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RINGKASAN 

Pola pengoperasian pintu air merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadi 

perubahan karakteristik aliran pada saluran terbuka. Perubahan aliran dari subkritis ke 
superkrtis dan kembali menjadi subkritis disebut loncatan hidrolik (Hydraulic Jump). Di mana 
perubahan aliran ini berdampak terhadap kerusakan bangunan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengkaji karakteristik aliran yang terjadi pada saluran terbuka dan mengetahui pengaruh 
tinggi bukaan pintu air terhadap aliran yang ditimbulkan pada saluran terbuka skala 
laboratorium guna untuk keamanan bangunan. Pengukuran kecepatan dan kedalaman aliran 

dilakukan pada beberapa titik yaitu pada bagian hulu, hilir sebelum loncatan dan setelah 
loncatan dengan variasi bukaan pintu air 1 cm, 1.5 cm dan 2 cm. Dari hasil penelitian ini, 

didapatkan bahwa pola pengoperasi pintu air menghasilkan karakteristik aliran di hulu dan 
hilir bendung yang berbeda-beda diantaranya kecepatan, kedalaman, debit, bilangan Froude, 
energi spesifik dan kehilangan energi. Semakin tinggi bukaan pintu air, kecepatan, debit dan 

energi spesifik yang dihasilkan pada bagian hulu semakin menurun. Sementara pada bagian 
hilir, baik sebelum dan sesudah loncatan terjadi peningkatan. Untuk hasil kecepatan dan 
bilangan Froude pada bagian hulu terjadi peningkatan. Sedangkan pada bagian hilir, baik 

sebelum dan sesudah loncatan terjadi penurunan. Jenis aliran yang terjadi pada penelitian 
ini, yakni aliran superkritis dengan Fr <1 dan subkritis Fr >1. Adapun jenis loncatan yang 
dihasilkan pada tinggi bukaan pintu air 1 cm dan 1,5 cm yakni loncatan berisolasi dan pada 

tinggi bukaan pintu air 2 cm menghasilkan loncatan lemah. 
 
 

Kata kunci : pengoperasian pintu air, loncatan hidraulik, jenis loncatan.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

Sluice-gate operation pattern is one factor that cause changes at flow characteristics in open 

channel. Flow changes from subcritical to supercritical known as hydraulic jump. This flow 

changes have impact on damage of channel construction. Purpose of this study was to 

assess characteristics of flow occurs in open channels and determine influence of height at 

gate opening to water flow generated in laboratory scale open channel in order to determine 

safety of the constructed channel. Measurements of depth and flow velocity were conducted 

at several points, i.e. upstream (h0), downstream before stepping (h1) and after stepping 

(h2) with variation of sluice gates opening 1 cm, 1.5 cm, and 2 cm. Result showed that sluice 

gate operating pattern had influence on flow characteristic difference at upstream (h1) and 

downstream (h2) in variable of velocity, depth, discharge, Froude number, specific energy 

and energy loss. The higher the sluice gate opening, the lower water velocity, discharge and 

specific energy at the upstream side; while increasing at the downstream side, before and 

after hydraulic jump. Velocity and Froude number at the upstream side were high and 

declining at the downstream side, before and after the jump. Flow type of the channels could 

be determined as supercritical flow as Fr >1 and subcritical flow as Fr < 1. Jump type 

generated on sluice gate opening of 1 cm, 1.5 cm and 2 cm height were oscillating jump; 

and for 2 cm height was weak jump.  

 

Keywords: jump type, hydraulic jump, sluice gate operation 

 



 

 

PENDAHULUAN 
 

Saluran irigasi merupakan saluran 
buatan yang digunakan dalam penyediaan, 
pembagiaan, pemberian dan penggunaan air. 

Dalam bidang pertanian, saluran irigasi 
menjadi sangat penting dalam pendistribusian 
air ke petak-petak sawah. Dalam 

pendistribusiannya, saluran irigasi seringkali 
mengalami perubahan karakteristik aliran yang 

berdampak penggerusan dan pembagian air 
yang tidak efektif.  

Aliran air dalam suatu saluran dapat 

berupa aliran saluran terbuka (open channel 
flow) maupun aliran pipa (pipe flow). Kedua 
jenis saluran tersebut sama dalam banyak hal, 

namun berbeda dalam satu hal yang penting. 
Aliran saluran terbuka mempunyai permukaan 
bebas (free surface), sedangkan aliran saluran 

pipa tidak demikian, karena air harus mengisi 
seluruh saluran (Chow,1989). 

Sedangkan  tipe aliran digolongkan 

menjadi dua yakni  aliran superkritis dan aliran 
subkrtis. Aliran subkritis terjadi apabila 
kedalaman aliran lebih besar dari kecepatan 

aliran, dimana ditandai dengan bilangan 
Froude >1. Sementara aliran superkritis 
ditandai dengan kedalaman aliran lebih kecil 

darikecepatan aliran dengan bilangan Froude <
1 (Triatmodjo, 1993). 

Menurut Triatmodjo (1993) tipe aliran 
pada saluran terbuka adalah turbulen. Di mana 
aliran turbulen terjadi apabila partikel-partikel 

aliran bergerak secara tidak teratur dengan 
kecepatan besar dan kekentalan kecil. 
Sedangkan apabila partikel-partikel aliran zat 

cair bergerak secara teratur menurut lintasan 
lurus dengan kekentalan besar dan kecepatan 
kecil disebut aliran laminer. Kedua aliran 

tersebut digolongkan Berdasarkan kekentalan 
(viskositas). Perubahan karakteristik aliran 
yang terjadi pada saluran terbuka disebabkan 

oleh keadaan bangunan yang ada di dalamnya 
seperti bentuk geometri saluran, kemiringan 
saluran,belokan dan pola bukaan pintu air. 

Pintu air pada saluran irigasi berfungsi 
untuk mengatur keluar masuknya air. Pola 

pengoperasian air akan berpengaruh terhadap 
aliran yang ditimbulkan yang berpotensi 

menimbulkan gerusan. Menurut Raju (2013), 
terjadinya penggerusan pada pintu air geser 

tegak (Sluice Gate) dijaringan irigasi pada saat 
pintu dibuka dapat menimbulkan aliran 
superkritis yang saat bertemu dengan aliran 

subkritis dibagian hilir akan terjadi loncatan air 
(Hydraulic Jump). Air dari hulu yang melewati 
pintu sorong ketika pintu dibuka dengan 

bukaan tertentu mempunyai energi yang 
besar, sehingga kecepatan aliran yang melintas 

akan semakin besar.  
Berdasarkan permasalahan di atas, 

peneliti ingin mencoba meneliti pengaruh 

variasi bukaan pintu air terhadap perubahan 
karakteristik aliran yang ditimbulkan pada 
saluran irigasi berbentuk segi empat skala 

laboratorium.   
Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui dinamika aliran pada berbagai 
variasi bukaan pintu air saluran terbuka 
skala laboratorium. 

2. Mengetahui pengaruh tinggi bukaan pintu 
air terhadap perubahan aliran yang 
ditimbulkan. 

 
Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sebagai sumber informasi dan referensi 
berkaitan dengan dinamika aliran yang 

terjadi pada bukaan pintu air saluran 
irigasi. 

2. Sebagai acuan bagi instansi terkait dalam 

menentukan pola operasi pintu saluran 
irigasi 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi tambahan 
bagi peneliti selanjutnya. 
 

METODE PENELITIAN 
Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan antara 

lain yaitu saluran terbuka skala laboratorium,  
penggaris, pintu air berbentuk segi empat, 
current meter, roll meter, mesin pompa air, 

ember dan perlengkapan alat tulis dan air. 
 
 
 



 

 

Parameter Penelitian 
1. Panjang Loncatan 

 Panjang loncatan air adalah jarak 
antara permukaan depan loncatan hidrolik 
sampai suatu  titik di permukaan gulungan 

ombak yang segera menuju hilir.  
Lj  = A (y₂ -  y₁) ................  (9)  

Dimana :  

      A  = suatu konstan yang nilainya            
berkisar   antara 5,0-6,9  

      Lj = panjang loncatan air 

      y₂  = kedalaman air setelah terjadi         

loncatan (m) 
y₁  = kedalaman awal sebelum terjadi 

loncatan (m) 

  
2. Luas Penampang Basah  

Luas penampang basah adalah luas 

penampang yang diambil tegak lurus dari 
aliran saluran.  

A   = b x y ........ (10) 

 b  = A 
         y 

Dimana :    A = luas penampang basah (m²) 

     y = kedalaman saluran (cm) 
      b = lebar saluran   (cm) 
 

3. Keliling Basah Saluran 
Keliling basah saluran didefinisikan 

sebagai bagian aliran yang bersentuhan 
dengan batas benda padat yaitu dasar dinding 
saluran. 

         P = b + 2y  ......... (11) 
Dimana :  B = lebar saluran (m) 

     y  = kedalaman saluran (m) 

     P = keliling basah (m) 
 

4. Jari-jari hidrolik (R) 

Jari jari hidrolik adalah luas 
penampang dibagi keliling basah, dan oleh 
karena itu mempunyai satuan panjang notasi 

atau simbul yang digunakan adalah R. 

          R = 
 

 
 ......................................  (12) 

Dimana :   

    R = jari-jari hidraulik (m) 
                A = luas penampang basah (m2) 
     P  = keliling basah (m)  

5. Kemiringan dasar saluran 
Kemiringan saluran untuk penampang 

persegi empat dapat dihitung dengan rumus : 

Io = 
 ₁  ₂

 
 x 100% ....................  (13) 

Dimana :   

Io = kemiringan tanah/dasar saluran (%) 
t1   = elevasi di titik awal/bagian tinggi (m) 
t2   = elevasi di bagian akhir/bagian rendah (m) 

L  = panjang saluran dari titik awal ke akhir (m) 
 
6. Debit  

Untuk menghitung debit aliran pada tiap 
saluran dan pada tiap bukaan pintu air dapat 
diperoleh dengan persamaan: 

 Q = V x A  ...............................  (14) 
Dimana :  

Q = debit aliran hulu/sebelum/setelah 

loncatan (m³/s) 
V  = kecepatan aliran (m/s) 

A  = luas penampang (m2) 
 

7. Bilangan Froude 

Bilangan Froude digunakan untuk 
menentukan jenis aliran dan loncatan  pada 
suatu saluran.  

   Fr = 
 

 √  
 ..........................................  (15)                                                                                    

 

Dimana :  
    V = kecepatan aliran hulu / setelah       

loncatan/sebelum loncatan (m/s) 

  g    = percepatan gravitasi 9,8 (m/s2) 
  h    = kedalaman (m) 
 

8. Kehilangan Energi pada Loncatan Air 
 Cara mengetahui energi pada loncatan air 

dapat diperoleh dengan menggunakan 

persamaan:  

∆Es = Es₁ – Es₂ =  
  ₂ – ₁ 

  ₁ ₂
  .............. (16) 

Dimana :  
∆Es = kehilangan energi (m) 

Es₁  = energi spesifik sebelum loncatan (m) 

Es₂  = energi spesifik setelah loncatan (m) 

y₁   = kedalaman sebelum loncatan (m) 

y₂   = kedalaman setelah loncatan (m) 

 
 

  



 

 

9. Energi Spesifik 
 Energi spesifik dalam suatu penampang 

saluran dinyatakan sebagai energi air setiap 
pon pada setiap penampang saluran, 
diperhitungkan terhadap dasar saluran.  

           Es = y + 
  

  
  ...  ......................  (17) 

Dimana :  
    Es  = energi spesifik (m) 
     y   = kedalaman aliran (m) 

     v   = kecepatan aliran (m/s) 
 

10. Efisiensi Loncatan 
    Efisiensi loncatan hidraulik adalah 
perbandingan energi spesifik setelah loncatan 

air dengan sebelum loncatan air. Besarnya 
efisiensi loncatan adalah: 

  ₂

  ₁
 = 

(        )            

              
  ..............  (18) 

3.5. Prosedur Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 15-16 Maret 2016 di Laboratorium 
Konservasi dan Lingkungan Pertanian Fakultas 
Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas 

Mataram. Adapun langkah-langkah penelitian 
meliputi penyediaan, pengecekan alat dan 
bahan, konsultasi, mengisi bak penampungan 

air dan menentukan titik penempatan pintu air 
dan sekat. Penentuan titik pengukuran 
kedalaman dan kecepatan aliran yakni pada 

bagian hulu, hilir sebelum dan sesudah terjadi 
loncatan. Mengukur kemiringan dasar saluran 
dengan menentukan titik elevasi tertinggi 

saluran yaitu 0.445 m dan titik elevasi 
terendah saluran yaitu 0.42 m. Mengukur 
panjang saluran dengan panjang 8 meter. 

Mengukur tinggi pintu air setinggi 0.3 m dan 
lebar 0.25 m, ketinggian dan lebar saluran 0.32 
0.25 m, jarak keluar air sampai dengan 

bangunan pintu air bagian hulu 1.25 m. 
Mengalirkan air dengan pompa air ke saluran  

terbuka dengan tinggi bukaan pintu air 1 cm, 
1.5 cm dan 2 cm dengan menggunakan tiga 
kali pengulangan. Mengukur kecepatan dan 

kedalaman aliran pada tiga titik yang telah 
ditentukan dengan menggunakan alat current 
meter. Mengukur jarak awal loncatan sampai 

dengan titik terjadinya loncatan.  
 

Analisis Data  
Data dianalisis menggunakan program 

microsoft excel dan ditampilkan dalam bentuk 
table dan garfik. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Kajian Loncatan 
Hidrolik (Hydraulic Jump) Pada Bukaan Pintu 
Air Saluran Irigasi Berbentuk Segi Empat Skala 

Laboratorium. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Geometri Saluran 
Bentuk geometri saluran pada saluran 

buatan maupun alami berbeda-beda. Pada 
saluran irigasi, penampang saluran dapat 
berbentuk trapesium, setengah lingkaran dan 

segi empat. Penentuan bentuk geometri 
saluran akan berpengaruh terhadap kecepatan 
aliran, kedalaman aliran dan debit yang 

dihasilkan. Pembangunan saluran irigasi 

Mulai 

 

Persiapan 

Dianalisis 

Selesai 

Luas penampang basah, Keliling basah, Jari-Jari 

hidrolik, Kemiringan dasar saluran, Luas penampang 

saluran Debit aliran, Kecepatan aliran, Bilangan 

Froude, Panjang loncatan, Energi spesifik, 

Kehilangan energi dan Efisiensi Loncatan. 

 

Pengumpulan data yakni lebar 
saluran, tinggi saluran, kedalaman 

saluran hulu dan hilir, kecepatan 

aliran hulu dan hilir ,titik elevasi 

terendah, titik elevasi  tertinggi dan 
panjang saluran 

 



 

 

tertentu telah direncanakan sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan, agar 

memenuhi syarat pengaliran yaitu tidak 
menimbulkan gerusan.  

Pada penelitian ini, mensimulasi 

saluran irigasi yang dilapangan dengan ukuran 
skala laboratorium. Bahan saluran irigasi yang 
digunakan terbuat dari kaca dengan 

penampang berbentuk segi empat. Anggrahini 
(1996) menyatakan penampang persegi empat 

merupakan penampang buatan, berbeda 
dengan penampang berbentuk trapesium yang 
merupakan saluran dengan penampang alami. 

Saluran buatan tidak banyak dijumpai 
dibanding dengan saluran-saluran 
berpenampang trapesium. Hal ini karena 

pembatas dinding tegak memerlukan 
konstruksi yang lebih mahal dari pada dinding 
yang mengikuti kemiringan lereng seperti 

penampang trapesium. Dengan diperlukannya 
jaringan drainase di kota-kota besar saluran 
berpenampang segi empat dipertimbangkan 

pemakaiannya karena keterbatasan lahan. Dari 
segi estetika dan keamanan dari 
gangguan lingkungan saluran berpenampag 

segi empat lebih menguntungkan. 
Saluran terbuka dengan penampang 

hidrolik terbaik yaitu suatu penampang yang 

memiliki luas terkecil untuk suatu debit 
tertentu atau memiliki keliling besah terkecil 

dengan hantaran maksimum 
(Triatmodjo,1993). Luas penampang basah 
saluran terbuka pada penelitian ini yakni 0.576 

m2, keliling basah saluran, 0.71 m, jari-jari 
hidrolik 0.081 m dan kemiringan dasar 0.436 
%. Unsur-unsur geometri penampang saluran 

diperlihatkan pada tinjauan pustaka Tabel 1 . 
Kemiringan dasar saluran pada 

umumnya ditentukan berdasarkan kondisi 

topografi, kegunaan saluran misalnya seperti 
untuk irigasi, drainase, pembangkit listrik 
tenaga air, pengaliran air baku untuk air 

minum dan industri. Sesuai dengan 
kegunaanya kemiringan diusahakan sekecil 
mungkin untuk menjaga kehilangan energi. 

Kemiringan dasar saluran tergantung pada 
jenis bahan yang digunakan. 

Berdasarkan Rohulillah (2016) kemiring
-an yang besar dapat meningkatakan energi 

air, sehingga cendrung bertindak deduktif. 
Dengan maksud, bahwa kemiringan dasar 

saluran yang terlalu besar dapat meningkatkan 
energi air,  sehingga air menggerus dan 
memperdalam dasar saluran (erosi lateral) 

serta menggerus dan memperlebar saluran. 
 

Kecepatan dan Kedalaman aliran 

Parameter loncatan hidrolik yang 
diukur pada penelitian ini adalah luas 

permukaan saluran, kecepatan aliran pada 
bagian hulu dan hilir, kedalaman awal loncatan 
dan setelah loncatan. Pengukuran kecepatan 

dan kedalaman dilakukan pada titik-titik yang 
telah ditentukan yakni di bagian hulu, hilir 
sebelum terjadi loncatan dan setelah terjadi 

loncatan hidrolik. Penentuan kecepatan aliran 
pada suatu saluran terbuka berguna untuk 
mengetahui besarnya arus yang terdapat pada 

suatu saluran, yang suatu saat dapat 
berdampak terhadap penggerusan.  
Table 3. Rata-rata hasil pengukuran kedalaman 

dan kecepatan aliran  

Tinggi 
Bukaan 
Pintu 

Air 
(cm) 

Ӯo (m) Ṽ 
(m/s) 

Ӯ1 
(m) 

Ṽ1 
(m/s) 

Ӯ2 
(m) 

Ṽ2 
(m/s) 

1 
1.5 

2 

0.202 
0.155 

0.107 

0.133 
0.133 

 0.2 

0.005 
0.013 

0.023 

1 
0.933 

0.867    

0.037 
0.067 

0.087 

0.533 
0.4 

0.333 

  
Berdasarkan hasil pengukuran yang 

didapatkan, variasi tinggi bukaan pintu air 
berpengaruh terhadap kedalaman dan 
kecepatan aliran yang dihasilkan. Untuk 

pengukuran kedalaman pada bagian hulu, 
dengan variasi bukaan pintu air terjadi 

perubahan kedalaman yakni semakin besar 
bukaan pintu air, kedalaman air yang 
dihasilkan semakin kecil. Pada bukaan pintu air 

1 cm, 1.5 cm dan 2 cm dibagian hulu 
didapatkan hasil berturut-turut 0.202 m, 0.155 
m dan 0.107 m. 

Sedangkan kedalaman aliran di 
sebelah hilir didapatkan hasil pengukuran 
kedalaman aliran yang semakin besar. Pada 

tinggi bukaan pintu air 1 cm didapatkan rata-



 

 

rata kedalaman aliran 0.007 m sebelum terjadi 
loncatan dan setelah terjadi loncatan 

kedalaman aliran meningkat menjadi 0.037 m. 
Pada tinggi bukaan pintu air 1.5 cm didapatkan 
rata-rata hasil kedalaman 0.013 m sebelum 

loncatan dan setelah terjadi loncatan menjadi 
0.067 m. Pada tinggi bukaan air 2 cm 
didapatkan rata-rata kedalaman aliran 0.023 m 

sebelum loncatan dan setelah loncatan 
kedalaman aliran meningkat menjadi 0.087 m. 

Variasi kedalaman aliran yang terjadi 
dipengaruhi oleh variasi tinggi bukaan pintu air 
, kemiringan dasar atau kondisi di hilir dan 

hulu. Hal ini sesuai dengan Aji dan Maraden 
(2008) Semakin tinggi bukaan pintu air 
kedalaman aliran yang dihasilkan semakin 

besar. 

 
Gambar 8. Grafik kedalaman aliran 

Kecepatan aliran dari suatu 
penampang aliran tidak sama di seluruh 

penampang aliran, tetapi bervariasi menurut 
tempatnya. Pengukuran kecepatan aliran 
dengan alat current meter di dapatkan 

perubahan kecepatan aliran sebelum dan 
sesudah terjadinya loncatan. Dari hasil 
pengukuran kecepatan pada saluran terbuka 

menunjukkan, semakin tinggi bukaan pintu air 
kecepatan aliran yang dihasilkan di bagian hulu 
semakin besar. Sedangkan di bagian hilir 

bendung terjadi sebaliknya, semakin tinggi 
bukaan pintu air kecepatan aliran yang 

ditimbulkan semakin berkurang. Hal ini 
disebabkan karena ada keterkaitan antara 

kondisi kedalaman aliran dan kecepatan aliran, 
pada tempat yang memiliki kedalaman aliran 
tinggi, maka akan diikuti oleh penurunan 

kecepatan. Demikian sebaliknya, pada 
penurunan kedalaman aliran akan diikuti 
peningkataan kecepatan aliran. 

Pada tinggi bukaan pintu air 1 cm rata-
rata kecepatan aliran sebelah hulu mencapai 

0,133 m/s, sebelum terjadi loncatan 1 m/s dan 
kecepatan aliran berkurang setelah terjadi 
loncatan menjadi 0.533 m/s. Pada tinggi 

bukaan pintu air 1,5 cm di bagian hulu 
kecepatan aliran air mencapai 0.133 m, dan di 
sebelah hilir sebelum terjadi loncatan 

kecepatan aliran 0.933 m/s dan setelah terjadi 
loncatan kecepatan aliran menjadi 0.4 m/s. 
Sedangkan pada bukaan pintu air 2 cm rata-

rata kecepatan aliran air pada bagian hulu 
mencapai 0.2 m/s, sebelum loncatan 0.86 m/s 
dan setelah terjadi loncatan kecepatan aliran 

menjadi 0.333 m/s. 
Perubahan kedalaman dan kecepatan 

aliran yang terjadi pada saluran terbuka skala 

laboratorium, menunjukkan terjadinya loncatan 
air. Dimana hal ini sesuai dengan pendapat 
Triatmodjo (1993), Pada loncatan air 

kecepatan aliran berkurang secara mendadak 
dari kecepatan besar V1 menjadi kecepatan 

kecil V2. Sejalan dengan itu,  kedalaman aliran 
air bertambah dengan cepat dari kedalaman 
kecil y1 menjadi kedalaman besar y2. 

 
Gambar 9. Grafik kecepatan aliran 
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Debit  
Debit aliran diperoleh dari perhitungan 

dengan menggunakan persamaan (6) yang 
telah dijelaskan dalam bab metodelogi. Input 
yang dibutuhkan untuk menghitung debit 

adalah luas penampang saluran dan kecepatan 
aliran pada setiap penampang saluran yang 
diukur dengan alat Current meter. Alat Current 
meter ini berupa baling baling yang berputar 
karena adanya aliran.  

Debit aliran digunakan untuk 
menentukan jumlah air yang terdapat pada 
suatu saluran untuk dapat dialirkan ke petak-

petak sawah. Sehingga mudah dalam 
menentukan pengoperasian air saat akan 
dibukanya pintu air. Dari Tabel 7 menunjukkan 

semakin besar tinggi bukaan pintu air, debit 
yang terdapat pada bagian hulu semakin kecil. 
Sedangkan debit yang melewati pintu air, baik 

sebelum loncatan dan setelah terjadi loncatan 
didapatkan hasil yang semakin besar.  
 Table 4. Rata-rata hasil perhitungan debit 

aliran 

Tinggi 
Bukaan 
Pintu Air 

(cm) 

Q hulu 
(m3/s) 

Q (m3/s) 
sebelum 
loncatan 

Q (m3/s) 
setelah 
loncatan 

1 
1.5 

2 

0.0066 
0.0054 

0.0053 

0.0014 
0.0033      

0.0053 

0.0049        
0.0065        

0.0068 

 
 Pada variasi tinggi bukaan pintu air 1 

cm dibagian hulu, rata-rata debit aliran air 
0.0066 m3/s, tinggi bukaan pintu air 1.5 cm 
debit aliran 0.0054 m3/s. dan pada tinggi 

bukaan air 2 cm debit aliran berkurang 0.0053 
m3/s. Untuk variasi tinggi bukaan pintu air 

yang melewati pintu air bawah terjadi 
perubahan debit yang mendadak baik sebelum 
loncatan dan sesudah loncatan. Pada tinggi  

bukaan pintu air 1 cm sebelum loncatan, debit 
aliran mencapai 0.0014 m3/s dan setelah 
terjadi loncatan debit meningkat menjadi 

0.0049 m3/s yang disebabkan oleh peningkatan 
kedalaman aliran. 

Pada tinggi bukaan pintu air  1,5 cm 

rata-rata debit aliran sebelum loncatan 0.0033 
m3/s, setelah loncatan mencapai 0.0065 m3/s. 

Sedangkan pada tinggi bukaan pintu air 2 cm 
debit aliran sebelum loncatan 0.0053 m3/s dan 

setelah terjadi loncatan, debit mencapai 0.0068 
m3/s. Perubahan debit yang terjadi dipengaruhi 
oleh luas penampang sebagai akibat 

perubahan kedalaman aliran dan kecepatan 
aliran yang terjadi pada saluran.  

 
Gambar 10. Grafik debit aliran 

 
Bilangan Froude 

Dalam menentukan jenis aliran yang 

terdapat pada suatu saluran, maka digunakan 
bilangan Froude. Selain itu, bilangan Froude 
juga bisa digunakan untuk menentukan tipe 

loncatan hidrolik. Berbagai macam tipe 
loncatan hidrolik pada suatu saluran yakni tipe 
loncatan lemah, loncatan kuat, loncatan 

berisolasi dan loncatan berombak. 
Tabel 5. Rata-rata hasil perhitungan Bilangan 
Froude dan jenis  aliran 

Tinggi 

bukaan 
pintu air 

(cm) 

Jenis aliran 

Fr hulu Fr sebelum 
loncatan 

Fr setelah 
Loncatan 

1 

 
1.5 

 

2 

0.095 

 
0.106 
 

0.199 

Sub 

kritis 
sub 
kritis 

sub 
kritis 

4.574 

 
2.606 
 

1.875 

super

kritis 
super 
kritis 

super 
kritis 

0.830 

 
0.509 
 

0.345 

 ssub 

kritis 
s sub 

kritis 

   sub 
kritis 
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tinggi bukaan pintu air bilangan Froude yang 
dihasilkan semakin kecil. Rata-rata hasil 

bilangan Froude di bagian hulu dengan tinggi 
bukaan pintu air 1 cm sebesar 0.095, sebelum 
loncatan 4.574 dan setelah terjadi loncatan 

0.830. Pada tinggi bukaan pintu 1.5 cm 
didapatkan rata-rata bilangan Froude  pada 
bagian hulu 0.106, sebelum loncatan 2.606 

dan setelah loncatan mencapai 0.509. 
Sedangkan pada bukaan pintu air 2 cm 

didapatkan rata-rata hasil bilangan Froude di 
bagian hulu 0.199, sebelum loncatan 1.879 
dan setelah loncatan 0.345.  

 
Gambar 11. Grafik hasil bilangan Froude 

Jenis aliran yang terjadi pada setiap 
bukaan pintu air menunjukkan bahwa pada 

suatu saluran tersebut terjadi loncatan hidrolik. 
Terjadinya loncatan hidrolik di pengaruhi oleh 
kecepatan aliran, di mana untuk menghasilkan 

loncatan hidrolik aliran air harus berubah dari 
aliran subkritis ke superkritis dan kembali 
berubah menjadi subkritis. Aliran superkritis 

menghasilkan kecepatan yang besar dengan 
kedalaman kecil atau di tandai dengan 
bilangan Froude >1. Kecepatan yang besar 

inilah menyebabkan terjadinya kerusakan pada 
saluran. Sehingga diperlukan loncatan hidrolik 
untuk memperkecil kecepatan aliran. 

Untuk membuat loncatan hidrolik pada 
penelitian ini, di bagian hilir diletakkan sebuah 

bendung atau sekat dengan tinggi 0.11 m. 
Tujuan pembuatan sekat untuk menaikkan 
tinggi muka air agar dapat meredam energi 

kecepatan aliran yang besar saat di bukanya 
pintu air, mencegah terjadinya erosi dengan 
memperkecil kecepatan aliran pada lapisan 

pelindung, sehingga pada sutu titik dimana 

aliran tidak mempunyai kemampuan untuk 
mengikis dasar saluran di bagian hilir.  

Aliran dikatakan superkritis apabila 
bilangan Froude >1 dan subkritis < 1. Selain 
dapat mengetahui jenis aliran yang terjadi 

pada suatu saluran irigasi, bilangan Froude 
juga digunakan dalam menentukan jenis 
loncatan yang terjadi pada saluran terbuka. 

Pada penelitian ini menunjukkan, variasi tinggi 
bukaan pintu air dan kecepatan aliran yang 

terdapat pada saluran berpengaruh terhadap 
jenis loncatan yang ditimbulkan.  

Pada tinggi bukaan pintu air 1 cm dan 

1.5 cm, jenis loncatan yang terjadi adalah 
loncatan berisolasi yang ditandai dengan 
bilangan Froude 2.5 sampai 4.5. Loncatan 

berisolasi menghasilkan semburan berisolasi 
yang menyertai dasar loncatan, bergerak 
kepermukaan dan kembali lagi tanpa priode 

tertentu. Loncatan berisolasi ini menyebabkan 
terjadinya kerusakan pada tanggul-tanggul dari 
tanah dan batu lapis lindung (Chow,1989). Dan 

pada tinggi bukaan pintu air 2 cm jenis 
loncatan yang terjadi yakni loncatan lemah 
dengan bilangan Froude 1.7 sampai 2.5. 

 
Panjang Loncatan 
  Panjang loncatan air di gunakan untuk 

menentukan panjang perlindungan saluran di 
mana loncatan air terjadi (Triatmodjo,1993). 

Dengan membandingkan hasil pengukuran 
panjang loncatan meggunakan rumus empiris 
USBR dengan hasil perhitungan, pada setiap 

variasi tinggi bukaan pintu air dengan tiga kali 
pengulangan didapatkan hasil yang berbeda-
beda.  

Dengan menggunakan perhitungan 
(teoritis), pada tinggi bukaan pintu air 1 cm 
rata-rata panjang loncatan air 0.219 m. Dan 

pada tinggi bukan pintu air 1.5 cm didapatkan 
rata-rata hasil panjang loncatan 0.373 m. 
Sedangkan tinggi bukaan pintu air 2 cm 

didapatkan panjang loncatan 0.443 m. 
Sementara dengan pengukuran (di lapangan), 
dengan variasi tinggi bukaan pintu air 1 cm, 

1.5 cm dan 2 cm didapatkan hasil rata-rata 
panjang loncatan air berturut-turut yakni 0.353 

m,  0.42 m dan 0.50 m.  
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Tabel  6. Hasil perhitungan rata-rata panjang 
loncatan air (Lj) 

Tinggi 

bukaan 
pintu air 

(cm) 

Lj perhitungan 

(m)  

Lj 

pengukuran 
(m) 

1 
1.5 

2 

0.219 
0.373 

0.443 

0.35 
0.42 

0.50 

 
Terjadinya perubahan panjang 

loncatan pada setiap variasi tinggi bukaan 

pintu air. Selain dipengaruhi oleh kedalaman 
air sebelum dan sesudah terjadinya loncatan, 
juga dipengaruhi oleh tinggi bukaan pintu.  

 

 
Gambar 12. Grafik panjang loncatan 

 
Energi spesifik, Kehilangan Energi dan 

Efisiensi Loncatan 
Parameter yang diamati berkaitan 

dengan karakteristik loncatan air adalah  

kedalaman aliran sebelum loncatan, kedalaman 
aliran setelah loncatan dan kecepatan aliran. 
Dengan parameter tersebut dapat dihitung 

energi spesifik, kehilangan energi dan efisiensi 
loncatan, sehingga dapat diketahui 
kemampuan loncatan air dalam meredam 

energi. 
 
 

 
 

 
 
 

Tabel 7. Hasil perhitungan rata-rata energi 
spesifik (Es)  

Tinggi 

bukaan 
pintu air 

(cm) 

Es 

hulu 
(m) 

Es 

sebelum 
Loncatan 

(m) 

Es  

setelah 
Loncatan 

(m) 

1 
1.5 

2 

0.204 
0.156 

0.109 

   0.053 
   0.062 

   0.065 

0.054 
0.073 

0.093 

Berdasarkan Table 7 diatas, tinggi 
bukaan pintu air 1 cm dibagian hulu 
didapatkan hasil energi spesifik 0.204 m, 

sebelum terjadi loncatan air energi spesifik 
menjadi 0.053 m dan setelah terjadi loncatan 
menjadi 0.054 m. Sedangkan pada tinggi 

bukaan pintu air 1.5 cm di bagian hulu 
didapatkan hasil energi spesifik 0.156 m, 
sebelum loncatan terjadi 0.062 m dan setelah 

loncatan menjadi 0.073 m. Dan pada tinggi 
bukaan pintu air 2 cm di bagian hulu 
didapatkan hasil energi spesifik  0.109 m 

sebelum loncatan 0.065 m dan setelah terjadi 
loncatan 0.093 m. 

 
Gambar 13. Grafik energi spesifik 
Berdasarkan hasil perhitungan energi 

spesifik, bahwa pada bagian hulu bendung 

energi spesifik yang di hasilkan semakin kecil. 
Sedangkan sebelum terjadi loncatan dan 
setelah terjadi loncatan air, energi spesifik 

yang dihasilkan semakin besar. Peningkatan 
energi spesifik pada setiap bukaan pintu air 
saluran irigasi berbentuk segi empat, di 

pengaruhi oleh pengurangan kecepatan dan 
peningkatan kedalaman aliran pada saluran. 
Terdapat dua aliran  yang terjadi pada saluran 

terbuka melalui bawah pintu air yakni aliran 
sub kritis dan super kritis. Aliran sub kritis 
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ditandai dengan kedalaman besar, kecepatan 
kecil dan bilangan Froude kecil. Sementara 

aliran dengan kedalaman kecil, kecepatan 
besar dan bilangan Froude besar disebut aliran 
super kritis.  

 

 
Gambar 14. Grafik hubungan energi spesifik 

dan kedalaman aliran 
Pada Gambar 15 diatas, kedalaman 

rata-rata aliran setelah terjadi loncatan dari 3 
perlakuan tinggi bukaan pintu air adalah 
sebesar 6.3 cm, dimana kondisi aliran disaluran 

tersebut adalah sub kritis. Berdasarkan 
bilangan Froude yang diperoleh kurang dari 1.  

Lengkungan energi spesifik pada 

Gambar 15. menunjukkan bahwa debit pada 
kondisi sub kritis lebih besar dibandingkan 
aliran kritis dan super kritis. Debit dan energi 

spesifik yang dihasilkan pada saluran terbuka 
berbeda–beda. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Chow (1989) apabila debit aliran 
berubah, maka energi spesifik yang dihasilkan 
juga berubah. 

Selain itu, variasi tinggi bukaan pintu 
air berpengaruh terhadap kehilangan energi 
yang di timbulkan pada saluran terbuka. Hasil 

perhitungan kehilangan energi pada saat 
terjadinya loncatan hidrolik yakni semakin 
besar tinggi bukaan pintu air, maka kehilangan 

energi yang terjadi semakin besar.  
Perubahan aliran yang terjadi berawal 

dari hulu dengan aliran subkritis. Kemudian 

setelah melewati pintu air aliran bawah, aliran 
air menjadi aliran superkritis. Karena dibagian 
hilir terjadi loncatan, aliran air sangat dalam 

sehingga alirannya sub kritis. Perubahan aliran 
inilah yang menyebabkan terjadinya loncatan 

air. Di daerah loncatan air, energi aliran sangat 

besar  sehingga energi dari aliran super kritis 
banyak yang hilang. hal ini sesuai dengan 

Triatmodjo (1993) Pada loncatan air terjadi 
olakan air yang sangat besar, yang disertai 
dengan berkurangnya energi aliran. Setelah 

loncatan air, air menjadi tenang dengan 
kedalaman besar dan kecepatan kecil  
Tabel 8. Hasil perhitungan kehilangan energi 

( s) dan efisiensi loncatan  

Tinggi bukaan 

pintu air (m) 

 s (m) Efisiensi 

loncatan 

1 
1.5 
2 

0.045 
0.047 
0.049 

  0.337 
  0.746 
 1.688 

Pada tinggi bukaan pintu air 1 cm rata-

rata kehilangan energi pada saat terjadi 
loncatan air mencapai 0.045 m. Sejalan 
dengan itu, efisiensi loncatan mencapai 0.337. 

Sedangkan pada tinggi bukaan pintu air 1.5 cm 
didapatkan hasil  rata-rata kehilangan energi 
0.047 m dengan efisiensi 0.746. Dan pada 

tinggi bukaan pintu air 2 cm didapatkan rata-
rata hasil kehilangan energi mencapai 0.059 m 
dengan efisiensi loncatan mencapai 1.688.  

Terjadinya peningkatan kehilangan 
energi, seiring dengan perubahan tinggi 
bukaan pintu air. Peningkatan kehilangan 

energi disebabkan karena terjadinya 
peningkatan kecepatan aliran, yang disebabkan 
meningkatnya kedalaman aliran pada saluran. 

Sejalan dengan peningkatan kehilangan energi, 
maka diikuti peningkatan efisiensi loncatan air 

Kehilangan energi pada saluran terbuka 
tergantung pada kedalaman aliran sebelum 
loncatan dan setelah loncatan. Sedangkan 

efisiensi loncatan hanya bergantung pada 
bilangan Froude setelah loncatan.  

 
 

Gambar 15. Grafik efisiensi loncatan 
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Gambar 16. Grafik kehilangan energi 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 

dapat dikemukakan beberapa  kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pada variasi tinggi bukaan pintu air 

menghasilkan berbagai bentuk perubahan 
aliran, baik di bagian hulu maupun di hilir 

bendung di antaranya perubahan 
kedalaman, kecepatan, debit, panjang 
loncatan air, bilangan Froude serta energi 

spesifik dari aliran. 
2. Semakin tinggi bukaan pintu air, 

kedalaman, debit dan energi spesifik yang 

dihasilkan pada bagian hulu semakin 
menurun. Sedangkan pada bagian hilir baik 
sebelum dan sesudah loncatan semakin 

meningkat.  
3. Semakin tinggi bukaan pintu air, kecepatan 

yang dihasilkan pada bagian hulu semakin 

meningkat. Sedangkan pada bagian hilir, 
baik sebelum dan sesudah loncatan terjadi 
penurunan. 

4. Semakin tinggi bukaan pintu air, bilangan 
Froude yang dihasilkan pada bagian hulu 
semakin meningkat yakni 0.095, 0.109 dan 

0.199. Sedangkan di bagian hilir terjadi 
penurunan, baik sebelum loncatan yakni 

4.575, 2.606, 1.875 dan setelah loncatan 
yakni 0.830, 0.509 dan 0.345. 

5. Semakin tinggi bukaan pintu air panjang 

loncatan, energi spesifik, kehilangan energi 
dan efisiensi loncatan yang dihasilkan 
semakin meningkat. 

6. Karakteristik jenis aliran yang dihasilkan 
pada variasi tinggi bukaan pintu air yakni 

adalah aliran superkritis dan subkritis. 
  
Saran 

Dari hasil pembahasan dan 
kesimpulan, maka penulis menyarankan 
memodifikasi alat untuk mengalirkan air ke bak 

penampung sehingga bak penampung tidak 
kehabisan air dan Pengukuran menggunakan 

current meter sebaiknya dilakukan dengan 
beberapa kali pengulangan 
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