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Saluran Primer Jetu Timur merupakan sebuah saluran suplai utama irigasi yang mengambil air bakunya 

berasal dari bendungan Delingan, pada saat ini banyak sekali pemukiman-pemukiman baru di sekitar 

kanan kiri saluran tersebut bahkan pada perkembangan pada satu dasa warsa terakhir berkembang juga 

daerah-daerah industri di sekitarnnya sehingga sistim irigasi yang telah dibuat dengan biaya tinggi 

menjadi kurang efektif dikarenakan perkembangan pemukiman dan industri yang sangat pesat, disamping 

memang sudah cukup umur Pada perkembangan saat ini daerah irigasi yang telah dibuat dengan biaya 

tinggi menjadi kurang efektif dikarenakan perkembangan pemukiman dan industri yang sangat pesat, 

disamping memang sudah cukup tuanya umur daerah irigasi tersebut. Hal tersebut akan sangat 

berpengaruh terhadap efektifitas sistem irigasi yang telah ada terutama terhadap kestabilan saluran yang 

berupa endapan sedimen ataupun gerusan dasar saluran. Penelitian ini bertujuan secara khusus mencoba 

meneliti kestabilan Saluran Primer Jetu Timur yang memang terdapat ditengah-tengah pemukiman dan 

perkotaan.  

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil data primer dari lapangan ini dengan mengambil data 

langsung dari saluran berupa data primer yaitu debit, lebar dan kedalaman saluran, kemiringan saluran, 

contoh sedimen dasar maupun melayang sampai dengan konsentrasi sedimennya dan didukung data 

sekunder berupa gambar purna laksana dan data saluran. Hasil dari kedua data tersebut dianalisis 

efektifitas berupa kestabilan salurannya baik itu dari segi ketahanan terhadap gerusan saluran maupun 

besaran sedimen jika terdapat konsentrasi sedimen di saluran tersebut. Untuk menganalisa kestabilitasan 

saluran terhadap tranport sedimen dasar menggunakan metode perhitungan dari rumus Kalinske, MPM 

(Mayer, Peter Muller) serta persamaan, Einstein dan Brook untuk angkutan sedimen melayangnya. 

Hasil pengujian dan berdasarkan hasil analisis perhitungan secara umum saluran cenderung tidak stabil, 

yaitu menurut teori dari Kalinske dan Peter Meyer Muller saluran ruas saluran primer Jetu Timiur relatif 

terjadi sedimentasi. Demikian juga hasil dari analisis perhitungan angkutan sedimen melayang 

berdasarkan teori dari  Einstein dan Brooks saluran Primer ruas Jetu Timur relatif kestabilannya 

cenderung terjadi sedimentasi. Hal tersebut didukung juga dari hasil pengamatan langsung di lapangan 

pada saluran Primer Jetu Timur ini yang merupakan saluran oncoran dari Bendungan Delingan banyak 

terdapat konsentrasi-konsentrasi endapan pada titik-titik tertentu. 

 

Kata Kunci: Stabilitas saluran, Sedimen melayang, Sedimen dasar. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai sebuah negara agraris 

sudah barang tentu mempunyai sebuah 

program pembangunan dalam rangka 

mendukung pemantapan ketahanan pangan 

nasional. Hal tersebut sangatlah berkaitan 

dengan industri pertanian yang efektif dan 

efisien dan sangatlah  wajar mengingat 

sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani (berdasarkan 

laporan bulanan BPS Bulan Februari 2014 

“Data Sosial Ekonomi” edisi 45 sektor 

pertanian mendominasi sebesar 40,5 % dari 

sektor lapangan usaha lainnya di Indonesia).  

Untuk mendukung sektor pertanian ini salah 

satu langkahnya adalah perlu adanya 

eksploitasi yang efektif dan efisien yang 

bertujuan agar supaya tingkat pelayanan 

jaringan dan umur pelayanan jaringan irigasi 

dapat bisa bertahan lebih lama. Secara umum 

kondisi jaringan daerah irigasi Delingan yang 

dari tahun ke tahun semakin memburuk yang 
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disebabkan oleh cepatnya perkembangan 

wilayah kota dan diperparah oleh perubahan 

tata guna lahan yang seharusnya untuk 

pertanian banyak diubah menjadi lahan 

industri dan kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam hidup yang bersih dan sehat. Hal 

tersebut dikhawatirkan akan mengurangi 

tingkat pelayanan maupun umur pelayanan 

yang telah direncanakan.  

Dalam mendukung sektor pertanian ini 

penulis mencoba melakukan sebuah kajian 

tentang stabilitas saluran terhadap endapan di 

lapangan yang mengambil lokasi di Saluran 

Primer Jetu Timur pada Sistem Irigasi 

Daerah Irigasi Delingan yang pada saat ini 

telah mengalami banyak sekali perubahan 

terutama akibat perkembangan industri dan 

perumahan penduduk yang sangat cepat. 

Saat ini sangat dibutuhkan sebuah kajian 

studi yang efektif dan efisien yang bisa 

digunakan sebagai sebuah rekomendasi 

kegiatan eksploitasi serta pemeliharaan agar 

supaya tingkat pelayanan jaringan dan umur 

pelayanan jaringan irigasi dapat bertahan 

lebih lama. Meskipun pada dasarnya selama 

ini juga telah disediakan dana untuk 

melakukan kegiatan operasi dan 

pemeliharaan tetapi nilainya masih jauh dari 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu kondisi 

jaringan irigasi yang telah direhabilitasi / 

dibangun selama ini dari tahun ke tahun 

semakin memburuk dan dikhawatirkan akan 

mengurangi tingkat pelayanan ataupun umur 

pelayanan yang telah direncanakan. 

Maka sebelum keadaan sistem irigasi Daerah 

Irigasi Delingan semakin memburuk, maka 

diperlukan sebuah kajian studi yang 

mempelajari kondisi permasalahan 

sesungguhnya yang terjadi di lapangan serta 

memberikan saran-saran solusi agar 

permasalahan tersebut dapat ditanggulangi 

dan diselesaikan.  

 

CARA PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada satu ruas saluran 

primer dari sekian banyak ruas-ruas saluran 

yang ada pada sistem irigasi untuk Daerah 

Irigasi Delingan, yaitu Saluran Primer Jetu 

Timur dengan pertimbangan lokasi yang 

terkepung dengan pemukiman penduduk 

maupun perkembangan kota. 

Analisa data dilakukan dengan pengumpulan 

data primer seperti panjang saluran, 

kemiringan saluran, sampel material serta 

kondisi nyata saluran, data sekunder seperti 

gambar purna, besar debit rencana dan 

kemiringan rencana. Untuk data primer 

dilakukan uji laboratorium sehingga didapat 

analisa saringan, grafik gradasi serta berat 

jenis. Data primer dan data sekunder 

dilakukan pengolahan data.  

Pada tahap selanjutnya dari dua data primer 

dan sekunder tersebut dianalisis dengan 

mendasarkan teori dasar kestabilan 

saluran.Langkah pertama yaitu dengan 

menganggap ada 4 (empat) buah ruas saluran 

yang akan diuji kestabilannya dengan 

menentukan 5 buah titik sebagai stasiun uji 

materialnya, adapun masing-masing ruas 

tersebut dapat dijabarkan dan dijelaskan pada 

penjelasan berikut, yaitu, 

1. Ruas pertama R-1, terletak antara titik 

awal / hulu ( Besar angkutan sedimen 

totalnya sebesar T-1)dengan titik antara1 ( 

besar angkutan sedimen totalnya sebesar 

T-2). 

2. Ruas kedua R-2, terletak antara titik 

antara 1 ( dengan besar total angkutan 

sedimennya sebesar T-2) sampai dengan 

titik tengah ( dengan besar total angkutan 

sedimennya sebesar T-3 ). 

3. Ruas ketiga R-3, terletak antara titik 

tengah ( dengan besar total angkutan 

sedimennya sebesar T-3) sampai dengan 

titik antara 2 ( dengan besar total 

angkutan sedimennya sebesar T-4 ). 

4. Ruas keempat R-4, terletak antara titik 

antara 2 ( dengan besar total angkutan 

sedimennya sebesar T-4) sampai dengan 

titik akhir / hilir ( dengan besar total 

angkutan sedimennya sebesar T-5 ). 

Kemudian sesuaikan dengan tabel kestabilan 

aliran / proses sedimen untuk contoh 

misalnya ruas satu atau R-1, lihat pada Tabel 

1 
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Tabel 1. Contoh tabel kesatabilitasan saluran 

pada ruas 1 

Perbandingan 

Nilai T 

Proses 

Sedimen Stabilitas 

saluran 

T-1 = T-2 

T-1 ˂ T-2 

 

T-1 ˃ T-2 

Seimbang 

Erosi 

 

Pengendapan 

Stabil 

Tidak 

stabil / 

Degradasi 

Tidak 

stabil /  

Agradasi 

 

Analisis perhitungan dibagi menjadi 2 

perlakuan yaitu analisis stabiliatas saluran 

sekunder terhadap bahaya endapan sedimen 

maupun terhadap gerusan dasar saluran 

dengan mendasarkan pada data riel di 

lapangan sebagai perlakuan 1. Perlakuan 2 

merupakan analisis stabilitas saluran 

sekunder terhadap bahaya endapan sedimen 

maupun terhadap gerusan dasar saluran 

dengan mendasarkan pada data geometris 

saluran, debit saluran yang diambil dari 

gambar purna laksana serta data sedimen riel 

di lapangan. 

Hasil akhir merupakan perbandingan antara 

analisa perhitungan dengan perlakuan 1 dan 

metode perhitungan perlakuan 2 sehingga 

dapat dibuat suatu kesimpulan serta dapat 

memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

A. Analisis Stabilitas Saluran Dengan 

Perlakuan 1. 

Berikut ini merupakan data awal sedimen 

pada perlakuan 1 seperti pada tabel 1.  
Tabel 2. Data-data sedimen dasar dan sedimen 

melayang pada perhitungan perlakuan 1 

 

Analisis perhitungan ini menghitung besar 

sedimen dasar / Bad Load dengan teori 

persamaan dari Kalinske, Mayer Peter dan 

Muller, Einstein serta Frijilink dengan 

persamaan sebagai berikut : 

 persamaan Kalinske 

  

    
  

 (
  
 
)
            (

  

 
)     

dimana : 

   = Volume angkutan dasar. 

   = Kecepatan geser. 

   = Diameter media partikel. 

   = Tegangan geser kritis 

  = Tegangan geser dasar. 

Kalinske dalam mencari nilai tegangan geser 

dasar   dan tegangan geser 

kritis  menggunakan  bantuan grafik S3 atau 

grafik Shields / grafik 1 berikut ini, 

 

 
Grafik 1 Grafik untuk mencari tegangan geser. 

Kemudian dari perbandingan nilai tegangan 

geser kritis dengan tegangan geser dasar akan 

diketahui nilai volume angkutan dasarnya 

dengan membaca Grafik 2. Berikut, 

  
Grafik 2. Grafik persamaan Kalinske untuk 

sedimen dasar. 
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 Persamaan Mayer Peter & Muller 

 

Dimana : 

  
  

 
 

 

 
 = factor koreksi berkaitan dengan 

tampang saluran. 

(
  

  
)
   

     : ripple factor. 

  R = Jari-jari hidraulik, R ≈ h,   bila 

h (kedalaman saluran ) < 5%  × 

b (lebar saluran). 

I  = slope/kemiringan dasar 

saluran. 

     = diameter rata-rata butiran. 

    = berat jenis air (t/m
3
). 

    = berat jenis sedimen (t/m
3
). 

g  = percepatan gravitasi (m/s
2
). 

  
   = berat sedimen padat dalam air 

persatuan lebar persatuan waktu 

(T/m.s). 

 
Grafik 3. Grafik S2 untuk mencari nilai ripple 

factor 

 

Adapun teori-teori tentang persamaan 

angkutan sedimen melayang atau suspended 

load ini disampaikan oleh beberapa ahli yaitu 

: 

 Teori Persamaan Einstein (1950) 

 

          
     [         (

      

 
)       ] 

 

 

 

 

Dimana : 

    = angkutan sedimen melayang 

(lb/s/ft) 

  
   = kecepatan geser (ft/s) 

    = konsentrasi sedimen (   ⁄ ) 

     ; dengan        

     = diameter lolos saringan 65 %. 

D  =kedalaman aliran (in) 

∆   = rapat massa relatif 

      = nilai integral 1 dan 2 yang 

tergantung dari kedalam Z dan faktor 

koreksi    
  

 
 untuk mencari nilai 

integral 1 dan 2 bisa menggunakan 

grafik 6 .dan grafik 7. 

Adapun untuk menentukan besar rapat massa 

relative ∆ bisa dengan menggunakan grafik 4 

tentang hubungan  grafik     vs
  

 
 berikut ini, 

 

Grafik 4 Grafik Hubungan antara   vs
  

 
 untuk 

sedimen melayang. 

 

 
Grafik 5. Grafik Hubungan antara I1 dan A untuk 

berbagai nilai Z. 
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Grafik 6. Grafik Hubungan antara I2 dan A untuk 

berbagai nilai Z. 

 Teori Persamaan Brooks (1963) 

Persamaan untuk sedimen melayang yang 

diturunkan oleh Brook seperti yang di 

jabarkan berikut ini, 

qs = q.Cmd 

Dimana: 

qs  = Berat sedimen per satuan waktu & 

lebar. 

Q = Debit air per satuan lebar 

Cmd = Konsentrasi sedimen referensi pada 

y =1/2.D 

 
Grafik 7. Grafik Hubungan antara nilai Z dan Z1 

 

 

Grafik 8. Grafik fungsi angkutan sedimen 

menurut Brooks. 

Kemudian sesuai dengan langkah kerja 

penelian dibuatlah spreed sheet dari excell 

untuk melakuakan perhitungan dengan 

memasukan semua nilai / parameter baik 

yang diperoleh dari lapangan maupun dari 

hasil uji laboratorium dengan hasil seperti 

pada Tabel. 3 berikut. 

Tabel 3. Analisis sedimen total (total load) 

dan stabililtas saluran Primer Jetu Timur DI. 

Delingan untuk kondisi perlakuan 1 

 

Dari hasil simulasi tersebut terlihat bahwa 

nilai perhitungan menunjukan angka positif 

semua yang berarti saluran Primer Jetu 

Timur untuk perlakuan 1 memang 

menghasilkan instabilitas TI 

 

Kemudian sesuai dengan langkah kerja 

penelian dibuatlah spreed sheet dari excell 

untuk melakuakan perhitungan dengan 

memasukan semua nilai / parameter baik 

yang diperoleh dari lapangan maupun dari 

hasil uji laboratorium dengan hasil seperti 

pada Tabel. 5 berikut. 
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Tabel 5. Analisis sedimen total dan stabilitas  

saluran Primer Jetu Timur DI. Delingan 

untuk kondisi perlakuan 2. 

 

 

ANALISA PERBANDINGAN 

Untuk proses perbandingan antara dua 

metode perhitungan ini langkah pertama 

adalah membuat tabel hasil perhitungan 

selisih total angkutan sedimen antar stasiun 

dengan metode perhitungan perlakuan 1 

dengan tabel metode perhitungan selisih total 

angkutan sedimen antar stasiun dengan 

metode perhitungan perlakuan 2. Dari tabel 

tersebut kemudian dibuatkan tabel tren 

perhitungannya dibawahnya sehingga akan 

terlihat tren besar total angkutan sedimennya 

seperti tercantum dalam tabel 5. 

Tabel 5. Analisis selisih sedimen total (Total 

Load) dan tren stabilitas Saluran Sekunder 

Daerah Irigasi Delingan untuk kondisi 

perlakuan 1 dan 2. 

 
 

Kemudian untuk mempermudah 

pembacaannya maka perlu dibuatkan grafik 

baik itu grafik selisih perhitungan analisis 

antar stasiun dengan perlakuan 1 maupun 

perlakuan 2 yang kemudian dari kedua grafik 

tersebut kemudian dipadukan. 

 

 
Grafik 9. Grafik hasil perhitungan akhir 

pada masing-masing teori dengan kondisi 

perlakuan 1. 

 

 

 
Grafik 10. Grafik hasil perhitungan akhir 

pada masing-masing teori dengan kondisi 

perlakuan 2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Mendasarkan analisis pada data eksisting 

riel di  lapangan baik itu geometris 

saluran maupun data sedimennya 

menunjukan bahwa kecenderungan 

adanya ketidakstabilan saluran yang 

diakibatkan oleh endapan.  

2. Mendasarkan analisis pada data geometris 

sesuai gambar purna laksana dan data 

sedimenmya eksisting riel di lapangan 

menunjukan kecenderungan adanya 

ketidakstabilan saluran yang diakibatkan 

oleh endapan. 

3. Setelah membandingkan hasil analisis 

perhitungan dengan kedua perlakuan 

metode perhitungan di atas ternyata 

perubahan geometris saluran mempunyai 

pengaruh terhadap kestabilan saluran hal 

ini dapat dilihat dari besar perbedaan 

debit ataupun geometrik saluran pada data 

awal dan perubahan besaran selisih 

angkutan sedimen antar stasiun meskipun 

memiliki tren yang sama.  
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Saran 

Adapun saran-saran yang bisa penulis 

berikan  dalam penelitian ini ada beberapa 

poin antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperpanjang masa  guna sistem 

irigasi tetaplah harus dilakukan 

pemeliharaan berkala saluran tersebut 

mengingat lokasi saluran yang berada di 

tengah daerah perkotraan / pemukiman 

penduduk. 

2. Untuk mengurangi tingkat kesalahan 

dalam perhitungan analisis dikarenakan 

terbatasnya kemampuan fisik manusia, 

maka penulis menyarankan untuk dapat 

dibuat sebuah software yang bisa 

mengubah sebuah grafik ke dalam sebuah 

program komputer. 

3. Khusus untuk analisis perhitungan 

sedimen melayang dapat penulis sarankan 

agar grafik-grafik yang ada yang 

mendasarkan pada perhitungan dengan 

satuan imperial / Inggris agar dapat 

digantikan grafik-grafik dengan dasar 

perhitungan satuan standar internasional 

(SI) sehingga dalam sebuah perhitungan 

besar total sedimen tidak terjadi dua buah 

analisis perhitungan dengan dua buah 

satuan yang berbeda yang akan 

mengurangi tingkat keakurasian 

perhitungan. 

4. Perlunya sebuah usaha penelitian baru 

yang disepakati sebagai sebuah 

perhitungan nilai angkutan sedimen yang 

bisa mendekati nilai angkutan sedimen 

riel di lapangan, mengingat dari beberapa 

teori nilai angkutan sedimen ternyata 

tidak menghasilkan jumlah nilai angkutan 

sedimen yang sama. 
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