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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan teknologi pada beberapa penelitian dan proyek bangunan air 

tidak terlepas dari peran serta laboratorium fisik hidraulika. Pada penelitian seperti 

bangunan pembangkit listrik tenaga air, mikro hidrologi, spillway pada bendungan, 

irigasi dan drainase perkotaan dibutuhkan pemodelan hidraulik di laboratorium 

untuk memprediksi aliran dan fenomena hidraulik yang akan terjadi pada saluran 

terbuka. 

Penelitian laboratorium untuk aliran pada saluran terbuka dapat mengungkap 

banyak fenomena hidraulika yang terjadi, seperti perubahan tipe aliran yang 

diakibatkan oleh perubahan kemiringan, perubahan kedalaman saluran ataupun 

penambahan bangunan air. Profil muka aliran pada aliran berubah lambat laun akan 

lebih tergambarkan pada penelitian saluran terbuka.  

Flume saluran terbuka merupakan salah satu contoh penelitian yang dilakukan 

dalam laboratorium. Flume merupakan penelitian yang paling sederhana namun 

mampu menggambarkan fenomena aliran sehingga dapat berkontribusi pada 

pengembangan ilmu.   

Sebelum membuat desain flume saluran terbuka di laboratorium, perlu dibuat 

model hidraulika 1 dimensi dengan analisis numerik agar didapatkan gambaran 

mengenai dimensi flume, profil aliran dan dimensi bangunan air. Pada penelitian 

ini akan dibuat analisis aliran berubah lambat laun di model flume saluran terbuka 

menggunakan model HEC-RAS.  

Analisis model menggunakan program sudah banyak sekali dilakukan guna 

untuk mempermudah melakukan analisis pada saluran aliran terbuka alami maupun 

buatan. Salah satu program yang sering digunakan adalah HEC-RAS, aplikasi 

tersebut membantu untuk menganalisis sifat hidrolik dari suatu aliran saluran 

terbuka.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari analisis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil muka aliran lambat laun pada analisis pemodelan 

menggunakan software HEC-RAS? 

2. Bagaimana perubahan tinggi muka air pada saluran terbuka setelah 

penambahan bangunan air menggunakan software HEC-RAS? 

3. Apakah terdapat perbedaan profil muka aliran dan tinggi muka air hari hasil 

analisis yang didapatkan antara hasil analisis program HEC-RAS dengan 

hasil analisis model fisik dari penelitian sebelumnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model numerik hidraulika 1 dimensi 

pada software HEC-RAS untuk melihat perbandingan hasil analisis antara 

pengujian menggunakan software dengan pengujian menggunakan model fisik 

pada laboratorium. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ada pun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui cara analisis saluran terbuka aliran lambat laun 1 dimensi untuk 

menentukan profil muka air dan perubahan tinggi muka air setelah 

pembendungan pada aliran saluran terbuka dari hasil analisis HEC-RAS; 

2. Mendapatkan perbandingan hasil analisis berupa profil muka aliran dan 

perubahan tinggi muka air yang didapatkan dari pengujian menggunakan 

software HEC-RAS dengan pengujian menggunakan; 

3. Menjadi salah satu referensi mahasiswa teknik sipil ITENAS dalam 

melakukan praktikum hidraulika. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mendapatkan pembahasan yang optimal maka penelitian ini membatasi 

ruang lingkup yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: 
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1. Aliran saluran terbuka dengan pemodelan menggunakan flume berbentuk 

persegi dengan skala dimensi saluran flume dari penelitian jurnal Studi 

Ekperimental Aliran Berubah Beraturan Pada Saluran Terbuka Bentuk 

Prismatis (Hareseno; Jonas, 2017), 

2. bangunan air berupa ambang lebar dengan 2 ketinggian yaitu 5 cm dan 10 

cm; bangunan bendung mercu ogee dengan tinggi 10 cm, 

3. data debit aliran, kemiringan saluran, dan koefisien kekasaran manning 

yang diambil dari jurnal Studi Ekperimental Aliran Berubah Beraturan Pada 

Saluran Terbuka Bentuk Prismatis (Hareseno; Jonas, 2017) 

4. buku manual pemodelan aliran 1-Dimensi pada aplikasi HEC-RAS. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dipakai di tugas akhir ini terdiri atas lima (5) bab. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan; 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat pengertian, teori-teori, dan bahan-bahan lain yang diperoleh 

dari sumber pustaka yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir; 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian bahan, variable, parameter, model, dan prosedur 

penelitian; 

4. BAB IV PENGOLAHAN dan ANALISA DATA  

Bab ini berisi tahapan pengujian model dan analisis aliran lambat laun pada 

aplikasi HEC-RAS; 

5. BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran pengujian aliran lambat laun berupa 

energi spesifik, tipe aliran dan profil muka air; 

 

 




