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ABSTRAK 

   
 Pada umumnya aliran debris disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lama 
di daerah hulu daerah aliran sungai. Awal terjadinya aliran debris dapat dibedakan atas tiga jenis meliputi, 

pertama adalah longsoran tanah di tebing yang berubah menjadi aliran debris, kedua adalah runtuhnya 

bendungan alam akibat penumpukan sedimen di hulu, dan yang ketiga adalah aliran sedimen yang 
bergerak berurutan mengikuti dasar saluran yang curam. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah 

Untuk mengatuhui pengaruh karakteristik aliran terhadap model bangunan sedimen tipe silinder pada 

aliran debris dan Untuk mengetahui besar volume sedimen yang tertampung pada bangunan pengendali 
tipe silinder. Bangunan sabo dam merupakan salah satu bangunan pengendali sedimen yang cukup 

penting. Metode Penelitian yang digunakan yaitu uji ekseperimental di Laboratorium Teknik Sungai II 
sedimen awal 0,09 m³ pada bangunam MPSS-1 volume sedimen yang tersisah 0,085 m³ pada bangunan 

MPSS -2 volume yang tertahan 0,025 m³ sehingga bangun yang paling banyak menahan sedimen MPSS 

-1. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut setiap benang pias terdapat kecepatan 
aliran yang terjadi relatif kecil sehingga bilangan Froude (Fr) yang terjadi yaitu sub kritis, itu dipengaruhi 

oleh bangunan pengendali tipe silinderdan dan kedua bangunan pengendali sedimen tipe silinder 
memeliki kemampuan menangkap sedimen yang sangat efektif menampung sedimen, dari kedua 

bangunan pengendali akan terpengaruh oleh bukaan pintu air maka semakin tinggi bukaan pintu semakin 

banyak sedimen yang tergerus. 
 

Kata kunci : Bangunan pengendali, kecepatan aliran dan volume sedimen  

 
ABSTRACT 

   
 In general, debris flow is caused by high and long-lasting rain intensity in the upstream area 

of the river basin. The initial occurrence of debris flow can be divided into three types, namely, the first 

is a landslide on a cliff that turns into a debris flow, the second is the collapse of a natural dam due to 
the accumulation of sediment upstream, and the third is a sediment flow that moves sequentially following 

a steep channel bottom. The purpose of this final project research is to determine the effect of flow 

characteristics on the cylindrical type sedimentary building model in the debris flow and to determine 
the volume of sediment accommodated in the cylindrical type control structure. The sabo dam building 

is one of the most important sediment control structures. The research method used was an experimental 
test at the River Engineering Laboratory II of the initial sediment of 0.09 m³ in the MPSS-1 building, the 

remaining sediment volume was 0.085 m³ in the MPSS -2 building, the retained volume was 0.025 m³ so 

that the structure retained the most MPSS-1 sediment. From the results of the study it can be concluded 
as follows that each long thread has a relatively small flow velocity so that the Froude number (Fr) that 

occurs is sub critical, it is influenced by the cylindrical type control structure and both cylindrical type 

sediment control structures have the ability to capture very high sediments. effectively accommodate 
sediment, from the two control buildings will be affected by the opening of the sluice gate, the higher the 

door opening, the more sediment will be eroded. 
 

Keywords: Control structure, flow velocity and sediment volume 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Salah satu fungsi pembangunan sabo dam adalah untuk mengendalikan 

aliran sedimen akibat erupsi gunung api. Daerah aliran sungai bagian hulu di sekitar 

gunung api aktif merupakan tempat penampungan material hasil letusan seperti 

ladu, pasir, kerikil, batu dan lava. Kecuali lava, material hasi letusan yang berupa 

ladu, pasir, kerikil dan batu berbagi ukuran disebut material pyroclastic. Material 

pyroclastic yang tertimbun di dasar alur-alur sungai mudah mengalami erosi dan 

mengalir ke hilir dalam kuantitas sangat besar bersama limpasan akibat curah hujan 

tinggi, yang disebut banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin dapat mengangkut 

material batu-batu besar yang mempunyai daya rusak tinggi, berpotensi 

menimbulkan bencana. Aliran sungai yang membawa lahar mudah berubah arah 

dan dapat melimpas ke areal pertanian atau pemukiman penduduk yang dapat 

menyebabkan kerusakan-kerusakan bahkan korban jiwa. Sebagai bangunan 

pengendali sedimen, secara teknis sabo dam berfungsi menjaga erosi permukaan 

tanah, menstabilkan dasar dan tebing sungai, mengurangi kecepatan aliran banjir 

serta menampung aliran sedimen. Pada perkembangannya bangunan sabo dam 

bukan hanya berfungsi sebagai pengendali sedimen tetapi juga dapat membantu 

pengembangan daerah sekitarnya melalui pemanfaatan bangunan secara serbaguna 

(Suparman dkk, 2008). Bangunan sabo dapat berfungsi sebagai bendung irigasi, 

sarana air bersih, mikrohidro dan jembatan penghubung. 

 Bencana alam dapat terjadi akibat dari perubahan lingkungan secara alami. 

Namun bencana ini dapat juga terjadi akibat dari kesalahan dan kelalaian manusia. 
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Beberapa tahun terakhir ini, peristiwa aliran debris adalah merupakan salah satu 

bencana alam yang memberikan dampak luar biasa terhadap infrastruktur maupun 

masyarakat. 

Aliran debris didefinisikan sebagai gerakan massa berupa bahan anorganik 

dan organik kasar bercampur aliran air yang mengalir cepat pada saluran curam 

yang sudah ada Aliran debris terdiri dari bahan halus (pasir, debu dan liat), bahan 

kasar (batu, kerikil dan batu) yang bercampur dengan aliran airyang mengalir 

dengan kecepatan tinggi. Aliran debris bergerak menuruni lereng bergelombang ke 

bawah secara gravitasi, biasanya terjadi setelah keruntuhan material tebing secara 

tiba-tiba. 

Pada umumnya aliran debris disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi 

dan berlangsung lama di daerah hulu daerah aliran sungai. Awal terjadinya aliran 

debris dapat dibedakan atas tiga jenis meliputi, pertama adalah longsoran tanah di 

tebing yang berubah menjadi aliran debris, kedua adalah runtuhnya bendungan 

alam akibat penumpukan sedimen di hulu, dan yang ketiga adalah aliran sedimen 

yang bergerak berurutan mengikuti dasar saluran yang curam. Bangunan sabo dam 

merupakan salah satu bangunan pengendali sedimen yang cukup penting.  

Bangunan Sabo dam sudah banyak dibangun dan sangat terkenal pada 

banyak negara seperti Jepang, Italia, China, Nepal, Venezuela, 

Swiss, Indonesia dan lain-lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku sabo  

dam sebagai bangunan pengendali sedimen sangat diperlukan. 
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Dari uraian di atas, maka penulis mengangkat sebuah tugas akhir dengan judul “ 

STUDI MODEL PENGENDALI SEDIMEN TIPE SILINDER PADA ALIRAN 

DEBRIS (UJI LABORATORIUM)” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh karakteristik aliran  terhadap model bangunan sedimen 

tipe silinder pada aliran debris? 

2. Bagaimana besar volume sedimen yang tertampung pada bangunan 

pengendali tipe silinder? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dari 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengatuhui pengaruh karakteristik aliran terhadap model bangunan 

sedimen tipe silinder pada aliran debris. 

2. Untuk mengetahui besar volume sedimen yang tertampung pada bangunan 

pengendali tipe silinder. 

D. Batasan Masalah 

Agar tujuan penulisan ini mencapai sasaran yang diinginkan dan lebih 

terarah, maka diberikan batasan - batasan masalah, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui seberapa efisien bangunan 

pengendali tipe silinder. 

2. Penelitian ini di lakukan pada (tiga) titik di bagian hulunya. 

3. Dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan sedimen pada aliran 

debris. 
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4. Pada penelitian ini hanya menganalisa estimasi volume tampungan 

sedimen pada aliran debris. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu mengenai bangunan 

pengendali  sedimen. 

2. Dapat menjadi bahan referensi peneliti-peneliti selanjutnya terutama 

penelitian-penelitian mengenai hubungan Pengendali sedimen 

3. Dapat memberikan solusi terhadap pengaruh aliran debris yang terjadi pada 

bangunan pengendali sedimen tipe silinder. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab sistematis, seperti yang diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I      PENDAHULUAN 

                Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat 

penelitian, batasan masalah atau ruang lingkup penulisan, dan 

rencana sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA  

                Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang 

menginformasikan tentang bahan-bahan yang di dapat dari 

pustaka maupun dari penelitian yang ada. 
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BAB III   METODE PENELITIAN  

                Bab ini berisikan tentang pelaksanaan penelitian yang meliputi 

pengumpulan data baik dari data primer, maupun sekunder, serta 

menganalisis data yang digunakan. 

BAB IV   ANALISA DAN HASIL PEMBAHASAN  

                Bab ini berisikan tentang pengolahan data dan pembahasannya. 

BAB V     PENUTUP  

                 Bab ini berisikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari  

hasil penelitian. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Aliran Saluran Terbuka 

 Aliran air  dalam  suatu  saluran  meliputi  aliran  saluran  terbuka  dan aliran  

pipa yang dibedakan  berdasarkan  permukaan  bebasnya. Sebuah permukaan  

diperlukan  untuk  aliran  saluran  terbuka yang bebas,  sedangkan aliran  dalam  

pipa  tidak harus. Kasus  ini didasari oleh  pengisian  saluran pada  aliran  pipa  

harus  terisi  secara  keseluruhan.  Air  yang  terkurung  pada saluran  pipa  tidak 

dipengaruhi secara langsung melalui  tekanan  udara, kecuali hidrolik Sedangkan   

permukaan   bebas   tidak dipengaruhi   oleh tekanan  atmosfer.(Fajri  

J,2014)Saluran  terbuka  sendiri  merupakan saluran   yang   dialiri  air  dengan  

permukaan  air   bebas  dengan   tekanan atmosfer yang berada di semua titik 

sepanjang saluran.(Triatmojo, 2008) 

Saluran terdiri dari dua jenis yang meliputi saluran alami dan buatan. Sungai  

alami  adalah  aliran  yang  terdiri  dari  semua  aliran  air  alami,  seperti sungaibesar 

dan kecil yang mengalir dari hulu ke hilir. Sedangkan saluran buatan adalah  saluran  

yang  dibuat  khusus  untuk  keperluan  tertentu,  seperti saluran irigasi, saluran 

drainase, saluran pembawa pembangkit listrik tenaga air,  dan  saluran  industri.  

Aliran  pada  saluran  buatan  sama  dengan  aliran yang terjadi di sepanjang saluran 

(Harseno & Jonas V.L , 2007) 
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Distribusi kecepatan aliran pada aliran yang menggunakan saluran terbuka 

dipenuhi oleh beberapa faktor seperti bentuk saluran, kekasaran dinding dan 

kecepatan aliran, Namun distibusi kecepatan pada setiap titik penampang tidak 

sepenuhnya merata kerna permukaan bebas dalam aliran fluida (Triatmojo, 

Hidraulika II 2003). 

Saluran terbuka dan saluran tertutup memiliki kesamaan dalam hal kecepatan 

minimum, dimana keduanya terjadi pada aliran yang berbatasan langsung dengan 

dinding penampang saluran. Aliran pada saluran terbuka memiliki karakterristik 

yang lain,  yaitu adanya permukaan bebas berhubungan langsung dengan parameter 

aliran seperti kecepatan, viskositas, gradien, bantuk saluran.  Aliran saluran terbuka 

dapat dibagi menjadi aliran permanen dan aliran non permanen. Aliran permanen 

merupakan aliran yang kondisi fisik dan kedalaman atau kecepatan aliranya tidak 

akan berubah selama periode waktu tertentu atau dapat dianggap konstan yang 

ditinjau. Sedangkan aliran non permanen merupakan aliran yang kondisi fisik dan 

kedalaman atau kecepatan aliran berubah dengan interval waktu atau dianggap 

tidak kostan.  (pratama dan sari, 2020). 

B. Alat Ukur Thompson 

 Alat ukur thompson  adalah alat ukur debut dan termasud alat ukur ambang 

tipis. 

Perhitungan debit aktual (Qaktual ) saat pengaliran dengan persamaan dibawah ini: 

(Qaktual ) = 
𝑣

𝑡
.....................................................................................................(1) 
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Dengan : 

(Qaktual ) = Debit aktual (m³/dtk) 

V          = Volume tampungan (m³) 

 t           = Waktu pengaliran (dtk)  

Gunakan rumus berikut untuk menghitung debit aliran melalui alat thompson : 

Q = 
8

15
 . Cd. tan 

𝜃

2
 .√2. 𝑔 . H5/²..............................................................................(2) 

Dengan :  

Q    = Debit aliran (m³/dtk) 

Cd  = Koefisien debit Thompsom  

θ    = Sudut ambang 

g    = Percepatan grafitasi (m/dtk²) 

H   = Tinggi aliran diatas ambang (m) 

Keuntungan dari alat debit Thompson adalah : 

1.  Sederhana dan mudah dilakukan  

2. Biaya implementasi tidak tinggi  

Kerugian dari alat ukur debit Thompson adalah : 

1. Hanya dapat digunakan untuk aliran kecil (< 100 1/d). 

2. Kerena  aliran yang melalui sekat terlalu terbulen (sangat terbulen) dan 

jarak dari ambang ke hulu saluran tidak memenuhi syarat, maka 

penggunaannya sering kali tidak optimal. 

3. Jika tinggi muka air di hilir melebihi ambang batas ketinggian bangunan 

pengukuran ,maka debit aliran tidak dapat di ukur. 
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C. Kondisi Aliran  

 Menurut J.K.Robert aliran fluida khususnya air diklasifikasikan berdasakan 

perbandingan antara gaya – gaya inersia (inertial forces) juga gaya berat yang di 

pengaruhi oleh gaga grafitasi. 

Berdasakan gaya berat terhadap inersia, aliran dapat merupakan aliran sub 

kritis, kritis dan super kritis. Ketiganya dipengaruhi oleh Bilangan Froude yang 

merupakan fungsi dari kecepatan (V) dan kedalaman (h). Penjelasan klasifikasi 

aliran berdasakan Bilangan Froude dapat dilihat dibawah ini. 

a) Aliran sub kritis (Fr < 1) 

Aliran dikatakan sub kritis  apabila gaya berat lebih besar darapada gaya 

inersia, sehingga air akan mengalir dengan kecepatan rendah. Pada aliran sub kritis 

v < √gh, dalam mekanisme gelombang √gh dapat disamakan dengan kecepatan 

perambatan gelombang dangkal. Jika v < √gh maka kecepatan perambatan 

gelombang akan lebih besar dari pada kecepatan rata – rata aliran sehingga 

gelombang dapat bergerak ke hulu. 

b) Aliran super kritis (Fr > 1)  

Aliran dikatakan super kritis apabila gaya berat sangat lemah bila dibanding 

dengan gaya inersia, sehingga air mengalir dengan kecepatan tinggi. Pada aliran 

super kritis v > √gh jika v > √gh  maka kecepatan perambatan gelombang akan 

lebih kecil daripada kecepatan rata – rata aliran, sehingga gelombang hanya  

bergerak ke hilir. 
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c) Aliran kritis ( Fr = 1) 

Aliran kritis adalah aliran yang berbeda di antara keadaan sub kritis dan super 

kritis.  Pada aliran kritis v = √gh jika v = √gh maka kecepatan perambatan 

gelombang sama dengan kecepatan rata – rata aliran, sehingga tidak ada pergerakan 

gelombang. Kedalaman pada kedalaman kritis disebut kedalam kritis. 

Persamaan dari Bilangan froude dapat dilihat di bawah ini (Robert J kodoatie, 

2022): 

Fr = 
𝑣

√gh
..................................................................................................................(3) 

Dengan  

Fr  =  Bilangan Reynold 

v   =  Kecepatan Aliran (m³/dtk) 

g   =  Percepatan grafitasi, 9,8 m/dtk²) 

y   =  Kedalaman aliran / h (m)  

 Berdasarkan pengaruh kekentalan terhadap inersia, aliran dapat merupakan 

aliran liminer, Aliran liminer, terbulen dan aliran transisi. Ketiganya dipengaruhi 

oleh bilangan reynolds yang merupakan fungsih dari kecepatan (V), Jari –jari 

hidraulik (R) dan kekentalan kenematik (v) penjelasan klasifikasi aliran berdasakan 

Bilangan Reynold. 

 Perhitunhan Bilangan Reynold (Re) pada aliran untuk mengetahui nilai 

viksositas kinematik air sesuai suhu air pada saat pengaliran,  yaitu 27⁰C dan berada 

diantara suhu 20⁰C dan 30⁰C maka untuk mendapatkan nilai vikositas kinematiknya 

dalukan proses interpolasi. 
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: v3 = v1 +   [( 
T2 −T1

T3−T1

)]  X (v3 − v1)...................................................................(4) 

Perhitungan unsur geometrik seperti luas penampang keliling basah, jari-jari 

hidrolik saluran dan juga debit aliran pada penampang saluran digukan persamaan 

sebagai berikut : 

A =  (b + m x h) x h.................................................................................................(5) 

Menghitung keliling basah pada pias 7 (P). 

P = b + 2 x h x √m2 + 1..........................................................................................(6) 

Menghitung jari jari hidrolis pada pias 7 (R). 

R = 
A

P
.......................................................................................................................(7) 

Menghitung debit aliran penampang pada pias 7 (R) 

Q = A  x v...............................................................................................................(8) 

Setelah semuahnya telah mendapatkan maka selanjutanya dapat menghitung 

bilangan Reynold (Re) pada pias 7, dengan menggukan persamaan : 

: Re = 
VxL

v
................................................................................................................(9) 

D. Bangunan Pengendali Sedimen 

1. Pengertian Sabo Dam 

 SABO adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi menampung dan 

menahan sedimen dalam jangka waktu sementara atau tetap dan harus tetap 

melewatkan aliran air baik dari mercu atau lubang drainase. Sabo merupakan dua 

buah kata yang berasal dari bahasa Jepang yang masing-masing artinya adalah 

Sa=Sand pasir, dan Bo = pengendalian.Dengan demikian secara harfiah 

mengandung pengertian pengendalian pasir.Sabo juga dapat diterapkan sebagai 
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sistem penanggulangan bencana erosi dan sedimentasi.termasuk di dalamnya erosi 

dan sedimentasi yang disebabkan oleh adanya lahar hujan, sedimen luruh (Debris), 

tanah longsor dan lain-lain.  

Dengan demikian teknik sabo tidak hanya dapat diterapkan di daerah 

vulkanik saja tetapi juga dapat diterapkan di daerah vulkanik saja tetapi juga dapat 

diterapkan di daerah non vulkanik, teknologi sabo di Indonesia dikenalkan oleh 

seorang ahli sabo dari Jepang, Mr. Tomoaki YOKOTA, tahun 1970 sejak saat itu 

teknologi sabo mulai berkembang di Indonesia. Teknologi sabo yang semula di 

Jepang digunakan untuk menanggulangi bencana akibat letusan gunung berapi kini 

di Indonesia dikembangkan penerapannya selain digunakan sebagai bangunan 

penahan lahar dari letusan gunung berapi juga digunakan sebagai bangunan 

pengendali sedimen di sungai akibat erosi lahan dan gerusan dasar sungai guna 

melindungi bangunan persungaian lain yang berada di hilir seperti bending, 

embung, bendungan (waduk) dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bangunan Sabo dam 

Di samping dapat pula menahan sebagian gerakan sedimen, fungsi utama 

bendung pengatur adalah untuk mengatur jumlah sedimen yang bergerak secara 
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fluvial dalam kepekatan yang tinggi, sehingga jumlah sedimen yang meluap ke hilir 

tidak berlebihan. Adapun besarnya sedimen yang masuk akan seimbang dengan 

kemampuan daya angkut aliran air sungainya, sehingga sedimentasi pada daerah 

kipas pengendapan dapat dihindarkan. 

 Pada sungai-sungai yang diperkirakan tidak akan terjadi banjir lahar, tetapi 

banyak menghanyutkan sedimen dalam bentuk gerakan fluvial, maka bendung-

bendung pengatur dibangun berderet-deret di sebelah hulu daerah kipas 

pengendapan. Untuk sungai-sungai yang berpotensi banjir lahar, maka bendung-

bendung ini dibangun di antara lokasi sistem pengendalian lahar dan daerah kipas 

pengendapan. Jika tanah pondasi terdiri dari batuan yang lunak, maka gerusan 

tersebut dapat dicegah dengan pembuatan bendung anakan (sub dam). 

 Kadang-kadang sebuah bendung memerlukan beberapa buah sub-dam, 

sehingga dapat dicapai kelandaian yang stabil pada dasar alur sungai di hilirnya. 

Stabilitas dasar alur sungai tersebut dapat diketahui dari ukuran butiran sedimen, 

debit sungai dan daya angkut sedimen, kemudian barulah jumlah sub-dam dapat 

ditetapkan. Selanjutnya harus pula diketahui kedalaman gerusan di saat terjadi 

banjir besar dan menetapkan jumlah sub-dam yang diperlukan, agar dapat 

dihindarkan terjadinya keruntuhan bendung-bendung secara beruntun.  Penentuan 

tempat kedudukan bendung, biasanya didasarkan pada tujuan pembangunannya 

sebagaimana tertera di bawah ini: 

a) Untuk tujuan pencegahan terjadinya sedimentasi yang mendadak dengan 

jumlah yang sangat besar yang dapat timbul akibat terjadinya tanah longsor, 

sedimen luruh, banjir lahar dan lain-lain maka tempat kedudukan bendung 
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haruslah diusahakan pada lokasi di sebelah hilir dari daerah sumber sedimen 

yang labil tersebut, yaitu pada alur sungai yang dalam, agar dasar sungai naik 

dengan adanya bendung tersebut 

b) Untuk tujuan pencegahan terjadinya penurunan dasar sungai, tempat 

kedudukan bendung haruslah sebelah hilir dari diusahakan penempatannya di 

ruas sungai tersebut. Apabila ruas sungai tersebut cukup panjang, maka 

diperlukan beberapa buah bendung yang dibangun secara berurutan 

membentuk terap-terap sedemikian, sehingga pondasi bendung yang lebih hulu 

dapat tertimbun oleh tumpukan sedimen yang tertahan oleh bendung di 

hilirnya. 

c) Untuk tujuan memperoleh kapasitas tampung yang besar, maka tempat 

kedudukan bendung supaya diusahakan pada lokasi di sebelah hilir ruas sungai 

yang lebar sehingga dapat terbentuk semacam kantong. Kadang-kadang 

bendung ditempatkan pada sungai utama di sebelah hilir muara anak-anak sungai 

yang biasanya berupa sungai arus deras (torrent) dapat berfungsi sebagai 

bendung untuk penahan sedimen baik dari sungai utama maupun dari anak-anak 

sungainya. 

2. Jenis dan Tipe Sabo Dam 

Ditinjau dari mekanisme pengendalian aliran debris sedimen/lahar, sabo 

dam dapat diklasifikasikan menjadi (dua) tipe, sebagaimana dikemukakan Gambar 

2. Sabo dam tipe tertutup akan segera dipenuhi sedimen, sekalipun terjadi banjir 

aliran debris sedimen/lahar yang kecil. Sehingga saat terjadi banjir aliran debris 

sedimen/lahar yang besar dimana sangat membahayakan dan merusak, kemampuan 
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sabo dam mengurangi volume sedimen sudah sangat terbatas. Sabo dam tipe 

terbuka dapat dibedakan menjadi tipe saluran dan tipe kisi-kisi. Tipe saluran dapat 

dibedakan menjadi tipe lubang dan tipe slit. Sabo dam tipe terbuka dengan kisi-kisi 

yang terbuat dari pipa-pipa baja belum pernah dibuat di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tipe sabo dam di wilayah G. Merapi (Joko Cahyono) 

3. Prinsip Kerja Sabo Dam 

 Prinsip kerja bangunan Sabo adalah mengendalikan sedimen dengan cara 

menahan, menampung dan mengalirkan material atau pasir yang terbawa oleh 

aliran dan meloloskan air ke hilir. Sabo Dam dibangun dengan fungsi untuk 

mengendalikan sedimen dengan cara menahan, menampung dan mengalirkan 

sedimen. Tata letak pembangunan sabo dam di daerah gunung api dilakukan pada 

daerah produksi sedimen sampai dengan daera pengendapan sedimen. Untuk itu, 

pondasi Sabo Dam dibuat mengambang dengan anggapan bahwa batuan pada 

pondasi tersebut memiliki karakteristik yang cukup keras. Sabo Dam ini dibangun 
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secara seri artinya bangunan yang satu mendukung bangunan lainnya, dengan jarak 

tertentu yang disyaratkan agar sabo dam stabil dan aman dari gerusan lokal. 

Pola pengendalian aliran lahar atau Sabo Dam memiliki perbedaan fungsi pada 

daera yang berbeda - beda. daerah gunungapi berdasakan pengendalian lahar di 

bedakan menjadi empat macam , yaitu 

a ) Daerah pengendalian lahar 

b ) Daerah transportasi lahar 

c ) Daerah sumber material lahar 

d ) Daerah puncak gunung. 

4. Fungsi dan Manfaat Sabo Dam 

Bangunan sabo dikenal sebagai penahan sedimen baik lahar dingin maupun 

sedimen hasil longsoran tanah atau erosi permukaan. Saat ini keberhasilan sabo 

untuk sebagai konservasi air dapat diandalkan karena bukan hanya sebagai 

pengendali sedimen tetapi justru dapat berfungsi sebagai penyimpan air dan mampu 

menaikkan elevasi muka air sekitarnya Triatmadja, 2007. Bangunan Sabo atau Sabo 

Works adalah sistem pengendalian sedimen untuk mengatasi adanya aliran debris 

atau aliran air yang mempunyai kecepatan tinggi yang membawa bahan-bahan 

sedimen campuran terdiri dari berbagai material seperti batu, tanah, pasir dan 

batang kayu. Aliran debris dapat terjadi karena rusaknya lingkungan di daerah 

tersebut, curah hujan yang tinggi, faktor pengaliran karena daerah tersebut gundul, 

dan kemiringan lereng yang terjal. Macam dan fungsi bangunan Sabo Dam : 

1. Dam penahan bertingkat stepped dam Mencegah erosi vertikal dan horizontal 
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2.  Mencegah perluasan galur di daerah hulu pada galur sungai dengan bentuk 

profil huruf V 

a) Dam pengendali check dam  

b) Mengendalikan sedimen menahan, menampung, mengontrol 

c) Memperkecil energi aliran debris  

d)  Mereduksi debit puncak sedimen Pada palung sungai Bentuk profil U  

3. Dam stabilisator consolidation dam bottom controller  

a) Menstabilkan dasar  

b) Mengarahkan aliran disebelah hilir dasar yang distabilisasi  

c) Kantong sedimen sand pocket  mencegah penyebaran aliran sedimen 

d) Penampung sedimen kipas aluvial  

e) Kanalisasi channel works menstabilkan alur sungai agar tidak berpindah 

kipas aluvial  

f) Tanggul pengarah training dike  

g) Mencegah limpasan sedimen debris 

h) Mengarahkan aliran sedimen debris di tempat-tempat rawan limpasan. 

 Lindungan tebing bank protection melindungi tebing terhadap erosi - Pada 

tebing yang rawan terhadap erosi Menurut Subarkah dan Rahayu 2005 prinsip dasar 

dari usaha pengendalian sedimen adalah mencegah produksi sedimen karena erosi 

lateral dan vertikal, menampung dan mengontrol aliran sedimen, menetapkan dan 

menstabilkan alur sungai, dan mengelola sedimen yang tertampung pada banguna 

sabo. Konstruksi banguan sabo pada umumnya menggunakan pondasi 
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mengambang floating foundation yaitu pondasi dibangun pada dasar sungai yang 

terbentuk oleh endapan sedimen lepas yang tidak terkonsolidasi. 

 Adapun penempatan bangunan sabo harus disesuaikan berdasarkan fungsi 

utama dan lokasinya. Selanjutnya beberapa jenis bangunan sabo dan fungsinya  

berdasarkan kegiatan struktur bangunan sabo sebagai bangunan pengendali 

sedimen terdapat berbagai macam tipe bangunan dan fungsinya sebagai berikut 

(Suparman et al., 2009) : 

Ada berbagai macam fasilitas atau jenis bangunan Sabo yang dapat 

diterapkan untuk pengendalian sedimen mulai dari sumber sedimen, aliran sedimen 

sampai pengendapan sedimen (Yayasan Air Adhi Eka dan Japan International 

Cooperation Agency, 2009), antara lain bangunan yang dibuat melintang sungai 

dan dibangun di bagian hulu sungai yang mempunyai tebing yang tinggi sehingga 

mempunyai daya tampung material yang besar serta memiliki fungsi :  

1. Menahan sedimen yang mengalir dan ada di tempat tersebut.  

2.  Mengarahkan dan mengendalikan sedimen agar tidak merusak bangunan yang 

ada di hilir.  

3. Mencegah erosi tebing dan dasar sungai yang diakibatkan aliran air.  

4. Mengurangi kecepatan banjir lahar karena dasar sungai lebih landai. 

5. Dampak Negatif Pembangunan Sabo  

Hampir mustahil melakukan kegiatan pembangunan tanpa sedikitpun 

dampak negatif, terkhususnya mempengaruhi lingkungan. Meskipun sistem sabo 

tujuannya adalah memperbaiki kerusakan alur sungai dan sekitarnya. 
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Dampak negatif penerapan sistem sabo yang dapat terjadi terhadap 

lingkungan antara lain: 

 

a.   Kekhawatiran terhadap degradasi dasar sungai di hilirnya, yang dapat  

mempengaruhi pada:  

1. Kerusakan pilar jembatan dan dasar revetment  

2. Kesulitan pengambilan air pada bangunan intake irigasi akibat muka air turun  

b. Kekhawatiran akumulasi deposit sementara di bagian hulu, yaitu:  

1. Genangan atau banjir areal endapan  

2. Perubahan erosi lateral pada tanggul  

c. Kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas biologi, seperti:  

1. Pengaruh terhadap perikanan darat  

2. Pengaruh terhadap penghutanan kembali atau reforestation  

3. Kerusakan lahan dan panorama pemandangan  

E.  Sedimentasi 

 Sedimentasi merupakan proses pengendapan material hasil erosi pada 

tempat tertentu. Proses sedimentasi dimulai dari jatuhnya air hujan yang mengalir 

kemudian membawa angkutan sedimen dan sedimen mengendap pada tempat 

tertentu. Materi yang mengendap dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya 

materi terbawa angin dan aliran air. Sedimen yang ada mengendap pada saluran air, 

sungai, dan waduk. Proses sedimentasi dimulai dari jatuhnya air hujan yang 

mengalir kemudian membawa angkutan sedimen dan sedimen mengendap pada 

tempat tertentu. 
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1. Proses terjadinya sedimentasi 

Di dalam aliran sungai yang terdapat sedimentasi, tingkat sedimentasi bisa 

diakibatkan oleh beberapa faktor alam dan juga keadaan morfologi dari sungai 

tersebut. Tingkat sedimentasi dari segi morfologi memiliki beberapa faktor, salah 

satunya keadaan dinding sungai, adanya jembatan, dan adanya pelengseran pada 

bagian-bagian bawa sungai yang tentu dari keadaan morfologi tersebut 

mempengaruhi tingkat sedimentasi. Selain itu ada juga faktor alam yang 

mempengaruhi dalam proses sedimentasi. Kecepatan aliran sungai, debit aliran, dan 

juga ketinggian sungai bisa mengakibatkan proses sedimentasi bisa semakin besar 

terjadi. Karena itu bisa dimungkinkan kalau faktor-faktor tersebut tidak terprediksi, 

banjir bisa terjadi. 

Menurut Bennet, 1939 (dalam Yunianto,1994), berdasarkan proses terjadinya 

erosi tanah dan proses sedimentasi, maka proses terjadinya sedimentasi dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 

a.   Proses sedimentasi secara geologis, yaitu proses erosi tanah dan 

sedimentasi yang berjalan secara normal atau berlangsung secara geologi, 

artinya proses pengendapan yang berlangsung masih dalam batas-batas yang 

diperkenankan atau dalam keseimbangan alam dari proses degradasi dan 

agradasi pada peralatan kulit bumi akibat pelapukan. 

b.   Proses sedimentasi dipercepat, yaitu terjadinya sedimentasi yang 

menyimpang dari proses secara geologi dan berlangsung dalam waktu yang 

cepat, bersifat merusak atau merugikan dan dapat mengganggu keseimbangan 

alam dan kelestarian lingkungan hidup. Kejadian tersebut biasanya disebabkan 
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oleh kegiatan manusia dalam mengelola tanah. Cara mengelola tanah yang salah 

dapat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi yang tinggi.  

 c. Sedimen biasanya digambarkan sebagai partikel padat yang digerakan oleh 

fluida sedimen yang terjadi pada sungai dapat disebabkan akibat erosi yang terjadi 

pada lahan-lahan kritis yang terdapat pada daerah tangkapan DAS. Jika material 

sedimen yang terbentuk akibat erosi lahan tersebut masuk kedalam DAS dalam 

jumlah yang besar, maka akan menyebabkan laju sedimen yang masuk ke dalam 

DAS menjadi besar bahkan akan melampaui laju sedimen rencana. Akibat sedimen 

yang mengendap di dasar akan berpengaruh pada kapasitas tampungan air. Sedimen 

kasar biasanya mengendap di suatu delta disebelah hulu waduk. Sedimen halus 

yang masih berada dalam suspense dapat terbawa sampai bendungan dan akhirnya 

dapat mengendap pada bagian yang terdalam dari waduk. Bila air yang masuk lebih 

rapat daripada air permukaan pada waduk, maka air itu akan menyelam dibawah 

permukaan sebagai salah satu aliran densitas (density current) atau aliran keruh 

(turbidity current) dan membawa muatan ke dalam bendungan meskipun 

sedimennya mungkin tidak terlihat pada permukaan waduk. 

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi sedimentasi 

 Proses terjadinya sedimentasi merupakan bagian dari proses erosi tanah. 

Timbulnya bahan sedimen adalah sebagai akibat dari erosi tanah yang terjadi. 

Proses erosi dan sedimentasi di Indonesia yang lebih berperan adalah faktor air, 

sedangkan faktor angin relatif kecil. Proses hidrologis langsung atau tidak langsung 

mempunyai kaitan dengan terjadinya erosi transport sedimen dan deposisi sedimen 

di DAS, perubahan tata guna lahan dan praktek pengelolaan Das juga 
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mempengaruhi terjadinya erosi, sedimen dan gilirannya akan mempengaruhi 

kualitas air(Chay Asdak,1995). 

Menurut Langbein (Kironoto, 2003) faktor-faktor yang mempengaruhi 

sedimentasi yang masuk ke DAS yaitu iklim, tanah, topografi, tanaman, kegiatan 

manusia, karakteristik hidrolika sungai, karakteristik penampung sedimen, check 

dam, dan waduk serta kegiatan gunung berapi. 

Sedimentasi yang disebabkan oleh kegiatan manusia seyogyanya tidak diabaikan 

begitu saja yang diantaranya adalah penggundulan hutan, bercocok tanam di atas 

lereng-lereng pegunungan yang curam dan pembangunan jaringan jalan di daerah 

peggunungan. Pada semua keadaan tersebut ketahanan butiran tanah terhadap titik-

titik air yang menimpanya dan terhadap aliran permukaan sangat menurun, 

sehingga keseimbangan mekanis dari lereng-lereng tersebut akan terganggu, 

menyebabkan timbulnya erosi lereng, keruntuhan lereng atau tanah longsor. 

Selanjutnya sedimen yang dihasilkannya akan menurun dari lereng-lereng tersebut 

dan tertimbun di dasar lembah-lembah dan akan menjadi penyebab timbulnya 

sedimen luruh (debris flow). Namun demikian pengetahuan mengenai faktor 

tersebut tidak menjamin ketepatan perkiraan volume sedimen yang masuk ke DAS. 

Dari faktor yang telah diterangkan di atas yang paling berpengaruh terhadap 

besarnya sedimen di DAS adalah iklim atau curah hujan tahunan. 

3. Mekanisme Pergerakan Sedimen  

 Sungai adalah jalur aliran air diatas permukaan bumi yang selain 

mengalirkan air, juga mengangkut sedimen yang terkandung dalam air sungai 

tersebut. Gerakan butiran tanah atau butiran pasir secara individual akibat tertimpa 
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titik-tik hujan atau terdorong aliran air dalam alur alur kecil tersebut gerakan fluvial 

(fluvial movement). Gaya-gaya yang menyebabkan bergeraknya butiran kerikil 

yang terdapat di atas permukaan dasar sungai terdiri dari komponen gaya-gaya 

gravitasi yang sejajar dengan dasar sungai dan gaya geser serta gaya angkat yang 

dihasilkan oleh kekuatan aliran air sungai. Karena muatan dasar senantiasa 

bergerak, maka permukaan dasar sungai kadang naik (agradasi), tetapi kadang-

kadang turun (degradasi) dan naik turunnya dasar sungai tersebut disebut alterasi 

dasar sungai (river bed alternation). Muatan melayang yang tidak berpengaruh pada 

alterasi dasar sungai, tetapi dapat mengendap di dasar waduk atau muara sungai, 

yang menimbulkan pendangkalan waduk atau muara sungai tersebut dan 

menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Penghasil sedimen terbesar adalah erosi 

permukaan lereng penggunungan, erosi sungai (dasar dan tebing alur sungai) dan 

bahan-bahan hasil letusan gunung berapi yang masih aktif 

  

Gambar 3 (a) Gerakan butiran pasir 

dalam aliran air    

(b) Proses limpasan hujan di daerah        

pegunungan 

                                  

Gerakan massa sedimen adalah gerakan air bercampur masa sedimen dengan 

konsentrasi yang sangat tinggi, di sungai arus deras, di daerah lereng-lereng 

pegunungan atau gunung berapi. Gerakan sedimen ini disebut sedimen luruh yang 
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biasanya dapat terjadi didalam alur sungai arus deras (torrent) yang kemiringan dari 

150.  

                                                                               

 

 

 

   Bagian belakang aliran 

 

 

 

Bagian dan aliran  

  
Gambar 4. Bentuk banjir lahar yang mengandung batu-batu (batu- batubesar 

berkonterasi di bagian depan dan kerikil ukuran kecil terdapat di bagian 

belakang aliran) 

Bahan utama sedimen luruh biasanya terdiri dari pasir atau lumpur yang 

bercampur kerikil dan batu-batu dari berbagai proporsi dan ukuran. Ukuran batu-

batu yang terdapat pada sedimen luruh sangat bervariasi mulai dari beberapa cm 

sampai m. sedimen luruh yang bahannya berasal dari pelapukan batuan yang 

sebagian besar berupa pasir disebut pasir luruh (sand flow) dan yang sebagian besar 

berupa lumpur disebut lumpur luruh (mud flow). Selain itu sedimen luruh yang 

bahannya berasal dari hasil letusan gunung berapi disebut banjir lahar dingin atau 

hanya dengan sebutan banjir lahar. 

Kalau suplai sedimen besar dari kemampuan transport maka akan terjadi 

agradasi. Sedangkan kalau suplai sedimen, lebih kecil dari kemampuan transport 

maka akan terjadi degradasi. Kemampuan transportsendiri dipengaruhi oleh debit, 
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kecepatan aliran rata-rata, kemiringan (slope), tegangan geser dan karakteristik 

sedimen. Agar tidak terjadi agradasi dan degradasi harus diciptakan kondisi 

seimbang dalam suatu sungai. Kondisi seimbang dalam suatu sungai akan terjadi 

apa bila terjadi suplai sedimen (dominan dari DAS) sama dengan kapasitas 

transportsedimen sistem sungai. 

 

 
Gambar 5. progres gerakan sedimen dan perpindahan daerah   pengendapan karena 

terjadinya perubahan muka air 

   

Mekanisme pengangkutan butir-butir tanah yang dibawa dalam air yang 

mengalir dapat digolongkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

a.  Wash Load Transport atau angkutan sedimen cuci, yaitu bahan washload 

berasal dari pelapukan lapisan permukaan tanah yang menjadilepas beberapa 

debu-debu halus selama musim kering ini selanjunya dibawa masuk ke sungai 

baik oleh angin maupun oleh air hujan yangturun pertama pada musim hujan, 

sehingga jumlah sedimen pada awal musim hujan lebih banyak dibandingkan 

dengan keadaan yang lain 
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b.  Suspended Load Transport atau angkutan sedimen laying. Yaitu butirbutir 

tanah bergerak melayang dalam air. Gerakan butir-buitr tanah ini terus memerus 

dikompresir oleh gerak turbulensi aliran sehingga butirbuitr tanah bergerak 

melayang diatas saluran. Bahan suspended load terjadi dari pasir halus yang 

bergerak akibat pengaruh turbulensi aliran, debit, dan kecepatan aliran. 

Semakin besar debit maka semakin besar pula angkutan suspended load. 

c.  Saltation Load Transport atau angkutan sedimen loncat, yaitu pergerakan 

butir-butir tanah yang bergerak dalam aliran air antara pergerakan suspended 

load dan bed load. Butir-butir tanah bergerak secara terus menerus meloncat-

loncat (skip) dan melambung (bounce) sepanjang saluran tanpa menyentuh 

dasar saluran. 

d.  Bed Load Transport atau angkutan sedimen dasar, yaitu merupakan 

angkutan butir-butir tanah yang berupa pasir kasar (coarse and) yang bergerak 

secara menggelinding (rolling), mendorong dan menggeser (pushing and 

sliding) terus menerus pada dasar aliran yang pergerakannya dipengaruhi oleh 

adanya gaya seret (drag force) Gerakan ini kadang-kadang dapat sampai jarak 

tertentu yang ditandai bercampurnya butiran partikel tersebut bergerak ke arah 

hilir.  

4. Upaya Pengendalian Sedimen 

 Secara umum, teknik konservasi lahan seperti pengaturan tata guna lahan 

dan penataan lahan pertanian dengan terasering dan reboisasi sebagai langkah erosi 

dan sedimentasi. namun teknik konservasi lahan tidak dapat terlihat hasilnya secara 

signifikan dalam waktu singkat. Teknik tersebut pada lereng-lereng pengunungan 



 

27 
 

yang baru digunduli, sebelum tumbuhnya pohon-pohon yang baru ditanam dapat 

saja terjadi keruntuhan karena membusuknya akar-akar pepohonan yang lama dan 

lapisan permukaan tanah menjadi gembur. Hal ini dapat mengurangi optimalisasi 

penanganan masalah ini, karena laju erosi dan sedimentasi umumnya lebih cepat 

daripada teknik konservasi lahan. 

Dalam hal ini bangunan pengendali sedimen bukan merupakan pilihan utama 

dalam usaha penanggulangan erosi dan sedimentasi di suatu DAS. Namun 

pembuatan bangunan pengendali sedimen merupakan langkah penunjang utama 

dalam melakukan usaha konservasi lahan, dan bangunan pengendali sedimen dapat 

meminimalisasi jumlah sedimen selama konservasi lahan berlangsung. 

5. Analisis sedimen menggunakan persamaan takahashi dan Mizuyama 

Persamaan Takahashi dan Mizuyama digunakan untuk menghitung volume 

sedimen aliran debris. 

a). Perhitungan volume sedimen dengan menggumakan rumus : 

V  =   P x L x T ....................................................................................................(10) 
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BAB III METODE PENELITIAN 

A.  Tempat  Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknik Sungai II Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

jangka waktu (Dua) bulan. 

B.  Model bangunan Pengendali sedimen Tipe silinder 

 Berikut gambar desain model Bangunan pengendali sedimen Tipe silinder 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tapak Depan MPSS 1 Tipe Silinder 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tapak Depan MPSS 2 Tipe Silinder 
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C.   Model Saluran 

 Berikut ini gambar model model saluran pada penelitian ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Tampak Samping Saluran  

 

Keterangan: 

 

A  = Bak awal 

B  = Pintu Thompson 

C  = Pintu air 

D  = MPSS-1 

E  = MPSS-2 

F  = Bak penampang akhir 

D. Jenis Penelitian dan sumber data 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Eksperimental, dimana kondisi 

tersebut dibuat dan diatur oleh peneliti dengan mengacuh tabel literatur yang 

berkaitan dengan pennelitian tersebut, serta adanya kontrol dengan tujuan untuk 

menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab 
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akibat tersebut dengan memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa 

kelompok eksperimental dan menyelidiki kontrol untuk pembendung. 

1.  Data primer 

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari uji simulasi fisik di 

laboratorium, sungai II  Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Antara lain kecepatan aliran (V), debit aliran (Q), lebar saluran (b) panjang saluran 

(L), tinggi saluran (h) dan waktu (t). 

2.  Data Sekunder   

 Data yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan. 

Pengambilan/pengumpulan data sekunder dapat diperoleh berdasarkan acuan dan 

literatur yang berhubungan dengan materi, karya tulis ilmiah yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan  di Laboratorium sungai II Fakultas Teknik 

universitas muhammadiyah makassar 

E.  Alat dan Bahan 

1.  Persiapan Alat 

 Alat yang digunakan pada pada penelitian ini adalah 

a) Alat tulis, digunakan untuk mencatat semua hasil data percobaan yang di 

dapatkan. 

b) Pompa air, digunakan mesin pompa air yang mempunyai kapasitas 40 m³/jam. 

c) Flowatch, digunakan untuk mengukur kecepatan aliran pada saluran. 

d) Penggaris, digunakan untuk mengukur tinggi muka airpada penampang saluran 

dan kedalaman gerusan yang terjadi pada dasar saluran. 

e)  Meteran, digunakan untuk mengukur panjang saluran dalam pembuatan modal. 
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f) Stopwatch, digunakan untuk menghitung waktu aliran dalam pengambilan data 

kedalam gerusan pada dasar saluran. 

g) Tali, digunakan untuk menandai pias atau titik pengambilan data 

h) Kamera,digunakan untuk mengambil rekaman atau mengambil gambar 

penelitian atau alat dan bahan dimasukkan kedalam laporan. 

i) Tabel pengamatan, digunakan untuk mencatat hasil penelitian dari variasi 

percobaan. 

2. Persipan Bahan  

a. Air, sebagai fluida air yang digunakan pada penelitian ini adalah air yang bersih 

dari kontaminasi limbah dan juga sedimen agar terhindar dari terjadinya karatan 

dan sedimenstasi pada penampang saluran dan bak penampeng. 

b. Pasir, sebagai sedimen dasar saluran pada penetian ini. Pasir yang digunakan 

adalah pasir yang lolos saringan D30  

F. Variabel yang digunakan 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini pemujian model hidraulik dilaksanakan 

pada model bangunan pengendali sedimen tipe silinder, dengan mengacuh pada 

rancangan yang telah disetujui untuk mendapatkan data sebagai bahan kajian.  

Variabel yang digunakan adalah  

 1. Variabel bebas 

  Adapun variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah tinggi 

muka air (h), kecepatan aliran (v), dan waktu (t). 
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 2. Variabel terikat 

  Adapun variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah debit (Q), 

Angka Froude (Fr), Angka Reynold (Re), dan Volume (V). 

G.  Prosedur penelitian 

 Setelah alat dan bahan telah disiapkan maka langkah selanjutnya adalah 

meleksanakan penelitian, langkah-langkah peleksaan adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum running atau pengujian utama terlebih dahulu pembuatan model 

bangunan pengendali sedimen tipe silinder pada (Dua) titik dengan jarak 1,9 

meter. 

2. Sedimen dihamparkan di saluran sepanjang 1meter dengan lebar 0,75 meter dan 

tinggi 0,12 meter. 

3. Sedimen dipadatkan sebelum melakukan pengaliran. 

4. Menghidupkan pompa air dengan bukaan katup pada pompa yaitu putaran full. 

5. Tinggi air pada pintu thomson tidak bervariasi adapun tinggi air yang 

digunakan pada pintu thomson yaitu 8 cm. 

6. Tinggi bukaan pintu yang digunakan dalam (Tiga) kali percobaan yaitu: 1,5cm, 

2,5 cm dan 3,5. 

7. Kecepatan aliran di ukur dengan current meter. 

8. Tinggi muka air di ukur dengan menggunakan meter. 

9. Lakukan proses pengambilan data pada setiap variasi percobaan. 

 sedimen yang terperangkat di bangunan pengendali sedimen (MPSS) 

Dikumpulkan dan di ukur ketinggianya, dengan menggukan wadah pengukur 

sedimen. 
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10. Analisis data dari hasil pangamatan laboratorium yang telah dilakukan 

H. Pencatatan data 

 Hal yang pentig dalam setiap penelitian adalah pencatatan data, pada 

dasarnya data yang diambil adalah yang akan difungsikan sebagai parameter dalam 

analisis. 

I. Analisis Data  

 Data dari lapangan atau laboratorium diolah sebagai bahan analisa Terhadap 

hasil studi ini, sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian data yang diolah adalah 

data yang diolah adalah data yang relevan yang dapat mendukung dalam 

menganalisa hasil penenlitian.  
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J. Flow Chart Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 9. Bagan Alur 

 

 

 

Studi literatur 

MULAI 

Analisis data  

Selesai 

Perancangan model 

Pengambilan Data 

Variabel terikat  

 

1. Debit (Q) 

2. Bilangan Froude (Fr) 

3. Bilangan Reynold (Re) 

4.Volume Sedimen (V) 

Variabel Bebas 

 

1. Tinggi muka air (h) 

2. Kecepatan aliran (v) 

3. Waktu (t) 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data  

1. Kalibrasi Debit Aliran  

Adapun perhitungan kalibrasi debit ( berdasarkan debit Thompson) sebagai 

berikut : 

QThompson = 1.417 H5/2 

Dimana :  

QThompson   = debit Thompson ( m3/detik ) 

H5/2               =  Tinggi Thompson ( m ) 

Diketahui : 

HT1 = 0.015 m 

HT2 = 0.025 m 

 HT3 = 0.035 m 

Penyelesaian :  

QT1 = 1.417 x 0.0155/2 

           = 1.417 x 0.0000276 

        = 0,000039 m3/detik 

QT2 = 1.417 x 0.0255/2 

       = 1.417 x 0.0000988 

       = 0,000139 m3/detik 

QT3 = 1.417 x 0.0355/2 

       = 1.417 x 0.0002291 

        = 0,000324 m3/detik 
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Menentukan Koefisien Debit : 

QT1                     =  
8

15
 x Cd1 x tg  

ϴ

2
 x √2 . 𝑔. ℎ x H5/2 

0,000039   =  
8

15
 x Cd1 x tg  

90

2
 x √2 𝑥 9.81 x 0.015/2 

0.000039   =  0.53 x Cd2 x 1 x 4.43 x 0.0000276 

0.000039   =  0.0000648 x Cd2 

Cd1                 =  
0.000039   

0.0000648 
  

Cd1                  = 1.435  

QT2                     =  
8

15
 x Cd2 x tg  

ϴ

2
 x √2 . 𝑔. ℎ x H5/2 

0,000139 =  
8

15
 x Cd2 x tg  

90

2
 x √2 𝑥 9.81 x 0.015/2 

0,000139   =  0.53 x Cd2 x 1 x 4.43 x 0.0000988  

0,000139   =  0.0002319 x Cd2 

Cd2                 =  
0.000139 

0.0002319 
  

Cd2                  = 0.599 

QT3                     =  
8

15
 x Cd2 x tg  

ϴ

2
 x √2 . 𝑔. ℎ x H5/2 

0,000324 =  
8

15
 x Cd2 x tg  

90

2
 x √2 𝑥 9.81 x 0.015/2 

0,000324 =  0.53 x Cd2 x 1 x 4.43 x 0.0002291 

0,000324 =  0.0005379 x Cd2 

Cd3                 =  
0.000324 

0.0005379 
  

Cd3                  = 0.602 
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Kalibrasi Debit  

Notasi Debit 

Volume ( V ) Debit Thompson ( QT ) 

Cd 

( m3 ) ( m3/detik ) 

Q1 0.0903 0.0000276 1.435 

Q2 0.0903 0,0000988 0.599 

Q3 0.0903 0,0002291 0.602 

 

2. Klasifikasi Jenis Aliran 

Aliran pada saluran terbuka dapat diklasifikasikan berdasarkan bilangan 

Froud dan bilangan Reynold. 

a) Bilangan Froud  

Adapun penyelesaian perhitungan bilangan Froud untuk Q1 yang 

disimulasikan pada bukaan pintu ( h1,5 ) = 0.0000276 m, dengan waktu 60 menit 

di bangunan pengendali sedimen tipe silinder. 

Rumus     :     Fr = 
𝑣

√𝑔.ℎ
 

Diketahui :     v = 0.3 m/detik 

                                         g = 9.81 m/detik2 

                       h = 0.14 m  

Penyelesaian : 

Fr = 
0.3

√9.81 𝑥 0.14
 

Fr = 
0.3

0,44
 

Fr =  0.07 < 1 ( Sub Kritis ) 
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Perhitunhan Bilangan Reynold (Re) pada aliran untuk mengetahui nilai viksositas 

kinematik air sesuai suhu air pada saat pengaliran,  yaitu 27⁰C dan berada diantara suhu 

20⁰C dan 30⁰C maka untuk mendapatkan nilai vikositas kinematiknya dalukan proses 

interpolasi 

Diketahui  : T1 = 20 ⁰C 

                  : T2 = 27 ⁰C 

                  : T3 = 30 ⁰C 

                  v1 = 0,000001007 

                  v3 = 0,000000804 

Ditanyakan    : v3 =.........? 

Penyelesaian  : v3 = v1 +   [( 
T2 −T1

T3−T1

)]  X (v3 − v1)  

 = 0,000001007 + [(
27−20

30−20
)] x (0,000000804 – 0,000001017) 

= 0,000000865 

Lanjut ke perhitungan unsur geometrik seperti luas penampang keliling basah, jari-jari 

hidrolik saluran dan juga debit aliran pada penampang saluran di pias 7. 

Menghitung luas penampang pada pias 7 

Diketahui    :  b = 0.50 m 

                      m = 0.25 

                       h = 0.14 

Ditanyakan  : A =.....? 

Penyelasaian: A =  (b + m x h) x h 

                           =  (0,50+0,25x0,14) x 0,14 
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                           =  0,075 

Menghitung keliling basah pada pias 7 (P) 

Dtanyakan  : b = 0,50 m 

                     m = 0,25 

                      h = 0,14 

Ditanyakan : p =.......? 

Penyelesaia: P = b + 2 x h x √m2 + 1 

                        = 0,50 + 2 x 0,14 x √0,252 + 1 

                        = 0,789 

Menghitung jari jari hidrolis pada pias 7 (R) 

Diketahui        : A = 0,075 m² 

                          P = 0,789 

Ditanyakan       P = ......? 

Penyelasaian     R = 
A

P
 

= 
0,075

0,789
 

= 0,096 m 

Menghitung debit aliran penampang pada pias 7 (R) 

Diketahui :        A = 0,075 m² 

v = 0,3 m/dtk 

Ditanyakan :     P = ......? 

Penyelsaian :    Q = A  x v 

= 0,075 x 0,3 

= 0,022 m³/dtk 
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Setelah semuahnya telah mendapatkan maka selanjutanya dapat menghitung 

bilangan Reynold (Re) pada pias 7, berikut langkah perhitunganya 

Diketahui :        v = 0,000000865 

v = 0,3 m/dtk 

L = R = 0,096 m 

Ditanyakan    : Re =.........? 

Penyelesaian  : Re = 
VxL

v
 

 = 
0,3𝑋0,096

0,000000865
 

 = 332947, 9 (Aliran Turbulen) 

Tabel 2. Karakteristik aliran pada bangunan pengendali MPSS -1 pada  t:60 menit 

dan Q1 : 0,0000276 m³/dtk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,1 0,14 0,09 sub kritis 110982,659 Turbulen

2 0,1 0,13 0,09 sub kritis 110982,659 Turbulen

3 0,3 0,14 0,26 sub kritis 332947,9769 Turbulen

4 0,3 0,14 0,26 sub kritis 332947,9769 Turbulen

5 0,3 0,15 0,25 sub kritis 332947,9769 Turbulen

6 0,3 0,15 0,25 sub kritis 332947,9769 Turbulen

7 0,3 0,15 0,25 sub kritis 332947,9769 Turbulen

KeteranganBilanga Reynold (Re)KeteranganNO Pias

MPSS-1

TIPE BANGUNAN
Bilangan  

Froude (Fr)
h rata2V rata2WAKTUDEBIT Q1

Q1 = 0,0000276 m³/dtk t1 : 60 mnt
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Gambar 10. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dan Bilangan Froude (Fr)  

dengan jarak antara titik pengamatan pada t:60 menit dan Q1: 0,0000276 

m³/dtk 

Pada gambar 10 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada titik 

pengamatan dapat di nyatakan pada benang pias ke 1dan 2 dengan jarak setiap benang 

terdapat 20 cm kecepatan aliran yang terjadi relatif kecil sehingga bilangan Froude 

(Fr) yang terjadi yaitu sub kritis, itu dipengaruhi oleh bangunan pengendali tipe 

silinder. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dengan Bilangan Reynold 

(Re) dengan jarak antara titik pengamatan pada t 60 menit dan Q1: 

0,0000276 m³/dtk. 
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Pada gambar 11 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada tiap titik 

pengamatan. Pada  titik 2 dan 3 dengan jarak pias 20 cm kecepatan aliran yang terjadi 

relatif kecil sehingga klasifikasi aliran bilangan reynold (Re) yang dihasikan yaitu 

aliran terbulen. Hal ini dipengaruhi oleh kedalaman aliran yang besar disebabkan oleh 

bangunan pengendali tipe silinder. 

Tabel 3. Karakteristik aliran pada bangunan pengendali MPSS -2 pada  t:60 menit 

dan Q1 : 0,0000276 m³/dtk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dan Bilangan Froude (Fr)  

dengan jarak antara titik pengamatan pada t:60 menit dan Q1: 0,0000276 

m³/dtk 

1 0,4 0,24 0,26 sub kritis 443930,6358 Turbulen

2 0,2 0,24 0,13 sub kritis 221965,3179 Turbulen

3 0,2 0,24 0,13 sub kritis 221965,3179 Turbulen

4 0,3 0,23 0,20 sub kritis 332947,9769 Turbulen

5 0,3 0,24 0,20 sub kritis 332947,9769 Turbulen

6 0,2 0,24 0,13 sub kritis 221965,3179 Turbulen

7 0,1 0,24 0,07 sub kritis 110982,659 Turbulen

8 0,1 0,24 0,07 sub kritis 110982,659 Turbulen

MPSS-2

KeteranganBilanga Reynold (Re)KeteranganNO Pias

Q1 = 0,0000276 m³/dtk

TIPE BANGUNAN
Bilangan  

Froude (Fr)
h rata2V rata2WAKTUDEBIT Q1

t1 : 60 mnt
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Pada gambar 12 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada tiap titik 

pengamatan. Pada  titik 1 dan 2 dengan jarak pias 20 cm kecepatan aliran yang terjadi 

relatif kecil sehingga klasifikasi aliran bilangan reynold (Re) yang dihasikan yaitu 

aliran terbulen. Hal ini dipengaruhi oleh kedalaman aliran yang besar disebabkan oleh 

bangunan pengendali tipe silinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dengan Bilangan Reynold 

(Re) dengan jarak antara titik pengamatan pada t 60 menit dan Q1: 

0,0000276 m³/dtk. 

Tabel 4. Karakteristik aliran pada bangunan pengendali MPSS -1 pada  t:60 menit 

dan Q2 : 0,0000988 m³/dtk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,1 0,14 0,09 sub kritis 11098,2659 Turbulen

2 0,1 0,13 0,09 sub kritis 11098,2659 Turbulen

3 0,3 0,14 0,26 sub kritis 33294,79769 Turbulen

4 0,3 0,14 0,26 sub kritis 33294,79769 Turbulen

5 0,3 0,15 0,25 sub kritis 33294,79769 Turbulen

6 0,3 0,15 0,25 sub kritis 33294,79769 Turbulen

7 0,3 0,15 0,25 sub kritis 33294,79769 Turbulen

Bilanga Reynold (Re) Keterangan

Q2 = 0,0000988 m³/dtk

NO Pias TIPE BANGUNAN DEBIT Q2 WAKTU Vrata2 h rata2
Bilangan  

Froude (Fr)
Keterangan

MPSS-1 t1 : 60 mnt



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dan Bilangan Froude (Fr)  

dengan jarak antara titik pengamatan pada t:60 menit dan Q2 : 

0,0000988 m³/dtk 

Pada gambar 14 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada tiap titik 

pengamatan. Pada  titik 1 dan 2 dengan jarak pias 20 cm kecepatan aliran yang terjadi 

relatif kecil sehingga klasifikasi aliran bilangan reynold (Re) yang dihasikan yaitu 

aliran terbulen. Hal ini dipengaruhi oleh kedalaman aliran yang besar disebabkan oleh 

bangunan pengendali tipe silinder.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dengan Bilangan Reynold 

(Re) dengan jarak antara titik pengamatan pada t 60 menit dan Q1: 

0,0000988 m³/dtk. 
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Tabel 5. Karakteristik aliran pada bangunan pengendali MPSS -2 pada  t:60 menit 

dan Q2 : 0,0000988 m³/dtk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dan Bilangan Froude (Fr)  

dengan jarak antara titik pengamatan pada t:60 menit dan Q2 : 

0,0000988 m³/dtk 

 

1 0,4 0,24 0,26 sub kritis 44393,06358 Turbulen

2 0,2 0,24 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

3 0,2 0,24 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

4 0,3 0,23 0,20 sub kritis 33294,79769 Turbulen

5 0,3 0,24 0,20 sub kritis 33294,79769 Turbulen

6 0,2 0,24 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

7 0,1 0,24 0,07 sub kritis 11098,2659 Turbulen

8 0,1 0,24 0,07 sub kritis 11098,2659 Turbulen

Keterangan

MPSS-2 t2 : 60 mnt

Bilanga Reynold (Re) Keterangan

Q2 = 0,0000988 m³/dtk

NO Pias TIPE BANGUNAN DEBIT Q2 WAKTU Vrata2 h rata2
Bilangan  

Froude (Fr)
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Pada gambar 16 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada tiap titik 

pengamatan. Pada  titik 1 dan 2 dengan jarak pias 20 cm kecepatan aliran yang terjadi 

relatif kecil sehingga klasifikasi aliran bilangan reynold (Re) yang dihasikan yaitu 

aliran terbulen. Hal ini dipengaruhi oleh kedalaman aliran yang besar disebabkan oleh 

bangunan pengendali tipe silinder.  

Gambar 17. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dengan Bilangan Reynold 

(Re) dengan jarak antara titik pengamatan pada t 60 menit dan Q2: 

0,0000988 m³/dtk 

 

Tabel 6. Karakteristik aliran pada bangunan pengendali MPSS -1 pada  t:60 menit 

dan Q3 : 0,0002291 m³/dtk 

 

 

 

 

 

1 0,2 0,14 0,17 sub kritis 22196,53179 Turbulen

2 0,1 0,14 0,09 sub kritis 11098,2659 Turbulen

3 0,3 0,14 0,26 sub kritis 33294,79769 Turbulen

4 0,3 0,14 0,26 sub kritis 33294,79769 Turbulen

5 0,4 0,15 0,34 sub kritis 44393,06358 Turbulen

6 0,3 0,15 0,25 sub kritis 33294,79769 Turbulen

7 0,4 0,15 0,33 sub kritis 44393,06358 Turbulen

Bilangan Reynold (Re) Keterangan
Bilangan  

Froude (Fr)
Keterangan

MPSS-1 t1 : 60 mnt

Vrata2 h rata2

Q3 = 0.0002291 m

NO Pias TIPE BANGUNAN DEBIT Q3 WAKTU
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Gambar 18. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dan Bilangan Froude (Fr)  

dengan jarak antara titik pengamatan pada t:60 menit dan Q3 : 0,0002291 

m³/dtk 

 

Pada gambar 18 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada tiap titik 

pengamatan. Pada  titik 1 dan 2 dengan jarak pias 20 cm kecepatan aliran yang terjadi 

relatif kecil sehingga klasifikasi aliran bilangan reynold (Re) yang dihasikan yaitu 

aliran terbulen. Hal ini dipengaruhi oleh kedalaman aliran yang besar disebabkan oleh 

bangunan pengendali tipe silinder.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dengan Bilangan Reynold 

(Re) dengan jarak antara titik pengamatan pada t 60 menit dan Q3: 

0,00002291 m³/dtk. 
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Tabel 7. Karakteristik aliran pada bangunan pengendali MPSS - 2 pada  t:60 menit 

dan Q3 : 0,0002291 m³/dtk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dan Bilangan Froude (Fr)  

dengan jarak antara titik pengamatan pada t:60 menit dan Q3 : 

0,0002291 m³/dtk 

 

 

1 0,5 0,24 0,33 sub kritis 55491,32948 Turbulen

2 0,1 0,24 0,07 sub kritis 11098,2659 Turbulen

3 0,2 0,23 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

4 0,2 0,23 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

5 0,3 0,23 0,20 sub kritis 33294,79769 Turbulen

6 0,3 0,24 0,20 sub kritis 33294,79769 Turbulen

7 0,2 0,23 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

8 0,2 0,24 0,13 sub kritis 22196,53179 Turbulen

Bilangan Reynold (Re) Keterangan

MPSS-2 t2 : 60 mnt

Bilangan  

Froude (Fr)
KeteranganVrata2 h rata2

Q3 = 0.0002291 m

NO Pias TIPE BANGUNAN DEBIT Q3 WAKTU
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Pada gambar 20 dapat dilihat klasifikasi aliran yang terjadi pada tiap titik 

pengamatan. Pada  titik 1 dan 2 dengan jarak pias 20 cm kecepatan aliran yang terjadi 

relatif kecil sehingga klasifikasi aliran bilangan reynold (Re) yang dihasikan yaitu 

aliran terbulen. Hal ini dipengaruhi oleh kedalaman aliran yang besar disebabkan oleh 

bangunan pengendali tipe silinder.  

Gambar 21. Grafik hubungan antara kecepatan aliran (v) dengan Bilangan Reynold 

(Re) dengan jarak antara titik pengamatan pada t 60 menit dan Q3: 

0,00002291 m³/dtk. 

B. Analisis Volume Tampungan  Sedimen  

 Pengangkutan sedimen dimaksudkan untuk mengetahui besarnya volume 

sedimen yang terbawa oleh aliran air, untuk menganalisa besarnya pengangkutan 

sedimen yang terbawa oleh aliran air menggunakan rumus yang telah dibahas pada 

tunjaun pustaka.  
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Tabel 8. Perhitungan Volume Tampungan Q1 

 

 

 

 

 

1.Menghitung Volume Sedimen dengan Tinggi Bukaan 1,5cm. 

V  =   P x L x T 

V1 =  (35,2 x 31,5 x 10) x 2 + (35,2 x 31,5 x 2,5) 

     =  22176 + 2772m³ 

     = 24948 m³ 

     = 0,024948 m³ 

     = 0, 025 m³ 

Tabel 9.Perhitungan Volume Tampungan Q2 

 

 

 

 

2.Menghitung Volume Sedimen dengan Tinggi Bukaan 2,5cm. 

V  =   P x L x T 

V2 =  (35,2 x 31,5 x 10) + (35,2 x 31,5 x 10) 

     =  11.088 + 11. 088m³ 

     = 22176 m³ 

     = 0,022176 m³ 

     = 0, 022 m³ 

Jumlah Volume Jumlah Volume Jumlah Volume

Sedime Awal yang tersisah MPSS-1 yang tertahan pada MPSS-2

0,09 m³ 0,086 m³ 0,022  m³

TIPE BANGUNAN DEBIT Q2 WAKTU

MPSS -1 

MPSS -2 

Q2 = 0.0000988 m³/dtk t2 : 60 mnt

Jumlah Volume Jumlah Volume Jumlah Volume

Sedime Awal yang tersisah MPSS-1 yang tertahan pada MPSS-2

0,09 m³ 0,085 m³ 0,025  m³

TIPE BANGUNAN DEBIT Q1 WAKTU

MPSS -1 

MPSS -2 

Q1 = 0.0000276 m³/dtk t2 : 60 mnt
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Tabel 10. Perhitungan Volume Tampungan Q3 

 

 

 

 

3.Menghitung Volume Sedimen dengan Tinggi Bukaan 3,5cm. 

V  =   P x L x T 

V3 =  (35,2 x 31,5 x 10) + (35,2 x 31,5 x 8) 

     =  11.088 + 8,870,4m³ 

     = 19,9584 m³ 

     = 0,01995814 m³ 

     = 0, 02 m³ 

  

Jumlah Volume Jumlah Volume Jumlah Volume

Sedime Awal yang tersisah MPSS-1 yang tertahan pada MPSS-2

0,09 m³ 0,07 m³ 0,02  m³

TIPE BANGUNAN DEBIT Q3 WAKTU

MPSS -1 

MPSS -2 

Q3 = 0.0002291 m³/dtk t2 : 60 mnt
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BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasakan tujuan penelitian dan juga hasil analisis data yang dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut setiap benang 

pias terdapat kecepatan aliran yang terjadi relatif kecil sehingga bilangan Froude 

(Fr) yang terjadi yaitu sub kritis, itu dipengaruhi oleh bangunan pengendali tipe 

silinder. 

2. Dari hasil penelitian kedua bangunan pengendali sedimen tipe silinder 

memeliki kemampuan menangkap sedimen yang sangat efektif menampung 

sedimen, dari kedua bangunan pengendali akan terpengaruh oleh bukaan pintu air 

maka semakin tinggi bukaan pintu semakin banyak sedimen yang tergerus. 

B. Saran 

 Dari pengamatan di dalam penelitian ini penulis memberikan saran – saran 

untuk penelitian lebih lanjut , yaitu : 

1.   Untuk penelitian selanjutnya titik pengambilan data (Pias) harus lebih rapat 

dan lebih banyak agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. 

2.   Untuk penelitian selanjutnya dilakukan pengamatan dengan sedimen yang 

lebih bervariasi dan spesifik. 
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LAMPIRAN 

 

DATA PENGAMATAN    
STUDI MODEL PENGENDALI SEDIMEN TIPE SILINDER PADA ALIRAN DEBRIS 

 ( UJI LABORATORIUM )   
Tanggal Pengamatan 

: 18 Juli 2022       

Tinggi 

Bukaan :  1,5   

 

       

Tinggi Pintu 

Thomson : 8cm   
              

NO 
TIPE 

BANGUNAN 
DEBIT WAKTU 

Kecepatan (V) Tinggi Muka Air (h) Volume 

Sedimen 

(Vs1) 

Volume 

Sedimen 

(Vs2) V1 V2 V3 Vrata2 h1 h2 h3 

h 

rata2 

1 

MPSS-1 

    0,1 0,1 0,1 0,1 14 13,5 13 13,5 

0.09 m^3 0,065 m^3 

2 
    0,2 0,3 0,2 0,2 13,5 13,5 13,5 13,5 

3 
  t1 : 60 mnt 0,3 0,3 0,3 0,3 14 14,2 13,8 14 

4 
    0,4 0,3 0,3 0,3 14,6 14,5 14,3 14,5 

5 
    0,4 0,3 0,3 0,3 14,5 14,7 14,7 14,6 

6 
    0,4 0,3 0,2 0,3 15 14,6 14,7 14,8 
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7 
    0,4 0,3 0,2 0,3 15 15 15 15 

1 

MPSS-2 

    0,1 0,1 0,2 0,1 23,2 23,6 23,8 23,5 

0.09 m^3 0.025 m^3 

2     0,1 0,1 0,2 0,1 23,7 23,6 23,7 23,7 

3   t2 : 60 mnt 0,3 0,3 0,3 0,3 23,5 23,6 23,3 23,5 

4     0,3 0,3 0,3 0,3 23,8 23,7 23,8 23,8 

5     0,3 0,3 0,2 0,3 24 24,1 24,1 24,1 

6     0,3 0,1 0,1 0,2 24,1 24,2 24,1 24,1 

7     0,1 0,1 0,2 0,1 24 24,1 23,9 24 

8     0,1 0,1 0,1 0,1 24,2 24,1 24,1 24,1 
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NO 
TIPE 

BANGUNAN 
DEBIT WAKTU 

Kecepatan (V) Tinggi Muka Air (h) Volume 

Sedimen 

(Vs1) 

Volume 

Sedimen 

(Vs2) V1 V2 V3 Vrata2 h1 h2 h3 h rata2 

1 

MPSS-1 

    0,1 0,1 0,1 0,1 13,8 13,6 13,3 13,6 

0.09 m^3 0,068 m^3 

2     0,1 0,2 0,1 0,1 13,6 13,3 13,2 13,4 

3 
  

t1 : 60 

mnt 0,3 0,3 0,2 0,3 14,2 14,1 13,8 14,0 

4     0,4 0,2 0,3 0,3 14,3 14,3 14 14,2 

5     0,3 0,3 0,3 0,3 14,9 14,6 14,6 14,7 

6     0,3 0,3 0,3 0,3 15 14,9 14,8 14,9 

7     0,4 0,3 0,3 0,3 15,1 15 15 15,0 

1 
MPSS-2 

    0,4 0,4 0,5 0,4 24,1 23,9 24,2 24,1 
0.09 m^3 0,022 m^3 

2     0,2 0,2 0,2 0,2 24 24 23,9 24,0 

DATA PENGAMATAN   
STUDI MODEL PENGENDALI SEDIMEN TIPE SILINDER PADA ALIRAN DEBRIS 

( UJI LABORATORIUM )   
Tanggal Pengamatan 

: 18 Juli 2022       

Tinggi 

Bukaan :  

2,5 

cm   

 

       

Tinggi Pintu 

Thomson : 8cm   
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3 
  

t2 : 60 

mnt 0,1 0,2 0,3 0,2 23,8 23,7 23,4 23,6 

4     0,3 0,3 0,3 0,3 23,5 23,4 23 23,3 

5     0,3 0,3 0,3 0,3 23,9 23,4 23,5 23,6 

6     0,2 0,1 0,2 0,2 23,5 23,6 23,7 23,6 

7     0,1 0,1 0,1 0,1 23,8 24 23,8 23,9 

8     0,1 0,1 0,1 0,1 23,5 23,6 23,5 23,5 
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DATA PENGAMATAN   
STUDI MODEL PENGENDALI SEDIMEN TIPE SILINDER PADA ALIRAN DEBRIS 

( UJI LABORATORIUM )   
Tanggal Pengamatan 

: 18 Juli 2022       

Tinggi 

Bukaan :  

3,5 

cm   

 

       

Tinggi Pintu 

Thomson : 8cm   

NO 
TIPE 

BANGUNAN 
DEBIT WAKTU 

Kecepatan (V) Tinggi Muka Air (h) Volume 

Sedimen 

(Vs1) 

Volume 

Sedimen 

(Vs2) V1 V2 V3 Vrata2 h1 h2 h3 

h 

rata2 

1 

MPSS-1 

   0,2 0,2 0,2 0,2 14 13,5 13,5 13,7 

0.09 

m^3 

0,07 

m^3 

2    0,1 0,1 0,1 0,1 13,9 13,3 13,5 13,6 

3   t1 : 60 mnt 0,2 0,4 0,2 0,3 13,5 13,5 13,4 13,5 

4    0,4 0,3 0,2 0,3 14,3 14,3 13,8 14,1 

5    0,4 0,4 0,3 0,4 14,7 14,5 14,3 14,5 

6    0,3 0,3 0,2 0,3 14,9 14,5 14,5 14,6 

7    0,4 0,4 0,3 0,4 15,2 15 14,9 15,0 

1 

MPSS-2 

   0,5 0,3 0,6 0,5 24 23,5 23,6 23,7 

0.09 

m^3 

0,02 

m^3 

2    0,2 0,1 0,1 0,1 23,6 23,5 23,3 23,5 

3   t2 : 60 mnt 0,1 0,2 0,3 0,2 23 23,1 23 23,0 

4    0,3 0,2 0,2 0,2 23,4 23,2 23,3 23,3 

5    0,3 0,3 0,3 0,3 23,5 23,3 23,3 23,4 

6    0,3 0,4 0,2 0,3 23,5 23,4 23,5 23,5 

7    0,3 0,2 0,1 0,2 23,5 23,3 23,4 23,4 

8    0,2 0,2 0,1 0,2 23,8 23,8 23,8 23,8 
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DOKUMENTASI 

 
Curren meter untuk mengetahui kecepatan aliran 

 
Pengambilan data running 
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Pengukuran tinggi sedimen setalah running pada titik benang ke 1 

 
Pengukuran tinggi sedimen setelah running pada titik benang ke 3 

 
Pengukuran tinggi sedimen setelah running pada titik benang ke 1 
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Tampak sedimen yang tergerus setelah running  
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Pengankutan sedimen setelah running 

 
Alat yang digunakan untuk menghitung sedimen 
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Gambar bangunan I.  pengendali sediment tipe silinder  

 
Gambar bangunan II. Pengendali sedimen tipe silinder 
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Tinggi diameter bangunan I 

 
Tinggi diameter bangunan II 

 
Pengukuran lebar bangunan  
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Pengukuran diameter dimensi tipe silinder 
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Pengukuran diameter dasar saluran trapesium 
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Bangunan pengendali sedimen tipe silinder 
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