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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gerusan pada sungai :

Bambang Sujatmoko (2002) melakukan penelitian mengenai pengaruh

konfigurasi krib terhadap pola arus pada gerusan sungai di sisi luar tikungan.

Penelitian ini dilakukan dengan memperkirakan kondisi pola arus di saluran

menggunakan model fisik dan model matematis. Penelitian model fisik dilakukan

dengan pemodelan sungai di Laboratorium Hidraulika FT UGM dan penelitian

model matematis dilakukan dengan menggunakan software BOSS SMS. Hasil

penelitian ini diantaranya adalah perubahan panjang krib dengan arah pemasangan

tegak lurus arus lebih efektif untuk pelindung tebing di sisi luar belokan. Dari

hasil kalibrasi model secara kualitatif dan kuantitatif software BOSS SMS modul

FESWMS sangat cocok digunakan untuk kasus aliran dua dimensi pada belokan

sungai.

Dian Sisinggih (2014) melakukan penelitian tentang perubahan morfologi

sungai dan evaluasi distribusi aliran sungai pada belokan sungai karena adanya

aliran yang melengkung dan menelusuri tebing bagian luar. Sehingga

menyebabkan perubahan morfologi sungai akibat adanya gerusan di tebing dan di

dasar sungai. Metode yang digunakan yaitu model numerik yang diperoleh dari

hasil pengukuran dan pendekatan teoritis untuk menentukan kapasitas aliran

sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penanganan gerusan pada

daerah tikungan sungai untuk mengatur pola arus sungai dengan pemasangan krib,

perkuatan dasar sungai, dan pelindung tebing dari gerusan arus sungai.

Ukiman (2006) melakukan penelitian tentang konfigurasi pemasangan krib

dengan sudut 90° yang bertujuan untuk mengetahui perubahan morfologi sungai.

Metode dilakukan dengan pengujian menggunakan pemodelan krib di

laboratorium secara fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan

konfigurasi dasar saluran dan tebing luar terjadi lebih besar pada tikungan dengan

jari-jari yang kecil. Cenderung terjadi endapan ketika ketinggian air hampir sama

atau sama dengan tebing dan akan terjadi gerusan arah horizontal pada tebing.
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Sunaryo (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemasangan krib

dengan sudut tikungan sungai sebesar 120° menggunakan simulasi di

laboratorium menggunakan skala yang disesuaikan ukuran sungai di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan tinggi krib 5 cm dan menggunakan variasi jarak

antar krib adalah 20 cm dan 10 cm dengan variasi sudut 45°, 90° dan 135°. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemasangan krib pada tikungan mengurangi

terjadinya gerusan pada tebing dan pemasangan yang paling efektif adalah

pemasangan krib dengan sudut 135°.

Jaji Abdurrosyid (2005) melakukan penelitian untuk mengendalikan

gerusan pada abutmen jembatan dengan menggunakan pelat pada kondisi adanya

angkutan sedimen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model abutmen

tipe spill-trough (ST) dengan panjang abutmen (L) = 0,50 m, lebar (Lb) = 0,15 m,

dan tinggi (H) = 0,45 m. Sediment recirculating flume dengan panjang 10 m,

tinggi 0,45 m dan lebar 0,60 m dengan kondisi aliran permanen seragam. Pelat

yang digunakan dengan variasi yaitu terhadap bentuk, jarak pelat terhadap dasar

saluran, dan  lebar pelat. Kedalaman gerusan diukur setiap running selama 6 jam

pada posisi tujuh titik pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi

live-bed scour without sediment supply mempunyai kedalam gerusan lebih besar

daripada kondisi clear-water dan live-bed scour without sediment supply. Jadi,

pada kondisi live-bed scour without sediment supply dilakukan penempatan pelat

tipe Plc yang dapat memberikan reduksi gerusan total sebesar 12,79 %.

Sudarta (2005) melakukan penelitian di alur Sungai Katingan daerah

Kasongan tentang efektifitas krib sebagai pelindung tebing pada sisi dalam

tikungan. Metode yang digunakan adalah analisis hidraulik yang disertai dengan

tes model fisik terhadap pola aliran pada meander yang dibuat sudetan perintis

untuk mengetahui interaksi antara krib dengan pola aliran. Hal tersebut dilakukan

agar bisa mengevaluasi efektifitas bangunan krib yang berperan sebagai pelindung

tebing. Hasil penelitian diantaranya adalah tebing sisi dalam tidak berperan dalam

membentuk aliran spiral yang mengakibatkan gerusan pada tebing dan

pemasangan krib pada sisi bagian dalam tikungan tidak efektif dalam mengatasi

gerusan.


