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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Bentuk Penelitian 

Metode yang dipakai untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan percobaan langsung di laboratorium. Penelitian ini dilalui 

dengan serangkaian kegiatan pendahuluan untuk mencapai validasi hasil yang 

maksimal. Hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan kelengkapan studi 

pustaka untuk selanjutnya mendapatkan kesimpulan akhir data.  

  

B. Lokasi Penelitian  

Percobaan dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hidraulika 

Program Studi Teknik Sipil Faakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

C. Bahan dan Peralatan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan penelitian ini adalah : 

1. Air Bersih 

Air yang digunakan dalam percobaan penelitian ini adalah air bersih yang 

tidak membawa kotoran. 

 

 

Gambar IV.1 Air yang digunakan dalam Penelitian 

19 

 



20 
 

2. Kayu 

Kayu digunakan untuk bahan membuat model pelimpah, kolam olak dan 

baffle blocks.  

3. Lem dan Lilin/Malam 

Lem dan lilin/malam digunakan untuk perekat maupun pelapis yang 

menutupi celah antara pelimpah dengan dasar saluran maupun dinding 

saluran serta celah antara balok kayu dengan dinding saluran. 

Peralatan yang digunakan dalam percobaan penelitian ini adalah : 

1. Open Flume 

Saluran/flume ini terbuat dari bahan fiber dan memiliki komponen-

komponen utama, antara lain : 

a. Saluran air, yaitu media utama dalam percobaan ini yang digunakan 

untuk meletakkan pelimpah dan kolam olak. Berupa talang air dengan 

ukuran 30 × 60 × 1000 cm. 

 

 

Gambar IV.2 Saluran/Flume 30 × 60 × 1000 cm 

 

b. Bak penampungan, berfungsi menampung air yang akan dialirkan ke 

saluran maupun keluar dari saluran. 
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Gambar IV.3 Bak Penampungan 

 

c. Pompa air, berfungsi memompa air masuk ke dalam saluran. 

 

 

Gambar IV.4 Pompa Air 

 

d. Kran pengatur debit, berfungsi mengatur besar kecilnya aliran air yang 

keluar dari pompa. 

e. Jack, terletak di hilir saluran yang bisa diputar secara manual untuk 

mengatur kemirngan dasar saluran.  

f. Tail Gate, berfungsi menjaga ketinggian air di hilir dan dalam saluran 

agar loncatan hidrolis terbentuk di depan pelimpah. 
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2. Pelimpah Ogee 

Pelimpah ogee ini menggunakan satu variasi kemiringan hulu yang terbuat 

dari bahan kayu. 

3. Pelimpah Parabola 

Pelimpah parabola ini menggunakan satu variasi kemiringan hulu yang 

terbuat dari bahan kayu. 

4. Kolam Olak USBR tipe II 

Kolam olak USBR tipe II juga terbuat dari kayu yang menyatu dengan 

pelimpah. 

 

 

Gambar IV.5 Kolam Olak USBR tipe II 

5. Baffle Blocks 

Baffle Blocks terbuat dari kayu berbentuk persegi empat dengan lubang 

berbentuk V di depannya. 

6. Penggaris Besi dan Meteran 

Penggaris besi dan meteran berukuran 1,5 digunakan sebagai penanda 

panjang loncatan air. 

7. Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu pada saat running. 

8. Mistar Ukur 

Mistar ukur digunakan untuk mengukur ketinggian air di hulu dan hilir 

pelimpah. 
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9. Point Gauge 

Alat untuk mengukur elevasi muka air di beberapa titik. 

 

Gambar IV.6 Point Gauge 

 

D. Pengamatan 

Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Tinggi muka air di hulu dan di hilir (h1 dan h2) 

2. Tinggi muka air di atas mercu (hd) 

3. Panjang loncatan (Lj) 

 

Gambar IV.7. Variabel-variabel yang Diamati dalam Penelitian 

 

E. Perencanaan Model 

1. Perencanaan Model Pelimpah 

Bangunan pelimpah direncanakan dengan debit (Q) yang maksimum agar 

mendapat variasi debit aliran yang beragam. Berikut ini pehitungan perencanaan 

bangunan pelimpah dengan data-data sebagai berikut : 
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a. Debit maksimum (Q) = 0,005 m
3
/dt 

b. Lebar saluran (b) = 0,3 m 

c. Tinggi pelimpah (p) = 0,24 m 

d. Dicoba hd = 0,0384 m 

e. Kecepatan awal (v0) = 

  b.hp

Q
v

d

0


   (IV.1) 

  0,3.0384,00,24

0,005
v0




 

m/dt 0,05987v0 

 
f. Tinggi tekanan total (he)  = 

2g

v
Hh

2

0

de 

   

)2.IV(

 

9,81.2

0,05987
0384,0h

2

e 

 

m 0,0386h e   

g. Menghitung koefisien Cd = 

 

Gambar IV.8. Grafik Koefisien Peluapan Mercu Ogee Hubungan antara 

p/hd (Hidraulic Structures for Flow Diversion and Storage, Version 2 CE 

IIT – Kharangpur) 
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Ploting gambar IV.8 didapat  p/hd = 6,25 dan dari ekstrapolasi 

dengan persamaan y = 0,016x + 2,102 didapat nilai Cd = 2,202 maka 

kontrol debit (Q) adalah : 

Q = Cd × b × he
3/2

  (IV.3) 

Q = 2,202 × 0,3 × 0,0386
3/2 

Q = 0,005 m
3
/dt 

Karena debit maksimum dan debit kontrol sama besar maka hasil 

perhitungan di atas benar. 

2. Perencanaan Kolam Olak 

Berikut ini perhitungan perencanaan stilling basin (kolam olak) USBR tipe II 

dengan data sebagai berikut : 

a. Debit maksimum (Q) = 0,005 m
3
/dt 

b. Lebar saluran (b) = 0,3 m 

c. Tinggi pelimpah (p) = 0,24 m 

d. Dicoba hd = 0,0384 m 

e. g = 9,81 m/dt
2
 

f. Tebal kolam olak (s1) = 0,017 m 

g. Kecepatan v1 =  

)sp(0,5h2gv 1d1 
 

)4.IV(  

0,017)0,244(0,5.0,0382.9,81v1   

m/dt2,1798v1   

h. (d1)  = 

)v(b

Q
d

1

1




   

)5.IV(  

)1798,2(0,3

0,005
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m01,0d1   
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i. Bilangan Froude = 

1

1

g.d

v
Fr 

 

)6.IV(  

9,81.0,01

2,1798
Fr   

Fr = 7,960 

j. Mencari Lj/d2 

Ploting gambar IV.8 didapat  p/hd = 6,25 

k. (d2) 

  18.Fr1
2

d
d 21

2 
 

)7.IV(  

  18.7,9601
2

0,01
d 2

2   

d2  = 0,1 m 

l. Panjang Kolam Olak (Lj) 

Lj = Lj/d2 × d2  (IV.8) 

Lj = 4,2 × 0,1 

Lj = 0,35 cm  

 

3. Perencanaan Baffle Block 

a. Ukuran dan bentuk baffle blocks 

Baffle blocks terbuat dari bahan kayu berbentuk balok dengan 

cekungan V berdimensi 2 cm × 2 cm × 2 cm. Bentuk baffle blocks adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar IV.9. Bentuk Baffle Blocks 
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b. Perletakkan baffle blocks 

Terdapat empat variasi susunan perletakkan baffle blocks, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Variasi a (tanpa baffle blocks) 

 

Gambar IV.10. Bendung tanpa Baffle Blocks 

 

2) Variasi b (awal radius olakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variasi b 

Gambar IV.11. Perletakkan Baffle Blocks pada Awal Radius Olakan 
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3) Variasi c (akhir radius olakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variasi c 

Gambar IV.12. Perletakkan Baffle Blocks pada Tengah Radius Olakan 

 

4) Variasi d (penempatan zig-zag ditengah radius olakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variasi d 

Gambar IV.13. Perletakkan Baffle Blocks pada Tengah Radius Olakan dengan 

penempatan zig-zag 

 

 

 



29 
 

c. Running Penelitian 

Running pada percobaan penelitian terdiri tiga puluh lima (35) 

percobaan, yaitu tiga perlakuan penempatan baffle blocks dengan 1 

percobaan tanpa adanya baffle blocks dan 2 variasi baffle blocks dengan 

menggunakan lima variasi debit dengan satu bentuk baffle blocks yaitu 

tipe V. 

 

Tabel IV.1. Running Penelitian 

No  Seri 
Mercu Pelimpah 

Bendung 
Baffle Blocks 

 

Sudut baffle 

blocks 

1 X01.V Ogee Variasi a - 

2 X02.V Ogee Variasi a - 

3 X03.V Ogee Variasi a - 

4 X04.V Ogee Variasi a - 

5 X05.V Ogee Variasi a - 

6 A01.V Ogee Variasi b 90° 

7 A02.V Ogee Variasi b 90° 

8 A03.V Ogee Variasi b 90° 

9 A04.V Ogee Variasi b 90° 

10 A05.V Ogee Variasi b 90° 

11 B01.V Ogee Variasi c 90° 

12 B02.V Ogee Variasi c 90° 

13 B03.V Ogee Variasi c 90° 

14 B04.V Ogee Variasi c 90° 

15 B05.V Ogee Variasi c 90° 

16 Z01.V Ogee Variasi d 90° 

17 Z02.V Ogee Variasi d 90° 

18 Z03.V Ogee Variasi d 90° 

19 Z04.V Ogee Variasi d 90° 

20 Z05.V Ogee Variasi d 90° 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Seri 
Mercu Pelimpah 

Bendung 
Baffle Blocks 

 

Sudut baffle 

blocks 

21 A01.V Ogee Variasi b 75° 

22 A02.V Ogee Variasi b 75° 

23 A03.V Ogee Variasi b 75° 

24 A04.V Ogee Variasi b 75° 

25 A05.V Ogee Variasi b 75° 

26 B01.V Ogee Variasi c 75° 

27 B02.V Ogee Variasi c 75° 

28 B03.V Ogee Variasi c 75° 

29 B04.V Ogee Variasi c 75° 

30 B05.V Ogee Variasi c 75° 

31 Z01.V Ogee Variasi d 75° 

32 Z02.V Ogee Variasi d 75° 

33 Z03.V Ogee Variasi d 75° 

34 Z04.V Ogee Variasi d 75° 

35 Z05.V Ogee Variasi d 75° 
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Keterangan tabel : 

1) Huruf “V” dalam tabel diatas menjelaskan bentuk dari baffle 

blocks  tipe V. 

2) Huruf X, A, B dan Z  menjelaskan perlakuan penempatan baffle 

block. X adalah tanpa ada penghalang, A adalah penempatan di 

awal kolam olak, B adalah penempatan di belakang kolam olak 

dan Z adalah penempatan baffle blocks zig-zag. 

3) Angka 01, 02, 03, 04 dan 05 menjelaskan 5 kali sistem bukaan.  

 

F. Pelaksanaan Penelitan 

1. Percobaan X01.V; X02.V; X03.V; X04.V dan X05.V 

Pengaliran seri X01.O hingga X05.O adalah percobaan untuk mengetahui 

unsur-unsur aliran pada USBR tipe II dengan tanpa adanya baffle blocks. 

Langkah-langkah percobaan sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian. 

b. Mengalirkan air dalam flume dengan debit yang telah ditentukan. 

c. Memposisikan tail gate untuk menjaga ketinggian air pada flume agar 

aliran tetap stabil. 

d. Mengukur ketinggian air di hulu (h1) 

e. Mengukur ketinggian air di hilir (h2) 

f. Mengukur ketinggian air di atas mercu pelimpah (hd) 

g. Mengukur panjang loncatan air (Lj) dengan membaca gelembung-

gelembung dan profil aliran yang terjadi. 

h. Percobaan dilakukan pada satu variasi mercu pelimpah bendung dengan 

lima variasi debit pada variasi mercu pelimpah. 
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2. Percobaan Seri A01.V; A02.V; A03.V; A04.V; A05.V; T01.V; T02.V; 

T03.V; T04.V; T05.V; Z01.V; Z02.V; Z03.V; Z04.V dan Z05.V 

(Menggunakan Baffle Blocks pada Kolam Olak) 

Langkah-langkah percobaan sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian. 

b. Memasang baffle blocks pada pelimpah dengan variasi bentuk seperti 

yang disajikan pada gambar 

c. Mengalirkan air dalam flume dengan debit yang telah ditentukan. 

d. Memposisikan tail gate untuk menjaga ketinggian air pada flume agar 

aliran tetap stabil. 

e. Mengukur ketinggian air di hulu (h1) 

f. Mengukur ketinggian air di hilir (h2) 

g. Mengukur ketinggian air di atas mercu pelimpah (hd) 

h. Mengukur panjang loncatan air (Lj) dengan membaca gelembung-

gelembung dan profil aliran yang terjadi. 

i. Percobaan dilakukan pada satu variasi mercu pelimpah bendung dengan 

lima variasi debit pada variasi mercu pelimpah. 

 

Hasil dari penyelidikan grafik kemudian dibandingkan dengan seri I.a 

dan II.a yang pada akhirnya dapat diketahui apakah variasi mercu pelimpah 

dan penambahan baffle blocks tersebut efektif mengurangi turbulensi aliran 

air di hilir pusaran (Re), memperpendek panjang loncatan air (Lj) dan 

meredam energi di hilir bendung (E). 
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G. Bagan Alur Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.14 Bagan Alur Penelitian 
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