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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang sifat-sifat loncatan hidrolik 

terhadap saluran berbentuk segiempat pada berbagai perlakuan ketinggian bendung. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental dengan percobaan laboratorium. 

Menggunakan 5 jenis bendung dengan ketinggian masing-masing 15cm, 20cm, 25cm, 30cm 

dan 35cm. Saluran kaca berbentuk segi empat dengan panjang 7 meter, ketinggian 

penampang 60cm dan lebar penampang 25cm. Kemiringan dasar saluran pada umumnya 

dipengaruhi oleh topografi serta tinggi energi yang diperlukan untuk menyebabkan adanya 

pengaliran. Data yang diperoleh pada kemiringan dasar saluran yaitu 0,5% didapatkan dari 

jumlah pada titik awal dikurangi titik akhir dibagi panjang saluran dikali 100%. Parameter 

dan Cara pengamatan penelitian ini yaitu, luas penampang saluran, kemiringan dasar 

saluran, keliling basah, jari-jari hidrolik, kecepatan aliran, debit, kehilangan energi pada 

loncatan air, energi spesifik, bilangan froude, efisiensi loncatan. Data yang telah diperoleh 

dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan matematik yang 

diselesaikan menggunakan program Ms excel. Berdasarkan hasil pembahasan, bilangan 

Froude menentukan rasio aliran, apakah aliran dalam keadaan kritis, sub kritis atau super 

kritis. Semakin tinggi ukuran bendung maka energi yang dihasilkan semakin rendah. Semakin 

rendah ukuran bendung maka semakin tinggi energi yang dihasilkan. Besar kehilangan 

energi pada loncatan air sangat ditentukan oleh perbedaan energi spesifik kedalaman awal 

sebelum loncatan dengan kedalaman setelah loncatan. 

 

Kata kunci : irigasi, loncatan hidrolik, saluran berbentuk segiempat.   
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ABSTRACT 

This research aimed to study characteristic of hydraulic jump on a rectangular 

channel at various weir’s height. Experimental method was conducted at laboratory 

using five types of weir’s height, i.e. 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, and 35cm. A 

rectangular glass channel of 7m length, 60cm height, and 25cm wide was used in this 

research. Channel slope usually affected by topography and energy grade line so that 

the water could flow through the channel. Obtained data of 0.5% channel slope was 

the difference between the starting point (upstream) and the end point (downstream) 

divided by channel length and multiplied by 100%. Observed parameter were 

sectional area of the channel, channel slope, wet perimeter, hydraulic radius, water 

flow rate, water discharge, headloss at hydraulic jump, specific energy, Froude 

number, and hydraulic jump efficiency. Obtained data then analyzed using 

mathematical approach using Ms. Excel. Result show that Froude number determine 

whether the channel on subcritical condition, critical phase, or supercritical. The weir 

height affect the energy produced at hydraulic jump. Headloss was very depended on 

specific energy at starting point before hydraulic jump and specific energy after the 

hydraulic jump.            

 

Keywords : irigation, hydraulic jump, rectangular channel.   
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PENDAHULUAN 
Irigasi adalah usaha penyediaan 

dan pengaturan air untuk menunjang 
pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air 
permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi 

pompa dan irigasi rawa. Semua proses 
kehidupan dan kejadian di dalam tanah 
yang merupakan tempat media 

pertumbuhan tanaman hanya dapat 
terjadi apabila ada air, baik bertindak 

sebagai  pelaku (subjek) atau air sebagai 
media (objek).  Proses-proses utama yang 
menciptakan kesuburan tanah atau 

sebaliknya yang mendorong degradasi 
tanah hanya dapat berlangsung apabila 
terdapat kehadiran air.  Oleh karena itu, 

tepat kalau dikatakan air merupakan 
sumber kehidupan. 

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 tanah tidak mencukupi untuk 
mendukung pertumbuhan tanaman, 
sehingga tanaman bisa tumbuh secara 

normal.  Pemberian air irigasi yang efisien 
selain  dipengaruhi oleh tatacara aplikasi, 

juga ditentukan oleh  kebutuhan air guna 
mencapai kondisi air tersedia yang 
dibutuhkan tanaman. 

Fungsi irigasi yaitu memasok 
kebutuhan air tanaman, menjamin 
ketersediaan air, menurunkan suhu tanah, 

mengurangi kerusakan akibat frost, dan 
melunakkan lapis keras pada saat 
pengolahan tanah.  

Sebagian besar sumber air untuk 
irigasi adalah air permukaan yang berasal 
dari air hujan dan pencairan salju. Air ini 

secara alami mengalir di sungai-sungai, 
yang membawanya ke laut. Jika 
dimanfaatkan untuk irigasi, sungai 

dibendung dan dialirkan melalui saluran-
saluran buatan ke daerah pertanian, atau 

air terlebih dahulu ditampung di dalam 
waduk yang selanjutnya dialirkan secara 

teratur melalui jaringan irigasi ke daerah 
pertanian. Adapun faktor-faktor yang 

menentukan pemilihan metoda pemberian 
air irigasi adalah : distribusi musiman 
hujan, kemiringan lereng dan bentuk 

permukaan lahan, suplai air, rotasi 
tanaman dan permeabilitas tanah lapisan 
bawah. Sistem Irigasi Permukaan (Surface 
Irrigation System), irigasi permukaan yang 
paling sederhana adalah peluapan bebas 

dan penggenangan. Dalam hal ini air 
diberikan pada areal irigasi dengan jalan 
peluapan untuk menggenangi kiri atau 

kanan sungai yang mempunyai 
permukaan datar. Sebagai contoh adalah 
sistem irigasi kuno di Mesir. Sistem ini 

mempunyai efisiensi yang rendah karena 
penggunaan air tidak terkontrol. 

Pada saluran irigasi tertentu 

terkadang dilengkapi dengan bendung 
guna mengatur ketinggian muka air pada 
saluran serta daerah-daerah yang 

medannya memiliki kemiringan cukup 
tinggi, bendung disini berfungsi sebagai 
pengatur kecepatan aliran air pada 

saluran. 
Bendung juga bisa digunakan sebagai 

alat pengukur debit aliran sehingga 

menjadikan pakar hidrologidan insinyur 
melakukan pengukuran laju aliran 

volumetrik sederhana dalam sungai 
berukuran medium atau di lokasi 
pembuangan industri. Karena geometri 

dari tinggi bendung diketahui dan semua 
air mengalir melewati bagian atas 
bendung, ketinggian air di belakang 

bendung dapat dihitung menjadi laju 
aliran atau debit. Perhitungan berdasarkan 
pada fakta bahwa fluida akan melewati 

kedalaman kritis dari aliran di sekitar 
belahan bendungan. Jika air tidak 
bergerak melewati bendung, maka 

perhitungan dapat lebih rumit, atau 
bahkan tidak mungkin dilakukan. 

Ketika digunakan di dalam 

pengukuran debit, penting untuk diketahui 
bahwa belahan bendung harus bebas dari 

karat atau sampah yang menghambat. 
Kekasaran belahan bendung akan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrologi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laju_aliran_volumetrik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laju_aliran_volumetrik&action=edit&redlink=1
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mengakibatkan perhitungan menjadi 
berbeda dari tabel standar yang telah 

ditetapkan. Air juga harus dipastikan 
bebas dari gelembung udara sebelum 
melewati bendung. 

Selain digunakan untuk pengukuran, 
bendung juga dimanfaatkan untuk 
mengaliri saluran irigasi. Muka air yang 

tinggi menyebabkan air dapat mengalir 
melalui saluran irigasi karena sifat air yang 

bergerak dari tempat tinggi ke tempat 
yang rendah. 

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. 
Atas dasar itu penelitian ini dicoba untuk 

mencari ketinggian bendung yang optimal 
dan yang dapat menimbulkan dampak 
sekecil mungkin. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Januari 2016 yang bertempat di 
Laboratorium Konservasi dan Lingkungan 

Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan 
Agroindustri Universitas Mataram. 

Alat dan Bahan Penelitian 
Adapun bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah aliran air pada 

saluran irigasi. Adapun alat yang 
digunakan antara lain yaitu penggaris, 
stopwatch, pintu air ,Current Meter, Kaca, 

Pipa Air, Pompa air dan papan dugaan. 
 

Metodologi 

Penelitian ini dilakukan dengan 
metode eksperimental dengan percobaan 
laboratorium. 

Desain Perlakuan Penelitian 
1. Menggunakan 5 jenis bendung 

dengan ketinggian masing-masing 

15cm, 20cm, 25cm, 30cm dan 
35cm. 

2. Saluran kaca segi empat dengan 
Panjang 7 m, ketinggian 

penampang 60 cm dan lebar 
penampang 25 cm. 

Cara Pengamatan 

1. Saluran ditempatkan pada 
kemiringan dasar tertentu. 

2. Dilakukan pemasangan bendung 

dengan ukuran yang telah 
ditentukan untuk diamati. 

3. Di alirkan air dengan pompa air 
dengan volume konstan. 

4. Dilakukan pengukuran terhadap 

parameter yang diteliti. 
5. Diperoleh data hasil penelitian. 
6. Percobaan diatas diulangi pada 

setiap perlakuan ketinggian 
bendung dengan 5 kali ulangan 
pengukuran. 

 
Parameter dan Cara Pengamatan 
1. Luas Penampang Saluran 

Luas penampang saluran dapat 
ditentukan dengan persamaan : 

A = B x h …………..(4) 

Dimana :  
A = luas Penampang Saluran (m2) 
B = lebar Dasar (m) 

h = kedalaman saluran (m) 
2. Kemiringan dasar Saluran 

Untuk mencari kemiringan dasar 
saluran dengan menggunakan persamaan 
: 

S = 
      

 
 x 100%…….(5) 

Dimana :  
S  = kemiringan Dasar Saluran (m) 
t1  = elevasi di titik awal/bagian tinggi (m) 

t2 = elevasi di titik akhir/bagian rendah 
(m) 

L = panjang Saluran dari Titik Awal ke 

Titik akhir (m) 
3. Keliling Basah 

Keliling basah dapat ditentukan 

dengan persamaan  
P = b + 2 . h …………….(6) 

Dimana :  

P = keliling Basah (m) 
b = lebar Dasar (m) 
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h = kedalaman Saluran (m) 

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; 
notasi atau simbul yang digunakan adalah 

R, dan satuannya adalah satuan panjang. 

R =
 

 
..................................(7) 

Dimana :  
R = adalah Jari-jari Hydraulik (m) 

A = luas penampang basah (m2) 
P = keliling basah (m) 
4. Kecepatan Aliran 

Kecepatan aliran dapat ditentukan 
dengan persamaan : 

V = 
 

 
 …………….(8) 

Dimana :  
V = kecepatan aliran (cm/det) 

Q = debit (m3/det) 
A = luas Penampang (m2) 
5. Debit 

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

Q = V x A……………..(9) 
Dimana :  
Q = debit (m3/d) 

V = kecepatan aliran (m/det) 
A = luas penampang (m2) 
6. Kehilangan Energi pada Loncatan 

Air 
Cara mengetahui tenaga pada 

loncatan air dapat diperoleh dengan 
menggunakan persamaaan : 

 

ΔE = E1 - E2 = 
       

 

     
……….(10) 

Dimana :  
ΔE = kehilangan Energi (cm) 

E1 = energi Spesifik sebelum 
Loncatan(cm) 

E2 = energi Spesifik sesudah Loncatan 

(cm) 

y1  = kedalaman Super Kritis (cm) 
y2  = kedalaman Sub Kritis (cm) 

7. Energi Spesifik 
Untuk mencari energi spesifik 

yang terdapat pada loncatan hidrolik 

dengan menggunakan persamaan :  

E = d Cos θ + α 
  

  
.............(11) 

Dimana : 

 d = kedalaman aliran (cm) 
 θ = sudut kemiringan dasar                 
saluran (derajat) 

    α = koefisien aliran (desimal) 
untuk saluran dengan kemiringan 
kecil dan α = 1 ; 

E =y+ 
  

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

 Dimana y = Kedalaman air setelah 
loncatan (cm) 
 

8. Bilangan Froude 
Untuk menghitung 

bilangan Froude dapat diperoleh dengan 

menggunakan persamaan : 

Fr = 
 

   
................(13) 

Dimana : 
 V = kecepatan rata-rata (m/s) 

g = gaya gravitasi (m/s²) 
h = kedalaman air (m) 

 

9. Efisiensi Loncatan 
Efisiensi loncatan hodrolik adalah 

perbandingan energi spesifik setelah 

loncatan air dengan sebelum loncatan 
hidrolik air. Besarnya efisiensiloncatan 
adalah : 

  

  
 = 

(       )          

            
...........(14) 

Persamaan ini menunjukkan 

bahwa efisiensi loncatan merupakan 
fungsi tak berdimensi dan hanya 
tergantung pada bilangan Froude aliran 

setelah loncatan. 
Dimana :   
E  = kedalaman sebelum loncatan (m) 

E  = kedalaman setelah loncatan (m) 

F  = bilangan Froude 
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Analisis Data 
Data yang telah diperoleh 

dianalisis menggunakan beberapa 
pendekatan yaitu pendekatan matematik 
dan pendekatan statistik : 

1. Pendekatan matematik 
Pendekatan matematik yang 

diselesaikan menggunakan program Ms 
excel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian  

Loncatan hidrolik adalah 

perubahan aliran pada saluran terbuka 
yang mengalami perubahan kecepatan 
dari kecepatan tinggi menjadi kecepatan 

yang lebih rendahsehingga terjadi 
gelombang perubahan kedalaman dan 
turbulensi. Loncatan hidrolik biasanya 

terjadi pada hilir spillway atau sluice gate. 
Loncatan hidrolik terjadi karena 

adanya perubahan aliran dari super kritis 

menjadi aliran sub kritis. Perubahan ini 
akan menyebabkan adanya penurunan 
tekanan dan gradient energi dari aliran 

pada akhir loncatan (Siswadi, 1993). 
Pada penelitian loncatan hidrolik 

ini digunakan saluran yang terbuat dari 

kaca dan memili ukuran panjang 7 m, 
lebar 25cm dan tinggi 60cm. Pengambilan 

data atau pengukuran yang dilakukan 
yaitu pengukuran tinggi air dan kecepatan 
aliran sebelum dan sesudah melewati 

bendung. Pengukuran tinggi air dengan 
penggaris. Sedangkan pengukuran 
kecepatan aliran menggunakan alat yang 

bernama current meter. Alat ini terdiri dari 
baling-baling kecil, tiang panjang yang 
didalamnya terdapat kabel yang 

menghubungkan kincir dan alat pembaca 
kecepatan aliran. 

Hasil data yang diperoleh berupa 

kecepatan aliran dan kedalaman air ini 
akan digunakan untuk menentukan 
variabel-variabel yang dianalisis seperti 

keliling basah, jari-jari hidrolik, debit, 
kehilangan energi pada loncatan air, 

energi spesifik, bilangan Froude dan 
efisiensi loncatan. 

Luas Penampang Saluran 
Luas penampang saluran dapat 

ditentukan dengan lebar dasar saluran kali 
kedalaman aliran maka dihasilkan luas 
penampang saluran. Luas penampang 

saluran sangat ditentukan oleh kedalaman 
aliran pada saluran sehingga setiap 
penambahan ketinggian bendung akan 

diikuti dengan penambahan luas 
penampang saluran, hasil pengukuran 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Kemiringan Dasar Saluran 
Kemiringan dasar saluran pada 

umumnya dipengaruhi oleh topografi serta 
tinggi energi yang diperlukan untuk 
menyebabkan adanya pengaliran. 

Kemiringan dasar saluran yang dihasilkan 
pada penelitian ini sangat rendah karena 
penelitian ini dilakukan di Laboratorium. 

Kemiringan dasar saluran sangat penting 
pada suatu saluran terbuka karena tinggi 
atau rendahnya kecepatan aliran 

ditentukan oleh berapa besar kemiringan 
saluran tersebut. Data yang diperoleh 
pada kemiringan dasar saluran yaitu  

0,5% didapatkan dari jumlah pada titik 
awal dikurangi titik akhir dibagi panjang 
saluran dan dikali 100%.  

Jari-jari Hidrolik 
Dari suatu penampang aliran 

bukan merupakan karakteristik yang dapat 
diukur langsung, tetapi sering sekali 
digunakan dalam perhitungan. Jari-jari 

hidrolik adalah luas penampang dibagi 
keliling basah, dan oleh karena itu 
mempunyai satuan panjang. 

Tabel 2. Ukuran / Geometri Saluran 

Tinggi 
Bendu
ng 

A1 
(cm2

) 

A2 
(c
m2) 

P1 
(c
m) 

P2 
(c
m) 

R1 
(c
m) 

R2 
(cm) 

15 
402,
5 

30,
5 

43
4,3 

32,
94 

0,9
25 0,925 

20 554 32 
59 34, 0,9

0,925 
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8,3 56 25 

25 

648,

5 

33,

5 

61

9,9 

36,

18 

1,0

46 0,925 

30 
798,
5 

35,
5 

86
2,3 

38,
34 

0,9
25 0,925 

35 930 54 

10
04,
4 

58,
32 

0,9
25 0,925 

Keterangan : 

A1 : Luas penampang sebelum 
loncatan 

A2 : Luas penampang setelah 

loncatan 
P1 : Keliling basah sebelum loncatan 
P2 : Keliling basah setelah loncatan 

R1 : Jari-jari hidrolik sebelum 
loncatan 

R2 : Jari-jari hidrolik setelah loncatan 

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat 
bahwa semakin tinggi ketinggian bendung 

maka semakin tinggi nilai keliling 
basahnya. Perubahan nilai keliling basah 
pada setiap ketinggian bendung jauh 

berbeda. Sedangkan pada jari-jari hidrolik 
dapat disimpulkan bahwa semakin kecil 
ukuran ketinggian bendung, semakin 

besar nilai jari-jari hidrolik yang 
dihasilkan. Perubahan jari-jari hidrolik 
berbeda jauh pada setiap ukuran 

ketinggian bendung.  
Kecepatan Aliran 

Besarnya kecepatan akan 

mempengaruhi besarnya air yang 
mengalir dalam suatu saluran. Jumlah dari 
aliran air mungkin dinyatakan sebagai 

volume, berat atau massa air dengan 
masing-masing laju aliran ditunjukkan 

sebagai laju aliran volume (m3/s), laju 
aliran berat (N/s) dan laju aliran massa 
(Kg/s). 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Kecepatan 
rata-rata aliran sebelum loncatan  

tinggi 
bendu
ng 

Kecepatan Sebelum Loncatan  

Ulg Ulg Ulg Ulag Ulag rata-

1 2 3 4 5 rata 

15cm 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,22 

20cm 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,16 

25cm 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,14 

30cm 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,12 

35cm 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Kecepatan 
rata-rata aliran setelah loncatan 

Dilihat pada Tabel 3 yaitu 

kecepatan rata-rata aliran sebelum 
loncatan  bahwa semakin rendah ukuran 
ketinggian bendung semakin tinggi nilai 

kecepatan aliran yang dihasilkan. Semakin 
tinggi ukuran ketinggian bendung semakin  
rendah pula nilai kecepatan alirannya, 

begitu juga kecepatan rata-rata aliran 
setelah loncatan pada Tabel 4. 
Debit 

Debit aliran merupakan fungsi dari 
kecepatan dan luas penampang basah, 
dapat dinyatakan dengan volume per 

satuan waktu atau zat cair yang mengalir 
melalui tampang lintang aliran tiap satu 
satuan waktu. Debit aliran pada umumnya 

diberi notasi Q, dengan satuan meter 
kubik per detik (m3/det). 

Pada perubahan kecepatan aliran 
diikuti juga dengan perubahan debit yang 

tinggi 
bendun

g 

Kecepatan Setelah Loncatan 

Ulg
1 

Ug 
2l 

Ulg 
3 

Ulg
4 

Ulg
5 

rata

-
rata 

15cm 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,64 

20cm 0,7 0,5 0,7 0,7 0,5 0,62 

25cm 1 0,4 0,4 0,6 0,5 0,58 

30cm 0,8 0,4 0,3 0,6 0,7 0,56 

35cm 0,9 0,3 0,3 0,3 0,6 0,48 
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sama baik sebelum maupun setelah 
loncatan dengan kata lain, bahwa dengan 

meningkatnya kecepatan aliran diikuti 
juga dengan peningkatan debit aliran 
kondisi ini berbanding terbalik dengan 

kedalaman aliran pada saluran dimana 
pada kedalaman yang tinggi kecepatan 
aliran menjadi berkurang demikian 

sebaliknya.   
 

Kehilangan Energi pada Loncatan Air 
Kehilangan energi pada loncatan 

air adalah sama dengan perbedaan energi 

spesifik sebelum dan setelah terjadinya 
loncatan. Kehilangan energi adalah hasil 
dari perhitungan energi spesifik sebelum 

loncatan dikurangi energi spesifik setelah 
loncatan. Untuk kehilangan energi yang 
diperoleh tidak merata karena setiap 

saluran memiliki kolakan air. Kolakan air 
merupakan pembesaran saluran yang ada 
di tengah saluran sehingga kehilangan 

energinya tidak merata dilihat pada Tabel 
5. 
Tabel 5. Hasil Perhitungan Kehilangan 

Energi pada Loncatan Air 

tinggi 
bendu

ng 

Kehilangan Enegi pada Loncatan 
(cm2) 

rata-

rata 1 2 3 4 5 

15cm 
3,95
8 

3,73
9 

3,30
8 

2,82
2 

2,44
3 3,254 

20cm 

5,26

0 

4,62

5 

4,71

6 

3,97

3 

2,53

3 4,221 

25cm 
4,33
4 

6,25
9 

6,53
3 

4,16
3 

3,32
1 4,922 

30cm 
2,62
0 

5,31
4 

5,31
4 

7,60
7 

8,86
7 5,944 

35cm 
2,17
0 4,72 

5,74
3 

3,08
4 

5,77
6 4,299 

 Bilangan Froude 
Bilangan Froude adalah 

perbandingan gaya-gaya inersia dengan 

gaya gravitasi per satuan volume. Jika 

bilangan Froude sama dengan satu maka 
aliran dikatakan berada dalam keadaan 

kritis. Dan bila bilangan Froude kurang 
dari satu maka aliran dalam keadaan sub 
kritis (Chow, 1992). 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Bilangan 
Froude  

Tinggi Bendung 
Fr1 Fr2 

15 0,0175 0,185 

20 0,0108 0,175 

25 0,0087 0,16 

30 0,0067 0,15 

35 0,0062 0,104 

Dapat di lihat pada Tabel 6 
beragam hasil yaitu pada bendung ukuran 

15cm semakin kecil ukuran bendung maka 
nilai froudenya juga semakin besar. Tetapi 
pada bendung ukuran 35cm nilai bilangan 

froudenya semakin kecil. Kebanyakan nilai 
dari bilangan Froude yang diperoleh 

kurang dari 1 maka alirannya bersifat sub 
kritis seperti yang dikatakan chow dapat 
disimpulkan kebanyakan nilai froudenya 

kurang dari 1 maka dapat dikatakan aliran 
bersifat sub kritis. 

Efisiensi Loncatan 

Efisiensi loncatan adalah 
perbandingan energi spesifik setelah 
loncatan air dengan sebelum loncatan air. 

Efisiensi loncatan merupakan fungsi tak 
berdimensi dan hanya trgantung pada 
bilangan Froude aliran setelah loncatan. 

Tabel 7. Kondisi dan Sifat Saluran 

    TB 
V1  V2  Y1  Y2  Q1  Q2  ΔE  E 

15

cm 

0,

22 

0,

64 

16,

1 

1,

22 

0,0

33 

0,0

96 

3,2

54 

1,

34 
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20
cm 

0,
16 

0,
62 

22,
16 

1,
28 

0,0
24 

0,0
93 

4,2
21 

1,
42 

25

cm 

0,

14 

0,

58 

25,

96 

1,

34 

0,0

21 

0,0

87 

4,9

22 

1,

49 

30
cm 

0,
12 

0,
56 

31,
94 

1,
42 

0,0
18 

0,0
84 

5,9
44 

1,
49 

35

cm 

0,

12 

0,

48 

37,

2 

2,

16 

0,0

18 

0,0

72 

4,2

99 

1,

49 

Keterangan : 

V1 : Kecepatan aliran sebelum loncatan 
V2 : Kecepatan aliran setelah loncatan 

Y1 : Kedalaman air sebelum loncatan 
Y2 : Kedalaman air setelah loncatan  
Q1 : Debit aliran sebelum loncatan 

Q2 : Debit aliran setelah lonacatan 
∆E : Kehilangan energi pada loncatan air 

Pada perubahan kecepatan aliran 

diikuti juga dengan perubahan debit yang 
sama baik sebelum maupun setelah 
loncatan dengan kata lain, bahwa dengan 

meningkatnya kecepatan aliran diikuti 
juga dengan peningkatan debit aliran 
kondisi ini berbanding terbalik dengan 

kedalaman aliran pada saluran dimana 
pada kedalaman yang tinggi kecepatan 
aliran menjadi berkurang demikian 

sebaliknya.   
Untuk kehilangan energi yang 

diperoleh tidak merata karena setiap 
saluran memiliki kolakan air. Kolakan air 
merupakan pembesaran saluran yang ada 

di tengah saluran sehingga kehilangan 
energinya tidak merata. 

Adapun efisiensi loncatan sangat 

dipengaruhi oleh bilangan froude setelah 
loncatan dimana berkurangnya nilai 
bilangan froude menyebabkan 

peningkatan efisiensi loncatan dengan 
kata lain pada perubahan aliran dari 
kondisi kritis menuju ke sub kritis 

menyebabkan peningkatan efisiensi 
loncatan yang terjadi. 

4.1. Energi Spesifik 
Energi yang terkandung di dalam 

saluran terbuka terdiri dari tiga bentuk 
yaitu energi kinetik, energi tekanan dan 
energi elevasi di atas garis. 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Energi Spesifik 

Tinggi Bendung V2 (cm2) Y2 (cm) E (cm) 

15 0,64 1,22 3,227 

20 0,62 1,28 3,164 

25 0,58 1,34 2,988 

30 0,56 1,42 2,957 

35 0,48 2,16 3,289 

Rata-rata - 1,5 - 

Keterangan : 
V2 : Kecepatan rata-rata setelah loncatan 
Y2 : Kedalaman rata-rata air setelah loncatan 

E : Energi spesifik 
Dari Tabel 4. di atas dapat 

dijelaskan bahwa semakin rendah ukuran 

ketinggian bendung maka energi yang 
dihasilkan semakin besar. Kecepatan 
aliran lebih kecil dari kecepatan kritis 

untuk suatu debit tertentu, dan oleh 
karenanya aliran disebut aliran subkritis. 
Dengan semua hasil perhitungan dapat 

disimpulkan bahwa semakin rendah 
ukuran ketinggian bendung maka nilai 
energi spesifiknya semakin besar. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Chow bahwa 
bila debit berubah, energi spesifiknya 

akan berubah pula. 
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Gambar 4. Lengkung energi spesifik dari kedalaman 

rata-rata aliran hasil pengukuran 
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Dari gambar 4 diatas, kedalaman 
rata-rata aliran dari 5 perlakuan tinggi 

bendung sebesar 1,5cm, dimana kondisi 
tersebut aliran disaluran berada pada 
kondisi sub kritis. Berdasarkan bilangan 

froude yang diperoleh kurang dari 1.  
Lengkung energi spesifik yang 

diperlihatkan menggambarkan bahwa 

debit aliran pada kondisi sub kritis lebih 
besar dari kondisi kritis dan super kritis. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan 
dan pembahasan terbatas pada ruang 
lingkup penelitian ini maka dapat 

disimpulkan : 
1. Bilngan Froude menentukan rasio 

aliran, apakah aliran dalam keadaan 

kritis, sub kritis atau super kritis. 
2. Semakin tinggi ukuran bendung maka 

energi yang dihasilkan semakin 

rendah. Semakin rendah ukuran 
bendung maka semakin tinggi energi 
yang dihasilkan. 

3. Besar kehilangan energi pada 
loncatan air sangat ditentukan oleh 
perbedaan energi spesifik kedalaman 

awal sebelum loncatan dengan 
kedalaman setelah loncatan. 

4. Besar kehilangan energi pada 
loncatan air sangat ditentukan oleh 
perbedaan energi spesifik kedalaman 

awal sebelum loncatan dengan 
kedalaman setelah loncatan. 

5. Semakin rendah ukuran ketinggian 

bendung maka nilai debitnya semakin 
tinggi. Semakin tinggi ukuran 
ketinggian bendung maka nilai 

debitnya semakin rendah. 
 

Saran 

 Dalam melakukan pengambilan 
data sering dijumpai mengukur secara 

tidak tepat, karena obyek yang diukur 
selalu berubah-ubah. Oleh karena itu 

pengujian akan memberikan hasil yang 
lebih teliti bila menggunakan alat dengan 
ketelitian tinggi. 
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