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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah ± 13.000 pulau dengan 

panjang garis pantai ± 80.000 km dimana sebagian besar propinsinya berbatasan 

dengan laut. Perbatasan laut dengan daratan merupakan wilayah pantai dimana 

wilayah tersebut merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan, baik 

perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Perubahan akibat alam 

meliputi gelombang laut, arus laut, angin, sedimentasi sungai, keadaan hutan 

mangrove, serta aktivitas tektonik dan vulkanik. Sedangkan perubahan akibat ulah 

manusia antara lain : pekerjaan bangunan fisik di wilayah pantai,  perusakan hutan 

mangrove,  serta kegiatan ekonomi seperti tambak dan penambangan.  

Perubahan garis pantai dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pengikisan 

daratan (abrasi) dan penambahan daratan (akresi). Abrasi merupakan penyebab 

terjadinya perubahan garis pantai dan menjadi salah satu  permasalahan penting di 

wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Perubahan garis pantai di pantai utara  pada saat 

ini telah mencapai titik kritis dimana perubahan yang terjadi telah menyebabkan  

berbagai macam kerugian dan bahaya bagi kepentingan masyarat.  

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkena abrasi adalah Kabupaten 

Kendal .dimana di pantai sepanjang 41 km, 19 km atau 46,3 %  terkena abrasi. 

Akibat kondisi tersebut sekitar 404 ha kawasan daratan di pantai Kabupaten 

Kendal hilang terkikis ombak. Abrasi terjadi di tujuh kecamatan wilayah pantai 

utara  yaitu Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Kendal , Patebon, 

Brangsong, dan Kaliwungu, dimana kondisi paling parah adalah di Kecamatan 

Patebon (Dinas Perikanan dan Kelautan Kendal,2006). 

Oleh karena perlu adanya pengaman pantai untuk mengatasi masalah  

abrasi pantai dari kerusakan yang lebih lanjut. Perlindungan pengaman pantai 

dapat dilakukan dengan penanaman tanaman bakau namun penanaman tersebut 
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tidak dapat langsung dilakukan karena arus air laut yang sangat kuat sehingga 

perlu bangunan perlindungan pantai. 

 

1.2 Maksud dan  Tujuan 

 
Maksud dari penulisan Tugas Akhir ini  adalah: 

1. Mengidentifikasi penyebab kerusakan pantai yang terjadi  di sepanjang 

Pantai Kendal  

2. Memprediksi perubahan garis pantai di sepanjang Pantai Kendal 

3. Memberikan alternatif penanganan kerusakan yang terjadi di daerah 

tersebut 

4. Merencanakan bangunan pelindung pantai   

Adapun tujuannya adalah untuk melindungi daerah di sekitar Pantai 

Kendal dari kerusakan yang disebabkan oleh abrasi. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 

Lingkup materi kegiatan perencanaan perlindungan Pantai Kendal, yang 

dilaksanakan adalah : 

a. Identifikasi lokasi abrasi dan penyebabnya. 

b. Memprediksikan perubahan garis pantai yang terjadi. 

c. Merekomendasi alternatif – alternatif pengamanan  pantai.  

d. Menentukan alternatif terpilih bangunan pengaman pantai. 

e. Merencanakan bangunan pelindung pantai   

 

1.4  Lokasi Perencanaan 

 

Lokasi perencanaan pekerjaan bangunan pantai pada wilayah Pantai 

Kendal terletak di Kecamatan Patebon yang mengalami abrasi sesuai data yang 

dapat dilihat pada Bab IV.  Lokasi tersebut dapat dilihat  pada gambar 1.1
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Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kendal

Lokasi Studi 
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1.5 Sistematika Penyusunan Laporan  

 
Pembahasan yang dilakukan dalam penyusunan laporan ini adalah: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup 

penulisan, lokasi perencanaan dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir.  

BAB II : STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang acuan yang mejadi dasar dalam analisis dan 

evaluasi dalam penyusunan Tugas Akhir 

BAB III : METODOLOGI 

Dalam bab ini akan dibahas tentang tahapan-tahapan  dan metode 

perencanaan yang digunakan untuk dianalisis dan dievaluasi. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengidentifikasian masalah dan 

analisis data. 

BAB V :  ANALISIS  PERUBAHAN GARIS PANTAI 

Dalam bab ini akan dimuat perhitungan-perhitungan mengenai 

perubahan garis pantai yang akan terjadi dimasa  mendatang:  

BAB VI : PEMILIHAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI 

 Dalam bab ini akan dimuat klasifikasi bangunan pantai dan pemilihan 

bangunan pantai dengan berbagai pertimbangan. 

BAB VII : PERENCANAAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI 

 Dalam bab ini akan dibahas tentang desain teknis bangunan pantai pada 

lokasi   

BAB VIII : RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai estimasi biaya, kurva S dan Time 

schedule. 

BAB IX : RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT 

Bab ini berisi tentang syarat – syarat umum, syarat – syarat administrasi, 

dan  syarat – syarat teknis perkerjaaan. 
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BAB X : PENUTUP 

        Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran hasil tentang pengerjaan 

Tugas akhir 

 


