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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bendung adalah suatu bangunan melintang pada suatu aliran sungai atau

sudetan yang dibuat guna menaikkan elevasi muka air.  Dalam merencanakan

bendung banyak faktor yang harus diperhatikan antara lain kecepatan air (V),

debit air (Q), tinggi sawah dan posisi bendungan terhadap alur sungai . Masalah-

masalah yang sering timbul adalah terjadinya gerusan di hilir bendung yang

disebabkan oleh kecepatan aliran yang tinggi disebabkan karena perubahan

kemiringan dari mercu bendung ke kaki bendung.

Untuk mengatasi gerusan di hilir bendung, maka dibuat suatu peredam

energi yang berfungsi mengurangi atau meredam energi akibat kecepatan aliran

yang tinggi dari mercu bendung. Bangunan peredam energi yang dipakai biasanya

adalah kolam olakan (stilling basin). Dimensi kolam olak sangat ditentukan oleh

kondisi loncatan air.

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 bertujuan guna membantu

mengarahkan pemikiran dan perencanaan, baik mengenai percobaan maupun

teoritis. Selain itu permodelan digunakan untuk mengalihkan data dari model kecil

yang relatif murah ke informasi rancang bangun untuk membuat prototipe yang

besar dan mahal.

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 yang

telah dilakukan oleh USBR menghasilkan bebera pa tipe kolam olak peredam
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energi yang mempunyai spesifikasi masing -masing. Salah satu tipe peredam

energi yang ada yaitu peredam energi USBR tipe I I.

Dari unjukkerja kolam olak USBR tipe II, sampai saat ini masih sering

terjadi kerusakan di bagian hilir kolam olak yang diakibatkan gerusan air. Dalam

hal ini disebabkan kurang maksimalnya kolam olak dalam hal mengura ngi

kecepatan aliran air dihilir (V2), kurang maksimalnya kolam olak dalam

membantu atau meninggikan tinggi muka air pada hilir (h2), serta kurang

maksimalnya kolam olak dalam mengurangi panjang loncatan air (L j) yang terjadi

akibat turunnya air dari pelimpah. Untuk meredam energi aliran di tubuh bendung

dan energi aliran setelah terjadi loncatan hidrolik, maka dalam hal ini akan

mencoba menggunakan pelimpah bertangga sebagai peredam energi di tubuh

bendung. Dengan penerapan pelimpah bertangga ini, energi aliran akan sudah

direduksi sebelum sampai di lantai kolam olak, sehingga energi aliran menjadi

semakin berkurang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari uraian latar belakang tersebut

di atas adalah:

1. Apakah pelimpah bertangga akan mempengaruhi kecepatan aliran dihilir (V2),

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

2. Pelimpah bertangga manakah yang paling efektif dalam mengurangi panjang

loncatan air di hilir (Lj).

C. Batasan Masalah

Untuk mempersempit pembahasan, permasalahan ini dibatasi oleh:

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)

USBR tipe II
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d. Penelitian menggunakan flume yang tersedia di Laboratorium Hidrolika

Fakultas Teknik UMS.

e. Perencanaan kolam olak menggun akan ketentuan dari USBR tipe I I yaitu

menggunakan Fr > 4,5, sehingga aliran air di hilir sub kritis.

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

dengan memperhatikan tinggi muka air di atas mercu (He)

g. Perubahan susunan tangga hanyalah mengubah dari panjang serta bentuk

penampang atas.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelimpah

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

bangunan pelimpah USBR tipe II.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Mengembangkan teori dasar tentang bangunan air, khususnya kolam olak

tipe II sebagai peredam energi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini untuk mencari alternatif baru penggunaan pelimpah

bertangga pada kolam olak USBR tipe II untuk perencanaan bendung.
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