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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Studi pustaka diperlukan sebagai dasar perencanaan agar terwujud spesifikasi yang 

menjadi acuan dalam perhitungan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Adapun 

metode dan perhitungan yang digunakan bersumber dari berbagai referensi yang terkait 

dengan jenis proyek ini dan didasarkan pada kondisi riil di lapangan, sedangkan 

penerapan metode - metode yang dipakai dikaitkan dengan aspek-aspek yang terdapat 

dalam kreteria desain dalam lingkup pembuatan bangunan pengaman muara Kali 

Silandak. 

Kriteria desain ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan analisis dan 

perencanaan. Kriteria desain ini mencakup aspek hidrolika, aspek hidro – oseanografi, 

aspek penanganan sungai,  aspek penanganan pantai. 

 

2.2 ASPEK HIDROLIKA 

Analisa pada aspek hidrolika ini meliputi analisa profil muka air sungai, profil muka 

air rencana, debit banjir pada muara Kali Silandak. Perencanaan penampang melintang 

diperlukan untuk mendapatkan penampang yang ideal dan efisien dalam penggunaan 

lahan serta dapat mengalirkan debit air agar tidak sampai meluap ke daerah yang akan 

dikeringkan. Perhitungan dimensi penampang menggunakan rumus berikut  : 

1. Rumus Manning 

 Kecepatan aliran : 

V = dtkmIR
n

/**1 2/13/2⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  ............................................................( 2.1 ) 

(dalam  Suripin, 2004) 

2. Perhitungan debit air 

Q = A * V  ......................................................................................( 2.2 ) 

R = 
P
A    ...........................................................................................( 2.3 ) 
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Q = 2/13/2 **1* IR
n

A ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ..................................................................( 2.4 ) 

(dalam Suripin, 2004) 

dimana : 

Q  = Debit aliran ( m3/dtk )  

P  = Keliling penampang basah ( m ) 

A  = Luas penampang basah ( m2 ) 

R  = Jari – jari hidrolis ( m ) 

I  = Kemiringan saluran  

n  = Kekasaran Manning  

 

2.2.1 Evaluasi Penampang Eksisting 

Untuk mengevaluasi penampang eksisting digunakan metode Passing Capacity, yaitu 

menghitung debit banjir rencana dengan memperhatikan keadaan sungai juga tinggi 

muka air dan menggunakan data penampang sungai yang ada. Rumus yang digunakan 

yaitu : 

a. Penampang Tunggal  

Q = A x V   …………………………........................................................( 2.5 ) 

P
AR =

        …………………..…………………………...............................( 2.6 ) 
2/13/2 **1 iR

n
V =

…..…………………………………...............................( 2.7 ) 

(dalam Suripin, 2004) 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Saluran penampang tunggal 
 

 

b. Penampang Ganda 

( )21231 2
1 mHBHAA +×==  ……………………....................( 2.8 ) 

( )2
211 1 mHBPP +×+== ……………………....................( 2.9 ) 

H 

B 
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1

1
31 P

ARR ==  ……………………............................................( 2.10 ) 

2
1

3
2

1
31

1 IR
n

VV ××==   …………………….............................( 2.11 ) 

1131 VAQQ ×==   …………………….....................................( 2.12 ) 

( ) ( )2221212 2
1 mHBHmHBHA +×++×= ………………....( 2.13 ) 

( )2
122 12 mHBP +×+=    ……………………......................( 2.14 )  

2

2
2 P

A
R =   ……………………...................................................( 2.15 ) 
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Gambar 2.2. Saluran penampang ganda 
 
 

dimana : 

V  =  kecepatan rencana (m/dtk). 

n =  koefisien kekasaran Manning.  

R  =  jari-jari hidrolis (m). 

i  =  kemiringan saluran. 

A  =  luas penampang basah (m2).  

P  =  keliling basah (m). 

 

 

            …………………….................................( 2.18 ) 

1B  

2B  

3B  

1n  

 

3n  

            …………………….................................( 2.16 ) 

            …………………….................................( 2.17 ) 
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2.2.2 Muka Air Rencana 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung profil muka air rencana, 

antara lain :  

• Metode Tahapan Langsung ( Direct Step Method ) 

• Metode Tahapan Standar ( Standard Step Method ) 

 

a. Metode Tahapan Langsung ( Direct Step Method ) 

Metode tahapan langsung adalah cara yang mudah dan simpel untuk menghitung profil 

muka air pada aliran tidak permanen.  

z1 + y1 + 
g

V
2
12

  = z2 + y2 + 
g

V
2

2
2  + hf   ....................................................( 2.19 ) 

(dalam Suripin, 2004) 

dimana :  

z = Ketinggian dasar saluran dari garis referensi (m) 

h = Kedalaman air dari dasar saluran (m) 

V = Kecepatan rata – rata (m/dtk) 

g = Percepatan gravitasi (m/dtk2) 

hf = Kehilangan energi karena gesekan dasar saluran 

 

 
Gambar 2.3. Definisi untuk perhitungan profil muka air dengan metode tahapan 

langsung 
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Dari gambar 2.3. didapat :  

fh
g

Vyz
g

Vy ++=∆++
22

2
2

2

2
1

1  ................................................................( 2.20 ) 

E1 + So∆X = E2 + Sf∆X  ..........................................................................( 2.21 ) 

Atau :  

∆X = 
fo SS

EE
−
− 12 .........................................................................................( 2.22 ) 

Dimana :  

2
21 ff

f

SS
S

+
=   ....................................................................................( 2.23 ) 

3/22

22

RA
nQS f =  ( Manning ) ...................................................................( 2.24 ) 

RAC
QS f 22

2

=  ( Chezy ) ........................................................................( 2.25 ) 

(dalam Suripin, 2004) 

Prosedur perhitungannya dimulai dengan kedalaman yang diketahui, h1, yang diperoleh 

dari hubungan kedalaman debit (discharge rating curve). Ambil (asumsikan) kedalaman 

berikutnya h2, baik di hulu atau di hilirnya tergantung pada jenis aliran subkritis atau 

superkritis, dan hitung jarak ∆x antara kedua kedalaman tersebut dengan persamaan     

(2.22). Disarankan untuk mengambil harga h2 sedekat mungkin dengan h1, sehingga harga 

∆x yang diperoleh tidak terlalu jauh untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 

b. Metode Tahapan Standar ( Standard Step Method ) 

Metode ini dikembangkan dari persamaan energi total dari aliran pada saluran 

terbuka (persamaan 2.19). Dari persamaan tersebut, selanjutnya dapat dituliskan 

persamaan sebagai berikut : 

z1 + y1 + 
g

V
2
12

  = z2 + y2 + 
g

V
2

2
2  + hf 

E1 = E2 + hf.............................................................................................( 2.26 ) 

          (dalam Suripin, 2004) 

Cara perhitungannya dimulai dengan mengetahui tinggi energi total di titik kontrol E1, 

dimana kedalaman air, h1, dan ketinggian dasar saluran dari titik referensi z1 diketahui. 

Selanjutnya tentukan jarak dari titik kontrol ke hulu atau ke hilir ( tergantung letak titik 
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kontrol ) sepanjang ∆x. Parameter sebelah kanan yang dapat langsung dihitung adalah z2 

= z1 + ∆z, dimana ∆z adalah perkalian antara kemiringan dasar saluran dan selisih jarak 

kedua titik yang akan dihitung ( ∆z = So∆x ). Tiga parameter lainnya merupakan fungsi 

kedalaman air h2, sehingga dengan mengasumsikan kedalaman air di titik ( 2 ), tinggi 

energi di titik ( 2 ) dapat dihitung. Jika persamaan 2.26 belum dipenuhi, maka dicoba 

dengan harga h2 baru hingga persamaan 2.26 terpenuhi. Sampai disini, maka kita telah 

menyelesaikan satu tahap perhitungan. Cara ini diulangi dengan titik – titik selanjutnya. 

 

2.2.3 Kekasaran Dasar 

Berdasarkan rumus diatas diketahui bahwa kapasitas penampang dipengaruhi oleh 

kekasaran penampang. Hal ini dapat dilihat dari koefisien bentuk kekasaran penampang 

yang telah ditetapkan oleh Manning seperti terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1. Koefisien kekasaran Manning 

Tipe saluran dan jenis bahan 
Harga n 

Minimum Normal Maksimum 

Saluran alam 
 Bersih lurus 
 Bersih, berkelok-kelok 
 Banyak tanaman pengganggu 
 Dataran banjir berumput pendek 

– tinggi 
 Saluran di belukar 

 
0,025 
0,033 
0,050 

 
0,025 

 
0,035 

 
0,030 
0,040 
0,070 

 
0,030 

 
0,050 

 
0,033 
0,045 
0,080 

 
0,035 

 
0,070 

 
2.2.4 Permodelan Dengan HEC-RAS 

Progam HEC RAS merupakan paket program dari ASCE (American Society of Civil 

Engineers). Paket program ini memakai cara langkah standar sebagai dasar 

perhitungannya. Secara umum HEC-RAS dapat dipakai untuk menghitung aliran steady, 

berubah perlahan dengan penampang saluran prismatik atau non-prismatik, baik untuk aliran 

sub-kritis maupun super-kritis, dan aliran non-steady.  

Paket program ini untuk menghitung profil muka air di sepanjang ruas sungai. Data 

masukan untuk program ini adalah data cross-section di sepanjang sungai, profil memanjang 

sungai, parameter hidrolika sungai (kekasaran dasar dan tebing sungai), parameter bangunan 

sungai, debit aliran (debit rencana), dan tinggi muka air di muara.  



 

 

12

2.3 ASPEK HIDRO - OSEANOGRAFI 

2.3.1 Gelombang 

 Gelombang merupakan faktor penting dalam perencanaan bangunan pantai. 

Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh angin (gelombang angin), gaya tarik matahari 

dan bulan (pasang surut), letusan gunung berapi atau gempa di laut (tsunami), kapal 

bergerak, dan sebagainya. Untuk perencanaan bangunan pantai, yang paling penting dan 

berpengaruh adalah gelombang angin dan gelombang pasang surut. 

 
     Gambar 2.4.  Sket gelombang 

Beberapa parameter gelombang antara lain sebagai berikut :  

1. Tinggi gelombang (H) 

2. Frekuensi gelombang (f) 

3. Periode gelombang (T) 

 

2.3.1.1 Pembangkitan Gelombang 

 Faktor yang paling dominan dalam proses pembangkitan gelombang adalah angin. 

Angin yang berhembus akan memindahkan energinya ke air, kecepatan angin akan 

menimbulkan tegangan pada permukaan laut sehingga permukaan air yang semula 

tenang akan terganggu dan timbul riak gelombang kecil diatas permukaan laut. Tinggi 

dan perioda gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh angin yang meliputi 

kecepatan angin U, lama hembusan angin D, arah angin, dan fetch F. 

 

2.3.1.1.1 Angin 

 Data angin yang digunakan untuk peramalan gelombang adalah data di permukaan 

laut pada lokasi pembangkitan. Data tersebut dapat diperoleh dari pengukuran langsung 

di atas permukaan laut (menggunakan kapal yang sedang berlayar) atau pengukuran di 

darat (di lapangan terbang) di dekat lokasi peramalan yang kemudian dikonversi menjadi 

d 

a 

a 

x 

z 

0 

Dasar, z = -d 

 

 

 

 C 

η 
H 

L 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

−
π

=η
T

t2
L

x2cosa
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data angin laut. Kecepatan angin diukur dengan anemometer, dan biasanya dinyatakan 

dalam knot. Satu knot adalah panjang satu menit garis bujur melalui khatulistiwa yang 

ditempuh dalam satu jam, atau 1 knot = 1,852 km/jam = 0,5 m/dtk. Data angin dicatat 

tiap jam dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Dengan pencatatan angin jam – 

jaman tersebut dapat diketahui angin dengan kecepatan tertentu dan durasinya, kecepatan 

angin maksimum, arah angin dan dapat pula dihitung kecepatan angin rerata harian.. 

Oleh karena itu diperlukan transformasi data angin di atas daratan yang terdekat dengan 

lokasi studi ke data angin di atas permukaan laut. Hubungan antara angin di atas laut dan 

angin di atas daratan terdekat  diberikan oleh persamaan berikut 

 RL = Uw/UL ……………………………………………………………...(2.27)  

                       (dalam Triatmodjo,1999)  

 dimana : 

 UL  = Kecepatan angin yang diukur di darat (m/dtk) 

     Uw = Kecepatan angin di laut (m/dtk)  

     RL = Tabel koreksi hubungan kecepatan angin di darat dan di laut  

 
Gambar 2.5. Hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat 

 
Dari kecepatan angin yang didapat, dicari faktor tegangan angin (wind stress factor) 

dengan persamaan: 

UA = 0,71 U1,23 …………………………………………...................…...(2.28)  

                       (dalam Triatmodjo, 1999) 

dimana U adalah kecepatan angin dalam m/dtk. 

 Data angin yang didapat biasanya diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau 

diagram yang disebut dengan mawar angin (wind rose). Gambar 2.5 adalah contoh 
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mawar angin yang dibuat berdasarkan pengolahan data angin yang tercatat oleh Badan 

Meteorologi dan Geofisika (BMG).  

  

 
         Gambar 2.6. Mawar angin 

 

2.3.1.1.2 Fetch 

 Fetch adalah panjang daerah dimana angin berhembus dengan kecepatan dan arah 

yang konstan. Di dalam peninjauan pembangkitan gelombang di laut, fetch dibatasi oleh 

daratan yang mengelilingi laut. Di daerah pembentukan gelombang, gelombang tidak 

hanya dibangkitkan dalam arah yang sama dengan arah angin tetapi juga dalam berbagai 

sudut terhadap arah angin.  

Feff  = 
∑
∑

α
α

cos
cosXi

 ………………………………………….........……...(2.29)             

          (dalam Triatmodjo, 1999) 

 

 Dengan : 

Feff =  fetch rerata efektif 

 Xi = panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi gelombang ke ujung akhir 

fetch 

 α  = deviasi pada kedua sisi dari arah angin, dengan menggunakan pertambahan 6o 

sampai sudut sebesar 42o pada kedua sisi dari arah angin 
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2.3.1.1.3 Pasang Surut 

 Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya 

gaya tarik benda – benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di 

bumi. (dalam Triatmodjo, 1996). Pengetahuan tentang pasang surut sangat penting dalam 

perencanaan bangunan di daerah pantai. Elevasi muka air tertinggi ( pasang ) dan 

terendah ( surut ) sangat penting untuk merencanakan bangunan – banguna tersebut. 

Secara umum pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan dalam empat tipe yaitu: 

1. Pasang surut harian ganda (semi diural tide)  F ≤ 0,25 

Dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali air surut dengan tinggi yang 

hampir sama dan pasang surut terjadi berurutan secara teratur. Periode pasang surut 

rata – rata adalah 12 jam 24 menit. Pasang surut jenis ini terjadi di selat Malaka 

sampai laut Andaman. 

2. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide)  F ≥ 3,00 

Dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali surut. Periode pasang surut 

adalah 24 jam 50 menit. Pasang surut ini terjadi di perairan selat Karimata. 

3.  Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing semidiurnal)  

0,25 ≤ F ≤ 0,50 

Dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi tinggi dan 

periode berbeda. Pasang surut ini banyak terdapat di perairan Indonesia Timur. 

Gambar 2.7. Contoh perhitungan fetch 
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4. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing diurnal)  

0,50 ≤ F ≤ 3,00 

Pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut, tetapi 

kadang – kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut 

dengan tinggi dan periode yang sangat berbeda. Pasang surut jenis ini terjadi di selat 

Kalimantan  dan pantai utara Jawa Barat. 

 
     Gambar 2.8. Tipe – tipe pasang surut 

 

 Beberapa definisi elevasi muka air yang dapat digunakan sebagai pedoman di 

dalam perencanaan bangunan pantai : 

1. Muka air tinggi ( High Water Level ), muka air tertinggi yang dicapai pada saat air 

pasang dalam satu siklus pasang surut. 

2. Muka air rendah ( Low Water Level ), kedudukan air terendah yang dicapai pada saat 

air surut dalam satu siklus pasang surut. 

3. Muka air tinggi rerata ( Mean High Water Level, MHWL ), adalah rerata dari muka 

air tinggi pada periode tertentu. 

4. Muka air rendah rerata ( Mean Low Water Level, MLWL ), adalah rerata dari muka 

air rendah selama periode tertentu. 

5. Muka air laut rerata ( Mean Sea Level, MSL ), adalah muka air rerata antara muka air 

tinggi rerata dan muka air rendah rerata.  
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6. Muka air tinggi tertinggi ( Highest High Water Level, HHWL ), adalah air tertinggi 

pada periode tertentu. 

7. Air rendah terendah ( Lowest Low Water Level, LLWL ), adalah air terendah pada 

periode tertentu. 

 

2.3.1.1.4 Peramalan Gelombang Di Laut Dalam 

Peramalan gelombang dilakukan dengan menggunakan data angin sebagai pembangkit 

utama gelombang, dan daerah pembentukan gelombang (fetch). Dari data angin dan fetch 

gelombang akan didapatkan jenis, tinggi dan periode gelombang yang ada di daerah 

pantai. Metode yang sering dipakai dalam peramalan gelombang antara lain: 

 

1. Fetch Limited 

a. Tinggi gelombang 
2/12 ..10616,1 FUxH A

−= ………....……………....................….( 2.30 ) 

b. Periode gelombang 

 3/11 )..(10238,6 FUxT A
−= ………….......………................…...( 2.31 ) 

 
c. Lama angin berhembus 

3
1

2

893,0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

AU
Ft …………..................………......................( 2.32 ) 

 

2. Fully Developed 

a. Tinggi gelombang  

 2210482,2 AUxH −= …………..................…….........……...( 2.33 ) 

b. Periode gelombang  

 AUxT 11030,8 −=   …………..................…….........……......( 2.34 ) 

c. Lama angin berhembus  

 AUt 027,2=   ………….......……...............................……...( 2.35 ) 
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dimana :  

Hmo       : tinggi gelombang hasil peramalan ( m ) 

Tmo        :  periode gelombang puncak ( dtk ) 

Feff        :  panjang fetch efektif ( km ) 

UA         : kecepatan angin terkoreksi ( m/dtk ) 

g            :  percepatan gravitasi ( 9,81 m/dtk ) 

t            :  waktu ( jam ) 

 

2.3.1.2 Statistik Gelombang 

 Pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai 

fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dalam waktu yang sangat panjang, sehingga data 

gelombang akan sangat banyak. Mengingat kekompleksan dan besarnya jumlah data 

tersebut, maka gelombang alam dianalisis secara statistik untuk mendapatkan bentuk 

gelombang yang bermanfaat dalam bidang perencanaan dan perancangan. 

 Untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan 

periode gelombang individu (individual wave) yang dapat mewakili suatu spektrum 

gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang representatif. Apabila tinggi 

gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah atau 

sebaliknya, maka akan dapat ditentukan tinggi Hn yang merupakan rerata dari n persen 

gelombang tertinggi. Dengan bentuk seperti itu akan dapat dinyatakan karakteristik 

gelombang alam dalam bentuk gelombang tunggal. Bentuk yang paling banyak 

digunakan adalah H33 atau tinggi rerata dari 33% nilai tertinggi dari pencatatan 

gelombang, yang juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan Hs. Cara yang sama 

juga dapat digunakan untuk periode gelombang. Tetapi biasanya periode signifikan 

didefinisikan sebagai periode rerata untuk sepertiga gelombang tertinggi 

2.3.1.2.1 Gelombang Signifikan 

 Gelombang signifikan dihitung berdasarkan 33% data yang tertinggi dari 

keseluruhan hasil perhitungan  gelombang selama 10 tahun. Gelombang signifikan dapat 

digunakan sebagai masukan perhitungan untuk menghitung tinggi rayapan gelombang 

(wave run up) pada struktur, sehingga dapat ditentukan elevasi puncak bangunan rencana 

yang ada. Cara penghitungan gelombang signifikan (Hs) yaitu H33 atau 1/3 nilai tertinggi 

dari hasil perhitungan gelombang yang telah diurutkan begitu juga dengan periodenya. 
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2.3.1.3 Deformasi Gelombang 

 Gelombang merambat dari laut dalam ke laut dangkal. Selama penjalaran tersebut, 

gelombang mengalami perubahan-perubahan atau disebut deformasi gelombang. 

Deformasi gelombang bisa disebabkan karena variasi kedalaman di perairan dangkal atau 

karena terdapatnya penghalang / rintangan seperti struktur di perairan. 

 

2.3.1.3.1 Gelombang Laut Dalam Ekivalen 

 Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep gelombang laut 

dalam ekivalen yaitu tinggi gelombang di laut dalam jika tidak mengalami refraksi. 

Tinggi gelombang laut dalam ekivalen diberikan dalam persamaan : 

H’0 = K’ Kr H0  .........................................................................( 2.36 )  

         (dalam Triatmodjo, 1999) 

 dimana : 

H’0 = tinggi gelombang laut dalam ekivalen ( m ) 

H0 = tinggi gelombang laut dalam ( m ) 

K’ = koefisien difraksi 

Kr = koefisien refraksi  

   

2.3.1.3.2 Wave Shoaling dan Refraksi 

 Akibat dari pendangkalan (wave shoaling) dan refraksi (berbeloknya gelombang 

akibat perubahan kedalaman) persamaan gelombang laut dalam menjadi : 

H = Ks Kr H0 .............................................................................( 2.37 )  

Ks = 
0

,H
H ............................................................…..............….( 2.38 )  

0H
H  = 

0
,H

H  Kr ...........................................................................( 2.39 )  

0

0,

H
H

 = Kr     sehingga H’0 = Kr H0 ..........................................( 2.40 )  

              (dalam Triatmodjo,  1999) 
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 dimana : 

Ks = Koefisien pendangkalan (Ks bisa didapat langsung dari tabel fungsi d/L   

untuk pertambahan nilai d/L0) 

Kr  = koefisien refraksi 

   = 
α
α

cos
cos 0   

α 0  = sudut antara garis puncak gelombang dengan dasar dimana gelombang 

melintas 

α  = sudut yang sama yang diukur saat garis puncak gelombang melintas kontur 

dasar berikutnya. 

 

2.3.1.3.3 Gelombang pecah 

 Gelombang yang merambat dari dalam laut menuju pantai mengalami perubahan  

bentuk karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Perubahan tersebut ditandai 

dengan puncak gelombang semakin tajam sampai akhirnya pecah pada kedalaman 

tertentu. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan antara 

tinggi dan panjang gelombang. Di laut dalam kemiringan gelombang maksimum dimana 

gelombang mulai tidak stabil diberikan oleh bentuk berikut : 

0

0

L
H  = 

7
1  = 0,142 .....................…………………….................( 2.41 )  

                           (dalam Triatmodjo, 1999) 

 Kedalaman gelombang pecah diberi notasi (db) dan tinggi gelombang pecah Hb. 

Rumus untuk menentukan tinggi dan kedalaman gelombang pecah diberikan dalam 

persaman  berikut ini : 

'
0H

H
 = 3/1

0
'
0 )/(3,3
1

LH
   .....................…………………….....( 2.42 )  

b

b

H
d  = 1,28          (dalam Triatmodjo, 1999)               

 Parameter Hb/H0
’ disebut dengan indek tinggi gelombang pecah. Pada grafik 2.11 

menunjukkan hubungan antara Hb/H0
’ dan Hb/L0

’ untuk berbagai kemiringan dasar laut. 

Sedang grafik 2.12 menunjukkan hubungan antara db/Hb dan Hb/gT2 untuk berbagai 

kemiringan dasar. Grafik 2.3 dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut: 
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b

b

H
d  = 

)/(
1

2gTaHb b−
 .....................……………...........…....( 2.43 )  

dimana a dan b merupakan fungsi kemiringan pantai m dan diberikan oleh persamaan 

berikut: 

a = 43,75 ( 1-e-19m) 

b = 
)1(

56,1
5,19 me−+

 .....................………………........……..…....( 2.44 )  

               (dalam Triatmodjo, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.9. Grafik penentuan tinggi gelombang pecah (Hb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.10. Grafik penentuan kedalaman gelombang pecah (d) 
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2.3.2 Tinggi Muka Air Rencana 

 Tinggi muka air rencana merupakan parameter yang sangat penting dalam 

perencanaan bangunan. Tinggi muka air rencana tersebut biasanya didasarkan pada 

parameter pasang surut, wave set-up, wind set-up   

 

2.3.2.1  Design Water Level  (DWL) 

 Untuk menentukan kedalaman rencana bangunan (ds) maka perlu dipilih suatu 

kondisi muka air yang memberikan gelombang terbesar, atau run-up tertinggi. ds dapat 

dihitung dengan persamaan: 

ds= (HHWL – BL ) + stormsurge / wind set-up + SLR...............................( 2.45 ) 

                         (dalam Triatmodjo, 1992) 

dimana: 

ds  = kedalaman kaki bangunan pantai 

HHWL = highest high water level (muka air pasang tertinggi) 

BL  = bottom level (elevasi dasar pantai di depan bangunan) 

SLR   = sea level rise (kenaikan muka air laut) 

 Yang di maksud dengan sea level rise disini adalah kenaikan muka air yang 

disebabkan oleh perubahan cuaca, misal efek rumah kaca.  

 

2.3.2.2  Wave set-up 

 Gelombang yang datang dari laut menuju pantai menyebabkan fluktuasi muka air 

di daerah pantai terhadap muka air diam. Turunnya muka air dikenal dengan wave set 

down, sedang naiknya muka air laut disebut wave set-up. 

Besar wave set-down di daerah gelombang pecah diberikan oleh persamaan: 

Sb = -
Tg

Hb
2/1

3/2536,0 ...........................................................………....( 2.46 )  

     (dalam Triatmodjo, 1999)   

   dimana : 

Sb = set-down di daerah gelombang pecah (m) 

T = periode gelombang (dtk) 

H0
’ = tinggi gelombang laut dalam ekivalen (m) 

db = kedalaman gelombang pecah (m) 

g = percepatan gravitasi (m/dtk2) 
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 Wave Set-Up di pantai dihitung dengan rumus: 

 Sw = ∆S - Sb ..............……………….…………………………....( 2.47 )  

                  (dalam Triatmodjo, 1999) 

 Jika ∆S = 0,15 db dan dianggap bahwa db = 1,28 H maka: 

 Sw = 0,19 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 282,21

gT
Hb  Hb ..............…….……........................( 2.48 )  

         (dalam Triatmodjo, 1999) 

 

2.3.2.3  Wind set-up 

 Angin dengan kecepatan besar (badai) yang terjadi di atas permukaan laut bisa 

membangkitkan fluktuasi muka air laut yang besar di sepanjang pantai jika badai tersebut 

cukup kuat dan daerah pantai dangkal dan luas. Kenaikan elevasi muka air karena badai 

dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 ∆h = 
2
Fi  

 ∆h = F c 
gd

V
2

2

 ………..........…….…………..............…………....( 2.49 )    

              (dalam Triatmodjo, 1999) 

  dimana : 

∆h = kenaikan elevasi muka air karena badai (m) 

F = panjang fetch (m) 

I = kemiringan muka air 

c = konstanta = 3,5x10-6 

V = kecepatan angin (m/dtk) 

d = kedalaman air (m) 

g = percepatan gravitasi (m/dtk2) 

 

2.3.2.4  Run-up Gelombang 

 Run-Up sangat penting untuk perencanaan bangunan pantai. Nilai run up dapat 

diketahui dari grafik setelah terlebih dahulu menentukan bilangan Irribaren.  

   Ir = 5.0)/( LoH
tgθ  ..........…….……………………….....................................( 2.50 )     

                             (dalam Triatmodjo, 1999) 
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  dimana: 

Ir = bilangan Irribaren  

θ  = sudut kemiringan sisi pemecah gelombang 

H = tinggi gelombang di lokasi bangunan (m) 

Lo = panjang gelombang di laut dalam (m) 

Grafik tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan run down (Rd). 

 

Gambar 2.11 Grafik Run-up gelombang 
 

 Run-up digunakan untuk menentukan elevasi mercu bangunan pantai, sedangkan 

run-down digunakan untuk menghitung stabilitas rip-rap atau revetmen. Besarnya elevasi 

mercu dapat dihitung dengan persamaan: 

   ELmercu   = DWL + Ru + Fb  .....……………………………………… …...( 2.51 )     

                         (dalam Triatmodjo, 1999) 

 dimana: 

ELmercu
  = elevasi mercu bangunan pantai (m) 

Ru  = Run-up gelombang (m) 

Fb  = tinggi jagaan (m) 

DWL   = design water leve (m) 
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2.3.3 Transport Sedimen Pantai 

 Proses dinamis pantai sangat dipengaruhi oleh littoral transport, yang didefinisikan 

sebagai gerak sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus yang 

dibangkitkannya. Transport sedimen ( littoral transport ) pantai dapat diklasifikasikan 

menjadi transport menuju dan meninggalkan pantai ( onshore – offshore transport ) dan 

transport sepanjang pantai ( longshore transport ). Sedimen pantai bisa berasal dari erosi 

garis pantai itu sendiri, dari daratan yang dibawa oleh sungai, dan dari laut dalam yang 

terbawa arus ke daerah pantai.  

 

 
          Gambar 2.12. Longshore Tranport dan Onshore – Offshore Transport 

 

 Dimana rumus - rumus yang bisa dipakai untuk peramalan laju transpor  sedimen 

sejajar pantai ditunjukkan pada persamaan berikut :  

   Qs = KP1
n......…………………….....……………………………….....( 2.52 )     

 P1  = 
8
gρ Hb

2Cb sin αb cos αb.......................................................................( 2.53 ) 

Dimana : 

 Qs : angkutan sedimen sepanjang pantai ( m3/hari ) 

 P1 : komponenfluks energi gelombang sepanjang pantai saat pecah (Nm/dtk/m ) 

 ρ : rapat massa air laut ( kg/m3 ) 

 Hb  : tinggi gelombang pecah ( m ) 

 Cb : cepat rambat gelombang pecah ( m/dtk ) = bgd  

 αb : sudut datang gelombang pecah 

 K, n  : konstanta 

 

   

Garis pantai

Laut

Pantai

Longshore transport
Onshore – 
offshore 
transport 

Breaker Zone 
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2.4 Muara Sungai 

2.4.1 Morfologi Muara Sungai 

 Muara sungai dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yang tergantung pada faktor 

dominan yang mempengaruhinya. Ketiga faktor dominan tersebut adalah gelombang, 

debit sungai, dan pasang surut.  

 

a.  Muara yang didominasi gelombang laut 

 Gelombang besar yang terjadi pada pantai berpasir dapat 

menyebabkan/menimbulkan angkutan (transpor) sedimen (pasir), baik dalam arah tegak 

lurus maupun sejajar/sepanjang pantai. Dari kedua jenis transpor tersebut, transpor 

sedimen sepanjang pantai adalah yang paling dominan. Angkutan sedimen tersebut dapat 

bergerak masuk ke muara sungai dan karena di daerah tersebut kondisi gelombang sudah 

tenang maka sedimen akan mengendap. Banyaknya endapan endapan tergantung pada 

gelombang dan ketersediaan sedimen (pasir) di pantai. Semakin besar gelombang 

semakin besar angkutan sedimen dan semakin banyak sedimen yang mengendap di 

muara.  

 Apabila debit sungai kecil kecepatan arus tidak mampu mengerosi (menggelontor) 

endapan tersebut sehingga muara sungai dapat benar – benar tertutup oleh sedimen. 

Kondisi semacam ini banyak terjadi pada sungai – sungai di pantai selatan Jawa tengah 

dan beberapa sungai kecil di pantai utara Jawa. 

 

                         
Gambar 2.13. Pola sedimentasi muara sungai yang didominasi gelombang 
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b. Muara yang didominasi debit sungai 

 Muara ini terjadi pada sungai dengan debit sepanjang tahun cukup besar yang 

bermuara dilaut dengan gelombang relatif kecil. Sungai tersebut membawa angkutan 

sedimen dari hulu cukup besar. Sedimen yang sampai di muara sungai merupakan 

suspensi dengan diameter partikel sangat kecil, yaitu dalam beberapa mikron.  Pada 

waktu air surut sedimen tersebut akan terdorong ke muara dan menyebar di laut. Selama 

periode sekitar titik balik dimana kecepatan aliran kecil, sebagian suspensi mengendap. 

Saat berikutnya dimana air mulai pasang, kecepatan aliran bertambah besar dan sebagian 

suspensi dari laut masuk kembali ke sungai bertemu sedimen yang berasal dari hulu. 

Selama periode dari titik balik ke air pasang maupun air surut kecepatan aliran 

bertambah sampai mencapai maksimum dan kemudian berkurang lagi. Di alur sungai, 

terutama pada waktu air surut kecepatan aliran besar, sehingga sebagian sedimen yang 

telah diendapkan tererosi kembali. Tetapi didepan muara dimana aliran telah menyebar, 

kecepatan aliran lebih kecil sehingga tidak mampu mengerosi semua sedimen yang telah 

diendapkan. Dengan demikian dalam satu siklus pasang surut jumlah  sedimen yang 

mengendap lebih banyak daripada yang tererosi, sehingga terjadi pengendapan di depan 

mulut sungai. Proses tersebut terjadi terus menerus sehingga muara sungai akan maju ke 

arah laut membentuk delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Pola sedimentasi muara sungai yang didominasi debit sungai 
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c. Muara yang didominasi pasang surut 

 Apabila tinggi pasang surut cukup besar, volume air pasang yang masuk ke sungai 

sangat besar. Air tersebut akan berakumulasi dengan air dari hulu sungai. Pada waktu air 

surut, volume air yang sangat besar tersebut mengalir keluar dalam periode waktu 

tertentu yang tergantung pada tipe pasang surut. Dengan demikian kecepatan arus selama 

air surut tersebut besar, yang cukup potensial untuk membentuk muara sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Pola sedimentasi muara sungai yang didominasi pasang surut 

 

2.4.2 Jenis Pengelolaan Muara Sungai 

 Permasalahan yang banyak dijumpai di muara sungai adalah 

pendangkalan/penutupan mulut sungai oleh sedimen (pasir) terutama yang berasal dari 

laut. Permasalahan tersebut banyak terjadi di sungai – sungai yang bermuara dipantai 

berpasir dengan gelombang besar, terutama jika variasi debit musimannya besar. Hal ini 

juga terjadi di muara Kali Silandak, dimana pada muara sungai terjadi pengendapan 

sedimen yang dapat mengakibatkan penutupan mulut sungai. Strategi pengelolaan muara 

sungai ditentukan berdasar beberapa pertimbangan, diantaranya adalah pemanfaatan 

muara sungai, biaya pekerjaan, dampak bangunan terhadap lingkungan, biaya operasi 

dan pemeliharaan, ketersediaan bahan bangunan, dan sebagainya. Alternatif pengelolaan 

muara sungai diantaranya : 

1. Mulut sungai selalu terbuka 

Supaya mulut sungai selalu terbuka diperlukan dua buah jetty panjang untuk 

menghindari sedimentasi didalam alur dan pembentukan sand bar. Jetty dibuat cukup 

panjang menjorok kelaut sampai ujungnya berada pada kedalaman dimana tidak 
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terjadi gerak sedimen. Kedalaman tersebut berada di luar gelombang pecah. 

Penentuan panjang jetty didasarkan pada muka air surut, sedang tinggi gelombang 

didasarkan pada gelombang rencana. Penjang jetty disebelah kiri dan kanan tidak 

harus sama, tergantung pada arah gelombang dominan. Untuk menanggulangi erosi 

yang terjadi di hilir jetty, perlu dibuat bangunan pengendali erosi yang dapat berupa 

revetmen, groin, pemecah gelombang, atau kombimasi dari ketiganya. Pada 

umumnya bangunan ini dibuat apabila muara dimanfaatkan sebagai alur pelayaran. 

2. Mulut sungai boleh tertutup 

Untuk alternatif ini terdapat dua pilihan, yaitu mulut sungai tetap (mulut sungai tidak 

boleh berbelok) atau boleh berpindah. Pembelokan muara sungai dapat menyebabkan 

sungai bertambah panjang, yang secara hidraulis dapat mengurangi kemampuannya 

untuk melewatkan debit. Selain itu, pembelokan dapat merusak/mengerosi daerah 

yang berada pada alur sungai yang berbelok tersebut. Untuk menahan pembelokan 

muara sungai, perlu dibuat bangunan berupa jetty sedang, jetty pendek, bangunan 

ditebing mulut sungai, atau pengerukan rutin endapan yang dilakukan dengan alat 

berat.  

 

2.5 Penanggulangan  Muara Sungai dan Pantai 

2.5.1 Klasifikasi Bangunan                                                                                                             

 Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dikelompokkan dalam tiga kelompok 

yaitu:  ( dalam  Triatmodjo, 1999) 

 Konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan sambung ke pantai. Yang 

termasuk kelompok ini adalah groin dan jetty. 

 Konstruksi yang dibangun lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan  garis pantai. 

Yang termasuk kelompok ini yaitu pemecah gelombang.  

 Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Yang termasuk 

kelompok ini adalah dinding pantai/revetmen 
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Gambar 2.16  Beberapa tipe bangunan pelindung muara dan pantai 
 

 
2.5.2 Training Jetty 

 Trainning Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang ditempatkan di kedua sisi 

muara sungai. Bangunan ini untuk menahan sedimen/pasir yang bergerak sepanjang 

pantai masuk dan mengendap di muara sungai. Selain itu trainning jetty juga bisa 

digunakan untuk mencegah pendangkalan dimuara dalam kaitannya dengan 

pengendalian banjir. Sungai-sungai yang bermuara pada pantai berpasir pada gelombang 

cukup besar sering mengalami penyumbatan muara oleh endapan pasir, dimana pengaruh 

gelombang dan angin, endapan pasir terbentuk di muara. 

 Transportasi sedimen sepanjang pantai juga sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan endapan tersebut. Pasir yang melintas didepan muara akan terdorong oleh 

gelombang dan masuk kedalam muara, dan tersumbatnya muara sungai. Penutupan 

muara tersebut dapat menyebabkan banjir di daerah sebelah hulu muara sungai. Pada 

musim penghujan air banjir dapat mengerosi endapan sehingga sedikit demi sedikit 

muara sungai terbuka kembali. Selama proses penutupan dan pembukaan kembali 

tersebut biasanya disertai dengan membeloknya muara sungai dalam arah yang sama 

dengan transpor sedimen. trainning jetty dapat dibuat dari tumpukan batu beton, 

tumpukan buis beton, turap dan sebaginya. 

Mengingat fungsinya, jetty dibagi menjadi tiga jenis: 
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• Jetty panjang 

 Jetty ini ujungnya berada di luar gelombang pecah. Tipe ini efektif untuk menghalangi 

masuknya sedimen ke arah muara tetapi biaya konstruksinya sangat mahal. Jetty ini 

dibangun apabila daerah yang dlindungi sangat penting. 

• Jetty sedang 

 Jetty sedang ujungya berada di antara muka air surut dan lokasi gelombang pecah dan 

dapat menahan transpor sedimen sepanjang pantai.  

• Jetty pendek 

 Jetty pendek ujungnya berada pada muka air surut. Fungsinya untuk menahan 

berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah 

ditetapkan untuk bisa mengerosi endapan. 

  

2.5.3 Kreteria Teknis Trainning Jetty 

 

a. Penentuan Elevasi Puncak Bangunan 

Elevasi puncak ditetapkan dengan menggunakan persamaan dibawah ini :    

Elevasi puncak : DWL + Ru + tinggi jagaan……….......................( 2.54) 

Dengan Ru dan run up gelombang yang dihitung menggunakan gambar tabel 

berdasarkan tinggi gelombang di lokasi bangunan, kemiringan sisi miring dan periode 

bangunan.  

Tinggi Bangunan : El. Puncak bangunan – El. Dasar Laut………..( 2.55) 

 

b. Penentuan Berat Batu Lapis Lindung 

Berat batu lapis lindung dihitung dengan rumus Hudson berikut ini  

W = θ
γ

cot)1(

3

−rD

r

sK
H

 .………………………………..……...…...( 2.56) 

Sr = a

r

γ
γ

  .…………………………………………………….......( 2.57) 

          (dalam Triatmodjo, 1999) 
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dimana : 

W = berat butir batu pelindung (ton) 

rγ  = berat jenis batu (ton/m3) 

aγ  = berat jenis air laut (1.03 ton/m3) 

H  = tinggi gelombang rencana (m) 

θ   = sudut kemiringan sisi pemecah gelombang 

KD    = koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, kekasaran   

permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir, dan keadaan 

pecahnya gelombang. 

 

c. Lebar  Bidang Puncak Jetty 

Lebar bidang puncak dihitung dengan rumus : 

 B = n k∆  
3
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

r

W
γ

 .………………………………………….………...( 2.58) 

dimana : 

 B   = Lebar puncak (m) 

 n = Jumlah butir batu (nminimum = 3) 

 k∆   = koefisien lapis 

 W = berat butir batu pelindung (ton) 

 rγ  = berat jenis batu pelindung (ton/m3) 

 

d.  Tebal Lapis Pelindung dan Jumlah Butir tiap satu luasan diberikan oleh rumus 

berikut ini: 

t = n k∆  

3
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

r

W
γ   .……………………………………….……....…...( 2.59) 

N = A n k∆  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

100
1 P

 
3
2

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
W

rγ .…………............................................( 2.60) 

    (dalam Triatmodjo, 1999) 
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dimana : 

 t = tebal lapis pelindung (m) 

n = jumlah lapis batu dalam lapis pelindung  

k∆  = koefisien lapis 

A = luas permukaan (m2) 

P = porositas rerata dari lapis pelindung (%)  

N = jumlah butir batu untuk satu satuan luas permukaan A  

rγ  = berat jenis batu pelindung (ton/m3) 

 

2.5.4 Dinding Pantai dan Revetmen 

 Dinding pantai dan revetmen adalah bangunan yang memisahkan daratan dan 

perairan pantai, yang terutama berfungsi sebagai pelindung pantai terhadap erosi dan 

limpasan gelombang (overtopping) ke darat. Daerah yang dilindungi adalah daratan tepat 

di belakang bangunan. Dinding pantai biasanya berbentuk dinding  vertikal, sedang 

revetmen mempunyai sisi miring. Bangunan ini ditempatkan sejajar atau hampir sejajar 

dengan garis pantai, dan bisa terbuat dari pasangan batu, beton, tumpukan pipa beton, 

turap, kayu atau tumpukan batu. (Menurut Triatmodjo, 1999)         

 Dalam perencanaan dinding pantai dan revetmen perlu ditinjau fungsi dan bentuk 

bangunan, lokasi, panjang, tinggi, stabilitas bangunan dan tanah pondasi, elevasi muka 

air baik di depan maupun di belakang bangunan, ketersediaan bahan bangunan dan 

sebagainya                                                                                                                                                     

 
Gambar 2.17  Revetmen dan tampang melintang 
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 Pada perencanaan bangunan pantai perlu diperhatikan stabilitas dinding pantai. 

Dinding pantai harus dicek terhadap stabilitas guling dan geser. Bila stabilitas geser 

belum memenuhi, diberikan sepatu di tengah atau di ujung tumitnya. 

 

2.5.5  Groin 

 Groin adalah bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat tegak lurus garis 

pantai dan berfungsi untuk menahan transpor sedimen sepanjang pantai sehingga bisa 

mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi. Groin hanya bisa menahan transpor 

sediman sepanjang pantai. 

 
Gambar 2.18 Sket penentuan jarak Groin 

 

2.5.6    Pemecah Gelombang 

 Pemecah gelombang adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah 

perairan dari gangguan gelombang. Pemecah gelombang dibedakan menjadi dua macam 

yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai. Tipe pertama digunakan 

untuk perlindungan perairan pelabuhan sedang tipe kedua untuk perlindungan pantai 

terhadap erosi. Pemecah gelombang lepas pantai bisa dibuat dari satu pemecah 

gelombang atau suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang 

yang dipisahkan oleh celah. Di Indonesia, penggunaan pemecah gelombang sebagai 

pelindung pantai jarang digunakan.  

 

2.5.7 Tembok laut ( Sea Wall) 

 Tembok laut biasanya dipergunakan untuk melindungi pantai atau tebing dari 

gempuran gelombang laut sehingga tidak terjadi erosi atau abrasi. Agar fasilitas yang ada 

dibalik tembok laut dapat aman biasanya tembok laut direncanakan tidak boleh 
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overtopping. Tembok laut ada dua macam yaitu tembok laut massif dan tidak massif. 

Tembok laut massif biasanya dibuat dari konstruksi beton atau pasangan batu sedangkan 

tembok laut tidak massif berupa tumpukan batu ( rubble mound ).  

Konstruksi tembok laut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.19  Sket tembok laut 
 


