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3.1 Debit Air pada Saluran Terbuka 

Pengamatan debit saluran terbuka secara sederhana dilakukan dengan 

mengukur luas penampang basah dan kecepatan alirannya pada waktu tertentu 

dan tampang tertentu pula sesuai dengan rencana. 

Secara umum dirumuskan sebagai berikut: 

Q A . v . (3.1) 

dimana Q debit (m%c) 
A = luasan tampang basah (m 2 ) 

V = kecepatan aliran (m/ )
~/ sec 

Suatu zat cair yang dianggap tidak termampatkan / tak kompresibel 

(incompressible) mengalir secara kontinyu melalui pipa atau saluran tcrbuka, 

dengan tampang aliran konstan ataupun tidak konstan, maka volume zat cair yang 

lewat tiap satuan waktu adalah sama di semua tampang. Keadaan inilah yang 

disebut dengan Hukum Kontinyuitas Aliran Zat Cairo 

Sesuai dengan hukum kontinyuitas, maka persamaan kontinyuitas untuk 

zat cair incompressible pada saluran bercabang, debit aliran yang menuju titik 

cabang hams sarna dengan debit aliran yang meninggalkan titik cabang tersebut. 

Sehingga dapat dirumuskan menjadi : 

Q = A. v = konstan. 
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Gambar3.1 Penerapan kontinyuitas pada saluran terbuka 

QI Qz +Q3 (3.2) 

3.2 Energi dalam Aliran Saluran Terbuka 

Dalam ilmu hidrolika dasar, diketahui bahwa jumlah energi kaki-pon per 

pon air dati setiap aliran yang melalui suatu penampang saluran dapat dinyatakan 

sebagai jumlah tinggi air dalam kaki, yang setara dengan jumlah dati ketinggian 

di atas suatu bidang persamaan, tinggi tekanan dan tinggi kecepatan. Jumlah 

tinggi energi total adalah : 

-z 
z+y + a.vH (3.3)

2.g 

Keterangan : 

H = tingggi energi total (m) 

Z = tinggi dasar elemen saluran (m) 

Y = tinggi muka air terhadap tinggi dasar elemen saluran (m) 

a = koefisien kecepatan / energi 

v = kecepatan rata-rata aliran ('%et) 

g = percepatan gravitasi ('%et) 
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" Gambar 32 Penerapan Dalil ~ersamaan Energi 7' 

Serta setiap pengaliran suatu zat cair dipastikan selalu mengalami 

kehilangan energi, dimana keadaan ini lebih dikenal sebagai Kehilaogao Tioggi 

Muka Eoergi /(The £ne~gy Head~oss (hI)' Dalam suatu saluran yang terdiri 

atas beberapa bagian kecil tampang potongan mclintang padajarak tcrtcntu, dapat 

dianalisa / diketahui kehilangan energi yang terjadi guna perencanaan. Kehilangan 

Tinggi Muka Energi (h,) antara dua tampang melintang juga tergantung pada 

koetisien gesek, koetisien kontraksi, dan koefisien ekspansi sal uran terbuka 

tersebut. 

Persamaan untuk kehilangan energi tersebut dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 
.)'-~.
 

-- //\~
 a V~ " 
~2 +Y, +f 2' 2- '. a .v 2 l;~;4~-"\Z Zl + Y1 + ;.; +/~ ~/.. \. .., = _.g 

dimana': 
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V 2a a v: 2 
_1'_1L.SI +	 C.I~ (3.5)hI 2.g 2.g 

Keterangan : 

L - panjang antar section 

S I - frictional slope rata-rata 

C - koefisien kehilangan akibat ekspansi atau kontraksi 

dan: 

L/ab ·Q/ob +Lch ·Qch +Lrob ·QrobL	 ... (3.6) 
Q/ob +Qch + Qrab 

Keterangan : 

LZab ' Lch ' Lrab	 panJang antar potongan memanjang untuk arus di 

bagian kiri, saluran Utama, dan bagian kanan overbank 

secara berturut-turut 

QZob' Qch' Qrob = debit rata-rata aliran pada bagian kid salw'an, saluran 

utama. dan kanan saluran secara berturut-tunlt 

Pcndckatan pcrhitungan untuk tiap tampang menggunakan pembagian pias 

tampang untuk mengetahui koefisien kecepatan (a.), dimana tiap pias memiliki 

nilai koefisien pengantar tiap pias (K). Persamaan dari nilai tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Q = K,S I (3.7) 

1,486 A.R~K	 - . (3.8) 
n 
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Keterangan : 

K - koefisien pengantar tiap pias 

n - Koefisien Manning's tiap pias 

A Luas penampang terendam tiap pias ( m2 
) 

R = Keliling tampang basah tiap pias ( m ) 

{At y[K~b + Kih + K;Ob]
A/ob Ach Arob a (3.9)

K 3 
t 

Keterangan : 

At luas total cross section (m2 
) 

A10b , Ach, A rob luas tiap pias (m2 
) 

Kt koefisien pengantar total 

K10b , Kch, Krob koefisien pengantar tiap pias 

3.3 Aliran Melalui Penampang Saluran Non Prismatis 

Peralihan dengan perubahan dimensi penampang lintang yang terjadi pada 

jaruk yang relatif pendek, akan mcnimbulkan aliran bcrubah-ubah dcngan cepat. 

Peralihan demikian meliputi konstraksi mendadak dan pelebaran vertikal, 

horisontal, atau keduanya. 

I 
. I 

Sesuai dengan jenis aliran yang berubah tiba-tiba, kondisi aliran ini sangat 

rumit untuk dilakukan analisis secara teoritis semata. Sehingga perIu dilakukan 

pendekatan terhadap hasil perhitungan dengan bantuan hasil pengujian model 

(studi model) di laboratorium. 
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3.4 Aliran melalui Saluran Yang Terbagi ( Saluran Bercabang) 

Pada setiap saluran terbuka baik itu buatan maupun alami, tidak terlepas 

dari kemungkinan kondisi dimana saluran terpisah menjadi dua saluran atau dari 

dua saluran bertemu menjadi satu saluran. Secara teoritis perhitungan kondisi ini 

dapat diselesaikan dengan memperbandingkan tinggi energi dan tinggi muka air 

kondisi disekitar percabangan baik hulu maupun hilir ketiga saluran tersebut. 

Reach 2,/ 

1 Reach 1 

" 
Gambar 3.3 Percabangan pada Saluran Terbuka 

Seperti tampak pada gambar 3.3 diatas. Untuk kasus aliran kondisi 

subkritis pada saluran yang bercabang, program HEC RAS memperbandingkan 

muka air dan tinggi energi pada daerah stasiun 2.0 dan 3.0 yakni dengan selisih 

yang sangat kecil atau sarna. Persamaan yang dipergunakan dalam perhitungan 

yakni: 
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2 2 2a 3V/ - a 4 V4 a 3V3WS
4 
+ a 4 V4 WS3 + -- + L4_3 S j + C.-----I ..... (3.10)

2g 2g 2g 2g4-3 

Keterangan : WS = tinggi muka air ( water surface) pada tampang 

Namun hal ini masih harns dibuktikan dengan hasil pemodelan, guna 

memperkuat hasil analisa perhitungan. 

3.5 Krib Bronjong 

Krib ( groyne ) adalah bangunan air yang berfungsi sebagai pemeeah arus 

aliran air pada saluran terbuka. Sedangkan Krib Bronjong adalah krib yang terdiri 

dari susunan batu-batu kali dengan ukuran besar ( berdiameter ± 20 - 30 em )yang 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja. 

Pereneanaan krib bronjong sebagian besar diambilkan berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dieobakan pada suatu uji saluran terbuka yang mengalami 

pencabangan saluran. 

Seeara mendasar ada 2 (dua) maeamjenis krib yaitu: 

1. Krib yang tembus air (permeabilitas groynes ) 

Untuk jenis ini, krib hanya berfungsi sebagai pemeeah arus aliran 

yang tidak begitu mngakibatkan perubahan arah aliran secara signifikan. 

2. Krib yang tidak tembus air ( impermebilitas groynes ) 

Untuk jenis ini, krib sebagai penahan arus aliran yang akan 

mengakibatkan perubahan arah aliran secara mendadak dikarenakan lebar 

tampang yang dilalui dipersempit oleh krib itu sendiri. 



18 

- - - _._--_.-

Krib yang dipergunakan di sini adalah krib yang tidak tembus air sehingga 

aliran air yang masuk ditahan. Karena pemasangan krib adalah menyudut maka 

aliran akan berubah secara menyempit. 

Hal ini dimungkinkan karena secara mendasar jumlah debit berbanding 

terbalik dengan kecepatan aliran, sehingga dapat dihipotesiskan bahwa debit air 

pada sisi terluar dari bangunan krib akan lebih besar, Sebaliknya yang terjadi pada 

sisi bagian dalam. 

3.6 Bangunan Kontrol 

Bangunan Kontrol adalah suatu struktur bangunan dalam kontruksi 

keairan pada saluran air baik terbuka maupun tertutup yang diperlukan guna 

menstabilkan kembali aliran air, tinggi muka air, dan kondisi lain yang tidak dapat 

diprediksikan sehingga akan memudahkan perencanaan. 

3.7 Guide Wall 

Guide wall adalah sebuah dinding I tembok tegak pada pencabangan 

sungai dengan sisi-sisinya membentuk sudut searah tebing sungai yang dibuat 

menjorok ke dalam aliran air sungai. Fungsi dari guide wall sendiri guna 

memperpanjang pencabangan sungai dalam hal ini sisi kanan sungai Pekalongan 

dan sisi kiri sungai Banger, selain itu guide wall setidaknya dapat melembutkan 

atau menstabilkan aliran. 


