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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan bangunan air. 

Masalah-masalah yang sering dijumpai pada bendung adalah terjadinya gerusan di 

bagian hilir bangunan yang disebabkan oleh energi yang tinggi serta aliran 

superkritis karena perubahan kemiringan bangunan pelimpah bendung ke kaki 

tubuh bendung. Untuk mengatasi terjadinya gerusan di bagian hilir bangunan, 

maka dibuat suatu konstruksi peredam energi yang berfungsi untuk mengurangi 

atau meredam energi akibat kecepatan aliran yang tinggi dari bangunan pelimpah 

bendung. Peredam energi ini biasa disebut dengan kolam olakan (stilling basin).  

Dimensi peredam energi sangat ditentukan oleh panjang loncatan air atau 

disebut juga loncatan hidraulik (hydraulic jump). Pada umumnya panjang stilling 

basin yang dibutuhkan lebih dari atau sama dengan panjang loncatan hidraulik. 

Perencanaan kolam olak sangat diperlukan untuk memenuhi persyaratan 

atau spesifikasi yang diinginkan dan disesuaikan dengan keadaan serta perilaku 

aliran yang terjadi. Rancangan-rancangan tersebut dapat dikembangkan melalui 

percobaan dan pengamatan pada struktur yang ada, atau penelitian dengan model 

ataupun dengan menggunakan dua cara tersebut bersama-sama. 

Penggunaan model di laboratorium sangat membantu dalam perencanaan 

suatu bendung. Pemodelan diperlukan untuk mengalihkan karakteristik aliran dari 

model yang besar dan mahal ke model yang kecil dan murah, namun demikian 

tetap diperoleh informasi rancang bangunan yang cukup akurat serta tidak 

meninggalkan kaidah yang ada.  

Beberapa penelitian telah mengkaji loncatan air pada aliran horisontal dan 

saluran yang mempunyai kemiringan. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh USBR (United State Beureau of Reclamation). Penelitian tersebut 

telah menghasilkan beberapa tipe stilling basin yang mempunyai spesifikasi 

masing-masing, yang salah satunya adalah stilling basin USBR tipe III. Stilling 



basin ini didesain untuk aliran dengan angka Froude, yaitu ≥ 4,5. loncatan yang 

terjadi tidak sempurna dengan gelombang-gelombang berkecepatan tinggi yang 

terbentuk sampai jarak yang menimbulkan gerusan di hilir kolam olak (Chow, 

1989). Untuk mereduksi gerusan yang masih terjadi di hilir kolam olak USBR tipe 

III tersebut, maka kolam olak USBR tipe III tersebut digabung dengan pelimpah 

bertangga. Indikator reduksi gerusan di hilir kolam olak ditunjukkan oleh 

kecepatan aliran di hilir kolam olak, semakin pelan kecepatan aliran di hilir kolam 

olak maka semakin kecil gerusan di hilir kolam olak.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas adalah: 

1. Pengaruh pelimpah bertangga terhadap kecepatan aliran di hilir (V2), panjang 

loncatan air di hilir (Lj) dan tinggi muka air di hilir (h2). 

2. Keefektifan pelimpah bertangga dalam mengurangi kecepatan aliran di hilir 

(V2), mengurangi panjang loncatan air di hilir (Lj) dan menambah tinggi muka 

air di hilir (h2). 

 

C. Batasan Masalah  

 

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Dasar saluran dianggap kedap air dan tahan erosi. 

b. Dinding saluran dan dasar saluran menggunakan kaca acrelik. 

c. Model bendung dengan pelimpah bertangga dan kolam olakan (stilling basin) 

tipe USBR III. 

d. Penelitian menggunakan flume yang tersedia di Laboratorium Hidrolika 

Fakultas Teknik UMS. 

e. Perencanaan kolam olak menggunakan ketentuan dari USBR tipe III yaitu 

menggunakan Fr > 4,5. 

f. Susunan tangga terbuat dari kayu dengan bentuk penampang atas bervariasi 

dengan memperhatikan tinggi muka air diatas mercu (He). 



g. Dalam pelaksanaan penelitian, baffle blocks pada kolam olak USBR III tidak 

terpasang pada pelimpah bertangga. 

h. Perubahan susunan tangga hanyalah mengubah dari panjang serta bentuk 

penampang atas. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe pelimpah 

bertangga yang paling efisien dalam meredam energi loncatan air (Lj) pada 

bangunan pelimpah USBR tipe III.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan teori dasar tentang bangunan air, khususnya kolam olak tipe 

III sebagai peredam energi.  

2. Menambah data yang ada dalam perencanaan desain bendung khususnya pada 

bendung yang menggunakan kolam olak tipe III.  

3. Manfaat lain yang diharapkan adalah secara khusus dapat dijadikan acuan 

dalam perencanaan bendung terutama desain bangunan pelimpah bertangga, 

dapat mengetahui sejauh mana kecepatan aliran di hilir, tinggi muka air di 

hilir, serta panjang loncatan air di kolam olakan.  


