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1. Umum 

Pada saat memilih suatu bangunan air, ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan, baik dari segi kriteria tujuan, tinjauan hidraulika, adanya 

sedimentasi, ketersediaan material pembuatnya, maupun dari segi 

ekonomisnya. 

Pada saat mendesain bangunan air ada beberapa perilaku hidraulika air 

yang harus diperhatikan, oleh karena adanya sifat air yang dapat merusak 

struktur suatu bangunan bila tidak diantisipasi dari awal perencanaan. 

2. Loncat Air 

Loncat air terjadi akibat adanya perubahan aliran dari aliran super kritis 

menjadi aliran kritis. Umumnya loncat air ini terjadi pada saat bukaan pintu 

air berada dibawah kedalaman kritis suatu aliran, atau pada saat air keluar 

dari suatu pelimpah. 

Pada loncat air, dapat dilihat olakan yang sangat besar, yang disertai 

dengan pengurangan energi yang sangat besar, sehingga setelah loncat air 

aliran menjadi tenang oleh karena kecepatan berkurang secara mendadak 

dan kedalaman aliran bertambah secara cepat. 

Aplikasi dari loncat air antara lain adalah sebagai peredam energi pada 

suatu bangunan air sehingga pengikisan struktur dibagian hilir dapat 

dicegah, memperbesar tekanan pada lapis lindung sehingga memperkecil 

tekanan angkat pada struktur tembok dengan memperbesar kedalaman air 

pada lapis lindung, untuk menghilangkan kantong udara dari jaringan 

pensuplai air, sehingga mencegah penguncian udara, dll. 

Fenomena loncat air dapat dipelajari dari Gambar 3.1. 
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Dengan menurunkan persamaan momentum untuk gaya-gaya tiap satuan 

lebar, akan didapatkan persamaan: 

 

dengan 
1

1
1 gy

vFr =  adalah angka Froude pada saluran sebelah hulu. 

Dengan demikian apabila y1 diketahui, maka y2 dapat dihitung.  

 

Sumber: KP - 02 

Gambar 3.2. Metode Perencanaan Kolam Loncat Air 
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Proses perencanaan suatu kolam loncat air diilustrasikan pada Gambar 3.2. 

Dari grafik hubungan q dan H1 dan tinggi jatuh z, kecepatan (v1), awal 

loncatan dapat ditemukan dari persamaan: 

 ( )zHgv +11 2
12  (3.2) 

dimana: 

v1 = kecepatan awal loncatan, m/ct 

g = percepatan gravitasi, m/dt2 ( = 9.81) 

H1 = tinggi energi diatas ambang, m 

z = tinggi jatuh, m 

Sedangkan perhitungan untuk menentukan kedalaman konjugasi dapat 

menggunakan persamaan (3.1). Untuk menjaga agar loncatan tetap dekat 

dengan muka miring bendung dan diatas lantai, maka lantai harus 

diturunkan hingga kedalaman air hilir sekurang-kurangnya sama dengan 

kedalaman konjugasi. Untuk aliran tenggelam, tidak diperlukan peredam 

energi. 

Sedangkan panjang loncat air dapat diambil antara 5 sampai 7 kali tinggi 

loncat air. 

 ( )1275 yyL −−=  (3.3) 

Ambang yang berfungsi untuk memantapkan olakan biasanya diletakkan 

pada jarak yang didapat dari Persamaan 3.3. 

Tinggi yang diperlukan ambang ujung (end sill) adalah merupakan fungsi 

bilangan Froude, kedalaman air yang masuk, dan tinggi muka air hilir, yang 

dapat ditentukan dari Gambar 3.3. 
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Sumber: KP - 02 

Gambar 3.3. Hubungan percobaan antara Fr, y1/y2, dan n/y2, untuk ambang ujung 
pendek (menurut Forster dan Skrinde, 1950) 

 

Biro Reklamasi Amerika Serikat (USBR) telah membuat penelitian mengenai 

loncat hidraulik berdasarkan angka Froude yang berbeda. Gambar 3.4. 

menunjukkan berbagai tipe loncat air akibat pengaruh angka Froude. 

Loncatan berombak (undular jump). Loncatan ini terjadi untuk angka 

Froude 1 – 1.7, dimana muka air menunjukkan gerak 

mengombak/bergelombang dan hanya ada perbedaan muka air yang kecil 

pada kedalaman konyugasi.  

Loncatan lemah (weak jump). Loncatan ini terjadi untuk angka Froude 1.7 

– 2.5, dimana serangkaian gulungan-gulungan kecil muncul dari permukaan 

loncatan, serta muka airnya cukup tenang. Kecepatan aliran pada tipe 

loncatan ini hampir seragam dan kehilangan energinya rendah, seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.4A. 
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Gambar 3.4. Pengaruh bilangan Froude terhadap Loncat Hidraulik (USBR, 1984) 

 

Loncatan berosilasi (oscillation jump). Loncatan ini terjadi untuk angka 

Froude 2.5 – 4.5, dimana terdapat pancaran getaran masuk dari dasar ke 

permukaan dan tidak memiliki periode yang teratur. Masing-masing getaran 

menghasilkan sebuah gelombang besar yang periodenya tidak teratur dan 

dapat berjalan pada jarak yang jauh, serta dapat menyebabkan erosi 

tanggul. Loncatan tipe ini dapat dilihat pada Gambar 3.4B. 

Loncatan tetap (steady jump). Loncatan ini terjadi untuk angka Froude 4.5 

– 9.0, dimanaloncatan ini cukup seimbang dan permukaan air di hilir 

loncatan agak halus, seperti yang terlihat pada Gambar 3.4C. Peredaman 

energi untuk loncatan ini berkisar antara 45% hingga 70%. 

Loncatan kuat (strong jump). Loncatan ini terjadi untuk angka Froude > 

9.0, dimana terjadi perbedaan muka air yang besar pada kedalaman 

konyugasi, memiliki kecepatan aliran tinggi, serta permukaan air di hilir 

loncatan agak kasar, seperti terlihat pada Gambar 3.4D. Peredaman energi 

pada loncatan ini dapat mencapai 85%. 



Perencanaan Bangunan Air 
 

Modul Perencanaan Bangunan Air III - 
 

6

Jika loncat air yang terjadi rendah, dimana perubahan kedalamannya kecil, 

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

tetapi akan melalui serangkaian ombak yang ukurannya berkurang secara 

berangsur-angsur. Akan tetapi jika loncatan yang terjadi tinggi, dimana 

perubahan kedalamannya besar, loncatan yang terjadi memerlukan 

sejumlah energi yang relatif besar yang kemudian menghilang akibat 

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

daripada sebelum loncatan (Chow, 1959).  

 

Contoh Soal: 

Saluran segi empat dengan lebar 4 m mengalirkan air dengan debit Q=16 

m3/det pada kedalaman 0,8 m sebelum masuk ke loncat air. Hitung 

kedalaman air kritis dan kedalaman air di hilir. 

Penyelesaian: 

Debit aliran tiap satuan lebar: 

mdmq //4
4

16 3==  

Kedalaman air kritis: 

myc 18,1
81,9

4
3

2

==  

Kecepatan aliran: 

dm
y
qv /5

8.0
4

1
1 ===  

Angka Froude di sebelah hulu loncat air: 

78,1
8.081.9

5

1

1
1 =

×
==

gy
vFr  

Kedalaman air di hilir: 
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Didapat: 

my 65,12 =  

 

3. Kolam Olak 

Loncat air yang terjadi di hilir bangunan air dapat merusak dasar saluran 

ataupun bagian sungai yang tak terlindungi. 

Untuk menghasilkan debit terbaik untuk peredaman energi, maka semua 

debit harus dicek dengan muka air hilirnya. Jika ada kemungkinan 

degradasi, maka harus dibuat suatu perhitungan dengan muka air hilir 

terendah yang mungkin terjadi. Degradasi harus dicek jika: 

a. Bangunan air dibangun pada sudetan, 

b. Sungai tersebut merupakan sungai alluvial dan bahan tanah yang dilalui 

rawan terhadap erosi, 

c. Terdapat waduk di hulu bangunan. 

Bila degradasi sangat mungkin terjadi tetapi tidak ada data pasti yang 

tersedia, maka harga sembarang degradasi harus digunakan dalam 

perencanaan kolam olak. Dalam hal ini perencana harus berhati-hati untuk 

memberikan kemungkinan pelaksanaan guna memperbaiki degradasi di 

masa mendatang yang ternyata melebihi perkiraan semula. 

Panjang loncat air dapat sangat diperpendek dengan menggunakan blok-

blok halang dan blok-blok muka seperti tipe kolam USBR tipe III (Gambar 

3.5) yang dapat dipakai jika bilangan Froude tidak lebih dari 4,5. 
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Sumber: KP – 02 
 

Gambar 3.5. Karaketristik kolam olak untuk dipakai dengan bilangan Froude diatas 4,5 
(kolam USBR tipe III) 

Jika kolam tersebut dibuat dari pasangan batu, blok halang dan blok muka 

dapat dibuat seperti Gambar 3.6. 

 
Sumber: KP – 02 

Gambar 3.6. Blok-blok halang dan blok-blok muka 
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Kondisi dasar sungai dan tipe sedimen yang diangkut memainkan peranan 

penting dalam pemilihan kolam olak: 

a. Bendung di sungai yang mengengkut bongkah atau batu-batu besar 

dengan dasar yang relatif tahan gerusan, biasanya cocok dengan kolam 

olak tipe bak tenggelam yang relatif pendek tetapi dalam, seperti pada 

Gambar 3.7. Tipe bak tenggelam tersebut juga digunakan jika 

kedalaman konjugasi hilir dari loncat air terlalu tinggi dibanding 

kedalaman normal hilir, dan angka Froude rendah. 

 
Sumber: KP – 02 

Gambar 3.7. Peredam Energi tipe bak tenggelam 

Perilaku hidraulis peredam energi tipe bak tenggelam ini bergantung 

pada terjadinya kedua pusaran, dimana satu pusaran permukaan 

bergerak ke arah berlawanan jarum jam di atas bak, dan sebuah 

pusaran permukaan bergerak searah perputaran jarum jam dan terletak 

dibelakang ambang ujung. 

Jari-jari hidraulis minimum yang diijinkan (Rmin) diberikan pada Gambar 

3.8, dimana garis menerus adalah garis asli dari kriteria USBR.. 

Batas minimum tinggi air hilir (Tmin) diberikan pada Gambar 3.9, dimana 

untuk nilai ∆H/hc dibawah 2,4, garis tersebut menggambarkan 

kedalaman konjugasi suatu loncat air. Dianjurkan untuk menentukan 

kedalaman air hilir berdasarkan perkiraan degradasi dasar sungai yang 

akan terjadi di masa datang. 
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Gambar 3.8. Jari-jari minimum yang diijinkan 

 
Gambar 3.9. Batas minimum tinggi air hilir 

 

Dari hasil penelitian model terhadap bak tetap, IHE menyimpulkan 

bahwa pengaruh kedalaman tinggi air terhadap bekerjanya bak sebagai 

peredam energi, ditentukan oleh perbandingan h2/h1 seperti yang tampak 

pada Gambar 3.10. Jika h2/h1 lebih tinggi dari 2/3, maka aliran adalah 

aliran tenggelam dan tidak ada efek peredaman yang bisa diharapkan. 
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Gambar 3.10. Batas maksimum tinggi air hilir 

b. Bendung di sungai yang mengangkut batu-batu besar, tetapi sungai itu 

mengandung bahan aluvial, dengan dasar tahan gerusan, akan 

menggunakan kolam loncat air tanpa blok-blok batang seperti pada 

Gambar 3.11 atau tipe bak tenggelam/peredam energi. 

 

Gambar 3.11. Kolam loncat air tanpa blok-blok Halang 

c. Bendung sungai yang hanya mengangkut bahan-bahan sedimen halus 

dapat direncanakan dengan kolam loncat air yang diperpendek dengan 

menggunakan blok-blok halang seperti pada Gambar 3.5. 
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4. Erosi Bawah Tanah (Piping) 

Stabilitas suatu bangunan air haruslah diperhatikan stabilitasnya terhadap 

bahaya erosi bawah tanah (piping). 

Bahaya terjadinya erosi bawah tanah dapat dicek dengan jalan membuat 

aliran (flow net) dan dengan beberapa metode, seperti: 

a. Metode Bligh, 

b. Metode Lane, 

c. Metode Koshia 

 

1. Flow net. 

Metode flow net dapat dibuat dengan: 

(1) plot secara manual 

(2) analog dengan listrik 

(3) menggunakan metode numeris (numerical method) pada komputer 

Dalam metode analog listrik, aliran air melalui fondasi dibandingkan dengan 

aliran listrik melalui medan listrik daya antar konstan. Besarnya voltase 

sesuai dengan tinggi piezometrik, daya antar degan kelulusan tanah, dan 

aliran listrik dengan kecepatan air (Gambar 3.12). 

 

Gambar 3.12. Flow net menggunakan analog listrik 
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Akan tetapi pada umumnya pembuatan jaringan aliran biasanya cukup diplot 

secara manual. Jaringan aliran di bawah bensung pelimpah diberikan pada 

Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13. Flow net di bawah bangunan air 

Dalam teori angka rembesan Lane menggunakan asumsi bahwa bidang 

horisontal memiliki daya tahan terhadap aliran (rembesan) 3 kali lebih lemah 

dibandingkan dengan bidang vertikal. 

Hal tersebut dapat dipakai untuk menghitung gaya tekan keatas di bawah 

bangunan air dengan cara membagi beda tinggi energi pada bendung 

sesuai dengan panjang relatif di sepanjang fondasi seperti yang terlihat 

pada Gambar 3.14, oleh karena itu persamaannya adalah: 

H
L
LHP x

xx Δ−=  

dimana: 

Px = gaya angkat pada x, km/m2 

L = panjang total bidang kontak bendung dan tanah bawah, m 

Lx = jarak sepanjang bidanh kontak dari hulu sampai x, m 

∆H = beda tinggi energi, m 

Hx = tinggi energi di hulu bendung, m 
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Gambar 3.14. Gaya angkat pada fondasi bendung 

Untuk L dan Lx yang merupakan jarak relatif yang dihitung menurut cara 

Lane, bergantung pada arah bidang tersebut. Bidang yang membentuk 

sudut 45° atau lebih terhadap bidang horisontal, dianggap vertikal. 

 

2. Metode Lane 

Metode Lane sering juga disebut dengan metode angka rembesan Lane 

(weighted creep theory). Metode Lane ini direkomendasikan untuk 

mengetahui adanya erosi bawah tanah oleh karena metode ini aman dan 

mudah dipakai. Sedangkan untuk bangunan-bangunan yang relatif kecil, 

metode-metode lain mungkin dapat memberikan hasil-hasil yang lebih baik, 

tetapi penggunaannya lebih sulit. 

Metode Lane diilustrasikan pada Gambar 3.15, dengan memanfaatkan 

Tabel 3.1. Metode ini membandingkan panjang jalur rembesan di bawah 
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bangunan di sepanjang bidang kontak bangunan/fondasi dengan beda tinggi 

muka air antara kedua sisi bangunan. 

 

Gambar 3.15. Metode angka rembesan Lane 

Disepanjang jalur perkolasi tersebut, kemiringan yang lebih curam dari 45° 

dianggap horisontal. Jalur vertikal dianggap memiliki daya tahan terhadap 

aliran 3 kali lebih kuat daripada jalur horisontal. 

Oleh karena itu persamaannya adalah: 

H

LL
C HV

L

Σ+Σ
= 3

1
 

dimana: 

CL = angka rembesan Lane (Tabel 3.1) 

ΣLV = jumlah panjang vertikal, m 

ΣLH = jumlah panjang horisontal, m 

H = beda tinggi muka air, m 
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Tabel 3.1. Nilai minimum angka rembesan Lane (CL) 
Pasir sangat halus atau lanau 8.5 
Pasir halus 7.0 
Pasir sedang 6.0 
Pasir kasar 5.0 
Kerikil halus 4.0 
Kerikil sedang 3.5 
Kerikil kasar termasuk berangkal 3.0 
Bongkah dengan sedikit berangkal dan kerikil 2.5 
Lempung lunak 3.0 
Lempung sedang 2.0 
Lempung keras 1.8 
Lempung sangat keras 1.6 

 

Angka-angka pada Tabel 3.1 sebaiknya dipakai: 

a. 100%, jika tidak ada pembuangan air, jika tidak dibuat jaringan aliran dan 

tidak dilakukan penyelidikan dengan model, 

b. 80%, jika ada pembuangan air, tapi tidak ada penyelidikan maupun 

jaringan aliran, 

c. 70%, jika semua bagian tercakup. 

Untuk itu perlu keamanan yang lebih besar jika nantinya telah dilakukan 

penyelidikan detail. 

Untuk mengatasi erosi bawah tanah, elevasi dasar hilir harus diasumsikan 

pada pangkal hilir. Sedangkan untuk menghitung gaya tekan keatas, dasar 

hilir diasumsikan di bagian atas ambang ujung. 

Keamanan terhadap rekah bagian hilir bangunan dapat dicek dengan 

persamaan berikut, seperti yang tertera pada Gambar 3.8: 

( )
sh

s
as

S
+

=
1

 

dimana: 

S = faktor keamanan 
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s = kedalaman tanah, m 

a = tebal lapisan pelindung, m 

hs = tekanan air pada kedalaman s, kg/m2 

Tekanan air pada titik C dapat ditemukan dari jaringan aliran atau garis 

angka rembesan Lane. 

Rumus diatas mengandaikan bahwa berat volume tanah di bawah air dapat 

diambil 1 (γW = γS = 1). Berat volume bahan lindung di bawah air adalah 1. 

Harga keamanan S sekurang-kurangnya 2. 


