
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

Dari hasil kajian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kecepatan aliran yang terjadi pada saat kondisi muka air banjir pada 

model 2,01 m/dtk dengan debit banjir model sebesar 1,54 liter/dtk atau 

dengan skala prototipe sebesar 1263,45  m3/dtk  

2. Prosentase kesalahan maksimum model dengan prototip adalah sebesar 

4,262%, maka kebenaran data sudah memenuhi kriteria (≤5%). 

3. Gerusan maksimum yang terjadi pada kondisi pilar tanpa pengaman 

adalah sebesar 3,00 cm pada STA 0+10, sedangkan gerusan minimum 

sebesar 1,7 cm pada STA 0+15 

4. Gerusan maksimum yang terjadi pada kondisi pilar dengan pengaman 

bronjong adalah sebesar 3,00 cm pada STA 0+00,STA 0+10, dan STA 

0+20 sedangkan gerusan minimum sebesar 1,5 cm pada STA 0+00, STA 

0+10, STA 0+30, dan STA 0+40 

5. Gerusan maksimum yang terjadi pada kondisi pilar dengan pengaman 

bored pile adalah sebesar 2,85 cm pada STA 0+10, sedangkan gerusan 

minimum sebesar 1,48 cm pada STA 0+35 
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6. Gerusan maksimum terjadi pada bagian hilir jembatan dengan 

menggunakan pengaman bronjong sebesar 400 cm atau jika dikonversi ke 

skala prototipe adalah sebesar 8,80 m, dan gerusan sedimen minimum 

pada bagian hilir jembatan adalah sebesar 257,5 cm atau jika dikonversi 

ke skala prototipe adalah sebesar 5,665 m dengan menggunakan 

pengaman bored pile.  

7. Gerusan maksimum terjadi pada bagian pilar jembatan (STA 0+15) 

adalah tanpa menggunakan pengaman, yaitu sebesar 332,5 cm, atau jika 

dikonversi ke skala prototipe adalah sebesar 7,315 m dan gerusan 

sedimen minimum pada bagian hilir jembatan adalah sebesar 190 cm atau 

jika dikonversi ke skala prototipe adalah sebesar 4,18 m dengan 

menggunakan pengaman bored pile.  

8. Gerusan yang terjadi pada daerah pilar jembatan setelah terjadi aliran 

turbulen sangat dalam dan lebar yang membentuk tapal kuda, dan terjadi 

penumpukan sedimen diantara pilar jembatan.  

9. Keberadaan bronjong menyebabkan aliran menjadi lebih smooth saat 

menumbuk dinding pilar sehingga perbedaan kecepatan yang terjadi juga 

tidak terlalu besar. Pada saat aliran masuk ke tengah bronjong, badan 

saluran menjadi semakin sempit. Untuk pengaliran dengan debit yang 

sama hal ini menyebabkan peningkatan kecepatan yang mengakibatkan 

gerusan yang tejadi juga semakin besar. 

10. Pengaman pilar dengan menggunakan Bored pile yang dipasang 

mengelilingi setengah lingkaran pilar jembatan tidak menimbulkan 
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gerusan baik yang di depan bored pile maupun di sekitar pilar jembatan 

itu sendiri. Dengan demikian, juga akan meminimalkan terjadinya 

penimbunan sedimen. Terlebih jika jarak pengaman yang dipasang 

dengan jarak yang proporsional sehingga sedimen kasar dapat melewati 

antara bored pile tersebut sehingga tidak terjadi penumpukan sedimen, 

sehingga pilar jembatan dapat terjaga dari gerusan. 

11. Dari ketiga kondisi pengaman pilar yang paling aman adalah 

menggunakan pengaman pilar bored pile. Hal ini disebabkan sifat 

pengaman bored pile tidak massif dan berfungsi sebagai penyeimbang 

kecepatan aliran, sehingga pada saat kondisi banjir, turbulensi yang 

diakibatkan oleh hantaman air menyebabkan kondisi kecepatan aliran 

tidak berubah menjadi kritis, sehingga gerusan lokal terjadi secara terus 

menerus dan transportaso sedimen tidak akan terjadi. 

 

B. Saran 

Saran–saran yang disampaikan penulis terkait dengan penelitian ini untuk 

penyempurnaan di masa yang akan datang adalah: 

1. Perlu dikaji lagi pola gerusan sungai dengan menggunakan debit yang 

berbeda–beda. 

2. Perlu dilakukan kajian pola aliran sungai debris pada kondisi tikungan 

sungai. 


