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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

diperoleh beberapa hasil antara lain sebagai berikut: 

1. Volume gerusan pada pemodelan fisik terhitung sebesar 810,467 m3 pada prototype.  

Sedangkan pada pemodelan numerik terhitung gerusan sebesar 655,7125 m3.  

Kesalahan relatif dihitung dengan absolute error dengan hasil sebesar 13,01 %. 

2. Pola gerusan yang terjadi pada pemodelan fisik menggunakan debit terpilih (Q 25 

tahun) terletak pada hilir bendung pada elevasi +737,650.  Gerusan terjadi 

memanjang setelah peredam energi, dan pada sebelah kanan memanjang ke arah 

hilir.  Dengan debit yang sama, pada model numerik terjadi gerusan dengan elevasi 

+739,048.  Gerusan pada model numerik terjadi pada bagian kiri setelah peredam 

energi, dan melebar pada sebelah kanan setelah bangunan pelimpah kantong lumpur.  

Pada model numerik juga terjadi gerusan yang luas pada hilir sungai model. 

3. Karena dari pemodelan numerik pada Q 100 tahun masih terdapat gerusan pada hilir 

bendung sedalam 0,5 m, maka perlu dilakukan penanggulangan gerusan.  

Rekomendasi penanggulangan dilakukan dengan memodelkan penambahan 

bronjong pada hilir peredam energi tipe roller bucket dengan slope negative 

sepanjang 4 m.  Hasil simulasi desain rekomendasi yang direncanakan dengan debit 

banjir rancangan Q 100 tahun menghasilkan pola gerusan searah aliran.  Terjadi 

penurunan sebesar 0,07 m pada hilir bendung.  Sedangkan pada hilir sungai model 

terjadi penurunan sebesar 0,1 m pada as dan sedalam 0,3 m pada kanan saluran.   

5.2.  Saran 

Meninjau kondisi dari hasil studi ini maka dapat diberikan beberapa saran antara lain: 

1. Perlunya kajian ulang desain peredam energi pada bendung karena pada pemodelan 

fisik masih terjadi aliran superkritis pada hilir bendung setelah peredam energi type 

roller bucket 

2. Untuk pola gerusan dan kondisi aliran dapat digunakan desain rekomendasi yang 

sudah disimulasikan pada studi ini.  Karena pada desain rekomendasi tersebut hilir 

dari peredam energi ditambahkan perkuatan dengan kemiringan negatif (slope 
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negative) yang lebih efektif dalam mengurangi kecepatan yang melewati bendung 

dan peredam energi sehingga pola gerusan pada hilir bendung tidak terlalu dalam. 

 

 

 


