
6 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Karakteristik Aliran Air pada Bendung 

 Aliran air dalam suatu saluran berdasarkan tekanan muka air dapat berupa 

aliran saluran terbuka (open channel flow) maupun aliran pipaa (pipe flow). Kedua 

jenis aliran tersebut sama dalam banyak hal, namun berbeda dalam satu hal yang 

penting. Aliran saluran terbuka harus memiliki permukaan bebas (free surface) 

yang dipengaruhi oleh tekanan udara atau disebut juga tekanan atmosfer kecuali 

oleh tekanan hidrolik, sedangkan aliran pipa tidak demikian, karena air harus 

mengisi seluruh saluran (Chow, 1985). 

  Aliran air yang melewati bendung adalah termasuk aliran salura terbuka 

(open channel flow). Aliran saluran terbuka terjadi dalam bentuk yang sangat 

beraneka ragam, aliran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Karakteristik aliran berdasarkan perubahan parameter aliran terhadap ruang 

a. Aliran Seragam (Uniform flow) 

Aliran dengan parameter aliran yaitu debit (Q), kedalaman air (h), 

kecepatan rata-rata air ( v ) dan luas penampang lintasan (A) yang tetap 

terhadap berbagai tempat. δQ/δx =  δh/δx = δv/δx = 0 

b. Aliran tidak seragam (Non Uniform flow) 

Aliran dengan parameter aliran yaitu debit (Q), kedalaman air (h), 

kecepatan rata-rata air ( v ) dan luas penampang lintasan (A) yang 

berubah terhadap berbagai tempat. δQ/δx ≠  δh/δx ≠ δv/δx ≠ 0 

2. Karakteristik aliran berdasarkan perubahan aliran terhadap waktu 

a. Aliran steady flow (aliran mantap, tunak) 

Aliran dengan parameter aliran yaitu debit (Q), kedalaman air (h), 

kecepatan rata-rata air ( v ) dan luas penampang lintasan (A) yang tetap 

terhadap waktu. δQ/δt =  δh/δt = δv/δt = 0 
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b. Aliran unsteady flow (aliran tidak mantap) 

Aliran dengan parameter aliran yaitu debit (Q), kedalaman air (h), 

kecepatan rata-rata air ( v ) dan luas penampang lintasan (A) yang 

berubah terhadap waktu. δQ/δt ≠  δh/δt ≠ δv/δt ≠ 0 

3. Karakteristik aliran berdasarkan bilangan Froude (Fr) 

a. Aliran Subkritik (Fr < 1,0) 

Dengan ciri fisik yaitu kecepatan aliran lambat, kurang dari kecepatan 

perambatan gelombang ((g.h)
0,5

) dan perambatan penjalaran gelombang 

ke hilir dan ke hulu. 

b. Aliran Kritik (Fr = 1,0) 

Apabila gaya grafitasi dan gaya kelembaman berada dalam keadaan 

seimbang (Anggrahini, 1997:4). Penjalaran gelombang pada aliran ini 

hanya ke hilir. 

c. Aliran Superkritik (Fr > 1,0) 

Dengan ciri fisik yaitu kecepatan aliran deras, lebih besar daripada 

kecepatan perambatan gelombang dan perambatan penjalaran 

gelombang ke arah hilir. 

 

Gambar III.1 Pola Perambatan Penjalaran Gelombang di Saluran Terbuka 

(Sumber: Bambang Triadjmojo, 1993) 

 

Akibat gaya tarik bumi terhadap keadaan aliran dinyatakan dengan 

perbandingan gaya inersia dengan gaya tarik bumi. Perbandingan ini 

ditetapkan sebagia bilangan Froude (Chow, 1985) didefinisikan sebagai : 
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Fr = 
g.h(

v
 (III.1)

 

 

dengan : 

Fr : bilangan froude 

v : kecepatan aliran rata-rata (m/dt) 

g : percepatan gaya grafitasi bumi (m/dt
2
) 

h : kedalaman aliran (m) 

4. Karakteristik aliran berdasarkan bilangan Reynold (Re) 

a. Aliran laminer (Re < 500) 

Ciri fisik aliran ini yaitu arah aliran lurus dan tidak saling  memotong 

(percobaan Osborn Reynolds) 

b. Aliran transisi (500 < Re > 1000) 

Ciri fisik aliran ini yaitu arah aliran bersifat lurus, akan tetapi di tengah-

tengah aliran bersifat berbelok, tetapi belum saling memotong. 

c. Aliran Turbulen (Re > 1000) 

Ciri fisik aliran ini yaitu arah aliran saling memotong dan tidak teratur, 

berolak. 

Bilangan Reynolds dirumuskan sebagai : 

Re = 
υ

v.R
 (III.2) 

dengan : 

Re : bilangan reynolds 

v : kecepatan aliran  (m/dt) 

R : jari-jari hidrolis (m) 

υ  : kekentalan kinematik (m
2
/dt) 
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B. Prinsip Energi dan Momentum 

1. Energi aliran 

Pada suatu bidang persamaan, jumlah tinggi H pada suatu penampang O, 

dititik A pada arus aliran di saluran dengan kemiringan besar yang jumlah 

energi pada penampang saluran dinyatakan dengan : 

H = ZA + dA . cos θ + 
2g

v
2

A   (III.3) 

dengan:  

ZA : tinggi titik A di atas bidang persamaan (m) 

dA : dalamnya titik A di bawah muka air diukur sepanjang 

   penampang saluran (m) 

θ : sudut kemiringan dasar saluran (°) 

vA : kecepatan arus yang mengalir melalui A (m/dt) 

g : percepatan gaya gravitasi bumi (m/dt
2
) 

 

 

Gambar III.2. Energi dalam Aliran Saluran Terbuka Berubah Beraturan 

(Sumber: Ven Te Chow, 1985) 

 

Kehilangan energi menurut Bernoulli dapat terjadi karena adanya 

gesekan antara zat cair dan dinding batas (hf) atau karena adanya perubahan 

tampang lintang aliran (he). Menurut prinsip kekekalan energi, jumlah tinggi 

energi pada penampang 1 di hulu akan sama dengan jumlah tinggi energi 
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pada penampang 2 di hilir akan sama dengan jumlah tinggi hf antara kedua 

penampang dan dinyatakan dengan persamaan energi dari Bernoulli : 

z1 + d1 + 
2g

v
2

1  = z2 + d2 + 
2g

v
2

2  +hf (III.4) 

 

dengan : 

z1 : tinggi titik A di atas bidang persamaan pada penampang 1 (m) 

d1 : dalamnya titik A di bawah muka air diukur sepanjang 

   penampang 1 (m) 

v 1 : kecepatan rata-rata aliran melalui A pada penampang 1 (m/dt) 

z2 : tinggi titik A di atas bidang persamaan pada penampang 2 (m) 

d2 : dalamnya titik A di bawah muka air diukur sepanjang 

   penampang 2 (m) 

v 2 : kecepatan rata-rata aliran melalui A pada penampang 2 (m/dt) 

g : percepatan gaya gravitasi bumi (m/dt
2
) 

hf : kehilangan tekanan akibat gesekan (m) 

2. Energi spesifik 

Energi spesifik dalam suatu penampang saluran dinyatakan sebagai 

energi air pada setiap penampang saluran, dan diperhitungkan terhadap dasar 

saluran. Sehingga untuk saluran yang kemiringannya kecil dan α = 0, maka 

energi spesifik menjadi : 

2g

v
dE

2

       atau      
2

2

2gA

Q
dE        (III.5)      

 

 

dengan : 

E : energi spesifik (m) 

d : kedalaman (m) 

Q : debit aliran (m/dt) 

A : luas penampang basah (m
3
) 

v  : kecepatan rata-rata aliran (m/dt) 

  : percepatan gaya tarik bumi (9,81 m/dt
2
) 
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Persamaan di atas menunjukkan bahwa energi spesifik sama dengan jumlah 

kedalaman air dan tinggi kecepatan. Dapat dilihat bahwa untuk suatu 

penampang saluran dan debit Q tertentu, energi spesifik dalam penampang 

saluran hanya merupakan fungsi dari kedalaman aliran. Bila kedalaman aliran 

digambarkan terhadap energi spesifik untuk suatu penampang saluran dan 

debit tertentu, maka akan diperoleh kurva energi spesifik sebagai berikut : 

 

Gambar III.3. Kurva Energi Spesifik (Sumber: Ven Te Chow, 1985) 

 

Gambar III.3 menjelaskan bahwa pada suatu energi spesifik (Es) yang 

sama, dapat ditinjau 2 kemungkinan kedalaman, yaitu kedalaman y1 yang 

disebut kedalaman lanjutan / pengganti (alternate depth) dari kedalaman y2, 

begitu juga sebaliknya. Energi spesifik akan mencapai minimum pada titik C. 

Pada Titik tersebut kedua kedalaman seolah-olah menyatu dan dikenal 

sebagai kedalaman kritis (critical depth) yc. Apabila kedalaman aliran 

melebihi kedalaman kritis, kecepatan aliran lebih kecil dari pada kecepatan 

kritis untuk suatu debit tertentu, dan aliran disebut sub-kritis. Akan tetapi bila 

kedalaman aliran kurang dari kedalaman kritis, aliran disebut super-kritis. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa y1 merupakan kedalaman aliran super-

kritis dan y2 adalah kedalaman aliran sub-kritis. 
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3. Momentum 

Untuk menguraikan prinsip - prinsip persamaan momentum pada saluran 

terbuka dengan kemiringan dasar saluran θ, menurut hukum Newton II 

tentang gerak perubahan momentum aliran air per satuan waktu dalam 

saluran adalah sama dengan resultan semua gaya - gaya luar yang bekerja 

pada kedua tampang aliran yang ditinjau. Pada saluran dengan kemiringan 

besar, penerapan rumusan perubahan momentum per satuan waktu aliran 

diantara tampang 1 dan 2 yang dikenal dengan persamaan momentum 

(momentum equation) dapat ditulis : 

g

Q
(β2 v 2 – β1 v 1) = P1 – P2 + W sin θ – Ff (III.6) 

dengan Q adalah debit,   adalah berat per volume air, β adalah koefisien 

momentum, v adalah kecepatan, P adalah resultan yang bekerja pada kedua 

tampang, W adalah berat air yang terdapat diantara kedua tampang, θ adalah 

sudut kemiringan dasar saluran dan Ff adalah jumlah gaya luar dari gesekan 

dan tahanan yang bekerja di sepanjang bidang kontak air dengan saluran. 

 

Gambar III.4. Penerapan Dalil Momentum (Sumber: Ven Te Chow, 1985) 
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C. Bendung 

Menurut standar tata cara perencanaan umum, bendung adalah suatu 

bangunan air dengan kelengkapan yang dibangun melintang sungai atau sudetan 

yang sengaja dibuat untuk meninggikan muka air atau untuk mendapatkan tinggi 

terjun. 

1. Kolam Olak (stilling basin) sebagai Peredam Energi  pada Bendung 

Kolam olak (stilling basin) adalah struktur dari bangunan di hilir tubuh 

bendung yang terdiri dari beberapa tipe dan bentuk di kanan dan kirinya dibatasi 

oleh tembok pangkal bendung dilanjutkan dengan tembok sayap hilir dengan 

bentuk tertentu (Desain Hidrolik Bendung Tetap, 2002) 

Pada percobaan penelitian ini, penyusun menggunakan kolam olak USBR 

tipe II. Kolam olak USBR II dikembangkan untuk kolam olakan yang banyak 

digunakan pada dam tinggi, dan untuk struktur – struktur kanal besar. Kolam 

olakan ini mengandung blok – blok saluran tajam pada ujung hulu dan ambang – 

ambang bergerigi di dekat ujung hilir (Chow, 1985).  

 

Gambar III.5. Bentuk kolam olak USBR tipe II (Sumber: Ven Te Chow, 1985) 

 

2. Mercu pelimpah bendung 

Mercu adalah bagian paling atas pelimpah, yang berinteraksi langsung 

dengan aliran air yang melimpas. Maka tipe mercu pelimpah menentukan 

karakteristik aliran yan terjadi (Anggoro, 2011).  

 

Gambar III.6. Bentuk Mercu Tipe Ogee dan Tipe Bulat (Sumber: KP-02) 
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a. Mercu bendung bulat 

Bendung dengan mercu bulat memiliki harga koefisien debit yang jauh 

lebih tinggi (44%) dibandingkan dengan koefisien bendung ambang lebar. 

Pada sungai, ini akan banyak memberikan keuntungan karena bangunan ini 

akan mengurangi tinggi muka air hulu selama banjir. Harga koefisien debit 

menjadi lebih tinggi karena lengkung streamline dan tekanan negatif pada 

mercu. 

 

Gambar III.7. Bendung dengan Mercu Bulat (Sumber: KP – 02) 

 

b. Mercu bendung ogee 

Mercu ogee berbentuk tirai luapan bawah dari bandung ambang tajam 

aerasi. Oleh karena itu mercu ini tidak akan memberikan tekanan atmosfir 

pada permukaan mercu sewaktu bendung mengalirkan air pada debit rencana. 

Debit yang lebih rendah, air akan memberikan tekanan ke bawah pada mercu.  
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Gambar III.8. Bentuk-bentuk Mercu Ogee (Sumber: KP – 02) 

 

 

Perencanaan permukaan mercu ogee digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar III.9 Grafik Perencanaan Mercu Ogee (Lesson 8  Spillways and 

Energy Dissipators, Module 4 Hydraulic Structures for Flow Diversion and 

Storage Version 2 CE IIT, Kharagpur) 
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c. Mercu bendung parabola 

Bendung dengan mercu pelimpah parabola merupakan perpaduan bendung 

mercu bulat dengan R hulu seperempat lingkaran dan pelimpah hilir mengacu 

persamaan parabola ketika air terjun bebas dengan kecepatan mendatar 

sebesar vkritik. 

 

Gambar III.10. Perencanaan Mercu Parabola 

 

D. Loncatan Air 

Apabila tipe aliran di saluran berubah dari aliran superkritis menjadi 

subkritis maka akan terjadi loncat air.  Keadaan ini terjadi misalnya pada kaki 

bangunan pelimpah  dengan aliran di bagian  hulu adalah superkritis menjadi 

subkritis. Kedua tipe aliran tersebut terdapat daerah transisi, yaitu loncat air. Pada 

loncat air, kecepatan aliran berkuran secara mendadak dan kedalam air bertambah 

dengan cepat. (Bambang Triadjmojo, 2011)   

Panjang loncat air, tidak ada rumus teoritis yang dapat digunakan untuk 

menghitungnya. Panjang loncat air dapat ditentukan dengan percobaan di 

laboratorium. 

Pemakaian - pemakaian praktis dari loncatan hidrolis, antara lain (Chow, 

1985) : 

1. Sebagai peredam energi pada bendungan, saluran dan struktur hidrolis yang 

lain. 

2. Untuk menaikkan kembali tinggi energi atau permukaan air pada daerah hilir 

saluran pengukur dan juga menjaga agar permukaan air saluran tetap tinggi. 
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3. Untuk memperbesar tekanan pada lapis lindung, sehingga memperkecil 

tekanan angkat pada struktur tembok, dengan memperbesar kedalaman air 

pada lapis lindung. 

4. Untuk memperbesar debit dengan mempertahankan air bawah balik. 

5. Untuk  menunjukkan kondisi-kondisi aliran tertentu, misal adanya aliran 

superkritis. 

Loncatan hidrolis yang terjadi pada dasar horisontal, terdiri dari beberapa 

tipe yang berbeda-beda. Sesuai dengan penelitian oleh Biro Reklamasi Amerika 

Serikat, tipe-tipe tersebut dapat dibedakan berdasarkan bilangan froude (Fr) : 

1. Untuk Fr = 1, aliran kritis, sehingga tidak dapat terbentuk loncatan. 

2. Loncatan Berombak 

Loncatan ini terjadi untuk Fr = 1 sampai 1,7; terjadi ombak pada permukaan 

air 

3. Loncatan Lemah  

Loncatan ini terjadi untuk Fr = 1,7 sampai 2,5; terbentuk rangkaian gulungan 

ombak pada permukaan loncatan, tetapi permukaan air di hilir tetap halus. 

Secara keseluruhan kecepatannya seragam, dan kehilangan energinya kecil.  

4. Loncatan Berosilasi (oscillation jump)  

Loncatan ini terjadi untuk Fr = 2,5  sampai 4,5; terdapat semburan berisolasi 

menyertai dasar loncatan bergerak ke permukaan dan kembali lagi tanpa 

periode tertentu. Setiap osilasi menghasilkan gelombang tak teratur yang 

besar.  

5. Loncatan Tetap (steady jump)  

Loncatan ini terjadi untuk Fr = 4,5 sampai 9,0; ujung-ujung permukaan hilir 

akan bergulung dan titik kecepatan semburannya tinggi cenderung 

memisahkan diri dari aliran. Gerakan dan letak loncatan yang terjadi tidak 

begitu dipengaruhi oleh kedalaman air bawah. Loncatan hidrolisnya sangat 

seimbang dan peredaman energinya sebesar 45 - 70%. 
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6. Loncatan Kuat (strong jump) 

Loncatan ini terjadi untuk Fr = 9,0 dan yang lebih besar, kecepatan semburan 

yang tinggi akan menimbulkan hempasan gelombang gulung dari permukaan 

loncatan, menimbulkan gelombang – gelombang hilir. Gerakan loncatan 

jarang terjadi, tetapi efektif karena redaman energinya dapat mencapai 85%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.11. Berbagai Tipe Loncatan Hidrolis (Sumber: Ven Te Chow, 

1985) 

 

Jika loncat air yang terjadi rendah dengan perubahan kedalamannya kecil, 

maka elevasi muka air tidak akan naik secara nyata dan tiba-tiba, akan tetapi akan 

melalui serangkaian ombak yang ukurannya berkurang secara berangsur-angsur. 

Jika loncatan yang terjadi tinggi dengan perubahan kedalamnnya besar, loncatan 

yang terjadi memerlukan sejumlah energi yang relatif besar kemudian menghilang 

akibat turbulen pada loncatan. Akibatnya, energi setelah aliran lebih kecil 

daripada sebelum loncatan. (Chow, 1959) 


