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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Air merupakan kebutuhan hidup yang utama, tanpa air semua mahluk akan 

mati. Pada kenyataannya kebutuhan akan air tidak selalu cocok dengan 

ketersediaan air, baik secara ruang maupun waktu.   Salah satu upaya manusia 

untuk memanfaatkan air sehingga dapat dialirkan pada tempat-tempat yang 

membutuhkan air (air irigasi) adalah pembuatan bendung.  Fungsi utama bendung 

adalah untuk menaikkan air di hulu bendung tersebut sehingga air dapat dialirkan 

ke daerah-daerah yang membutuhkan air, fungsi lain dari bendung adalah untuk 

mengukur debit aliran. Pada struktur bendungan, bangunan yang digunakan untuk 

melimpaskan debit banjir berlebih yang masuk ke waduk adalah spillway. Banjir 

berlebih yang menuju waduk tidak akan membahayakan bendungan (dam), karena 

banjir dialirkan melalui spillway. Dalam usaha pengendalian banjir, muka air 

banjir maksimum adalah sama dengan puncak spillway, dan spillway di desain 

dengan banjir maksimum rencana yang kemungkinan terjadi.  

Sebelum air melintasi spillway aliran air bersifat subkritik. Sedangkan 

aliran setelah melewati spillway aliran berubah menjadi aliran super-kritis. Aliran 

tersebut harus diperlambat dan dirubah menjadi aliran sub-kritis, sehingga energi 

yang dengan gaya gerus yang timbul dalam aliran  tersebut dapat direduksi 

mencapai tingkat yang normal kembali.. Untuk mereduksi energi yang terdapat di 

dalam aliran tersebut, maka di ujung hilir saluran peluncur biasanya dibuat 

bangunan peredam energi pencegah gerusan (scour protection stilling basin). 

Bangunan peredam energi yang dipakai biasanya adalah kolam olakan (stilling 

basin). Salah satu jenis kolam olak  yang dipakai adalah tipe trajectory bucket. 

Kolam olak jenis ini di dalam mereduksi energi aliran adalah dengan 

menghamburkan aliran air ke atas, searah dengan kemiringan di ujung hilir kolam 

olak, sehingga aliran air menjadi butiran-butiran titik air. Kolam olak ini sangat 

ekonomis karena harganya relative murah , panjang kolam olak trajectory bucket 
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sangat pendek, tetapi mempunyai kelengkungan hilir yang sangat baik untuk 

memancarkan air. Jari-jari kolam olak sangat berpengaruh dalam meredam energi, 

sehingga jari-jari kolam olak harus direncanakan  pada kelengkungan yang tepat  

agar menghasilkan redaman energi  yang efektif dan efisien. 

 Penelitian ini berusaha untuk mengetahui pengaruh berbagai jari-jari 

terhadap kecepatan air, turbulensi dan peredaman energi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh jari-jari kolam olak tipe trajectory bucket  terhadap 

peredaman energi pada spillway tipe ogee? 

2. Bagaimana pengaruh jari-jari kolam olak tipe trajectory bucket terhadap 

turbulensi dan kecepatan air di hilir bendung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari percobaan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh jari-jari terhadap peredaman energi dengan 

penggunaan kolam olak tipe trajectory bucket. 

2. Mengetahui pengaruh jari-jari pada kolam olak tipe trajectory bucket 

terhadap turbulensi dan kecepatan air di hilir bendung. 

3. Mengetahui panjang loncat air dan tinggi loncat air setelah melewati 

spillway dengan kolam olak trajectory bucket dengan jari-jari  tertentu 

dalam kaitannya dengan peredaman energi. 

4. Mengetahui pengaruh bilangan froude terhadap loncat air setelah melewati 

spillway dengan kolam olak trajectory bucket dengan jari-jari  tertentu. 

 

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. Kemiringan dasar saluran 0,0058. 

3. Jenis aliran adalah aliran tetap seragam (steady uniform flow). 

4. Kekasaran model dan saluran tidak ditinjau. 

5. Kekentalan kinematik sepanjang aliran dianggap sama. 

6. Percobaan hanya menggunakan enam variasi debit : 3500 cm3/dt, 4000 

cm3/dt, 4500 cm3/dt, 5000 cm3/dt, 5500 cm3/dt dan 6000 cm3/dt, per 

variasi jari-jari kolam olak yang akan dialirkan di saluran/flume, 

7. Percobaan menggunakan tirai luapan dari persamaan ogee. 

8. Menggunakan lima variasi jari-jari kolam olak. 

9. Menggunakan mercu bendung tipe Ogee dan kolam olak tipe trajectory 

bucket. 

10. Pengamatan dilakukan setelah aliran stabil. 

11. Kajian yang ditinjau sebagai spillway. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut ini. 

1. Dapat menjadi acuan dalam perencanaan spillway tipe ogee terutama pada 

model pelimpah hilir miring dengan kolam olak trajectory bucket. 

2. Dapat  menjadi acuan penggunaan kelengkungan hilir spillway tipe ogee 

yang paling efektif dan ekonomis sebagai peredaman energi. 

 


