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ABSTRAK 
 

 Bangunan ukur adalah bangunan untuk mengukur debit yang lewat pada saluran. 

Perubahan aliran dari subkritis kesuper kritis dan kembali menjadi subkritis disebut loncatan 
hidrolik (hydraulic jump) atau loncatan air. Dimana perubahan aliran ini berdampak terhadap 
kerusakan bangunan. Loncatan air (hydraulic jump) berfungsi sebagai peredam energi di 

bawah pelimpah, waduk, pintu dan lain-lain. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh debit aliran dan kecepatan aliran pada bangunan ukur 
berbentuk segitiga terhadap tinggi dan panjang loncatan air. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental dimana dilakukan pengamatan langsung di 
laboratorium Konservasi dan Lingkungan Pertanian di Fakultas Teknologi Pangan dan 
Agroindustri Universitas Mataram. Penelitian dilakukan dengan variasi bangunan ukur yang 

berbeda-beda yakni bangunan ukur 30 cm, 25 cm, dan 20 cm. Parameter penelitianini,  
meliputi karakteristik aliran di bagian hulu dan hilir diantaranya kecepatan aliran, kedalaman, 

debit, bilangan Froude, energy spesifik, panjang loncatan, tinggi loncatan dan kehilangan 
energi. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi bangunan ukur yang digunakan, maka 
kecepatan aliran yang ditimbulkan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ketinggian 

aliran yang meningkat menyebabkan peningkatan gaya kearah vertical. Untuk nilai debit 
bangunan ukur sendiri didapatkan hasil yang berbeda-beda. Setelah dirata-ratakan, 
didapatkan nilai debit untuk bangunan ukur 30 cm dengan perlakuan debit pelan (I) 1,462 

m3/s, perlakuan sedang (II) 2,544 m3/s, dan perlakuan tinggi (III) 3,710 m3/s. Pada 
bangunan ukur 25 cm didapatkan nilai debit dengan perlakuan pelan (I) 1,355 m3/s, 
perlakuan sedang (II) 2,230 m3/s, dan perlakuan tinggi (III) 3,387 m3/s. Pada bangunan 

ukur 20 cm didapatkan nilai debit rata-rata setiap perlakuan berturut-turut sebesar 1,322 
m3/s, 2,100 m3/s, dan 3,138 m3/s. Jenis aliran yang terjadi pada penelitian ini adalah aliran 
subkritis dengan Fr<1, yang terletak di bagian setelah loncatan. Adapun panjang loncatan 

maksimum terjadi pada bangunan ukur 20 cm dikarenakan dorongan air kearah horizontal 
lebih meningkat. 
 

 
Kata kunci: bangunan ukur segitiga, loncatan hidraulik, panjang loncatan, tinggi loncatan 
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ABSTRACT 

  

             Measuring structure is designed for measure the debit offlow through channels. The 
flow change from subcritical to super critical and back into subcritical is called hydraulic jump 
or water jump, where this flow changes impact on the damage of the channel. Hydraulic 
jump function as energy reducer under spillway, dam, gate, etc. The objective of this 
research is to study the effect of flow discharge and flow velocity to height and length of 
hydraulic jump on triangle shaped measuring structure. The method used in this research is 

experimental method where observation conducted directly in Laboratory of Conservation 
and Environmental Engineering Agriculture in Faculty of Food and Agroindustrial Technology, 

University of Mataram. The research was conducted with different measurement structure 
height of 30 cm, 25 cm, and 20 cm. Parameters of the study cover flow characteristics in 
upstream and downstream part, i.e.flow velocity, depth, discharge, Froude number, specific 

energy, length and height of hydraulic jump, and headloss. Results of this research showed 
the higher the measurement structure used, the higher the flow velocity generated. This 
might because of the increasing flow height caused increasing force towards vertical 

direction.The discharges obtained from the measuring structure were vary. The average 
discharge value of the 30 cm measuring gtructure at slow treatment (I) was 1.462 m3/s, 
medium treatment (II) was 2.544 m3/s, and high treatment (III) was 3.710 m3/s. At the 25 

cm measuring structure the average discharge value at slow treatment (I) was1.355 m3/s, 
medium treatment (II) was 2.230 m3/s, and high treatment (III) was 3.387 m3/s.As for the 
20 cm measuring structure the average value of each treatment respectively was 1.322 m3/s, 

2.100 m3/s, and 3.138 m3/s. The type of flow occurred in this study was subcritical flow as Fr 
< 1, which located after the jump. The maximum length of the jumpfound at the 20 cm 
measuring structure as the water pressure toward the horizontal was higher. 

  
  

Keywords: triangle measuring structure, hydraulic jumps, height of jump, length of jump 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Air sangat diperlukan untuk 
berbagai aspek hidup dan kehidupan, baik 
manusia, makhluk hidup maupun 

lingkungan.Peningkatan kebutuhan akibat 
pertambahan penduduk dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat memacu 

pemanfaatan sumber daya alam, 
termasuk sumber daya air.Minat manusia 

untuk mengoptimalisasikan manfaat air 
tersebut khususnya pada saluran air alami 
dan saluran air buatan telah ada sejak 

dahulu kala.Usaha daya cipta manusia 
dalam bidang hidrolika dalam mengatasi 
masalah pengairan khususnya pada 

bangunan-bangunan seperti bangunan 
pintu air, telah sering dilakukan namun 
bentuk penyelesaian tersebut sifatnya 

dapat beragam untuk setiap orang, 
tergantung obyek yang ditinjau (Paulus, 
2007). 

Menurut (Jannata,2015) sistem 
irigasi dapat diartikan suatu kesatuan 
yang tersusun dari berbagai komponen, 

menyangkut upaya penyediaan, 
pembagian, pengelolaan dan pengaturan 
air dalam rangka meningkatkan produksi 

pertanian, untuk itu diperlukan upaya 
demi kelestarian sarana irigasi dan aset-

asetnya yang ada, hal ini di perlukan 
pengelolaan aset irigasi yang optimal.   

Irigasi berarti mengalirkan air 

secara buatan dari sumber air yang 
tersedia kepada sebidang lahan untuk 
memenuhi kebutuhan tanaman.Dengan 

demikian tujuan irigasi adalah 
mengalirkan air secara teratur sesuai 
kebutuhan tanaman pada saat persediaan 

lengas tidak mencukupi untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman 
bisa tumbuh secara normal. 

Irigasi sangat erat hubungannya 
dengan pertanian.Dibidang pertanian 
irigasi berfungsi untuk menyuplai pasokan 

air ke lahan pertanian agar kebutuhan air 
tanaman dapat terpenuhi sesuai dengan 

standar kebutuhannya.Dalam bidang 

teknik pertanian sendiri irigasi merupakan 
hal yang dibutukan untuk menganalisa 

kelayakan suatu irigasi sehingga tujuan ke 
lahan pertanian dapat terpenuhi secara 
maksimal.Selain itu irigasi dibidang teknik 

pertanian juga dapat digunakan sebagai 
media analisa untuk membuat atau 
membangun jaringan irigsi yang baru. 

Saluran alami maupun saluran 
buatan sangat diperlukan dalam 

mengoptimalkan pelayanan air khususnya 
untuk keperluan pertanian.Optimalisasi 
pelayanan air untuk berbagai kepentingan 

tak jarang dihadapkan dengan berbagai 
permasalahan.Salah satu permasalahan 
adalah terjadinya penggerusan/pengikisan 

di hilir bendung yang disebabkan adanya 
energi aliran yang tinggi, sebagai akibat 
adanya loncatan air (hydraulic jump) yang 

tidak terkendali (Maraden, 2008). 
Permasalahan lain yang terjadi juga 

pada saluran irigasi adalah terjadinya 

kehilangan air selama penyaluran sejak 
dari pintu bangunan sadap sampai ke 
petak irigasi. Kehilangan air selama proses 

penyaluran tentu akan menurunkan 
kinerja jaringan irigasi. Untuk memastikan 
besarnya jumlah air yang masuk dari 

bangunan sadap kedalam saluran irigasi 
dan memastikan jumlah air yang sampai 

dipetak irigasi membutuhkan bangunan 
ukur debit yang senantiasa dapat 
menginformasikan jumlah debit yang 

tersedia disaluran. Untuk menganalisa 
kebutuhan air lahan pertanian tentunya 
dibutuhkan  perhitungan perhitungan 

tertentu yang berkaitan dengan 
pengukuran debit ini. Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah jumlah air yang 

tersedia mencukupi kebutuhan tanaman 
pada lahan pertanian atau 
sebaliknya.Sehingga kita bisa melakukan 

tindakan-tindakan tertentu apabila 
kebutuhan air yang tersedia kurang dari 
jumlah kebutuhan air tanaman yang 

sedang diusahakan pada suatu lahan yang 
dilalui oleh saluran irigasi. 

Bangunan ukur dibangun untuk 
berbagai macam kebutuhan irigasi, air 
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minum maupun pembangkit listrik.Desain 
bangunan ukur memiliki berbagai macam 

jenis seperti bangunan ukur ambang 
lebar, bangunan ukur berbentuk setengah 
lingkaran, bangunan ukur trapezium 

(Cippoletti) dan bangunan ukur segitiga. 
Bangunan ukur berbentuk segitiga 
(Thompson) berfungsi untuk menampung 

dan menyalurkan limpasan air hujan untuk 
debit yang kecil, bentuk saluran ini 

digunakan pada lahan yang cukup 
terbatas. Dampak yang di timbulkan 
terhadap saluran harus diperkecil dengan 

cara mengatur ketinggian bendung untuk 
mengurangi loncatan air, sehingga 
dampak kecepatan aliran air maupun 

lompatan dapat diperkecil dampaknya 
Bangunan pintu air geser tegak 

(Sluice gate) di jaringan irigasi pada saat 

pintu dibuka dapat menimbulkan aliran 
superkritik yang saat bertemu dengan 
aliran subkritik dibagian hilir akan terjadi 

loncatan air (Hydraulic jump). Terjadinya 
aliran superkritik dan loncat air inilah yang 
menjadi pemicu terjadinya gerusan yang 

dapat mengakibatkan runtuhnya 
bangunan (Paulus, 2007). 

Secara teoritis loncat air terjadi 

apabila aliran superkritis berubah kedalam 
aliran subkritis yang sering sulit diamati. 

Proses loncatan hidrolik air ini sering kali 
digunakan untuk meredam sebagian besar 
energi yang terjadi, penelitian sebelumnya 

menggunakan bangunan ukur yang 
berbeda yaitu menggunakan bangunan 
ukur trapesium (Cipoletti), bangunan ukur 

berbentuk trapesium ini berfungsi untuk 
menampung dan menyalurkan limpasan 
air hujan untuk debit yang besar (Irma, 

2018). Loncatan hidrolik juga dapat 
digunakan untuk menaikkan tinggi muka 
air di bagian hilir dan untuk menyediakan 

kebutuhan tinggi tekanan pengaliran ke 
dalam suatu saluran.Atas dasar itu 
penelitian ini dicoba untuk mencari 

ketinggian bendung yang optimal dan 
yang dapat menimbulkan dampak sekecil 

mungkin. 

Berdasarkan uraian-uraian 
tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis tinggi dan panjang 
loncatan air pada bangunan ukur 
berbentuk segitiga”. 

 
Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh debit 

aliran pada bangunan ukur berbentuk 
segitiga terhadap tinggi dan panjang 
loncatan air. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan 
aliran pada bagian hulu sampai hilir 
pada bangunan ukur berbentuk 

segitiga terhadap tinggi dan panjang 
loncatan air. 
 

Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian 
ini sebagai berikut : 

1. Bagi pengembangan ilmu dan teori 
umum ataupun akademisi peneliti. 

2. Hasil dari penelitian diharapkan 

menjadi sumber informasi tambahan 
yang memiliki topik yang sama. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan November yang bertempat di 
Laboratorium Konservasi dan Lingkungan 

Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan 
Agroindustri Universitas Mataram. 

 

Alat dan Bahan Penelitian 
Bahan-bahan Penelitian 

Adapun bahan-bahan yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah 
air. 
Alat-alat Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan 
antara lain yaitu alat penggaris, kaca, 
pintu air berbentuk segitiga, stopwatch, 

pompa air, Current Meterdan  
perlengkapan alat tulis.  
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Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan 

metode eksperimental dengan percobaan 
laboratorium. Metode eksperimental 
maksudnya adalah metode yang dilakukan 

dengan mengadakan manipulasi terhadap 
objek penelitian dan adanya kontrol untuk 
menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab 

akibat dan berapa besar hubungan sebab 
akibat tersebut dengan cara memberikan 

perlakuan-perlakuan tertentu dan 
menyediakan kontrol untuk perbandingan. 

 

DESAIN PERLAKUAN PENELITIAN 
1. Menggunakan variasi ketinggian 

bangunan ukur  dengan ketinggian 
masing-masing 20 cm, 25 cm, dan 
30 cm dari dasar saluran ke titik 

terendah dari bendung. 
2. Saluran kaca segiempat dengan 

panjang 7 m, ketinggian 

penampang 60 cm dan lebar 
penampang 25 cm. 

3. Menggunakan perlakuan debitpelan 
sedang dan tinggi. 

 

Desain Percobaan Penelitian 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Gambar 3.1. Desain Bangunan Ukur Berbentuk Segitiga 
 

 Parameter Penelitian 
Beberapa parameter yang diukur 

dan diamati dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
1. Luas Penampang Basah 

Saluran  

  Luas penampang saluran dapat 
ditentukan dengan persamaan : 

A = B x h……….(1) 

 

Dimana : 

A = Luas penampang basah saluran 
(m2)  
B = Lebar dasar saluran (m) 

H = Kedalaman aliran (m) 
 

2. Keliling Basah 

  Keliling basah dapat ditentukan 
dengan rumus : 

P = b + 2y …….(2) 

Dimana : 

 P = keliling basah (m) 
 b = lebar dasar saluran (m) 

 y = kedalaman aliran (m) 
 

3. Jari-jari Hidrolik 

Dari suatu penampang aliran 
bukan merupakan karakteristik yang dapat 
diukur langsung, tetapi sering sekali 

digunakan didalam perhitungan.Definisi 
dari jari-jari hidrolik adalah luas 
penampang dibagi keliling basah, dan oleh 

karena itu mempunyai satuan panjang; 
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notasi atau simbul yang digunakan adalah 
R, dan satuannya adalah satuan panjang. 

R = 
 

 
................(3) 

Dimana : 

R = adalah jari-jari Hidrolik (cm) 

A = luas penampang basah (cm2) 
P = keliling basah (cm) 

4. Perhitungan Debit untuk Alat 

Ukur Segitiga Didekati 
dengan Persamaan 
Q = 0,0138.h5/2 .……(4) 

 
5. Perhitungan Bilangan Froude  

Fr = 
 

√     
……….. (5) 

 
6. Perhitungan Panjang 

Loncatan di Hitung dengan 

Pendekatan Rumus : 
Untuk saluran segi empat, 

panjanag loncat air pada persamaan 

(woyeski, 1931) sebagai berikut : 
L = {8-0,05(y2/y1)}(y2-y1) …(6) 

Dimana : 

L   = panjang loncatan air (m) 
Y1 = kedalaman air di hulu 
loncatan air (m) 

Y2 = kedalaman air di hilir loncat 
air (m) 

Dimana : 

Lj = panjang loncat air (m)  
A = nilai konstanta yang berkisar 

antara A = 5,0 - 6,9 
h1 = kedalaman air sebelum 
loncatan terjadi (m) 

h2 = kedalaman air setelah 
terjadinya loncatan hidraulik (m) 

menghitung loncatan hidrolik 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 

L = 9,75 (Fr – 1)1,01. y1…(7) 

Dimana : 
L = panjang loncat air (m) 

Fr = angka Froude pada loncatan 
y1 = kedalaman air sebelum 
terjadi loncatan (m) 

Sarjana biro reklamasi amerika 
serikat (USBR) mengusulkan panjang 
loncatan hidrolik air pada saluran persegi 

adalah sebagai berikut : 
L = An (y2-y1) ……… (8) 

Dimana : 
L  = panjang loncat air (m) 
An = konstanta yang nilainya 

berkisaran (5 - 6,9) 
y1  = kedalaman air sebelum 
terjadi loncatan (m) 

y2 = kedalaman air setelah 
loncatan terjadi (m) 

 

7. Perhitungan Tinggi Loncatan 

Adalah Sama dengan 

Perbedaan Energi Spesifik 

Sebelum dan Sesudah 

Terjadinya Loncatan (Nurjanah, 

2014). 
  

  
  

 

 
(√         )… (9) 

 
8. Energi Spesifik  

  Energi spesifik dalam suatu 

penampang saluran dinyatakan sebagai 
energi air pada setiap penampang 

saluran, diperhitungkan terhadap dasar 
saluran.energi spesifik adalah jumlah 
kedalaman air ditambah tinggi kecepatan 

(kodoatie, 2002). 

Es = y + 
  

  
 …………… (10) 

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

 v  = kecepatan aliran (m/s) 
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9. Kehilangan Energi pada 
Loncatan Air 

Cara mengetahui tenaga pada 
loncatan air dapat diperoleh dengan 
menggunakan persamaan: 

ΔE = E1 - E2 = 
       

 

     
… (11) 

Dimana :  

ΔE = kehilangan energy (cm) 
E1  = energi spesifik sebelum 

loncatan (cm) 
E2 = energi spesifik sesudah 
loncatan (cm) 

y1  = kedalaman super kritis (cm)/ 
kedalaman air sebelum terjadi 
loncatan 

y2  = kedalaman sub kritis (cm)/ 
kedalaman air setelah loncatan 
terjadi 

 
Prosedur Penelitian 

1. Mempersiapkan saluran terbuka yang 
akan digunakan pada saat penelitian. 

2. Memasang bangunan ukur di tempat 

yang telah ditentukan. 
3. Mengalirkan air pada saluran dengan 

beberapa variasi kecepatan. 

4. Mengukur kedalaman dan kecepatan 
aliran dibagian hulu sebelum loncatan 
terjadi, dibagian ketika loncatan 

terjadi dan mengukur kedalaman dan 
kecepatan aliran dibagian hilir setelah 
loncatan terjadi. 

5. Pengukuran kecepatan aliran 
dilakukan dengan alat curren meter, 
baik untuk kecepatan aliran dibagian 

hulu, dibagian ketika terjadi loncatan 
maupun bagian hilir, dan menghitung 

debit aliran di bangunan ukur. 
6. Mengukur muka air pada saat terjadi 

loncatan air yang berguna untuk 

mencari nilai penampang basah. 
7. Mengukur tinggi dan panjang 

loncatan air, tinggi dan panjang 

loncat air dapat diukur setelah air 
stabil. 

8. Kemudian untuk selanjutnya 
mengulang langkah 1-4 dengan 

menggunakan dimensi bangunan 
pintu ukur yang berbeda-beda yaitu 
dengan dimensi 20 cm, 25 cm dan 30 

cm. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil Penelitian  

Bangunan ukur adalah bangunan 
untuk mengukur debit yang lewat pada 
saluran. Dalam jaringan irigasi teknis, 

banyaknya debit air yang mengalir ke 
dalam saluran harus dapat diukur dengan 
seksama agar pembagian air dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Untuk itu diperlukan suatu bangunan yang 
fungsinya untuk mengukur debit air pada 

saluran irigasi yang disebut bangunan 
ukur debit. Bangunan ukur biasanya 
difungsikan juga sebagai bangunan 

pengontrol. Hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan taraf muka air yang 
direncanakan dan untuk mengalirkan debit 

tertentu. Bangunan ukur debit yang biasa 
digunakan pada umumnya merupakan 
suatu pelimpah dengan ambang lebar 

atau ambang tajam. 
Bangunan ukur memiliki berbagai 

macam jenis seperti bangunan ukur 
ambang lebar, bangunan ukur berbentuk 
setengah lingkaran, bangunan ukur 

trapesium (Cipoletti), dan bangunan ukur 
segitiga (Thompson). Pada penelitian ini 
membahas tentang “Analisis tinggi dan 

panjang loncatan air pada bangunan ukur 
berbentuk segitiga” pada penelitian ini 
menggunakan saluran kaca dengan skala 

laboratorium dengan panjang 7 meter, 
lebar 25 cm, dan tinggi 60 cm, penelitian 
ini menggunakan satu jenis bendung 

dengan ketinggian bendung 40 cm dan 
menggunakan variasi ketinggian dari 
dasar saluran ke titik terendah dari 

bendung masing-masing 30 cm, 25 cm, 
dan 20 cm dengan lebar ambang masing-

masing 12 cm. 
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Pengambilan data yang dilakukan 
yaitu pengukuran tinggi aliran pada 

bagian hulu, pada saat loncatan terjadi 
dan setelah terjadinya loncatan.Pada saat 
pengukuran ketinggian aliran 

menggunakan penggaris sedangkan pada 
saat pengukuran kecepatan aliran 
menggunakan alat current meter dengan 

satuan m/s. 
Menggunakan perlakuan debit 

yaitu dengan kecepatan pelan (I), sedang 
(II) dan kecepatan tinggi (III). Hasil data 
yang diperoleh yaitu kecepatan aliran dan 

kedalaman aliran, yang akan digunakan 
untuk menentukan variabel-variabel yang 
akan dianalisis seperti luas penampang, 

keliling basah, jari-jari hidrolik, bilangan 
Froude , kehilangan energi pada loncatan 
air, dan energi spesifik. 

Luas Penampang Basah Saluran 
Pengukuran kedalaman aliran 

dilakukan pada tiga titik yaitu titik 

pertama pada awal atau bagian hulu 
bendung kemudian titik kedua sebelum 

terjadinya loncatan dan titik ketiga setelah 
terjadinya loncatan.Luas penampang 

saluran basah untuk A0 terdapat nilai yang 
tertinggi karena berada pada bagian hulu 
yaitu pada bagian saluran yang 

dibendung, sedangkan untuk A1 dan A2 

mendapatkan nilai luas penampang 
saluran basah setelah bendung lebih 

rendah. Pada nilai A0 terdapat nilai 
tertinggi pada bangunan ukur 30 cm 

dengan perlakuan debit tinggi didapatkan 
nilai luas penampang saluran 9,833 m2 
sedangkan nilai terendah terdapat pada 

bangunan ukur 20 cm dengan perlakuan 
debit pelan didapatkan nilai 7,547 m2, 
semakin tinggi bangunan ukur maka luas 

penampang basah saluran akan semakin 
bertambah karena pada bangunan ukur 
yang lebih tinggi dapat menahan air lebih 

banyak dan kecepatan alirannya akan 
semakin bertambah, hasil ini dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Grafik Luas Penampang Basah Saluran. 
 

Keliling Basah  
Nilai tertinggi terdapat pada 

bangunan ukur 30 cm dengan perlakuan 

debit tinggi didapatkan nilai 1,036 m dan 
nilai terendah terdapat pada bangunan 

ukur 20 cm dengan perlakuan debit pelan 
didapatkan nilai 0,853 m, Dapat dilihat 
bahwa semakin tinggi perlakuan debit 

maka semakin tinggi  keliling basahnya 

dikarenakan ketinggian air mengalami 
peningkatan pada saluran sehingga 
berpengaruh terhadap keliling basahnya. 

Sedangkan untuk nilai P1 dan P2 
mendapatkan nilai yang hampir sama, 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar2. Grafik Keliling Basah.

Jari-jari Hidrolik  

Pada suatu penampang aliran jari-
jari hidrolik bukan merupakan karakteristik 
yang dapat diukur langsung, akan tetapi 

sering digunakan dalam perhitungan. Jari-
jari hidrolik dapat ditentukan dengan luas 
penampang dibagi dengan keliling 

basah.Hasil pengukuran jari-jari hidrolik 

fungsinya diantaranya untuk menghitung 
kecepatan aliran melalui pendekatan 
persamaan manning dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 
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Gambar 3. Grafik Jari-Jari Hidrolik 

Dari Gambar 3 di atas dapat dilihat 
bahwa R0 pada bagian hulu untuk  
bangunan ukur 30 cm memiliki nilai 

tertinggi didapatkan pada perlakuan debit 
tinggi dengan nilai jari-jari hidrolik 0,095m 
sedangkan nilai terendah terdapat pada 

bangunan ukur 20 pada perlakuan debit 
pelan dengan nilai 0,088 m. Untuk nilai R1 

sebelum terjadinya loncatan pada 
bangunan ukur 30 cm dengan perlakuan 
debit pelan didapatkan nilai jari-jari 

hidrolik sebesar 0,051m, untuk perlakuan 
debit sedang didapatkan nilai jari-jari 
hidrolik sebesar 0,053m, dan tertinggi 

didapatkan nilai sebesar 0,054m. Pada 
bangunan ukur 25 cm dengan perlakuan 
debit pelan didapatkan nilai jari-jari 

hidrolik 0,051 m, untuk perlakuan debit 
sedang didapatkan nilai sebesar 0,052m 
dan pada perlakuan debit tinggi 

didapatkan nilai sebesar 0,053 m, 
sedangkan pada bangunan ukur 20 cm 
dengan perlakuan debit yang pelan 

didapatkan hasil jari-jari hidrolik sebesar 
0,049 m dan untuk perlakuan debit tinggi 
didapatkan nilai sebesar 0,051m. 

Sedangkan untuk nilai R2 setelah 
terjadinya loncatan terdapat nilai yang 
hampir sama pada setiap bangunan ukur. 

Dapat dilihat bahwa semakin tinggi 
perlakuan debit maka semakin tinggi luas 
penampang dan keliling basahnya 

dikarenakan ketinggian air mengalami 
peningkatan pada saluran sehingga 

berpengaruh terhadap luas penampang 
aliran yang akhirnya berpengaruh pula 
pada jari-jari hidroliknya. Maka hal ini juga 

berlaku pada jari-jari hidrolik alirannya. 
 

Kecepatan Aliran   

Kecepatan aliran dari suatu 
penampang aliran tidak sama diseluruh 
penampang aliran. Pengukuran 

kecepatan aliran dengan alat current 
meterdidapatkan perubahan kecepatan 
aliran pada saluran terbuka 

menunjukkan, semakin tinggi bangunan 
ukur maka kecepatan aliran yang 
ditimbulkan akan semakin bertambah, 

dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Kecepatan Aliran 
Berdasarkan hasil pengukuran 

yang didapatkan dari variasi tinggi 

bangunan ukur yang diterapkan 
berpengaruh terhadap kedalaman dan 

kecepatan aliran yang dihasilkan. Pada 
gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa 
untuk pengukuran kecepatan aliran pada 

bagian hulu atau V0 pada bangunan ukur 
30 cm memiliki nilai tertinggi 
dibandingkan dengan bangunan ukur 25 

cm dan 20 cm. Untuk kecepatan rata-rata 
aliran sebelum loncatan dapat dilihat jelas 
dari perlakuan bangunan ukur 30 cm 

memiliki kecepatan lebih tinggi 
dibandingkan dengan bangunan ukur 25 
cm dan bangunan ukur 20 cm hal ini 

dikarenakan pada bangunan ukur 30 cm 
dapat menahan volume air lebih banyak 
dan dengan suplai aliran lebih cepat.Pada 

bangunan ukur akibat terjunan air yang 
lebih tinggi memberikan dorongan yang 

menimbulkan kecepatan lebih tinggi, 
sedangkan untuk kecepatan rata-rata 
aliran setelah terjadinya loncatan nilai 

tertinggi terdapat pada bangunan ukur 30 
cm dengan perlakuan debit tinggi dan nilai 
terendah terdapat pada bangunan ukur 20 

cm dengan perlakuan debit pelan. 

Perhitungan Debit untuk Alat Ukur 
Segitiga 

Alat ukur segitiga atau yang biasa 
disebut alat ukur Thompson memiliki 

bentuk segitiga sama kaki dengan sudut 
900 dapat dipindah-pindahkan karena 
bentuknya yang sangat sederhana, 

biasanya digunakan untuk mengukur debit 
yang relative kecil. Pengukuran debit 
dengan alat ukur ini dapat dicari dengan 

rumus Q = 0,0138.h5/2, pada bangunan 
ukur 30 cm nilai yang didapatkan pada 
perlakuan debit pelan sebesar 1,698 m3/s, 

perlakuan debit sedang sebesar 2,348 
m3/s dan dengan perlakuan debit tinggi 
sebesar 3,022 m3/s. Sedangkan pada 

bangunan ukur 25 cm nilai yang 
didapatkan dengan perlakuan debit pelan 
sebesar 3,852 m3/s, perlakuan debit 

sedang sebesar 4,694 m3/s dan perlakuan 
debit tinggi sebesar 6,064 m3/s. Pada 

bangunan ukur 20 cm juga didapatkan 
nilai yang berbeda, nilai yang didapatkan 
pada perlakuan debit pelan sebesar 3,852 

m3/s, perlakuan debit sedang sebesar 
5,048 m3/s dan pada perlakuan debit 
tinggi sebesar 9,765 m3/s. Dapat dilihat 

pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Alat Ukur Segitiga
. 

Pada Gambar 5 di atas dapat 

dilihat bahwa perhitungan debit untuk alat 
ukur segitiga perlakuan ketinggian pada 
bangunan ukur dapat berpengaruh 

dengan nilai debit yang didapatkan, 
semakin tinggi ukuran ketinggian 

bangunan ukur maka semakin rendah nilai 
debit yang dihasilkan, maka sebaliknya 
semakin rendah ukuran ketinggian 

bendung pada alat ukur maka semakin 
tinggi nilai debit yang dihasilkan oleh 
bangunan ukur. Nilai tertinggi terdapat 

pada bangunan ukur 20 cm dan nilai 
terendah terdapat pada bangunan ukur 30 
cm. Peningkatan nilai debit yang terjadi 

pada bangunan ukur yang lebih rendah 
karena faktor ketinggian aliran yang 

melewati puncak terendah dari bangunan 
ukur lebih tinggi jika dibanding dengan 
bangunan ukur yang lebih tinggi pada 

kondisi perlakuan debit yang sama. 
Perhitungan Bilangan Froude  

Bilangan Froude adalah 
perbandingan gaya-gaya inersia dengan 
gaya gravitasi persatuan volume. Jika 

bilangan Froude sama dengan satu maka 
aliran dikatakan berada dalam keadaan 
kritis. Apabila bilangan Froude kurang 

dari satu maka aliran dalam keadaan sub 
kritis(Kodoatie, 2009). 
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Gambar 6. Grafik Bilangan Froude. 

 
Pada Gambar 6 dapat dilihat 

bahwa nilai Froude yang diperoleh 

mendapatkan nilai kurang dari 1 maka 
aliran tersebut bersifat sub kritis seperti 
yang dikatakan Kodoatie (2009) dapat 

disimpulkan bahwa nilai Froudenya kurang 
dari 1 maka dikatakan aliran sub kritis. 

Untuk Fr0 pada bagian hulu nilai paling 
tinggi terdapat pada bangunan ukur 30 
cm pada perlakuan debit tinggi bilangan 

Froude sebesar 0,017 sedangkan nilai 
terendah terdapat pada bangunan ukur 20 
cm pada perlakuan debit rendah bilangan 

Froude sebesar 0,007. Nilai yang 
didapatkan pada Fr1 sebelum loncatan 
dan Fr2 setelah loncatan nilai yang 

didapatkan kurang dari 1 maka dapat 
dikatakan sebagai aliran sub kritis.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 dari 
kecepatan aliran dengan bilangan Froude 

<1 (Nurjanah, 2014). 

Tinggi Loncatan 
Perhitungan tinggi loncatan 

adalah sama dengan perbedaan energi 
spesifik sebelum dan sesudah terjadinya 
loncatan. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan didapatkan nilai untuk 
tinggi loncatan sebagai berikut : 
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Tinggi Loncatan 

Ketinggian Bangunan 

Ukur 

Perlakuan Debit Tinggi Loncatan (m) 

Bangunan Ukur 30 cm  

 

I 0,037 

II 0,050 

III 0,060 

Bangunan Ukur 25 cm 
 

 

I 0,036 

II 0,040 

III 0,058 

Bangunan Ukur 20 cm 
 

 

I 0,033 

II 0,035 

III 0,047 

  
Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat 

bahwa tinggi loncatan air yang bervariasi 
pada setiap perlakuan, dimana pada 
bangunan ukur 30 cm dengan perlakuan 

debit pelan didapatkan nilai tinggi 
loncatan sebesar 0,037 m, perlakuan debit 

sedang didapatkan hasil sebesar 0,050 m 
dan dengan perlakuan debit tinggi 
didapatkan hasil sebesar 0,060 m. Untuk 

bangunan ukur 25 cm didapatkan nilai 
tinggi loncatan untuk perlakuan debit 
pelan sebesar 0,036 m, perlakuan debit 

sedang didapatkan hasil sebesar 0,040 m 
dan dengan perlakuan debit tinggi 
didapatkan hasil sebesar 0,058 m. Untuk 

bangunan ukur 20 cm didapatkan pula 
nilai tinggi loncatan yang berbeda untuk 
setiap perlakuan debit, pada perlakuan 

debit  pelan didapatkan hasil sebesar 
0,033 m, untuk perlakuan debit sedang 
didapatkan nilai sebesar 0,035 m dan 

dengan perlakuan debit tinggi didapatkan 
hasil sebesar 0,047 m. Pada bangunan 
ukur 30 cm memiliki nilai tinggi loncatan 

yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan 
pada bangunan ukur 30 cm ketinggian 

aliran yang meningkat dan setelah 
terjadinya loncatan akibat perubahan 
ketinggian bendung menyebabkan 

peningkatan gaya kearah fertikal, 
sehingga pada terjunan air tinggi yang 

akan diikuti oleh loncatan y1 dan 
peningkatan y2 setelah loncatan.  
Panjang Loncatan 

Panjang loncatan air adalah jarak 
antara permukaan depan loncatan hidrolik 
sampai satu titik dipermukaan gulungan 

ombak yang segera menuju hilir. Panjang 
loncatan air sukar ditentukan secara 
teoritis, tetapi telah diteliti dengan cara 

percobaan oleh ahli hidrolika Chow, 1989. 
Pada setiap variasi ketinggian bangunan 
ukur dengan tiga perlakuan dari 

kecepatan debit pelan, kecepatan sedang 
dan kecepatan tinggi untuk mengasilkan 
debit yang berbeda didapatkan hasil 

panjang loncatan yang berbeda. 
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Gambar 7. Grafik Panjang Loncatan. 
 

 Pada Gambar 7 dapat dilihat 
bahwa bangunan ukur 20 cm rata-rata 
panjang loncatan yang dihasilkan lebih 

tinggi dari bangunan ukur 25 cm dan 
bangunan ukur 30 cm. Pada bangunan 
ukur 20 cm rata-rata panjang loncatan air 

dari perlakuan debit pelan sebesar 0,022 
m, panjang loncatan air perlakuan debit 
sedang sebesar 0,057 m, dan panjang 

loncatan air perlakuan debit tinggi sebesar 
0,101 cm. Pada bangunan ukur 25 cm 
rata-rata panjang loncatan air dari 

perlakuan debit pelan sebesar 0,027 m, 
panjang loncatan air perlakuan debit 
sedang sebesar 0,032 m, dan panjang 

loncatan air perlakuan debit tinggi sebesar 
0,052 m. pada bangunan ukur 30 cm rata-

rata panjang loncatan air dari perlakuan 
debit pelan sebesar 0,024 m, panjang 
loncatan air perlakuan debit sedang 

sebesar 0,029 m, dan panjang loncatan 
air perlakuan debit tinggi sebesar 0,033 
m. Akibat menurunnya ketinggian titik 

terendah dari bendung ke dasar saluran 

mengakibatkan gaya tekan aliran kearah 
horizontal mengalami peningkatan 
sehingga menyebabkan panjang loncatan 

yang terjadi mengalami peningkatan. 
Energi Spesifik  

Energi spesifik adalah energi yang 

terkandung didalam saluran terbuka yang 
terdiri dari tiga bentuk yaitu energi kinetik, 
energi tekan dan energi elevasi di atas 

garis yang dimana satuan dari semua 
energi tersebut adalah meter (m), dan 
dapat juga dikatakan energi relatif 

terhadap saluran, tinggi tenaga pada 
sembarang tampang diukur dari dasar 
saluran, atau tenaga tiap satuan besar air 

pada sembarang tampang diukur dari 
dasar saluran, energi spesifik pada satuan 

penampang saluran dinyatakan sebagai 
energi tiap satuan berat diukur dari dasar 
saluran (kodoatie, 2009), sesuai 

penjelasan yang dapat dilihat pada bab 2 
tinjauan pustaka. 
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Gambar 8. Grafik Energi Spesifik. 

Pada Gambar 8 di atas dapat 

dilihat bahwa energy spesifik yang 
dihasilkan pada masing-masing perlakuan 

debit rendah, sedang dan tinggi memiliki 
nilai yang hampir sama. Tetapi cenderung 
menurun dengan menurunnya ketinggian 

bangunan ukur dan mengalami 
peningkatan sejalan dengan peningkatan 
debit aliran. 

 
Kehilangan Energi pada Loncatan Air 
 Pada penelitian ini kehilangan 

energi spesifik yang dihasilkan cenderung 
meningkat dengan meningkatnya 

ketinggian bangunan ukur dan penurunan 

kecepatan debit aliran, perubahan aliran 
inilah yang menyebabkan terjadinya 

loncatan air. Dapat dilihat pada Tabel 2 di 
bawah bahwa variasi bangunan ukur 
untuk kehilangan energi pada loncatan 

memiliki perbedaan nilai yang didapatkan 
untuk bangunan ukur 30 cm, bangunan 
ukur 25 cm dan bangunan ukur 20 cm. 

Nilai ini menunjukkan peningkatan 
ketinggian bangunan ukur akan 
berdampak pada peningkatan kehilangan 

energi pada loncatan air. 
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Tabel 2. Hasil Perhitungan kehilangan energi  

Perlakuan Debit 
Ketinggian bangunan 

ukur 
∆E (m) 

I 
II 
III 

Bangunan ukur 30 cm 

0,0017 
0.0009 
0.0006 

I 

II 
III 

Bangunan ukur 25 cm 

0,0005 

0,0003 
0,0001 

I 
II 
III 

Bangunan ukur 20 cm 

0,0004 
0,0002 
0,0001 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, dapat dikemukakan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan meningkatnya pengaruh debit 
aliran pada ketinggian bangunan ukur 
menyebabkan penurunan nilai tinggi 

loncatan sementara pada panjang 
loncatan semakin rendah bangunan 
ukur maka panjang loncatan akan 

semakin meningkat. 
2. Kecepatan aliran berpengaruh dengan 

besarnya kecepatan aliran air yang 
mengalir dalam suatu saluran akibat 
meningkatnya debit, semakin tinggi 

bangunan ukur maka kecepatan aliran 
yang ditimbulkan pada bagian hulu, 
sebelum dan setelah loncatan semakin 

bertambah. 
3. Pada kecepatan aliran menghasilkan 

berbagai bentuk perubahan aliran, baik 

di bagian hulu, maupun sebelum 
terjadinya loncatan dan setelah 
terjadinya loncatan.  

4. Variasi ketinggian bangunan ukur 
berpengaruh terhadap kedalam dan 
kecepatan aliran yang dihasilkan pada 

bagian hulu, sebelum terjadinya 

loncatan dan setelah terjadinya 

loncatan.  
5. Debit alat ukur segitiga untuk masing-

masing ketinggian bangunan ukur 

didapatkan nilai yang berbeda nilai 
tertinggi terdapat pada bangunan ukur 
20 cm dengan kecepatan tinggi 

sebesar 9,7654 m3/s dan nilai terendah 
terdapat pada bangunan ukur 30 cm 
dengan kecepatan pelan sebesar 1,698 

m3/s, semakin tinggi ukuran ketinggian 
bangunan ukur maka semakin rendah 
nilai debit yang dihasilkan begitupun 

sebaliknya semakin rendah ketinggian 
bendung pada alat ukur maka semakin 

tinggi nilai debit yang dihasilkan oleh 
bangunan ukur. 

6. Pada setiap variasi ketinggian 

bangunan ukur dengan tiga perlakuan 
bangunan ukur 20 cm panjang 
loncatan yang dihasilkan lebih tinggi 

dari bangunan ukur 25 cm dan 
bangunan ukur 30 cm. 

7. Pada bangunan ukur dengan 

ketinggian yang berfariasi mulai dari 
30 cm, 25 cm, dan 20 cm 
mendapatkan nilai bilangan froude 

kurang dari 1 maka aliran tersebut 
bersifat sub-kritis, Aliran sub-kritis 
terjadi apabila kedalaman aliran lebih 

besar dari kecepatan aliran. 
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Saran 
Dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis dapat menyarankan 
untuk penelitian selanjutnya bisa 
menggunakan bangunan ukur yang 

berbeda. 
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