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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 Air merupakan salah satu unsur utama dalam kelangsungan hidup manusia. 

Ketersediaan air di bumi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan air, baik secara 

ruang dan waktu. Beberapa rekayasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan air adalah dengan teknologi penyimpan air (dengan dibangunnya 

bendungan dan embung), sedangkan untuk dapat mengalirkan dari sungai ke 

sawah dapat dilakukan dengan pembangunan bendung dan saluran irigasi. 

Bendung adalah suatu bangunan air yang dibangun melintang sungai sedemikian 

rupa agar permukaan air sungai naik sampai ketinggian tertentu, sehingga aliran 

sungai dapat dialirkan melalui pintu ke saluran-saluran pembagi kemudian ke 

lahan-lahan pertanian maupun tempat yang membutuhkan.  

 Peninggian muka air karena bendung akan mengakibatkan adanya aliran yang 

deras di bagian hilir bendung. Jika dalam suatu aliran terjadi perubahan jenis 

aliran dari superkritis ke subkritis, maka akan terjadi loncatan air (hydraulic 

jump). Panjang loncatan air tergantung pada kecepatan, debit air yang mengalir, 

kemiringan dasar saluran, serta kekasaran saluran. Setelah terjadi loncatan air, 

kecepatan air akan melambat, akan tetapi kecepatan dan tegangan geser aliran 

setelah loncatan air masih dapat menggerus dasar saluran. Untuk mereduksi energi 

yang terdapat di dalam aliran tersebut, maka di kolam olak bendung biasanya 

dipasang baffle blocks. Salah satu jenis kolam olak yang biasa dipakai adalah tipe 

solid roller bucket. Kolam olak tipe solid roller bucket mempunyai karakteristik 

dua pusaran, satu pusaran akan bergerak ke arah berlawanan dengan jarum jam 

dan pusaran lainnya akan bergerak searah dengan  jarum jam. Posisi pemasangan 

dan bentuk serta susunan baffle blocks sangat berpengaruh terhadap gerusan di 

hilir bendung dan panjang loncatan air. 
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 Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh kemiringan hilir bendung 

dan susunan penempatan baffle blocks tipe cekung setengah lingkaran dan 

parabolik terhadap panjang loncat air dan kehilangan energi. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh penempatan baffle blocks tipe cekung setengah lingkaran dan 

parabolik terhadap panjang loncat air di hilir bendung dengan penggunaan 

kolam olak tipe solid roller bucket. 

2. Pengaruh penempatan baffle blocks tipe cekung setengah lingkaran dan 

parabolik terhadap kehilangan energi dengan penggunaan kolam olak tipe 

solid roller bucket. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari percobaan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh penempatan baffle blocks tipe cekung setengah 

lingkaran dan parabolik terhadap panjang loncat air di hilir bendung dengan 

penggunaan kolam olak tipe solid roller bucket. 

2. Mengetahui susunan penempatan baffle blocks tipe cekung setengah 

lingkaran dan parabolik terhadap kehilangan energi dengan penggunaan 

kolam olak tipe solid roller bucket. 

 

D. Batasan Masalah 

 

 Untuk membatasi objek ruang lingkup penelitian ini agar langkahnya 

sistematis dan terarah, maka diperlukan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Percobaan dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hidraulika 

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta dengan menggunakan alat saluran/flume dari bahan flexy glass yang 

menjadi model saluran terbuka dengan ukuran 30 cm x 60 cm x 1000 cm. 

2. Dasar saluran dianggap kedap air dan tahan terhadap erosi. 

3. Kemiringan dasar saluran 0,005. 

4. Jenis saluran adalah aliran tetap seragam (steady uniform flow). 

5. Kekasaran model dan saluran tidak ditinjau. 

6. Kekentalan kinematik sepanjang aliran dianggap sama. 

7. Percobaan hanya menggunakan empat macam variasi debit : 3500 cm
3
/dt, 

4000 cm
3
/dt, 4500 cm

3
/dt, dan 5000 cm

3
/dt, untuk satu variasi kemiringan 

hilir pelimpah yang akan dialirkan di saluran/flume. 

8. Percobaan hanya menggunakan satu macam variasi kemiringan hilir 

pelimpah, yaitu 0,6:1. 

9. Menggunakan enam variasi penempatan baffle blocks tipe cekung setengah 

lingkaran dan parabolik.  

10. Menggunakan mercu bendung tipe ogee dan kolam olak tipe solid roller 

bucket dengan penambahan baffle blocks tipe cekung setengah lingkaran dan 

parabolik. 

11. Pengamatan dilakukan setelah aliran stabil. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari percobaan penelitian ini diharapkan untuk bisa : 

1. Menjadi acuan dalam perencanaan bendung terutama pada model pelimpah 

hilir miring dengan kolam olak tipe bak tenggelam (roller bucket type). 

2. Menjadi acuan penggunaan susunan baffle blocks tipe cekung setengah 

lingkaran dan parabolik yang paling efektif dan ekonomis untuk meredam 

kehilangan energi dan mereduksi panjang loncat air.  

 


