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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan peredaman 

energi, loncatan air maupun turbulensi aliran pada kolam olakan adalah sebagai 

berikut ini. 

Lana (2016) melakukan penelitian tentang penempatan baffle blocks tipe 

miring dengan kolam olak parabola dan ogee yang paling baik meredaam energi 

aliran, mereduksi panjang loncat air dan meredam turbulensi di hilir. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa baffle blocks tipe miring dengan posisi pada awal 

radius olakan adalah yang paling efektif mereduksi panjang loncat air dengan 

prosentase unjuk kerja 39,42%. 

Rizal (2015) melakukan penelitian pengaruh penempatan baffle blocks tipe 

cekung parabolik dan setengah lingkaran pada bendung dengan kolam olak solid 

roller bucket terhadap panjang loncat air dan kehilangan energi. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa baffle blocks tipe cekung parabolik dengan posisi pada 

awal radius lengkung adalah yang paling efektif dalam meredam turbulensi aliran 

dan panjang loncat air dihilir pusaran dengan peresentase unjuk kerja 24,16%. 

Pembra (2013) melakukan penelitan pengaruh variasi kemiringan tubuh 

hilir bendung dan penempatan baffle blocks pada kolam olak tipe solid roller 

bucket terhadap loncatan air dan peredaman energi. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa baffle blocks yang diletakkan pada tengah radius lengkung 

adalah yang paling efektif dalam meredam panjang pusaran maupun turbulensi 

aliran. Efisiensi kehilangan di hilir pusaran sebesar 44,59%. 

Irawan (2011) melakukan percobaan penelitian pengaruh variasi 

kemiringan pada hulu bendung dan penggunaan kolam olak tipe solid roller 

bucket terhadap loncatan air dan gerusan setempat. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa kedalam air saat awal loncatan hidrolis lebih lebih besar 

daripada setelah loncatan. Dengan debit aliran yang sama pada variasi kemiringan 

hulu bendung, tidak terjadi perbedaan yang signifikan terhadap turbulensi aliran. 
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Irwan (2009) melakukan penelitian baffle blocks bentuk balok sebagai 

peredam energi pada kolam olakan bendung tipe USBR-I. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa kombinasi baffle blocks yang paling yang paling besar 

mengurangi panjang loncatan air (Lj) yaitu pada pengaliran seri II.a dengan 

kombinasi perletakkan 1 dengan ukuran baffle blocks 3 cm × 3 cm × 3 cm. 

Pengaliran seri II.a menghasilkan nilai persentase reduksi yang signifikan sebesar 

57,22%. 

Honing (2009) melakukan penelitian baffle blocks sebagai peredam energi 

pada kolam olak tipe solid roller bucket. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

kombinasi pelimpah bertangga dengan kolam olak tipe solid roller bucket yang 

paling besar mengurangi panjang loncat air (Lj) yang terjadi yaitu pada pengaliran 

seri II (susunan tangga datar memanjang). Pengaliran seri II menghasilkan nilai 

persentase reduksi (Rd) sebesar 52,60%. 

 

Sedangkan penelitian yang diusulkan peneliti adalah original dan belum 

pernah dilakukan oleh pihak lain, yaitu penelitian tentang pengaruh penempatan 

dan sudut baffle blocks tipe V terhadap panjang loncatan air pada pelimpah tipe 

ogee. 

 


