegi 

panjang. 

2. Karena data hasil kalibrasi pengaruh h/p dan p/B di laboratorium 

terhadap rumus-rumus debit pelimpah terbatas, pengukuran dengan 

kondisi aliran terkontraksi sebagian seyogianya hanya diterapkan 

pada ambang tajam segitiga dengan sudut θ = 90o. 

3. Ambang ukur debit dengan kondisi terkonsentrasi penuh dapat 

diterapkan pada system dengan saluran pendekat berbentuk bukan 

empat persegi panjang, dengan syarat luas penampang melintang 

saluran pendekat lebih besar daripada luas basah penampang empat 

persegi dengan kondisi aliran yang diuraikan pada Tabel 1. 

Tinggi energi efektif, Hef diberikan oleh persamaan : 

Hef = h + Ht` …………………………………………………….(3) 

Ht adalah koreksi pengaruh efek kombinasi dari viskositas dan 

tegangan permukaan untuk temperatur air 4°C ~ 20°C, besar nilai Ht 

untuk berbagai sudut celah diberikan pada Gambar 5. 
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Tabel 1. Koreksi keadaan aliran tidak sempurna 

Rasio 

Terendam h/p 

Qs/Q 

90o Tekukan segitiga 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

0.999 

0.992 

0.981 

0.981 

0.928 

0.882 

0.816 

0.721 

0.569 

      (Sumber: SNI  8137:2015) 

 
Gambar 5. Koreksi tinggi energi Ht, untuk ambang tajam segitiga  

dengan berbagai keadaan sudut celah ө  

(Sumber: SNI 8137:2015) 

 
Gambar 6. Koefisien debit, Cd ambang tajam segitiga untuk kondisi 

kontraksi penuh  
(Sumber: SNI 8137:2015)  



21 
 
 

Bila kondisi aliran yang terjadi adalah kontraksi penuh, nilai 

koefisien debit efektif, Cef hanya bergantung pada besar sudut celah 

ambang segitiga saja, θ, sehingga nilai koefisien debit, Cd, untuk 

keadaan kontraksi penuh pada ambang tajam segitiga, ditentukan 

berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada Gambar 6.  

 
Gambar 7. Grafik koefisien debit, Cd sebagai fungsi dari h/p dan p/B  

untuk ambang tajam segitiga dengan sudut tekukan 90                     

(Sumber: SNI 8137:2015)  

Untuk kondisi aliran terkontraksi sebagian, nilai koefisien debit, 

Cd dapat ditentukan berdasarkan grafik pada Gambar 7. Grafik pada 

Gambar 8 hanya berlaku untuk  = 90o 

Menurut Triatmodjo (1993) dalam Hayyi (2015) untuk debit 

aliran yang keluar dari peluap segitiga dapat dihitung menggunakan 

rumus peluap segitiga   

𝑄 = (
8

15
) . √2. 𝑔. 𝐶𝑑 . tan (

𝛼

2
) . 𝐻

5
2⁄    ……………….. (4) 

Apabila sudut  = 90°, Cd = 0,6 dan percepatan grafitasi = 9,81 m²/d 

maka,debitnya : 

 

Q = 1,417 H5/2  …………………………………………. (5) 
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Dengan: 

 

Q   : Debit (m2/s) 

g   : Percepatan gravitasi (m/s2) 

H   : Tinggi muka air diatas ambang (m) 

Cd` : Koefisien debit 

α  : Sudut peluap  

d.  Kecepatan Aliran Rata-rata 

Menurut Chow (1997) kecepatan aliran rata-rata dalam saluran 

terbuka dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut:  

V  = C √𝑅 𝑆 .................................................................................. (6) 

Dengan : 

C = Koefisien Chezy 

S = Kemiringan garis energi 

R  = Jari-jari hidrolik  

3. Morfologi Sungai  

Morfologi Sungai Morfologi sungai adalah ilmu yang mempelajari 

tentang geometri (bentuk dan ukuran), jenis, sifat, dan perilaku sungai 

dengan segala aspek perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu. 

Dengan demikian, morfologi sungai ini akan menyangkut juga sifat 

dinamik sungai dan lingkungannya yang saling terkait (SNI 2400.1:2016). 

a. Proses Terjadinya Sungai 

Air yang berada di permukaan daratan, baik air hujan, mata air, 

maupun cairan gletser, akan mengalir melalui sebuah cekungan 



23 
 
 

menuju tempat yang lebih rendah. Mula-mula cekungan yang dilalui 

ini relatif sempit dan pendek. Namun, secara alamiah aliran ini 

mengikis daerah-daerah yang dilaluinya. Akibatnya, saluran ini 

semakin lama semakin lebar dan panjang, dan terbentuklah sungai.  

b. Proses Perkembangan Sungai 

Endarto (2007) mengungkapkan bahwa terdapat empat 

tahapan/stadium dalam pembentukan lembah sungai, yaitu stadium 

permulaan, stadium muda, stadium dewasa, dan stadium tua.  

1) Stadium permulaan: pada stadium awal, terbentuknya alur sungai 

akibat pengangkatan dasar laut ke atas permukaan laut atau 

karena erupsi gunungapi-gunungapi yang menghasilkan 

sedimentasi yang banyak. Proses yang terjadi menyebabkan 

terbentuknya morfologi baru dengan lembah-lembah sungai yang 

kecil  

2) Stadium muda: pada stadium muda pembentukan lembah yang 

sebenarnya sudah mulai terbentuk. Umumnya, dicirikan oleh 

penampang melintang dari lembah yang berbentuk seperti huruf 

V disebabkan daya kikis vertikalnya kuat karena gradien masih 

besar dan gerak massa masih terjadi. Daya angkut aliran pada 

stadium muda sangat besar, sehingga banyak dijumpai transport 

batu besar terutama jika terjadi hujan  

3) Stadium dewasa: pada stadium dewasa, lembah sungai stadium 

dewasa berbentuk seperti huruf U. Gradien sungai menjadi lebih 
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kecil, sehingga tidak terjadi erosi vertikal. Proses yang 

mempunyai peranan penting adalah erosi lateral dan terbentuk 

meander  

4) Stadium tua: pada stadium tua, sudah membentuk braided river 

(sungai teranyam). Arah aliran yang ada sudah tidak menentu dan 

berpindah pada muara sungainya. Akhirnya, seluruh daerah aliran 

sudah mengalami erosi secara sempurna. 

c. Profil Memanjang dan melintang sungai 

Profil memanjang sungai adalah penampang sungai dari hulu 

hingga muara sungai. Melalui profil memanjangnya, sungai dapat 

dibagi dalam tiga zona yaitu hulu, tengah, dan hilir. Ketiga zonasi 

memiliki kondisi fisik yang berbedabeda. Perbedaan ketinggian setiap 

jarak satu kilometer dari profil memanjang disebut dengan verhang 

sungai (Endarto, 2007).  

Endarto (2007) mengungkapkan perbedaan kondisi dan proses 

yang terjadi pada ketiga bagian sungai.  

1) Sungai Bagian Atas (Hulu) Sungai bagian hulu memiliki 

karakteristik arus yang deras dengan daya erosi yang besar. Arah 

erosi pada bagian hulu ke bagian dasar sungai (erosi vertikal). 

Erosi vertikal dapat terjadi bila arus cukup deras mampu 

membawa lebih jauh hasil pengikisan yang mengendap di dasar 

sungai. Proses yang terjadi menyebabkan palung sungai 

berbentuk “V” dan lereng sungai yang berbentuk cembung.   
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2) Sungai Bagian Tengah Sungai bagian tengah memiliki 

karakteristik arus yang tidak begitu deras. Daya erosi sudah mulai 

berkurang tetapi masih termasuk kuat dengan arah ke dasar dan 

samping (vertikal dan horizontal). Erosi secara horizontal mampu 

membuat palung sungai berbentuk “U”. Sungai bagian tengah 

telah mulai terjadi pengendapan dan terdapat kelokan sungai yang 

termasuk bermeander.  

3) Sungai Bagian Bawah (Hilir) Sungai bagian bawah memiliki 

karakteristik verhang yang kecil. Proses erosi sudah tidak ada, 

sedang proses yang terjadi adalah proses pengendapan dan 

kondisi air yang keruh. Beberapa kenampakan yang umumnya 

terjadi pada sungai bagian bawah adalah pembelokan sungai, 

endapan berupa tanggul sungai ataupun delta, endapan di tengah 

sungai yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian, memiliki 

penampang sungai berbentuk “U”, dan pergeseran arah muara.  

4. Gerusan  

Gerusan adalah fenomena alam yang disebabkan oleh aliran air yang 

biasanya terjadi pada dasar sungai yang terdiri dari material alluvial namun 

terkadang dapat juga terjadi pada dasar sungai yang keras. Pengalaman 

menunjukkan bahwa gerusan dapat menyebabkan terkikisnya tanah di 

sekitar fondasi dari sebuah bangunan pada aliran air. Gerusan biasanya 

terjadi sebagai bagian dari perubahan morfologi dari sungai dan perubahan 

akibat bangunan buatan manusia (Arianto, 2009). 
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a. Gerusan umum (general scour)  

Gerusan umum terjadi karena peningkatan kapasitas sungai untuk 

membawa sedimen selama arus banjir atau sebagai konsekuensi dari 

berbagai perubahan buatan manusia (Breusers dan Raudkvi, 1997:37).  

b. Gerusan di lokalisir (constriction scour)  

Gerusan yang diakibatkan penyempitan alur sungai sehingga aliran 

menjadi terpusat (Breusers dan Raudkvi, 1991:42)   

c. Gerusan lokal (local scour)  

Merupakan akibat langsung dari struktur pada alur sungai. Gerusan 

yang dihasilkan secara langsung akibat adanya suatu bangunan 

dinamakan gerusan lokal (local scouring). Proses terjadinya gerusan 

lokal biasanya dipicu oleh tertahannya angkutan sedimen yang dibawa 

bersama aliran oleh struktur bangunan dan peningkatan turbulensi 

aliran akibat gangguan suatu struktur. Adanya bangunan air tersebut 

menyebabkan perubahankarateristik aliran seperti kecepatan aliran 

dan turbulensi, sehingga menimbulkan perubahan karateristtik aliran 

seperti kecepatan aliran dan turbulensi, sehigga menimbulkan 

perubahan transpor sediman dan terjadinya gerusan.  

Menurut Chabert & Engeldiner tahun 1956 (dalam Breusers dan 

Raudkivi 1991:61) menyatakan lubang gerusan yang terjadi pada alur 

sungai umumnya merupakan korelasi antara kedalaman gerusan dengan 

kecepatan aliran sehingga lubang gerusan tersebut merupakan fungsi 

waktu.  
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Proses gerusan dimulai pada saat partikel yang terbawa bergerak 

mengikuti  pola aliran bagian hulu  kebagian hilir saluran. Pada kecepatan 

yang  lebih  tinggi  maka  partikel  yang  terbawa  akan  semakin  banyak  

dan lubang  gerusan  akan  semakin  besar,  baik  ukuran  maupun  

kedalamannya bahkan  kedalaman  gerusan  maksimum  akan  dicapai  

pada  saat  kecepatan aliran  mencapai  kecepatan  kritik.  Lebih  jauh  lagi  

ditegaskan  bahwa kecepatan  gerusan  relatif  tetap  meskipun  terjadi  

peningkatan  kecepatan yang berhubungan dengan transpor sedimen baik 

yang masuk maupun yang keluar  lubang  gerusan,  jadi  kedalaman  rata-

rata  terjadi  pada  kondisi equilibrium scour depth.  

 

Gambar 8. Hubungan kedalaman Gerusan dengan Waktu  

(Sumber: Breusers dan Raudkivi 1991:62) 

Kecepatan  gerusan  relatif  tetap  meskipun  terjadi  peningkatan 

kecepatan yang berhubungan dengan transport sedimen, baik yang masuk 

maupun yang keluar lubang gerusan. Jadi kedalaman rata-rata gerusan 

pada kondisi  seimbang  eguilibrium  scour  depth,  dengan  sendirinya  
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menjadi lebih  kecil  dengan  kedalaman  gerusan  maksimum.  

Keseimbangan kedalaman  gerusan   biasanya  akan  tercapai  pada  aliran  

yang  tinggi  dan dalam waktu yang lama.  

Gambar 9 menunjukkan bahwa kedalaman gerusan untuk clear 

water  scour dan  live-bed  scour  merupakan  fungsi  dari  kecepatan  geser. 

Kesetimbangan  gerusan  tergantung  pada  keadaan  yang  ditinjau  yaitu 

gerusan dengan air tanpa sedimen clear-water scour atau gerusan dengan 

air besedimen live bed scour. Pada clear water scour, gerakan dasar sungai 

diasumsikan hanya terjadi pada sekitar pilar. Kesetimbangan tercapai bila 

tegangan geser yang terjadi di dekat permukaan lubang gerusan sudah 

tidak mampu  untuk  mengangkut  material  karena clear-water scour 

cenderung terjadi pada material dasar yang kasar. Sedangkan pada 

keadaan  live bed scour, gerakan dasar sungai terjadi pada hampir 

sepanjang dasar sungai.  

 

Gambar 9. Hubungan kedalaman Gerusan dengan Waktu 

(Sumber: Breusers dan Raudkivi, 1991) 
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Syarvina (2013) dalam Wardani (2018) kedalaman gerusan yang 

terjadi disekitarbangunan air, jembatan dan penyempitan air dipengaruhi 

beberapa faktor yang antara lain adalah: 

1. Kecepatan aliran pada alur sungai 

Kedalaman gerusan lokal maksimum rata-rata di sekitar pilar 

sangat tergantung pada nilai relatif kecepatan alur sungai (perbandingan 

antara kecepatan rerata aliran dan kecepatan geser), nilai diameter 

butiran (butiran seragam/tidak seragam) dan lebar pilar. Dengan 

demikian maka gerusan lokal maksimum rerata tersebut merupakan 

gerusan lokal maksimum dalam kondisi seimbang. 

 

Gambar 10. Kedalaman gerusan setimbang di sekitar pilar fungsi  

ukuran butir relative untuk kondisi aliran air bersih  

(Sumber: Syarvina, 2013) 

2. Gradasi sedimen 

Gradasi sedimen dari sedimen transpor merupakan salah satu 

factor yang mempengaruhi kedalaman gerusan pada kondisi air bersih  

(clear water scour). Dari Gambar 8, kedalaman gerusan (ys/b) tak 
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berdimensi sebagai fungsi dari karakteristik gradasi sedimen material 

dasar (σ/d50). Dimana σ adalah standar deviasi untuk ukuran butiran 

dan d50 adalah ukuran partikel butiran rerata. Nilai kritikal dari σ/d50 

untuk melindunginya hanya dapat dicapai dengan bidang dasar, tetapi 

tidak dengan lubang gerusan dimana kekuatan lokal pada butirannya 

tinggi yang disebabkan meningkatnya pusaran air.  

3. Ukuran Butir Material Dasar 

Kedalaman gerusan maksimum pada media alir clear water scour 

sangat dipengaruhi adanya ukuran butiran material dasar relatif b/d50 

pada sungai alami maupun buatan. Untuk sungai alami umumnya 

koefisien ukuran butir relatif b/d50 pada kecepatan relatif U/Uc = 0,90 

pada kondisi clear water dan umumnya kedalaman gerusan relatif ys/b 

tidak dipengaruhi oleh besarnya butiran dasar sungai selama b/d50 > 

25. 

5. Upaya Perlindungan Tebing Sungai  

Dalam merencanakan suatu struktur pengaman tebing sungai, yang 

pertama harus diketahui adalah kondisi tebing sungai terutama pada 

tikungan luar yag sering tergerus akibat turbulensi air terlebih pada saat 

terjadi debit banjir yang besar. Dengan demikian, data debit banjir yang 

terjadi juga mempengaruhi besarnya energi yang ditahan oleh  struktur 

nantinya.  

Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan 

struktur pengamanan tebing sungai adalah mengetahui karakteristik tanah 
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di lokasi. Karakteristik tanah yang dimaksud meliputi: struktur tanah, 

besarnya hambatan dekat, tahanan tanah terhadap beban air yang terjadi. 

Perletakan struktur pengaman juga harus diperhatikan yaitu searah aliran 

air di sepanjang tebing yang akan dilindungi. Struktur pengaman juga 

harus berada diatas muka air banjir, disamping juga harus stabil saat dalam 

kondisi air kering.  

Perencanaan pengaman tebing sungai pada dasarnya juga 

memperhatikan dampak tebing pada sisi dalam atau hilir sungai. Pada 

beberapa kasus sungai dengan bentang yang lebar dan arus yang deras 

membutuhkan tambahan konstruksi krib. Struktur ini dinilai sangat efektif 

untuk merubah kecepatan aliran yang akan menghantam tebing sungai 

yang dilinduni, sehingga dampak setelah hantaman air setelahnya tidak 

menimbulkan gerusan di bagian hilir akibat penambahan kecepatan aliran.  

6. Tetrapod  

Tetrapod adalah sebuah struktur beton berkaki empat yang berfungsi 

sebagai unit pelindung pada pemecah arus air. Tetrapod pada awalnya 

dikembangkan oleh Laborate Dauphionis d’Hidraulique di Grenoble, 

Prancis. Saat ini tetrapod sudah tidak dilindungi hak paten lagi, dan 

digunakan secara luas di seluruh dunia dan diproduksi banyak kontraktor.  

Tetrapod menginspirasi banyak struktur pemecah gelombang 

lainnya, termasuk diantaranya Modified Cube (Amerika, 1959), Stabit 

(Inggris, 1961), Akmon (Belanda, 1962).   
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Pada umumnya tetrapod dikenal dengan istilah breakwater atau 

pemecah gelombang. Menurut James (2014) Breakwater atau pemecah 

gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah 

gelombang sambung pantai dan lepas pantai. Pada hakekatnya fungsi 

pemecah gelombang, sesuai namanya, yaitu memecah energi potensial 

gelombang air laut berkecepatan tertentu dengan korelasi tinggi 

gelombang tertentu sehingga gelombang yang ditransmisikan berenergi 

lemah. Kelemahan ini direkayasa dengan maksud tertentu, misalnya agar 

arus air tidak erosif (abrasi) akibat daratan tidak “termakan” gerusan air, 

atau untuk maksud tertentu seperti untuk mendirikan bangunan. Dalam 

James (2014), secara umum breakwater pada pelabuhan memiliki 

beberapa fungsi pokok yaitu:  

a. Berfungsi sebagai pelindung kolam perairan pelabuhan yang terletak 

dibelakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan 

terganggunya aktivitas di perairan pelabuhan baik pada saat pasang, 

badai maupun peristiwa lainnya di laut.  

b. Gelombang yang menjalar mengenai suatu bangunan peredam 

gelombang sebagian energinya akan dipantulkan (Refleksi), sebahian 

diteruskan (Transmisi) dan sebagian dihancurkan (Dissipasi) melalui 

pecahnya gelombang, kekentalan fluida, gesekan dasar dan lain-

lainnya.  

c. Pembagian besarnya energi gelombang yang dipantulkan, 

dihancurkan dan diteruskan tergantung karakteristik gelombang 
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datang (periode, tinggi, dan  kedalaman air) tipe bangunan peredam 

gelombang dan geometrik bangunan peredam (kemiringan, elevasi, 

dan punck bangunan). d. Berkurangnya energi gelombang di daerah 

terlindung akan mengurangi pengiriman sedimen di daerah tersebut. 

Maka pengiriman sedimen sepanjang pantai yang berasal dari daerah 

di sekitarnya akan diendapkan dibelakang bangunan. Pantai di 

belakang struktur akan stabil dengan terbentuknya endapan sedimen 

tersebut. 

7. Penyelaras arus bambu   

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan 

ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu 

adalah buluh, aur, dan eru. Di dunia ini bambu merupakan salah satu 

tanaman dengan pertumbuhan paling cepat. Karena memiliki sistem 

rhizoma-dependen unik, dalam sehari bambu dapat tumbuh sepanjang 

60 cm (24 Inchi) bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah 

dan klimatologi tempat ia ditanam. 

Pemanfaatan tanaman bambu di Indonesia telah berlangsung sangat 

lama. Masyarakat pedesaan kita sejak zaman dahulu sudah menggunakan 

bambu untuk berbagai keperluan penunjang hidup, seperti membuat rumah 

atau perabotan rumah tangga. Namun tanaman ini sebenarnya tidak hanya 

bisa mendatangkan manfaat ekonomi belaka. Bambu juga punya potensi 

besar untuk dijadikan sebagai tanaman konservasi lingkungan.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Inchi
https://id.wikipedia.org/wiki/Klimatologi
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Dalam simulasi penelitian ini penyelaras arus bambu diganti 

menggunakan tusuk sate yang dibuat seperti aslinya dengan diameter 0.3 

cm, dirangkai sedemikian rupa sehingga memiliki panjang 10 cm, tinggi 

10 cm, dan jarak antara tusuk sate 1 cm.  

 

B. Kajian Penelitian Relevan  

Hadipramono (2003) meneliti tentang gerusan lokal di sekitar krib. 

Dalam penelitiaan ini simulasi dilakukan pada saluran hipotetik tampang segi 

empat. Kasus yang ditinjau mencakup gerusan pada krib tunggal dan ganda 

dengan variasi orientasi dan jarak krib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

gerusan  terkecil  terjadi  pada  krib  yang  condong  ke  hilir  dan  gerusan 

terbesar  terjadi  pada  krib  condong  kehulu.  Gerusan  di  krib  hulu  

berbanding lurus dengan jarak antar krib dan sebaliknya untuk gerusan krib di 

hilir. Krib tegak  lurus  aliran  dan  krib  condong  ke  hilir  melindungi  tebing  

yang  berada langsung  di  hilirnya,  sedang  pada  krib  yang  condong  ke  hulu  

tebing  yang terlindungi  terpisah oleh  daerah  langsung  di  belakang  krib  

yang mempunyai kecepatan arus lebih besar dari kecepatan batas aman.  

Daties (2012) dalam penelitianya membahas pola gerusan pada tikungan 

sungai akibat penambahan debit dengan model saluran berbentuk trapesium 

dengan lebar dasar saluran 50 cm serta tinggi saluran 20 cm berbahan pasir 

halus dengan air tanpa sedimen yang menghasilkan kesimpulan  Kecepatan 

aliran di tikungan akan bergerak ke arah luar belokan, hal ini yang 

mengakibatkan terjadinya gerusan pada saluran lebih cenderung di sisi luar 

belokan saluran arah horisontal. Aliran pada tebing mengakibatkan keruntuhan 
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tebing dan angkutan material. Semakin tinggi debit aliran yang diberikan, 

semakin besar kerusakan dinding yang terjadi. Hal ini menimbulkan gerusan 

dan endapan yang cukup besar dan Semakin besar penampang basah, 

perubahan dasar saluran yang terjadi kecil dan cenderung menimbulkan 

endapan. 

Fajri (2017) melakukan pengujian berupa uji model hidrolika 

menggunakan flume sungai dengan panjang belokan 5 m, lebar dalam 0,8 m, 

dan tinggi 0,5 m. Saluran berbentuk trapesium dengan sudut belokan 90°, 

terdapat 16 buah tetrapod impermeabel pada belokan dengan jarak antar 

tetrapod 30 cm dan air tidak bersedimen. Pengamatan dilakukan dengan debit 

konstan 6,35 liter/detik. 3 variasi sudut pemasangan tetrapod impermeabel 30°, 

45°, dan 60° terhadap arah aliran selama 3 jam pada setiap variasi sudutnya.  

Hasil pengujian pemodelan menunjukan, pemasangan tetrapod dengan 

variasi sudut pada belokan sungai terlihat secara gradien yakni pada awal 

memasuki belokan efektif menggunakan tetrapod 30°, tengah belokan efektif 

menggunakan tetrapod 45º dan akhir belokan efektif digunakan tetrapod 30°. 

Tetrapod dengan sudut 60° tidak efektif digunakan pada belokan sungai.  

 

C. Kerangka Berfikir  

Bedasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat 

beberapa macam tipe struktur pertahanan tebing berupa tetrapot dan penyelaras 

arus bambu dengan 2 jenis model pemasangan yaitu tetrapod-penyelaras arus 

bambu-tetrapod dan penyelaras arus bambu-tetrapod-penyelaras arus bambu. 

Dengan maksud mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu 
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belum adanya variasi 2 perkuatan dalam satu model. Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk mengkaji pengaruh variasi jarak antar tetrapod dengan 

penyelaras arus bambu untuk mengurangi gerusan di belokan sungai dengan 

debit pengaliran konstan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi 

gerusan yang terjadi di belokan sungai sehingga dapat melindungi tebing 

belokan sebelah luar sungai dari kemungkinan gerusan yang mengakibatkan 

kelongsoran. Penelitian ini dilakukan dengan pemodelan sungai di 

laboratorium hidrolika, dan dilakukan tiga kali running pengaliran selama 180 

menit (3 jam) sekali running dengan debit aliran air 7,07 liter/detik. Ditetapkan 

lama running 3 jam karena pada durasi 3 jam aliran dan gerusan dianggap 

sudah stabil.  

 


