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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

2.1 TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teori perencanaan dan 

perhitungan yang akan dipakai pada perencanaan Pelabuhan Batubara PLTU 

Rembang. Studi pustaka merupakan suatu pembahasan materi berdasarkan 

sumber dari referensi-referensi yang dijadikan sebagai dasar acuan untuk 

perhitungan perencanaan agar dapat terwujud bangunan yang sesuai dengan 

ketentuan umum yang berlaku. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan dituntut adanya perencanaan yang matang dengan 

dasar-dasar perencanaan yang baik. 

 

2.2 PELABUHAN BATUBARA 

Pelabuhan batubara termasuk pelabuhan barang curah hasil tambang, di 

mana pelabuhan ini merupakan pelabuhan khusus yang hanya melayani kegiatan 

pemuatan atau pembongkaran batubara. Hal ini sesuai dengan UU No. 69 tahun 

2001 tentang Kepelabuhan, Bab I Pasal 1, ayat 5, yang menyebutkan bahwa 

pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna 

menunjang kegiatan tertentu. Oleh karena itu, pelabuhan ini mempunyai fasilitas 

khusus yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fasilitas pelabuhan hanya 

untuk pemuatan dan fasilitas pelabuhan hanya untuk pembongkaran.  

Dalam melakukan kegiatan pembongkaran maupun pemuatan batubara 

dari dan atau ke kapal, dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: 

1. Pembongkaran muatan sendiri (self-unloading vessel), yaitu pembongkaran 

muatan batubara yang dilakukan sendiri oleh kapal pengangkut batubara 

dengan menggunakan belt conveyor pada kapal. Self-unloading vessel 

ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut ini. 

(Sumber: www.glmtf.org/self_unloading_vessels.html, 2007) 
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b. Moving-loader/ unloader 

Moving loader/ unloader adalah salah satu cara pembongkaran maupun 

pemuatan muatan di mana alat pembongkaran maupun pemuatan akan 

bergerak dari satu palka (hold) ke palka yang lainnya dengan kapal tetap 

tinggal pada suatu posisi yang tetap. (Tsinker, 2004) 

 

2.2.1 Pelabuhan Muat/ Loading 

Pelabuhan muat biasanya dilengkapi dengan alat pemuat yang berada di 

tepi pantai untuk menuangkan muatan yang dibawanya dengan belt conveyor ke 

badan kapal. Untuk menjaga keseimbangan kapal saat muat ataupun bongkar, 

harus ditentukan palka mana yang dimuat atau dibongkar terlebih dahulu. Palka 

(hold) merupakan semacam lubang pada ruang kapal yang berfungsi menyimpan 

barang-barang, termasuk batubara. Misal pada kapal tersebut ada sembilan palka, 

maka pemuatan atau pembongkaran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

keseimbangan kapal tetap terjaga.  

Ada tiga metode loading yang digunakan pada pemuatan batubara, yaitu: 

pemuatan homogen (homogeneous loading), pemuatan metode palka bergantian 

(alternate hold loading), dan pemuatan blok (block loading).    

(Sumber: www.shipstructure.org, 2008) 

a. Metode homogeneous loading ditunjukkan pada gambar 2.3 adalah salah satu 

cara di mana jumlah yang sama dari muatan diisi seragam pada masing-

masing hold. Metode ini adalah yang paling sering digunakan pada pemuatan 

batubara. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada perencanaan muatan yang 

homogen untuk mengurangi resiko muatan bergeser. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Metode Pemuatan Homogen (homogeneous loading) 
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b. Metode alternate hold loading ditunjukkan pada gambar 2.4 digunakan ketika 

muatan dengan kepadatan tinggi diangkut untuk menaikkan titik pusat 

gravitasi. Yang perlu diperhatikan pada metode alternate hold loading adalah 

pada tahapan desain. Struktur lokal, dinding pemisah kapal (bulkheads), 

puncak tangki (tanktop), dan corong tuang (hopper) harus berukuran cukup 

untuk menerima penambahan berat. Supaya ketinggian dinding baja aman 

dan tidak dibangun berlebihan pada semua hold, hanya hold ini yang akan 

diisi dan diperkuat. Sebagai tambahan pada struktur lokal, pemuatan ini bisa 

mempengaruhi tinggi dan kekuatan pada dinding pemisah kapal (bulkheads). 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Metode Palka Bergantian (alternate hold loading) 
 

c. Metode block loading ditunjukkan pada gambar 2.5 adalah serupa dengan 

metode alternate hold loading kecuali pada hold yang bersebelahan bisa diisi 

pada blok rencana. Dengan kata lain, dua pasang dari hold yang bersebelahan 

akan diisi dengan satu hold kosong di antara mereka. Skema pemuatan ini 

digunakan ketika sebuah kapal terisi sebagian. Ketika merencanakan block 

loading, hal ini sangat penting, mengingat akan berat dan distribusi daya 

apung pada blok kargo.  

 

 

 

 
 

Gambar 2.5 Metode Pemuatan Blok (block loading) 
 

Pada proses pemuatan batubara sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu:  

a. fix-loader, yaitu cara pemuatan batubara di mana diperlukan pergerakan kapal 

sepanjang dermaga dalam melakukan kegiatannya. Dalam hal ini alat 

pembongkaran maupun pemuatan bersifat tetap atau tidak bisa bergerak. 
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b. moving-loader, yaitu cara pemuatan batubara di mana alat pemuatan akan 

bergerak dari satu palka (hold) ke palka yang lainnya dengan kapal tetap 

tinggal pada suatu posisi yang tetap.  

Pada cara moving-loader ini dapat dikelompokan lagi menjadi traveling loader, 

radial loader, dan linier loader, dengan banyak variasi dari tiap-tiap jenisnya. 

(Tsinker, 2004) 

1. Sebuah traveling loader bergerak pada rel sepanjang dermaga yang paralel 

dengan posisi kapal, yang dipasang untuk memindahkan muatan dari main 

conveyor pada dermaga ke conveyor pada lengan traveling loader. Sebuah 

traveling loader untuk pemuatan batubara ke dalam kapal yang berkapasitas 

150.000 DWT ditunjukkankan pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.6 Traveling Ship Loader di Terminal Pemindahan Muatan Hilir 
Sungai Mississippi (Tsinker, 2004) 

 

2. Sebuah radial loader berputar pada titik di mana main conveyor memindahkan 

muatan ke lengan pemuat. Loader bergerak pada suatu jalur yang melingkar, 

dan lengan pemuat tetap keluar masuk untuk menjangkau kapal ketika loader 

bergerak sepanjang jalur lingkar itu. Radial ship loader berporos pada  bagian 

pangkal dan memungkinkan ship loader untuk mengakses keseluruhan panjang 

kapal. Untuk melayani kapal yang sangat besar, radial loader digunakan 

berpasangan. Radial loader ditunjukkan pada gambar 2.7 dan 2.8. 

 

 

Lengan  
Travelling Loader 

Belt Conveyor 
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Gambar xxx Loader kapal dual radial 

 

 

Gambar 2.7 Dual Radial Ship Loader (Tsinker, 2004) 

 

Pemuatan tipe radial loader ini telah diterapkan pada Port Hedland. 

 

Gambar 2.8 Radial Ship Loader pada Port Hedland 
(Sumber: www.austman.net.au, 2009)  

 

3. Sedangkan linier loader juga bergerak dari main conveyor pada satu titik, 

tetapi loader berjalan sepanjang jalur yang lurus pada geladak dermaga, 

dengan sebuah pintalan conveyor yang terhubung dengan main conveyor. 

Prinsip kerja dari sebuah linier loader ditunjukkan pada gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Loader Kapal Linear (Tsinker, 2004) 
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Pemuatan tipe linear loader ini telah diterapkan pada pelabuhan di Teluk 

Sepetiba, Brazil yang ditunjukan pada gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Shiploader Dual Linear di Teluk Sepetiba, Brazil 
(Sumber: www.elginindustries.com, 2009) 

 

Berikut ini adalah contoh-contoh pelabuhan muat batubara di Indonesia : 

a. Pelabuhan Khusus Batubara Sungai Putting Kabupaten Tapin Kalimantan 

Selatan. Pelabuhan ini dilengkapi dengan 4 (empat) buah conveyor sehingga 

memungkinkan 4 tongkang (dengan panjang ± 300 feet – 320 feet) bersandar 

di pelabuhan ini secara bersamaan dengan kecepatan angkut terpasang rata-

rata 300 MT / jam untuk masing-masing conveyor. Pelabuhan khusus 

batubara Sungai Putting Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 Pelabuhan Khusus Batubara Sungai Putting Kalimantan Selatan 

(Sumber: tambangkalimantan.blogspot.com, 2008) 
 

b. Pelabuhan Pelindo, Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan 

panjang ±300 feet dapat dilihat pada gambar 2.12. Pelabuhan ini dilengkapi 

dengan 2 buah conveyor dengan kecepatan angkut terpasang masing-masing 

300 MT /jam. 
 

 

Gambar 2.12 Pelabuhan Muat Batubara Pelindo, Trisakti, 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

(Sumber: www.banjarmasinpost.co.id, 2009) 
 

c. Pelabuhan Mandiri, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan 

Selatan dengan panjang ±300 feet. Pelabuhan ini dilengkapi dengan 2 buah 

conveyor dengan kecepatan angkut terpasang masing-masing 300 MT /jam.  
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d. Pelabuhan  Samudera di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 

Jambi. Pelabuhan ini dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut ini. 
 

  

Gambar 2.13 Pelabuhan  Samudera di Muara Sabak,  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 

(Sumber: rosenmanmanihuruk.blogspot.com, 2010)  
 

2.2.2 Pelabuhan Bongkar/ Unloading 

Pelabuhan pembongkaran dilengkapi dengan kran yang dapat bergerak di 

sepanjang dermaga dengan menggunakan rel. Pada kran tersebut digantungkan 

ember (bucket) yang dapat diturunkan di kapal untuk mengeruk muatan. 

Kemudian ember dan isinya bergerak untuk menuangkan isinya di lapangan 

penimbunan, atau langsung ke alat pengangkut di darat seperti truk, kereta api, 

atau belt conveyor. Meskipun muatan bisa langsung dipindah dari kapal ke alat 

pengangkut di darat, namun sebaiknya juga tetap disediakan lapangan 

penimbunan sementara di belakang dermaga supaya pembongkaran di kapal tidak 

terganggu apabila terjadi keterlambatan/ kerusakan alat.  

Berikut ini adalah contoh aktivitas pembongkaran batubara pada 

Pelabuhan Batubara PLTU Tanjung Jati yang dapat dilihat pada gambar 2.14. 
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Gambar 2.14 Pembongkaran Batubara di Pelabuhan Batubara PLTU Tanjung Jati 
(Sumber: www.plntjb.co.id, 2007) 

 

Beberapa cara pembongkaran batubara antara lain, (Tsinker, 2004): 

a. Pembongkaran muatan sendiri (Self-unloader), yaitu kapal yang bisa 

membongkar mautan sendiri untuk dikeluarkan ke pantai (Gambar 2.1). Self-

unloader ship dapat memindahkan batubara pada suatu dok  tanpa bantuan 

peralatan dari tepi pantai. Panjang self-unloader ship berkisar dari 500 kaki 

sampai 1,000 kaki, dapat mengangkut ke manapun dari 5,700 sampai 70,000 

ton tiap perjalanan, dan dapat self-discharge muatan rata-rata hingga 10,000 

ton per jam. Salah satu contoh dari self-unloader vessel adalah kapal Energy 

Enterprise yang spesifikasinya akan dijelaskan pada sub-bab kapal-kapal 

pengangkut batubara. 

b. Clamshell unloader yang menjulang di atas kuda-kuda yang berjalan di atas rel 

paralel di muka dermaga (Gambar 2.15). Ini adalah cara yang tradisional untuk 

membongkar muatan suatu kapal. Metode ini bekerja dengan menggunakan 

sebuah bucket dengan kapasitas yang sesuai di mana mesin ini bergerak 

sepanjang kapal sehingga bucket ini bisa mengambil muatan pada tiap palka 

untuk dibongkar. Pembongkaran kapal gaya ini tersedia pada kapasitas sampai 

5.000 t/h dengan daya muat hingga sebesar 85 ton. 

Salah satu contoh dari metode ini adalah KONE Shipunloader dari Rodson 

Universal dengan kapasitas pembongkaran batubara 20 ton tiap genggaman 

bucket atau clamshell yang dapat dilihat pada gambar 2.16. Spesifikasi dari 

mesin tersebut adalah sebagai berikut (www.rodson.com, 18 Agustus 2010): 
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Tahun pembuatan  : 1978 

Berat total   : 1000 t 

Kapasitas bongkar  : 20 t tiap bucket 

Kecepatan bongkar  : 120 m/min 

Kecepatan gerak crane : 30 m/min 

Ketinggian bongkar : 20 m+18 m 

Waktu bongkar lengan : 5 min 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Traveling clamshell unloader di Ashkelon, Israel 

 

 
Gambar 2.15 Traveling Clamshell Unloader di Ashkelon, Israel 

(Tsinker, 2004) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. KONE Shipunloader 
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c. Bucket-ladder continuous unloaders, yang mana terdiri dari sebuah garis sabuk 

dari bucket yang dihubungkan lewat kawat tali atau rantai dan bersuspensi dari 

sebuah lengan berengsel dan sistem elevator bucket untuk menyediakan 

continuous unloading pada kapal (gambar 2.2). Bucket-ladder continuous  

unloaders ini secara struktural didesain dengan koneksi bidang yang tetap dan 

diperlukan desain tiang topang tanpa mengganggu kebebasan pergerakan yang 

lebih ketika tongkang dipindahkan keluar dan masuk. Bucket-ladder 

continuous unloaders  berada tergantung di atas tiang topang sedangkan kapal  

yang berisi muatan berada di bawahnya. Unloader bergerak sepanjang kapal 

dan memiliki lengan yang bergerak sehingga memungkinkan akses ke seluruh 

area palka (hold) kapal. Bucket-ladder continuous unloaders ini bergerak 

berputar, naik turun, ke kanan dan ke kiri untuk mengeruk muatan. Dari bucket 

ini muatan dibawa ke sistem conveyor untuk dibongkar dan dibawa ke lokasi 

selanjutnya. Contoh pengunaan bucket-ladder continuous unloaders adalah 

pada terminal transshipment batubara di hilir Sungai Mississippi. (Gambar. 

2.1) dan bucket-ladder continuous unloaders di Ghent, KY berkapasitas 3600 

t/h yang dapat dilihat pada gambar 2.17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Bucket-ladder Unloaders Coal Unloader di Ghent, KY 
(Sumber: www.Heyl&Patterson.com, 2010)  
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Salah satu contoh dari metode ini adalah bucket-ladder continuous unloaders 

dari Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) yang dipesan oleh Electric Power 

Development Co., Ltd. (EPDC), Jepang untuk unloaders dengan kapasitas 

pembongkaran batubara 2.200 t/h yang dapat dilihat pada gambar 2.18. 

Spesifikasi dari mesin tersebut adalah sebagai berikut (SEA-Japan, No.279 

Feb-Mar 2000): 

Kapasitas Unloading : 2.200 t/h untuk batubara 

Outreach  : 50,6 m ( rel sisi laut sampai tepi bucket) 

Kapal  : 30.000 DWT sampai 130.000 DWT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Screw Conveyor Unloader  
dari Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI)   

 

Contoh lain dari metoda ini adalah bucket-ladder continuous unloaders dari 

Rodson Universal dengan kapasitas pembongkaran batubara 1.000 t/h yang 

dapat dilhat pada gambar 2.19. Spesifikasi dari mesin tersebut adalah sebagai 

berikut (www.rodson.com, 18 Agustus 2010): 

Tahun pembuatan    : 1989 

Kapasitas bongkar maksimum : 1.300 t/h 

Kapasitas bongkar rata-rata : 1.000 t/h 

Material bongkar   : batubara 

Ukuran butiran   : 63 mm 

Berat jenis material  : 0,8 ton/m3 

Ukuran kapal   : 2.500-5000 DWT 

Berat    : 200 ton 



 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Bucket-Ladder Continuous Unloaders 
dari Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI)   

 

Pelabuhan batubara PLTU Rembang dalam hal ini termasuk pelabuhan 

pembongkaran batubara. Pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas pembongkaran 

batubara (coal unloading system) dengan metoda Clamshell unloader. Sistem 

pembongkaran batubara PLTU Rembang dijelaskan pada sub-bab perencanaan 

pelabuhan. 

 

2.2.3 Kapal-Kapal Pengangkut Batubara 

Kapal-kapal pengangkut batubara biasanya berukuran besar yang 

bervariasi antara 20.000 DWT dan 100.000 DWT dan untuk kapal raksasa bisa 

mencapai 270.000 DWT sampai 350.000 DWT. Biasanya biaya operasi kapal-

kapal tersebut sangat mahal, oleh karena itu operasi bongkar muat di pelabuhan 

harus secepat mungkin. Untuk itu peralatan bongkar muat harus mempunyai 

kapasitas tinggi.  
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Beberapa contoh kapal pengangkut batubara adalah sebagai berikut:  

1. Kapal Energy Enterprise (sumber: International Shipholding Corporation, 

hal 1, 2009) 

Nama Kapal   : Energy Enterprise 

Tipe    : Coal Carrier 

Kebangsaan    : USA 

Terdaftar pada pelabuhan : New Orleans, LA 

Pemilik    : Enterprise Ship Co. Inc. 

Panjang keseluruhan   : 665’ 11 3/16” 

Panjang B.P.   : 643’ 5” 

Breadth Moulded    : 95’ 00” 

Depth Moulded  : 56’ 00” 

Draft (S.S.W.)  : 34’ 11/16”  

Deadweight (S.S.W.)   : 38,234 LT 

Displacement (S.S.W.)   : 48,800 LT 

Lightship Weight  : 10,566 LT 

Gross Registered Tons   : 24,900 Tons 

Net Registered  Tons  : 16,131 Tons 

Holds/Cargo Tanks   : 5 

Service Speed   : 14.47 Knots 

 

2. Kapal Sage Sagittarius (Sumber: Japan Ship Exporters' Association, hal 1, 

2001) 

Nama kapal : Sage Sagittarius 

L (o.a.) x L (b.p.) x B x D x d : 234.90m x 226.00m x 43.00m x 25.40m x 15.25m 

DWT/GT   : 105,500 t / 73,427 t 

Tipe   : Coal Carrier 

Kebangsaan : Japan 

Pemilik    : Nippon Yusen Kaisha (NYK). 

Peluncuran : Maret 2001 

Total kapasitas unloading 

batubara 

: 2.240 m3 per jam  
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Gambar 2.20 Kapal Pengangkut Batubara “Sage Sagittarius” 

 

3. Kapal Gurita Lintas Samudra (www.lintassamudra.co.id, 18 Agustus 2010) 

Nama kapal : Kapal Gurita Lintas Samudra 

L(o.a.)xL(b.p.) : 185,84 m x 177,00 m  

DWT/Grt/Nrt : 43.594 / 26.014 / 13.673 

Breadth/Depth/Draft :  30,44 m/16,20 m/11,319 m 

Kecepatan : 13,5 knots 

Kebangsaan : Indonesia   

Tahun pembuatan : 1986 

Grain space : 53073,4 m³ 

Bale space :  52279,8 m³   

 

 

4. Kapal Maple Hill (Sumber: Japan Ship Exporters' Association, hal 2, 2001) 

Nama kapal : MAPLE HILL (HN: 625) 

L(o.a.)xL(b.p.)xBxDxd : 189.94m x 182m x 32.26m x 17.3m x 12.282m 

DWT/GT : 53,452 t / 30,002 t 

Kapasitas hold :  68,927.4 m³ 

Penyelesaian : 30 Maret 2006 

Kebangsaan : Japan   

Pemilik : Ambitious Line S. A. 

Holds/Cargo Tanks : 5  
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Gambar 2.21 Kapal Pengangkut Batubara “Maple Hill” 

 

2.3 DASAR-DASAR PERENCANAAN PELABUHAN BATUBARA 

2.3.1 Gelombang  

Gelombang merupakan faktor penting di dalam perencanaan bangunan di 

tepi pantai atau yang langsung berhubungan dengan laut. Gelombang di laut bisa 

dibangkitkan oleh angin (gelombang angin), gaya tarik matahari dan bulan 

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

(tsunami), kapal yang  bergerak, dan sebagainya. Di antara beberapa bentuk 

gelombang yang paling penting dalam perencanaan pelabuhan adalah gelombang 

angin (untuk selanjutnya disebut gelombang) dan pasang surut. 

 

2.3.1.1 Karakteristik Gelombang 

Teori yang paling sederhana adalah teori gelombang linier atau teori 

gelombang amplitudo kecil, yang pertama kali dikemukakan oleh Airy pada tahun 

1845 (dalam Triatmodjo,1999), di mana : 

Cepat rambat gelombang :  

 
T
LC =  (2.1) 

Hubungan cepat rambat dan panjang gelombang dirumuskan sebagai berikut :  

 kdgT
L
dgTC tanh

2
2tanh

2 π
π

π
==  (2.2) 

 kdgT
L
dgTL tanh

2
2tanh

2

22

π
π

π
==  (2.3)  
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dimana : 

T = periode (detik) 

k  = angka gelombang (2π/L) 

π  = 3,14 

d = jarak antara  muka air rerata dan dasar laut (meter) 

g = percepatan grafitasi bumi (m/s2) 

L = panjang gelombang (meter) 

C = kecepatan rambat gelombang (m/s) 

 

2.3.1.2 Klasifikasi Gelombang Menurut Kedalaman Relatif 

Berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman air 

(d) dan panjang gelombang (L), (d/L), gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 

3 macam, yaitu : 

1. Gelombang di laut dangkal, jika d/L
20
1

≤  

2. Gelombang di laut transisi, jika 
2
1/

20
1

<< Ld  

3. Gelombang di laut dalam, jika d/L
2
1

≥  

Klasifikasi ini dilakukan untuk menyederhanakan rumus – rumus gelombang.  

 Apabila kedalaman relatif d/L adalah lebih besar dari 0,5 dan nilai tanh      

(
L
dπ2 ) = 1,0, maka persamaan (2.2) dan (2.3) menjadi : 

 TgTC 56,1
20 ==
π

 ( 2.4) 

 2
2

0 56,1
2

TgTL ==
π

 ( 2.5 ) 

Indeks ( 0) menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut adalah untuk kondisi di 

laut dalam. Apabila percepatan gravitasi (g) adalah 9,81 m/s², maka : 

 C 0  = 1,56 T (2.6) 

 L 0  = 1,56 T²       (2.7) 
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 Apabila kedalaman relatif adalah kurang dari 
20
1  nilai tanh (

L
dπ2 ) = 

L
dπ2 , 

maka persamaan (2.2) dan (2.3) menjadi : 

gdC =  (2.8) 

CTTgdL ==  (2.9) 

Untuk kondisi gelombang di laut transisi, yaitu 1/20 < d/L <1/2, cepat 

rambat dan panjang gelombang dihitung dengan menggunakan persamaan 2.2 dan 

2.3. Apabila persamaan 2.2 dibagi dengan 2.6 akan didapat :  

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

L
d

L
L

C
C π2tanh

00

 ( 2.10 ) 

 Apabila kedua ruas dari persamaan 2.10 dikalikan dengan d/L maka akan 

didapat : 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L
d

L
d

L
d π2tanh

0

 ( 2.11 ) 

Persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung panjang gelombang 

di setiap kedalaman apabila panjang gelombang di laut dalam diketahui. 

 
( Triatmodjo, 1999)  

Gambar 2.22 Gerak Orbit Partikel Air di Laut Dangkal, Transisi dan Dalam 
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2.3.1.3 Deformasi Gelombang 

Apabila suatu deretan gelombang bergerak menuju pantai, gelombang 

tersebut akan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh proses refraksi 

dan pendangkalan gelombang, difraksi, refleksi dan gelombang pecah (dalam 

Triatmodjo, 1999) 

 

a. Gelombang Laut Dalam Ekivalen 

Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep 

gelombang laut dalam ekivalen, yaitu tinggi gelombang di laut dalam apabila 

gelombang tidak mengalami refraksi.  

Tinggi gelombang laut dalam ekivalen menurut Triatmodjo (1999) diberikan oleh 

bentuk: 

H’0 = K’ Kr H0  (2.12) 

di mana, 

H’ 0  = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

H0 = tinggi gelombang laut dalam 

K’ = koefisien difraksi 

Kr = koefisien refraksi 

 Konsep tinggi gelombang laut dalam ekivalen ini digunakan dalam 

analisis gelombang pecah, limpasan gelombang dan proses lain. 

 

b. Refraksi Gelombang 

 Refraksi terjadi karena pengaruh perubahan kedalaman laut. Di daerah 

dimana kedalaman air lebih besar dari setengah panjang gelombang, yaitu di laut 

dalam, gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut. Tetapi di laut transisi 

dan dangkal, dasar laut mempengaruhi gelombang. Di daerah ini, apabila ditinjau 

suatu garis puncak gelombang, bagian dari puncak gelombang yang berada di air 

yang lebih dangkal akan menjalar dengan kecepatan yang lebih kecil daripada 

bagian di air yang lebih dalam. Akibatnya garis puncak gelombang akan 

membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dasar laut. Garis 

ortogonal gelombang, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis puncak 

gelombang dan menunjukkan arah penjalaran gelombang juga akan membelok 
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a2

a2

a1

L2 = C2.T

L1 = C1.T

d1 > d2
c1 > c2
L1 > L2

d 2
d 1

Garis puncak gelombang

Orthogonal gelombang

maka pemakaian hukum Snell pada optik dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah refraksi gelombang karena perubahan kedalaman (Triatmodjo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Hukum Snell untuk Refraksi Gelombang 

 

Pada gambar di atas, suatu deretan gelombang menjalar dari laut dengan 

kedalaman d1 menuju kedalaman d2. Karena adanya perubahan kedalaman maka 

cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C1 dan L1 menjadi C2 dan L2. 

Sesuai hukum Snell, berlaku (dalam Triatmodjo, 1999) : 

 Sin 1
1

2
2 sinαα ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

C
C                                                              (2.13) 

di mana : 

1α = sudut antara garis puncak gelombang dengan kontur dasar dimana 

gelombang melintas 

2α  = sudut yang sama yang diukur saat garis puncak gelombang melintasi kontur 

dasar berikutnya 

C1 = kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur pertama 

C2 = kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur kedua 

Sehingga koefisien refraksi adalah ( dalam Triatmodjo, 1999 ) : 

 Kr = 
1

0

cos
cos

α
α                                                                             (2.14) 

di mana : 

Kr = koefisien refraksi 
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d. Refleksi Gelombang 

Gelombang datang yang mengenai/ membentur suatu rintangan akan 

dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Tinjauan refleksi gelombang penting di 

dalam perencanaan bangunan pantai, terutama pada bangunan pelabuhan. Refleksi 

gelombang di dalam pelabuhan akan menyebabkan ketidaktenangan di dalam 

perairan pelabuhan. Untuk mendapatkan ketenangan di kolam pelabuhan, maka 

bangunan–bangunan yang ada di pelabuhan harus dapat menyerap/ 

menghancurkan energi gelombang. Suatu bangunan yang mempunyai sisi miring 

dan terbuat dari tumpukan batu akan bisa menyerap energi gelombang lebih 

banyak dibanding dengan bangunan tegak dan masif. Pada bangunan vertikal, 

halus dan dinding tidak permeable, gelombang akan dipantulkan seluruhnya 

(dalam Triatmodjo, 1999). 

Besar kemampuan suatu bangunan memantulkan gelombang diberikan 

oleh koefisien refleksi, yaitu perbandingan antara tinggi gelombang refleksi Hr 

dan tinggi gelombang datang Hi (dalam Triatmodjo, 1999): 

 X = 
i

r

H
H

 (2.15) 

Koefisien refleksi bangunan diperkirakan berdasarkan tes model. 

Koefisien refleksi berbagai tipe bangunan disajikan dalam tabel 2.1. berikut ini 

(dalam Triatmodjo, 1999) : 

Tabel 2.1 Koefisien Refleksi 

Tipe bangunan X 

Dinding vertikal dengan puncak diatas air 0,7 – 1,0 

Dinding vertikal dengan puncak terendam 0,5 – 0,7 

Tumpukan batu sisi miring 0,3 – 0,6 

Tumpukan balok beton 0,3 – 0,5 

Bangunan vertikal dengan peredam energi (diberi lubang) 0,05 – 0,2 

 

Dinding vertikal dan tak permeable memantulkan sebagian besar 

gelombang. Pada bangunan seperti itu koefisien refleksi adalah X=1, dan tinggi 

gelombang yang dipantulkan sama dengan tinggi gelombang datang. Gelombang 

di depan dinding vertikal merupakan superposisi dari kedua gelombang dengan 
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periode, tinggi dan angka gelombang yang sama tetapi berlawanan arah. Apabila 

refleksi adalah sempurna X=1 maka (dalam Triatmodjo, 1999): 

 η =  Hi cos kx cos σ t (2.16) 

 

e. Gelombang Pecah 

Gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai mengalami 

perubahan bentuk karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Pengaruh 

kedalaman laut mulai terasa pada kedalaman lebih kecil dari setengah kali 

panjang gelombang. Di laut dalam, profil gelombang adalah sinusoidal, semakin 

menuju ke perairan yang lebih dangkal, puncak gelombang semakin tajam dan 

lembah gelombang semakin datar. Selain itu, kecepatan dan panjang gelombang 

berkurang secara berangsur-angsur sementara tinggi gelombang bertambah. 

Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan 

antara tinggi dan panjang gelombang. Kemiringan yang lebih tajam dari batas 

maksimum menyebabkan kecepatan partikel di puncak gelombang lebih besar 

dari kecepatan rambat gelombang, sehingga terjadi ketidakstabilan dan pecah 

(dalam Triatmodjo, 1999). 

Apabila gelombang bergerak menuju laut dangkal, kemiringan batas tersebut 

tergantung pada kedalaman relatif d/L dan kemiringan dasar laut m. Gelombang 

dari laut dalam yang bergerak menuju pantai akan bertambah kemiringannya 

sampai akhirnya tidak stabil dan pecah pada kedalaman tertentu, yang disebut 

dengan kedalaman gelombang (db), sedangkan tinggi gelombang pecah diberi 

notasi Hb. Munk (1949), dalam Coastal Engineering Research Center (CERC, 

1984) memberikan persamaan untuk menentukan tinggi dan kedalaman 

gelombang pecah sebagai berikut (dalam Triatmodjo, 1999): 

 
( ) 3/1/`3.3

1
` ooo

b

LHH
H

=                                                                (2.17) 

28,1=
b

b

H
d

                                                                                  (2.18) 

Parameter Hb/Ho` disebut dengan indeks tinggi gelombang pecah. 

Persamaan 2.17 dan 2.18 tidak memberikan pengaruh kemiringan dasar 

laut terhadap gelombang pecah. Beberapa peneliti lain (Iversen, Galvin, Goda : 
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dalam CERC, 1984) membuktikan bahwa Hb/Ho` dan db/Hb tergantung pada 

kemiringan pantai dan kemiringan gelombang datang. Untuk menunjukkan 

hubungan antara Hb/Ho` dan H0/Lo` untuk berbagai kemiringan dasar laut, dibuat 

grafik penentuan tinggi gelombang pecah (gambar 2.24). Sedangkan untuk 

menunjukkan hubungan antara db/Hb dan Hb/gT2 untuk berbagai kemiringan dasar 

laut dibuat grafik penentuan kedalaman gelombang pecah (gambar 2.25). Untuk 

menghitung tinggi dan kedalaman gelombang pecah pada kedalaman tertentu, 

disarankan menggunakan kedua jenis grafik tersebut daripada menggunakan 

persamaan 2.17 dan persamaan 2.18. Grafik yang diberikan dalam gambar 2.12 

dapat ditulis dalam bentuk berikut : 

( )2/
1

gTaHbH
d

bb

b

−
=  (2.19) 

Dimana a dan b merupakan fungsi kemiringan pantai m dan diberikan oleh 

persamaan berikut :  

a  = 43,75 ( 1- e-19m )  (2.20) 

b  = 
)1(

56,1
5,19 me−+

 (2.21) 

di mana : 

Hb : tinggi gelombang pecah 

H’0 : tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

L0 : panjang gelombang di laut dalam 

db : kedalaman air pada saat gelombang pecah 

m : kemiringan dasar laut 

g : percepatan gravitasi 

T : periode gelombang 
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Gambar 2.27 Penentuan Tinggi Gelombang Pecah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.28 Penentuan Kedalaman Gelombang Pecah 
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f. Run-up Gelombang 

 Pada waktu gelombang menghantam suatu bangunan, gelombang tersebut 

akan naik (run up) pada permukaan bangunan. Elevasi (tinggi) bangunan yang 

direncanakan tergantung pada run up dan limpasan yang diijinkan. Run up 

tergantung pada bentuk dan kekasaran bangunan, kedalaman air pada kaki 

bangunan, dan karakterisitik gelombang.   
 

 
 

Gambar 2.29 Run Up Gelombang 

 

 Telah banyak dilakukan berbagai penelitian tentang run up gelombang. 

Hasil penelitian tersebut berupa grafik yang digunakan untuk menentukan tinggi 

run up. Gambar di bawah ini merupakan grafik hasil percobaan di laboratorium 

yang dilakukan oleh Irribaren untuk menentukan besar run up gelombang pada 

bangunan dengan permukaan miring untuk berbagai tipe material. Fungsi bilangan 

Irribaren untuk berbagai jenis lapis lindung dinyatakan dalam persamaan berikut : 

( ) 5,0/ LoH
tgIr θ

=  (2.22) 

dimana : 

Ir : bilangan Irribaren 

θ : sudut kemiringan sisi bangunan pantai 

H : tinggi gelombang di lokasi bangunan 

Lo : panjang gelombang di laut dalam 
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Gambar 2.30  Grafik Run Up Gelombang 

 

 Grafik tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung run down (Rd), 

yaitu turunnya permukaan air karena gelombang pada sisi bangunan pantai. 

 

2.3.1.4 Pembangkitan Gelombang 

Angin yang berhembus di atas permukaan air yang semula tenang, akan 

menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut, dengan timbulnya riak 

gelombang kecil di atas permukaan air. Apabila kecepatan angin bertambah, riak 

tersebut menjadi semakin besar, dan apabila angin berhembus terus akhirnya akan 

terbentuk gelombang. Semakin lama semakin kuat angin berhembus, semakin 

besar gelombang yang terbentuk. Tinggi dan periode gelombang yang 

dibangkitkan dipengaruhi oleh kecepatan angin U, lama hembus angin D, dan 

fetch F yaitu jarak angin berhembus.  

 Di dalam peramalan gelombang, perlu diketahui beberapa parameter 

berikut ini : 

• Kecepatan rerata angin U di permukaan air. 

• Arah angin. 
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• Panjang daerah pembangkitan gelombang Di mana angin mempunyai 

kecepatan dan arah konstan (fetch). 

• Lama hembus angin pada fetch. 

 

a. Kecepatan Angin 

Biasanya pengukuran angin dilakukan di daratan, padahal di dalam rumus-

rumus pembangkitan gelombang data angin yang digunakan adalah yang ada di 

atas permukaan laut. Hubungan antara angin di atas laut dan angin di atas daratan 

terdekat diberikan oleh :  

RL= UW / UL  (2.23) 

di mana : 

RL = Hubungan antara angin di atas laut dan angin di atas daratan     

terdekat. 

UW =  Kecepatan angin diatas permukaan air.  

UL =  Kecepatan angin diatas permukaan daratan. 

Rumus-rumus dan grafik-grafik pembangkitan gelombang mengandung 

variabel UA, yaitu faktor tegangan angin yang dapat dihitung dari kecepatan angin. 

Setelah dilakukan berbagai konversi kecepatan angin seperti yang dijelaskan di 

atas, kecepatan angin dikonversikan pada faktor tegangan angin dengan 

menggunakan rumus berikut : 

UA = 0,71 × UW¹’²³ (2.24) 

 di mana U adalah kecepatan angin dalam m/d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Hubungan Antara Kecepatan Angin di Laut (Uw) dan di Darat (UL) 
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b. Fetch  

Tinjauan pembangkitan gelombang di laut,  fetch dibatasi oleh bentuk 

daratan yang mengelilingi laut. Fetch adalah jarak dari daerah perairan terbuka 

untuk pembangkitan gelombang tanpa adanya halangan daratan. Di daerah 

pembentukan gelombang, gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam arah yang 

sama dengan arah angin tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin.  

Fetch efektif rerata efektif diberikan oleh persamaan berikut :  

Feff  =  
∑
∑

α
α

cos
cosix

 (2.25) 

Keterangan :  

Feff  =  Fetch rata – rata efektif (km). 

Xi   = Panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi gelombang ke 

ujung akhir fetch (km). 

α    = Deviasi pada kedua sisi dari arah angin, dengan menggunakan 

pertambahan 60 sampai sudut sebesar 420 pada kedua sisi dari arah angin. 

 

c. Peramalan Gelombang di Laut Dalam. 

Berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembus angin dan fetch seperti 

yang telah dibicarakan di depan, dilakukan peramalan gelombang dengan 

menggunakan grafik pada Gambar 2.32. 

Dari grafik tersebut apabila panjang fetch (F), faktor tegangan angin (UA) 

dan durasi diketahui maka tinggi dan periode gelombang signifikan dapat 

dihitung.  
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2.3.2.1 Kenaikkan Muka Air Karena Gelombang (wave set up) 

Gelombang yang datang dan laut menuju pantai menyebabkan fluktuasi 

muka air di daerah pantai terhadap muka air diam. Pada waktu gelombang pecah 

akan terjadi penurunan elevasi muka air rerata terhadap elevasi muka air diam 

(wave set down) di sekitar lokasi gelombang pecah. Kemudian dan titik di mana 

gelombang pecah permukaan air rerata miring ke atas ke arah pantai (wave set 

up). 

 
 

Gambar 2.33 Wave Set Up dan Wave Set Down 

 

Wave set up di pantai dapat dihitung dengan menggunakan teori Longuet-

Higgins dan Stewart. Besar wave set down di daerah gelombang pecah diberikan 

oleh : 

Sb=  - . /

/                                       (2.26)  

dengan: 

Sb = set down di daerah gelombang pecah 

T = periode gelombang 

Ho = tinggi gelombang laut ekivalen 

db = kedalaman gelombang pecah 

g = percepatan gravitasi 

Wave up di pantai: 

b
b H

gT
H

Sw ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 282.2119,0  (2.27) 
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2.3.2.2 Kenaikan Muka Air Karena Angin (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. Penentuan elevasi 

muka air rencana selama terjadinya badai adalah sangat kompleks yang 

melibatkan interaksi antara angin dan air, perbedaan tekanan atmosfer dan 

beberapa parameter lainnya. Perbedaan tekanan atmosfer selalu berkaitan dengan 

perubahan arah dan kecepatan angin; dan angin tersebut yang menyebabkan 

fluktuasi muka air laut. 

Gelombang badai biasanya terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan 

proses alam lainnya seperti pasang surut. Besarnya kenaikan muka air karena 

badai dapat diketahui dengan memisahkan hasil pengukuran muka air laut selama 

terjadi badai dengan fluktuasi muka air laut karena pasang surut. 

Kenaikan elevasi muka air karena badai dapat dihitung dengan persamaan 

berikut :  

2
Fih =∆  (2.31) 

gd
VFch
2

2

=∆  (2.32) 

di mana : 

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

F : panjang fetch (m) 

i : kemiringan muka air  

c : konstanta = 3,5 x 10-6 

V : kecepatan angin (m/d)  

d : kedalaman air (m)  

g : percepatan gravitasi (m/d2) 

Di dalam memperhitungkan wind set up di daerah pantai dianggap bahwa 

laut dibatasi oleh sisi (pantai) yang impermeabel, dan hitungan dilakukan untuk 

kondisi dalam arah tegak lurus pantai. Apabila arah angin dan fetch membentuk 
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sudut terhadap garis pantai, maka yang diperhitungkan adalah komponen tegak 

lurus pantai. 

 

2.3.2.3 Pemanasan Global 

Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi 

akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global 

akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di 

beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di 

belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan 

disebabkan kenaikan suhu.  

 Efek rumah kaca dapat divisualisasikan sebagai sebuah proses. Pada 

kenyataannya, di lapisan atmosfer terdapat selimut gas. Rumah kaca adalah 

analogi atas bumi yang dikelilingi gelas kaca. Panas matahari masuk ke bumi 

dengan menembus gelas kaca tersebut berupa radiasi gelombang pendek. 

Sebagian diserap oleh bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke angkasa sebagai 

radiasi gelombang panjang. Namun, panas yang seharusnya dapat dipantulkan 

kembali ke angkasa menyentuh permukaan gelas kaca dan terperangkap di dalam 

bumi. Efek rumah kaca sebagai suatu bentuk sistem ekosistem di bumi justru 

sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpanya bumi akan menjadi 

lebih dingin. Akan tetapi, sistem tersebut akan bersifat merusak jika berlebihan 

dalam artian efek rumah kaca telah menghasilkan sejumlah panas yang berlebih 

dibandingkan dengan kondisi normalnya.  

Dampak-dampak dari perubahan iklim antara lain: 

• Meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir 

• Mencairnya es dan glasier di kutub. 

• Kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir yang luas. Pada tahun 

2100 diperkirakan permukaan air laut naik hingga 15 - 95 cm. 

• Kenaikan suhu air laut menyebabkan terjadinya pemutihan karang (coral 

bleaching) dan kerusakan terumbu karang di seluruh dunia. 

• Meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. 

Berikut ini adalah salah satu dari dampak pemanasan global yang ditunjukkan 

pada gambar 2.34. 
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Gambar 2.34 Dampak Pemanasan Global pada Pencairan Es di Daerah Kutub 

 

Di dalam perencanaan, kenaikan  muka air karena pemanasan global harus 

diperhitungkan karena memberikan perkiraan besarnya kenaikan muka air laut 

dari tahun 1990 sampai 2100 (Gambar 2.35), gambar tersebut berdasarkan 

anggapan bahwa suhu bumi meningkat seperti yang terjadi saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Perkiraan Kenaikan Muka Air Laut 

 

2.3.2.4 Pasang Surut 

Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena 

adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap 

masa air laut di bumi. Pengetahuan tentang pasang surut adalah penting di dalam 
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Air tinggi tertinggi pada pasang surut  besar (HHWL) 

Air rendah terendah pada pasang surut besar (LLWL) 

Air tinggi tertinggi rata-rata (MHHWL) 

Air rendah terendah rata-rata (MLLWL) 

Muka laut rata-rata (duduk tengah) (MSL) 

Elevasi datum 
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perencanaan pelabuhan. Elevasi muka air tertinggi (pasang) dan terendah (surut) 

sangat penting untuk merencanakan bangunan-bangunan pelabuhan 

a. Beberapa Definisi Muka Air Laut. 

Akibat adanya pasang surut, maka permukaan air laut selalu berubah 

setiap saat seirama dengan pergerakan pasang surut. Oleh karena itu diperlukan 

suatu elevasi permukaan laut tertentu yang dapat dipergunakan sebagai referensi 

dalam merecanakan pelabuhan; yaitu diantaranya : 

 MHHWL : Mean Highest High Water Level, tinggi rata-rata dari air tinggi 

yang terjadi pada pasang surut purnama atau bulan mati (spring tides). 

 MLLWL : Mean Lowest Low Water Level, tinggi rata-rata dari air rendah 

yang terjadi pada pasang surut purnama atau bulan mati (spring tides) 

 MHWL : Mean High Water Level, tinggi rata-rata dari air tinggi selama 

periode 19 tahun. 

 MLWL : Mean Low Water Level, tinggi rata-rata dari air rendah selama 

periode 19 tahun. 

 MSL : Mean Sea Level, tinggi rata-rata  muka air laut pada tiap pasang 

surut selama periode 19 tahun, biasanya ditentukan dari pembacaan jam-jaman. 

 HWL : High Water Level, elevasi maksimum yang dicapai tiap air pasang.   

 HHWL : Highest High Water Level, air tertinggi pada saat pasang surut 

purnama atau bulan mati (ring tide).  

 LWL  : Low Water Level, elevasi minimum yang dicapai oleh tiap air 

surut. 

 LLWL : Lowest Low Water Level, air terendah pada saat pasang surut 

purnama atau bulan mati (ring tide).  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.36 Macam Permukaan Air Laut yang Digunakan sebagai Titik  Referensi 
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b. Pengamatan Pasang Surut.  

 Untuk mendapatkan data pasang surut yang berulang untuk penentuan 

elevasi muka air laut diperlukan rekaman data yang menerus.     

 

c. Kurva Pasang Surut.  

 Tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air tertinggi (puncak air 

pasang) dan air terendah (lembah air surut) yang berturutan. Periode pasang surut 

adalah waktu yang diperlukan dari posisi muka air pada muka air rerata ke posisi 

yang sama berikutnya. Variasi muka air menimbulkan arus yang disebut dengan 

arus pasang surut, yang mengangkut massa air dalam jumlah sangat besar. Titik 

balik (slack) adalah saat di mana arus berbalik antara arus pasang dan arus surut. 

Titik balik ini bisa terjadi pada saat muka air tertinggi dan muka air terendah. Pada 

saat tersebut kecepatan arus adalah nol. Gambar 2.37 menunjukkan contoh hasil 

pencatatan muka air laut sebagai fungsi waktu (kurva pasang surut). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Kurva Pasang Surut  

 

d. Elevasi Muka Air Rencana 

Elevasi muka air laut merupakan parameter yang sangat penting didalam 

merencanakan bangunan pantai. Elevasi tersebut merupakan penjumlahan dari 

beberapa parameter seperti: pasang surut, wave setup, wind setup, dan kenaikan 

muka air karena perubahan suhu global.  
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2.3.3 Kondisi Tanah 

Kondisi tanah ini sangat penting, terutama diperlukan dalam penentuan 

jenis pondasi yang digunakan dan perhitungan dimensinya berdasarkan daya 

dukung tanah di lokasi perencanaan bangunan. 

 

2.4 PERENCANAAN PELABUHAN 

2.4.1 Perencanaan Alur Pelayaran 

Alur pelayaran adalah bagian perairan pelabuhan yang berfungsi sebagai 

jalan keluar masuk kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan. Perencanaan alur 

pelayaran terdiri dari kedalaman alur dan lebar alur. Alur pelayaran dan kolam 

pelabuhan harus cukup tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus. 

Perencanaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan ditentukan oleh kapal terbesar 

yang akan masuk ke pelabuhan dan kondisi meteorologi dan oceanografi. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karakteristik alur masuk ke 

pelabuhan adalah sebagai berikut : 

a. Keadaan trafik kapal 

b. Keadaan geografi dan meteorologi di daerah alur (bathimetri laut) 

c. Kondisi pasang surut, arus dan gelombang 

d. Karakteristik maksimum kapal-kapal yang menggunakan pelabuhan 

 

2.4.1.1 Kedalaman Alur 

Untuk mendapatkan kondisi kedalaman alur pelayaran dan kedalaman 

kolam pelabuhan yang ideal, digunakan dasar perhitungan dengan formula (dalam 

Triatmodjo, 1996 ) :  

H = d + G + R + P + S + K (2.29) 

di mana : 

H = Kedalaman alur pelayaran (meter) 

d = Draft kapal (meter) 

G = Gerak vertikal kapal karena gelombang  

R = Ruang kebebasan bersih  

G + R = ruang kebebasan bruto = 20% x B 

P = Ketelitian pengukuran = 0,25 m 
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S = Pengendapan sedimen antara dua pengerukan = 0,25 m 

K= Toleransi pengerukan = 0,25 m 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.38 Kedalaman Alur Pelayaran 

 

2.4.1.2 Lebar Alur Pelayaran 

Lebar alur biasanya diukur pada kaki sisi-sisi miring saluran ataupada 

kedalamam yang direncanakan. Lebar alur pelayaran tergantung pada  beberapa 

faktor, yaitu : 

1. Lebar, kecepatan dan gerakan kapal 

2. Trafik kapal, apakah alur direncanakan untuk satu atau dua jalur 

3. Kedalaman alur 

4. Apakah alur sempit atau lebar 

5. Stabilitas tebing alur 

6. Angin, gelombang, arus dan arus melintang dalam alur 

Tidak ada rumus yang memuat faktor-faktor tersebut secara explisit, tetapi 

beberapa kriteria telah ditetapkan berdasarkan pada lebar kapal dan faktor-faktor 

tersebut secara implisit. Pada alur untuk satu jalur (tidak ada persimpangan), lebar 

alur adalah tiga sampai empat kali lebar kapal. Jika kapal boleh bersimpang, lebar 

alur adalah enam sampai tujuh kali lebar kapal. Gambar 2.39 menunjukan cara 

menentukan lebar alur untuk satu jalur. 
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Gambar 2.39 Lebar Alur Satu Jalur 

 

2.4.2 Coal Unloading System 

PLTU Rembang berlokasi di pinggir pantai dan dilengkapi dengan 

pelabuhan batubara (jetty). Kapal pengangkut ini bisa membawa 24.5000 ton 

batubara dan membutuhkan waktu 13 sampai 15 jam untuk membongkar 

muatannya. PLTU dilengkapi dengan fasilitas bongkar (ship unloader) dan 

conveyor belt untuk membawa batubara ke lokasi penyimpanan (coal yard). 

 

2.4.2.1 Coal Unloading 

Batubara dengan jenis batubara low rank (batubara berkalori rendah) 

dikirim ke PLTU Rembang dengan kapal berkapasitas 12.000 DWT sebagai 

bahan bakar pada PLTU tersebut. Batubara ini berukuran 0 – 300 mm dengan 

kepadatan 0,8 – 0,95 t/m³. Adapun spesifikasi dari kapal angkut batubara ini 

adalah: 

a. DWT   : 12000 

b. Length (panjang) : 120,03 m 

c. Breadth (luas) : 27,42 m 

d. Depth (kedalaman) : 6,10 m 

e. Draught (full)  : 5,25 m 

f. Draught (empty) : 0,70 m   

Batubara dibongkar dari kapal menggunakan crane ship unloader 
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(gambar 2.40) yang bergerak di atas rel sepanjang dermaga pelabuhan. Batubara 

dari kapal diambil menggunakan grab bucket (gambar 2.41) tipe unloaders 

berkapasitas 25 ton tiap genggamannya. Ship unloader ini mempunyai 

produktifitas rata-rata 1750 ton/jam dengan berat total 1000 ton. Parameter teknis 

utama dari crane ship unloader ini adalah:  

a. Produktifitas rata-rata pembongkaran kapal: 1750 t/h 

b. Jarak track     : 20 m 

c. Kapasitas grab bucket per genggaman : 25 t 

d. Cakupan gerak ship  unloader  : 132 m 

e. Kecepatan gerak ship unloader  : 180 m/menit 

f. Berat total ship unloader   : 1000 t 

Pembongkaran batubara dilakukan dengan sistem curahan ke belt 

conveyor yang dilengkapi dengan dust suppression system yaitu suatu sistem 

penyemprotan air pada butiran batubara agar debu tidak beterbangan dan 

mencegah terjadinya kebakaran karena gesekan antar butiran batubara. Sebelum 

batubara dari grab bucket dicurahkan ke belt conveyor, batubara dimasukan ke 

corong tuang batubara (hopper) yang berada pada ship unloader (gambar 2.42). 

Di dalam hopper inilah dilakukan dust suppression system. Selain di dalam 

hopper, dust suppression system juga dilakukan pada saat batubara disimpan di 

lapangan penimbunan (coal yard) (gambar 2.43). Dari hopper ship unloader, 

batubara dicurahkan ke belt conveyor yang berada di bawahnya. Dari belt 

conveyor ini batubara akan diangkut lagi untuk dibawa ke tempat selanjutnya. 
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Gambar 2.40 Ship Unloader            Gambar 2.41 Grab Bucket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2 Coal Handling  

Salah satu peralatan yang penting guna menunjang kelancaran operasi 

pada unit PLTU adalah belt conveyor (gambar 2.44 dan 2.45). Proses untuk 

pemindahan material dari satu tempat ke tempat lain maka di perlukan alat 

pemindah material secara terus menerus tanpa ada pemindahan peralatan. Alat ini 

disebut belt conveyor, yaitu alat angkut berupa sabuk yang bisa berjalan untuk 

memindahkan material dengan muatan tertentu sekaligus dalam suatu unit yang 

berlangsung secara terus menerus. Alat ini memiliki berat ±500 kg/m. Dalam 

pencurahan batubara dari ship unloader, laju belt conveyor diatur sedemikian rupa 

sehingga mampu menampung curahan batubara dengan kapasitas rata-rata sebesar 

1250 ton/jam. Setelah batubara dicurahkan dari ship unloader, belt conveyor akan 

Belt conveyor

Crane 

Gambar 2.42 Dust Suppression System 
Pada Ship Unloader 

Gambar 2.43 Dust Suppression System 
Pada Coal Yard 
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berjalan menuju junction tower (gambar 2.46) untuk memindahkan batubara ke 

belt conveyor lainnya. Hal ini dilakukan karena belt conveyor tidak bisa berbelok 

sehingga harus dipindahkan ke belt conveyor lain untuk dibawa ke lokasi yang 

akan dituju. Sehingga junction tower ini berfungsi sebagai persimpangan 

transportasi batubara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Belt Conveyor 
(tampak luar) 

Gambar 2.45 Belt Conveyor  
(tampak dalam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.46 Junction Tower 

 

Selanjutnya dari belt conveyor ini batubara dibawa ke lokasi penyimpanan 

(coal yard) (gambar 2.47) yang berada di luar pelabuhan maupun langsung masuk 

ke dalam PLTU untuk dilakukan pembakaran (burning). Selain dari belt conveyor 

Junction tower
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langsung, penghamparan batubara ke coal yard juga dilakukan oleh stack 

reclaimer (gambar 2.48) yang berada di tengah coal yard. Stack reclaimer ini 

bergerak di atas rel sepanjang coal yard dan dapat berputar ke kiri dan ke kanan 

untuk menghampar maupun mengeruk kembali batubara. Selain itu stack 

reclaimer juga berfungsi sebagai pengambilan batubara dari coal yard ke PLTU. 

Dalam prosess pengambilan batubara ini, stack reclaimer akan mengeruk batubara 

kemudian akan dibawa belt conveyor ke proses pembakaran di PLTU. Seperti 

proses transportasi batubara sebelumnya, belt conveyor ini juga melalui junction 

tower untuk dapat sampai ke  lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.47 Coal Yard Gambar 2.48 Stack Reclaimer 

 

2.4.3 Perencanaan Dermaga 

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat 

dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik-

turunkan. Dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran kapal yang merapat 

dan bertambat pada dermaga tersebut. Dalam mempertimbangkan ukuran 

dermaga harus didasarkan pada ukuran-ukuran minimal sehingga kapal dapat 

bertambat atau meninggalkan dermga maupun melakukan bongkar muat barang 

dengan aman, cepat dan lancar. Perencanaan dermaga meliputi elevasi dermaga, 

dimensi, pembebanan, jenis konstruksi, dan turap. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan tipe dermaga adalah 

sebagai berikut : 

1. Tinjauan topografi daerah pantai 
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2. Jenis kapal yang dilayani 

3. Daya dukung tanah 

Dermaga direncanakan menggunakan tipe Pier atau Jetty. Pier atau jetty 

adalah dermaga yang dibangun dengan membentuk sudut terhadap terhadap garis 

pantai. Pier dapat digunakan untuk merapat kapal pada satu sisi atau kedua 

sisinya. Pier berbentuk jari lebih efisien karena dapat digunakan untuk merapat 

kapal pada kedua sisinya untuk panjang dermaga yang sama. 

Pada perencanaan Pelabuhan Batubara PLTU Rembang ini digunakan tipe 

dermaga berbentuk jetty dengan pondasi tiang pancang, dikarenakan : 

a. Pelabuhan berada di  perairan yang dangkal sedangkan kedalaman yang cukup 

berada jauh dari darat. 

b. Kemiringan dasar yang curam baru terjadi pada jarak ±400 meter dari 

pelabuhan. 

c. Dermaga melayani kapal barang curah yang mempunyai konstruksi ringan 

dibandingkan dibanding dengan dermaga general cargo, karena dermaga 

tersebut tidak memerlukan peralatan bongkar barang yang besar (kran), jalan 

kereta api, gudang-gudang, dan sebagainya. 

 

2.4.3.1 Dimensi Dermaga 

Dimensi dermaga yang akan direncanakan adalah panjang dan lebar 

dermaga. 

a. Panjang Dermaga 

Perencanaan panjang dermaga disesuaikan dengan jumlah kapal yang 

mendarat dalam waktu yang bersamaan. 

• Panjang kapal. 

• Perhitungan jumlah kapal yang menambat dalam waktu yang bersamaan 

• Ruang gerak bebas samping 

• Perhitungan Panjang Dermaga 

Adapun rumus panjang dermaga tersebut adalah: 

Lp = n.Loa + (n+1).Rb (2.30) 

di mana: 

Lp  = panjang dermaga (meter) 
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n = jumlah kapal yang menambat dalam waktu yang bersamaan  

Loa = panjang kapal saat menambat  

Rb = ruang gerak bebas kapal  

 
Gambar 2.49 Panjang Dermaga 

 

b. Lebar Dermaga 

Lebar dermaga disesuaikan dengan aktifitas yang terjadi di dermaga yang 

dibutuhkan 1 kapal untuk melakukan bongkar muat. Adapun aktifitas yang terjadi 

di dermaga adalah pembongkaran batubara dari kapal ke jetty dengan 

menggunakan conveyor. 

Perhitungan Lebar Dermaga: 

Ld = 2(Rb) + Lkr  (2.31) 

di mana : 

Ld   = Lebar dermaga (meter) 

Rb   = Lebar jagaan  

Lkr  = Lebar kran/conveyer  
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Gambar 2.50 Lebar Dermaga 

 

2.4.3.2 Elevasi Dermaga 

Elvdermaga = MHWL + H/2 + w (2.33) 

di mana : 

MHWL   = tinggi muka air rata-rata  

H     = tinggi gelombang di dermaga  

w             = tinggi jagaan = 0,3 m 

 

2.4.3.3 Pembebanan Dermaga 

Pembebanan yang terjadi pada struktur dermaga dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Beban horisontal (Lateral Loads) 

Beban horisontal yang bekerja pada dermaga terdiri dari gaya benturan kapal 

saat bersandar dan gaya tarik kapal saat melakukan penambatan di dermaga. 

Untuk mencegah hancurnya dermaga karena pengaruh benturan kapal, maka 

gaya benturan kapal diperhitungkan berdasarkan bobot kapal dengan muatan 

penuh dan dengan memasang fender di sepanjang tepi dermaga. 
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Gambar 2.51 Skema Pembebanan Horisontal Pada Dermaga 

 

2. Beban vertikal (Vertical Loads) 

Beban vertikal terdiri dari total jumlah beban mati konstruksi dermaga yang 

meliputi berat sendiri plat lantai, belt conveyor, batubara dalam belt conveyor 

dan unloader coal; serta total berat hidup yang bekerja pada konstruksi 

dermaga tersebut yang berupa beban manusia.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.52 Skema Pembebanan Vertikal Pada Dermaga 

 

2.4.3.4 Pondasi Dermaga 

Perhitungan tiang pancang akan menggunakan program SAP, di mana dari 

hasil SAP tersebut berupa axial load yang akan digunakan untuk menentukan tipe 

tiang pancang.  

Pada umumnya tiang pancang dipancang tegak lurus ke dalam tanah, 

tetapi apabila diperlukan untuk dapat menahan gaya- gaya horisontal maka tiang 

pancang akan dipancang miring. Agar dapat merencanakan  pondasi tiang 

pancang  yang benar, maka perlu mengetahui beban – beban yang bekerja pada 

konstruksi di atas bangunan tersebut. 

Beban Mati dan Beban Hidup

Beban horisontal
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a. Perhitungan daya dukung tiang pancang. 

1. Berdasarkan Kekuatan Bahan 

Dengan menggunakan rumus (dalam Sardjono, 1991) : 

P tiang  =  bσ x A tiang 

= 0,33 f’c x A tiang  (2.34)  

di mana : 

A tiang = Luas penampang dasar tiang pancang 

P tiang = Kekuatan tiang yang diijinkan (kg) 

bσ  = Tegangan tiang terhadap permukaan (N/mm2) 

f’c = Mutu beton (N/mm2) 

 

2. Berdasarkan Pemancangan 

Dengan rumus pancang A. Hiley dengan tipe single acting drop hammer. 

(Bowles, 1993, dalam Sardjono, 1996) : 

( )  WpW 
 x Wpe W  x 

C3  C2  C1
2
1  

H x W x Ef Qu 
2

+
+

+++
=
δ

  (2.35) 

di mana : 

Ef    = Efisiensi alat pancang (%) 

Wp  = Berat sendiri tiang pancang (ton) 

W    = Berat hammer (ton) 

e      = Koefisien pengganti beton (%) 

H     = Tinggi jatuh hammer (meter) 

δ    = Penurunan tiang akibat pukulan terakhir (meter) 

C1   = Konstanta tekanan izin sementara pada kepala tiang dan penutup 

C2   = Konstanta simpangan tiang akibat tekanan izin sementara 

C3   = Konstanta tekanan izin sementara  

Qu   = Batas maksimal beban (ton) 

Pa = Batas beban izin yang diterima tiang (ton) 

N = Konstanta angka keamanan  

Pa = 1/n x Ru 
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Kapasitas dukung ultimit tiang dengan metode dinamis ada beberapa cara : 

a. Engineering News Record (ENR) 

Qu = Wr.h.E/S+C 

Qu = (Wr.h.E/S+C).( Wr+n².Wp/Wr+Wp) (modifikasi ENR) 

Pada metode modifikasi ENR di ambil referensi dari (Bowles, 1988) 

Dengan : 

Wr  = berat palu (ton) 

Wp = berat tiang (ton) 

h  = tinggi jatuh tiang (meter) 

S  = Pukulan 

C  = konstanta  ( untuk single acting, C = 0,1 inc) 

     ( untuk double acting, C = 0,1 inc) 

E  = efisiensi palu (%) 

n  = koefisiensi restitusi (konstanta) 

 

b. Danish 

pp

e

e

.E A . 2
.LH . E

  S

H . E
 Qu 
+

=  

 

Pada rumus Danish diambil referensi dari (Olson dan Flaate, 1967) 

Dengan : 

E =  efisiensi palu (%) 

Lk =  panjang tiang (meter) 

Ap =  luas penampang tiang (m2) 

Ep =  Modulus young tiang (kg/ cm²) 

He =  Wr . h = energi palu (ton.meter) 

S =  Pukulan 

Wr =  berat palu (ton) 

h =  tinggi jatuh tiang (m) 
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c. Pacific Coast Uniform Building Code 

2

1e

C  S
C . H . E

 Qu 
+

=  

pr

pr

WW
WkW

+

+
=

.
C  1  

 
EA
LQu

.
.

C2 =  

 

Pada rumus Pacific Coast Uniform Building Code digunakan SF = 4. 

(sumber :Joseph E. Bowles). Rumus ini dihitung dengan cara coba – coba. 

Pada umumnya dimulai dengan C2 = 0,0 dan hitung nilai Qu, kemudian 

reduksilah nilainya 25 persen. Hitunglah C2 dan nilai Qu yang baru. 

Gunakan nilai Qu ini untuk menghitung C2 yang baru dan begitu 

seterusnya sampai nilai Qu yang digunakan Qu yang dihitung. 

Dengan : 

Wr =  berat palu (ton) 

Wp =  berat tiang (ton) 

h =  tinggi jatuh tiang (meter) 

S =  Pukulan 

k =  0,25 untuk tiang baja dan 0,1 untuk semua pancang lain 

He =  Wr . h = energi palu (ton.meter) 

E =  efisiensi palu (%) 

n =  koefisiensi restitusi (konstanta) 

Ap =  luas penampang tiang (m2) 

Lk =  panjang tiang (meter) 
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3. Berdasarkan Hasil Sondir 

Dengan rumus daya dukung pondasi tiang pancang (dalam Sardjono, 1991) : 

53
qA  Q c kJHP×

+
×

=
  (2.36)  

di mana : 

Q   = daya dukung pondasi tiang pancang (ton)   

A = luas penampang tiang pancang (cm²)  

p = nilai conus (kg/cm2) 

JHP = nilai total friction  

k = keliling penampang tiang (meter) 

 

4. Berdasarkan Kekuatan Tanah 

Meyerhof (1956) mengusulkan formula untuk menentukan daya dukung 

pondasi tiang pancang sebagai berikut : 

P ult = 40 Nb.Ab + 0,2 . N . As  

Di mana : 

Pult = Daya dukung batas pondasi tiang pancang (ton) 

Nb = Nilai N-SPT pada elevasi dasar tiang   

Ab = Luas penampang dasar tiang (m²)  

N = Nilai N-SPT rata-rata  

As = Luas selimut tiang (m²)  

 

b. Perhitungan efisiensi tiang. 

Efisiensi grup tiang pancang (dalam Sardjono H.S, 1988):  

Eff  = ( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+−θ

−
n.m

1mm1n
90

1
n

  (2.37) 

di mana :   

m =  jumlah baris  

n =  jumlah tiang dalam satu baris  

θ =  arc tan (d/s)  (º) 

d =  diameter tiang (meter) 

s =  jarak antartiang (as ke as)  (meter) 
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Dengan memperhitungkan efisiensi, maka daya dukung tiang pancang 

tunggal menjadi:  Q = Eff x Q tiang 

 

c. Perhitungan tekanan pada kelompok tiang (gaya vertikal) 

Perhitungan tekanan pada kelompok tiang (dalam Sardjono H.S, 1988): 

P beban  = ( ) ( )2
max

2
max

yn
YMx

xn
XMy

n
Pv

xy ∑×
×

±
∑×
×

±     (2.38) 

di mana : 

Pmax = beban maksimum yang diterima oleh tiang pancang (ton) 

ΣPv = jumlah total beban normal (ton) 

Mx = momen yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu x (tm) 

My = momen yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu y (tm)  

n  = banyaknya tiang pancang dalam kelompok tiang pancang   

Xmak = absis terjauh tiang pancang terhadap titik berat kelompok tiang (meter) 

Ymak = ordinat terjauh tiang pancang terhadap titik berat kelompok tiang 

nx  = banyaknya tiang pancang dalam satu baris dalam arah sumbu x (meter) 

ny  = banyaknya tiang pancang dalam satu baris dalam arah sumbu y 

( )∑ 2x  = jumlah kuadrat jarak absis-absis tiang (m²) 

( )∑ 2y = jumlah kuadrat jarak ordinat-ordinat tiang (m²) 

 

d. Penulangan tiang pancang. 

Untuk perhitungan penulangan tiang pancang, diambil pada kondisi 

momen-momen yang terjadi adalah momen akibat pengangkatan satu titik dan 

pengangkatan dua titik. 

 

2.4.4 Perencanaan Fender 

Fender dibangun untuk meredam pengaruh benturan kapal dengan 

dermaga sehingga kerusakan kapal maupun dermaga dapat dihindarkan. Fender 

ini berfungsi untuk menyerap setengah gaya yang dihasilkan akibat benturan 

kapal (½ E) dan sisanya ditahan oleh konstruksi dermaga. 
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Besarnya energi yang terjadi akibat benturan dapat dipakai rumus sebagai 

berikut (dalam Triatmodjo 1996) : 

 
CcCsCeCm

g
VWE ...

2
. 2

=   (2.39) 

di mana : 

E = energi kinetik yang timbul akibat benturan kapal ( ton meter ) 

M = berat kapal ( ton / m/det2 ) 

V = kecepatan kapal saat merapat (m/s) 

α = sudut penambatan kapal terhadap garis luar dermaga (10 0 ) 

g = gaya gravitasi bumi (m/s²) 

Cm  = koefisien massa 

Ce = koefisien eksentrisitas 

Cs = koefisien kekerasan (diambil 1) 

Cc = koefisien bentuk dari tambatan (diambil 1) 

 

Khusus untuk kecepatan kapal dapat ditentukan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 Kecepatan Kapal 

Ukuran kapal (GT) 
Kecepatan merapat (m/dt) 

Kolam pelabuhan Laut terbuka 

Sampai 500 0,25 0,30 

500 – 10.000 0,15 0,20 

10.000 – 30.000 0,15 0,15 

Lebih dari 30.000 0,12 0,15 

(Triatmodjo. 1999) 

 

Koefisien massa tergantung dari gerakan air disekeliling kapal yang 

dihitung dengan persamaan : 

BCb
dCm
.2

.1 π
+=

    (2.40)
 

di mana :  

d = draft kapal (m) 

Cb = koefisien blok kapal 
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B = lebar kapal (m) 

 

Sedangkan Cb didapat dari : 

odBLpp
WCb

γ...
=

    (2.41)
 

di mana : 

 

Lpp = panjang garis air 

γ o  = berat jenis air = 1,025 kg/m 3  

Sedangkan koefisien eksentrisitas adalah perbandingan antara energi sisa 

dengan energi kinetik kapal yang merapat dan dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

2)/(1
1

rl
Ce

+
=

    (2.42)
 

di mana : 

l     = jarak sepanjang permukaan air dermaga dari pusat berat kapal sampai 

titik sandar kapal             l = ¼ Loa 

r     = jari-jari putaran di sekeliling pusat berat kapal pada permukaan air, 

untuk nilai r didapat dari grafik. 
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Gambar 2.53 Grafik Nilai r 

 

2.4.5 Perencanaan Bollard (Penambat Kapal) 

Fungsi bollard/ penambat adalah untuk menambatkan kapal agar tidak 

mengalami pergerakan yang dapat mengganggu baik pada aktivitas bongkar 

maupun lalu lintas kapal yang lainnya. 

Bollard yang digunakan pada dermaga ini direncanakan dari beton 

bertulang. Penggunaan jumlah tambatan serta jarak masing-masing bollard dapat 

dihitung dengan menyesuaikan berat kapal atau dengan pendekatan praktis di 

lapangan 

Tabel 2.3  Penempatan Bitt 

Ukuran Kapal (GRT) Jarak Maksimum (m) Jumlah Min./tambatan 

~ 2.000 10 – 15 4 

2.001 – 5.000 20 6 

5.001 – 20.000 25 6 

20.001 – 50.000 35 8 

50.001 – 100.000 45 8 

 

2.4.6 Daya Dukung Tanah dan Setlement 

Kajian geoteknik dan mekanika tanah dalam hal ini adalah kajian terhadap 

sifat-sifat tanah dan hubungannya dengan daya dukung tanah. Daya dukung tanah 

adalah kemampuan tanah untuk mendukung beban. Pengujian di lapangan untuk 

mengetahui kuat dukung tanah dapat dilakukan dengan cara pengambilan sampel 

(boring), sondir maupun SPT (Standard Penetration Test). Perlu juga dilakukan 

vane shear test untuk tanah lempung. Pengujian di laboratorium dapat 

dilaksanakan dengan pengujian terhadap contoh sampel yang diambil saat 

pengeboran. Pengujian di laboratorium terhadap sampel tanah dapat digunakan 

untuk mengetahui parameter tanah seperti berat jenis tanah, sudut gesek internal 

tanah, indeks plastisitas, koefisien konsolidasi ataupun yang lain. 

Berdasarkan parameter tanah dapat dihitung daya dukung batas tanah (Qult) 

dengan menggunakan persamaan Terzaghi berikut ini: 

Qult = C . Nc + Df  . γ . Nq +0,5B . γ . Nγ   
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Keterangan : 

Qult : Kuat dukung batas (kg/m2) 

Nc,Nγ,Nq : Konstanta tanah tergantung dari φ 

Df : Kedalaman pondasi (m) 

B : Lebar Pondasi (m) 

C : Kohesi tanah (kg/m2) 

γ : Berat jenis tanah (kg/m3) 

 

Sedangkan untuk penurunan tanah atau setlement menggunakan rumus : 

Sc = ( )
( )

Po
PPo

eo
Hcc ∆+

+
log

1
*  

Keterangan : 

Sc  : Besar penurunan (m) 

cc  : Indeks pemampatan (m) 

H  : Tebal lapisan tanah (m) 

eo  : Angka pori awal 

Po  : Tekanan efektif rata-rata (ton/m2) 

∆P  : Besar penambahan tekanan (ton/m2) 

 


