
 
 

II-1

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 TIJAUAN UMUM 

Studi pustaka berisi teori-teori yang diperoleh dari referensi-referensi 

berkaitan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk mendukung analisis 

dalam penellitian (http://digilib.petra.ac.id,2010). Beberapa referensi yang dapat 

dijadikan acuan yaitu: text book, artikel ,jurnal ilmiah, karya ilmiah, internet, 

laporan penelitian, dsb. Studi pustaka mempunyai tiga fungsi penting 

(http://d3english-undip.tripod.com,2010), yaitu: 

1. Memberikan gambaran tentang topik masalah kepada pembaca. 

2. Meyakinkan pembaca bahwa penulis mengetahui banyak hal tentang topik 

masalah yang sedang diteliti. 

3. Mengembangkan wawasan tentang bidang studi yang diteliti 

 

2.2 PANTAI 

Pengertian pantai sangat penting untuk dijelaskan agar dalam penanganan 

permasalahan pantai tidak terjadi perbedaan pandangan dan arti kata mengenai 

istilah-istilah berkaitan dengan pantai. Beberapa definisi yang berkaitan dengan 

pantai telah diseminarkan di Manado (CIDA, 1992). Definisi hasil seminar 

tersebut pada tahun-tahun terakhir ini telah dikembangkan lagi dalam beberapa 

seminar lanjutan, yang intinya adalah dibedakan antara definisi untuk keperluan 

pengelolaan dan keperluan teknik (engineering) agar ada kesamaan sudut pandang 

dan arti kata (Yuwono, 2005). 

 

2.2.1  Definisi Pantai Untuk Keperluan Pengelolaan Pantai 

Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang 

tertinggi dan surut terendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat 

daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Dimana daerah daratan adalah 
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daerah yang terletak diatas dan dan dibawah permukaan daratan dimulai dari batas 

garis pasang tertinggi. Sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak diatas 

dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, 

termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya (Triadmodjo,1999). Beberapa 

istilah kepantaian yang perlu diketahui dan dipahami diantaranya: 

 Daerah pantai atau pesisir 

Adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut 

masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas 

marine.Dengan demikian daerah pantai terdiri dari perairan pantai dan daratan 

pantai yang saling mempengaruhi. Daerah pantai sering disebut juga daerah 

pesisir atau wilayah pesisir. 

 Pantai 

Adalah daerah di tepi perairan sebatas antara surut terendah dan pasang 

tertinggi. 

 Garis Pantai 

Adalah garis batas pertemuan antara daratan dan lautan. 

 Daratan Pantai 

Adalah daerah ditepi laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas marine 

 Perairan Pantai 

Adalah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan 

 Sempadan Pantai 

Adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan 

dan pelestarian pantai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Definisi Pantai (wilayah pesisir) untuk keperluan pengelolaan pantai 

(Yuwono, 2005) 
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2.2.2  Definisi Pantai Untuk Keperluan Rekayasa/Teknik Pantai 

Beberapa definisi pantai untuk keperluan rekayasa/teknik pantai 

(Triadmodjo,1999) yang perlu diketahui dan dipahami diantaranya: 

 Surf  zone 

Adalah daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang 

pecah sampai batas naik-turunnya gelombang di pantai. 

 Breaker zone 

Adalah daerah dimana terjadi gelombang pecah. 

 Swash zone 

Adalah daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya 

gelombang dan batas terendah turunnya gelombang di pantai. 

 Offshore 

Adalah daerah dari gelombang (mulai) pecah sampai ke laut lepas. 

 Foreshore 

Adalah daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat surut  terendah 

sampai batas atas dari uprush pada saat air pasang tertinggi. 

 Inshore 

Adalah daerah antara offshore dan foreshore. 

 Backshore 

Adalah daerah yang dibatasi oleh foreshore dan garis pantai yang 

terbentuk pada saat terjadi gelombang badai bersamaan dengan muka air 

tertinggi. 

 Coast 

Adalah daratan pantai yang masih terpengaruh laut secara langsung, 

misalnya pengaruh pasang surut, angin laut, dan ekosistem pantai (hutan 

bakau, sand dunes ). 

 Coastal area 

Adalah daratan pantai dan perairan pantai sampai kedalaman 100 atau 

150 m (Sibayama, 1992). 
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Gambar 2.2 Definisi pantai untuk keperluan rekayasa pantai (Triadmodjo, 1999) 

 

2.3 PROSES PANTAI 

Pantai merupakan kenampakan alam dimana terjadi interaksi keseimbangan 

dinamis antara air, angin, dan material (sedimen). Angin dan air bergerak 

membawa material (sedimen) dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikis dan 

kemudian mengendapkannya lagi di daerah lain secara berkesinambungan. 

Fenomena transport sedimen tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk 

morfologi pantai. Pantai mempunyai pertahanan alami dari serangan arus dan 

gelombang dimana bentuknya akan terus-menerus menyesuaikan sehingga dapat 

meminimalkan energi gelombang yang menerpanya. Sistem pertahanan alami ini 

dapat berupa karang penghalang, atol, sand dune, longshore bar, kemiringan 

dasar pantai dan vegetasi yang hidup di pantai ( bakau, api-api, dan sebagainya ) 

Ada dua tipe tanggapan dinamis pantai terhadap gerak gelombang, yaitu 

tanggapan terhadap kondisi gelombang normal dan tanggapan terhadap kondisi 

gelombang badai. Pada saat badai terjadi, pertahanan alami pantai tidak mampu 

menahan serangan energi gelombang yang besar, sehingga pantai dapat tererosi. 

Setelah gelombang besar reda ,berangsur-angsur pantai akan kembali ke bentuk 

semula oleh pengaruh gelombang normal. Tetapi ada kalanya pantai  yang tererosi 

tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula karena material pembentuk pantai 

terbawa arus dan tidak dapat kembali ke lokasi semula. Proses dinamis pantai 
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sangat dipengaruhi oleh littoral transport, yang di definisikan sebagai gerak 

sedimen di daerah dekat pantai (nearshore zone) oleh gelombang dan arus. 

Littoral transport dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu transport sepanjang 

pantai (longshore-transport) dan transport tegak lurus pantai (onshore-offshore 

transport). Material (pasir) yang di transpor disebut dengan littoral drift 

(Triadmodjo,1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses pembentukan pantai (Triatmodjo, 1999) 

 

Gelombang pecah menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar yang 

dapat menggerakkan sedimen dasar. Laju transpor sedimen sepanjang pantai 

tergantung pada sudut datang gelombang, durasi, dan besarnya energi gelombang. 

Apabila gelombang yang terjadi membentuk sudut terhadap garis pantai, maka 

akan terjadi dua proses angkutan sedimen yang bekerja secara bersamaan , yaitu 

komponen tegak lurus dan sejajar garis pantai. Suatu pantai mengalami erosi atau 
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akresi (sedimentasi) atau tetap stabil tergantung pada sedimen yang masuk 

(suplai) dan yang meninggalkan pantai tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Arus sedimen pantai tampak atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pergerakan partikel air saat penjalaran gelombang menuju pantai 

 

 Bentuk profil pantai sangat dipengaruhi oleh serangan gelombang, sifat-sifat 

sedimen seperti rapat massa dan tahanan terhadap erosi, ukuran dan bentuk 

partikel, kondisi gelombang dan arus, serta bathimetri pantai. Pantai dapat 

terbentuk dari material dasar yang berupa lumpur, pasir atau kerikil (gravel). 

Kemiringan dasar pantai tergantung pada bentuk dan ukuran material dasar. Pantai 

lumpur mempunyai kemiringan sangat kecil sampai mencapai 1:5000. 

Kemiringan pantai berpasir lebih besar berkisar antara 1:20 – 1:50. Sedangkan 
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kemiringan pantai berkerikil bisa mencapai 1:4. Pantai Semarang bagian timur 

merupakan pantai berlumpur (Triadmodjo, 1999). 

 

2.4 EROSI DAN ABRASI PANTAI 

Erosi pantai adalah proses mundurnya garis pantai dari kedudukan semula 

yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pasokan dan kapasitas 

angkutan sedimen (Yuwono, 2005). Erosi pantai terjadi apabila pada suatu pantai 

yang ditinjau mengalami kehilangan/pengurangan sedimen. Artinya sedimen yang 

diangkut lebih besat daripada sedimen yang diendapkan. 

Abrasi adalah proses terkikisnya batuan atau material keras seperti dinding 

atau tebing batu, yang biasanya diikuti dengan longsoran atau runtuhan material 

(Yuwono, 2005). Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi 

dan abrasi pada suatu wilayah. 

 

2.4.1  Faktor Alam 

1. Pemanasan Global 

Kegiatan manusia yang meningkatkan jumlah gas rumah kaca di 

atmosfer dapat mengakibatkan naiknya suhu bumi. Hal tersebut 

mengakibatkan peningkatan tinggi permukaan air laut yang disebabkan oleh 

pemuaian air laut dan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Kenaikan 

permukaan air laut ini akan mengakibatkan mundurnya garis pantai sehingga 

menggusur daerah pemukiman sepanjang pesisir pantai, membanjiri lahan 

produktif dan mencemari persediaan air tawar (Triadmodjo, 1999). 

2.  Perubahan Sedimen Pantai 

Pantai dapat mengalami keseimbangan dinamis, erosi dan akresi 

(sedimentasi) secara stabil tergantung pada keseimbangan jumlah sedimen 

yang masuk (suplai) dan yang meninggalkan pantai tersebut (Triadmodjo, 

1999). Perubahan pola cuaca dan musim di bumi dapat mengakibatkan 

kekeringan pada bulan-bulan tertentu sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya banjir yang turut serta membawa suplai sedimen dari sungai kearah 

pantai, apabila pantai tidal mendapatkan suplai sedimen pada muara sungai, 
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maka pantai akan mengalami perubahan garis pantai akibat ketidakstabilan 

kondisi tersebut. 

3. Gelombang Badai 

Gelombang badai dan tsunami adalah salah satu faktor alam yang 

menyebabkan erosi dan abrasi (Departemen Pekerjaan Umum, 2009). Akibat 

gelombang yang besar (gelombang badai), maka pasir akan tererosi kemudian 

mengendap pada daerah lain membentuk longshore bar. Setelah gelombang 

biasa datang endapan pasir akan berangsur-angsur mengisi daerah yang 

tererosi kembali. 

 

2.4.2  Faktor Non Alam (Campur Tangan Manusia) 

Beberapa factor non alam yang sering mengakibatkan terjadinya erosi pantai 

(Departemen Pekerjaan Umum, 2009) antara lain sebagai berikut: 

1. Pengaruh adanya bangunan pantai yang menjorok ke laut  

Terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai akibat adanya 

bangunan tegak lurus pant ai menyebabkan kerusakan pantai di Indonesia 

(Diposaptono, 2001)  

2. Penambangan material pantai dan sungai 

Aktivitas penggalian atau penambangan pasir dan material lain di daerah 

aliran sungai (DAS) maupun di daerah pesisir pantai dapat menyebabkan 

mundurnya garis pantai. Material pasir atau kerikil yang seharusnya menjadi 

pengaman pantai terhadap terjangan gelombang menjadi hilang. Terjangan 

dan arus laut tak ada yang membendung. Itulah yang menyebabkan abrasi 

berlangsung dengan cepat (http://nusabali, 2010)  

3. Perpindahan (pergerakan) muara sungai 

4. Pencemaran yang mengakibatkan kerusakan alam di area pantai 

Fungsi vegetasi alam yang ada di pantai seperti terumbu karang dan 

bakau (mangrove) selain sebagai bagian dari ekosistem pantai, juga memiliki 

fungs lain yaitu sebagai pelindung pantai beserta ekosistemnya dari hempasan 

gelombang dan arus yang dapat mengancam. Tanaman bakau memiliki fungsi 

yang sangat penting yaitu dapat meredam gelombang dan angin badai, 
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pelindung erosi, penahan lumpur dan penangkap sediment 

(http://baliprov.go.id, 2010)  

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang menyebutkan 

bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (1999-2004) terjadi perubahan luasan lahan 

di pesisir kecamatan genuk, yang semula seluas 208,08 ha menjadi 62,05 ha. 

Perubahan luas lahan sebesar 146,75 ini diakibatkan oleh abrasi. Hal ini 

berarti rata-rata 29,35 ha/tahun lahan pantai hilang akibat abrasi. Salah satu 

penyebabnya adalah rusaknya vegetasi bakau yang ada di pantai kecamatan 

genuk. 

5. Pengaruh pembuatan waduk di hulu dan bangunan melintang sungai 

(bendung) yang mempunyai kecenderungan menyebabkan berkurangnya 

transpor sedimen ke hihir. 

 

2.5 DASAR - DASAR PERENCANAAN 

 

2.5.1  Angin 

Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan 

juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari 

tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah 

(http://id.wikipedia.org, 2010). Data angin diperlukan untuk peramalan tinggi, 

periode dan arah gelombang. 

A.  Pembangkitan Gelombang Oleh Angin 

Gelombang yang terjadi di lautan dapat dibangkitkan atau diakibatkan oleh 

berbagai gaya. Beberapa jenis gaya pembangkit gelombang antara lain, gaya 

gravitasi benda-benda langit, letusan gunung berapi, gempa bumi, dsb. Dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini, akan difokuskan pada pembangkitan gelombang 

oleh angin. 

Angin yang berhembus di atas permukaan air 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 air. Apabila kecepatan angin bertambah, riak 
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tersebut menjadi semakin besar. Dan apabila angin berhembus terus pada akhirnya 

akan terbentuk gelomanag. Semakin lama dan semakin kuat angin berhembus, 

semakin besar gelombang yang terbentuk (Triadmodjo, 1999). 

Tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh 

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

umumnya pengukuran angin dilakukan didaratan, sedangkan di dalam rumus-

rumus pembangkitan gelombang, data angin yang digunakan adalah yang ada di 

atas permukaan laut. Oleh karena itu diperlukan transformasi data angin diatas 

daratan (yang terdekat dengan lokasi studi) ke data angin di atas permukaan laut 

(Triadmodjo, 1999). 

Hubungan antara angin diatas laut dan angin diatas daratan terdekat 

diberikan oleh persamaan berikut: 

 

                               

    (Triadmodjo, 1999). 

 

Keterangan: 

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

Uw = Kecepatan angin di laut (m/dt) 

RL = Nilai koreksi hubungan kecepatan angin di darat dan dilaut   (Grafik 

2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Grafik hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat 
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Setelah dilakukan konversi kecepatan angin, maka kecepatan angin 

dikonversikan pada faktor tegangan angin (wind stress faktor) dengan persamaan : 

 

UA = 0,71 U1,23 (Triadmodjo, 1999) 

Keterangan: 

UA = faktor tegangan angin 

U = Kecepatan angin (m/dt) 

 

B. Mawar Angin/ Wind Rose 

Data angin yang digunakan untuk analisis angin merupakan data yang 

diperoleh dari stasiun pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika yakni BMG 

terdekat yang tersedia. Data yang diperoleh dari stasiun tersebut berupa data 

kecepatan angin maksimum harian selama 10 tahun. Data yang diperoleh tersebut 

selanjutnya dilakukan pengelompokkan berdasarkan arah dan kecepatan. Hasil 

pengelompokkan (pengolahan) dibuat dalam bentuk tabel atau diagram yang 

disebut dengan mawar angin atau wind rose (Departemen Pekerjaan Umum, 

2009). Dengan tabel atau mawar angin, maka karakteristik angin dapat dibaca 

dengan tepat (Triatmojo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Mawar Angin (Wind Rose) (Triadmodjo,1999) 
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C. Fetch 

Fetch adalah panjang keseluruhan suatu daerah pembangkitan gelombang 

dimana angin berhembus dengan arah dan kecepatan yang konstan. Panjang fetch 

dapat ditentukan dari peta atlas dan peta Dinas Hidro Oceanografi Angkatan Laut 

(Departement Pekerjaan Umum, 2009). Arah angin masih dianggap konstan 

apabila perubahannya tidak sampai 150. sedangkan kecepatan angin masih 

dianggap konstan apabila perubahannya tidak lebih dari 5 knot (2,5 m/dt) 

(Triatmodjo, 1999). 

Di dalam peninjauan pembangkitan gelombang di laut, fetch dibatasi oleh 

daratan yang mengelilingi laut. Panjang fetch membatasi waktu yang diperlukan 

gelombang untuk terbentuk karena pengaruh angin, jadi mempengaruhi waktu 

untuk mentransfer energi angin ke gelombang. Fetch ini berpengaruh pada 

periode dan tinggi gelombang yang dibangkitkan. Semakin panjang jarak fetch-

nya, ketinggian gelombangnya akan semakin besar dan periode gelombangnya 

akan semakin lama. Di daerah pembangkitan gelombang, gelombang tidak hanya 

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

sudut terhadap arah angin (Triatmodjo, 1999). Untuk memperoleh hasil dari fetch 

rerata efektif digunakanlah rumus di bawah ini: 

Feff = 
α
α

cos
cos

∑
∑ Xi  (Triatmodjo, 1999) 

Keterangan: 

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 60 sampai sudut sebesar 420 pada kedua sisi dari arah 

angin 
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Gambar 2.8 Fetch 

 

2.5.2  Gelombang 

Gelombang di laut dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang 

tergantung pada gaya pembangkitnya. Gelombang tersebut adalah gelombang 

angin (gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin), gelombang pasang surut 

(gelombang yang dibangkitkan oleh gaya tarik benda-benda langit terutama gaya 

tarik matahari dan bulan terhadap bumi), gelombang tsunami (gelombang yang 

terjadi akibat letusan gunung berapi atau gempa didasar laut), gelombang kecil 

(misalkan gelombang yang dibangkitkan oleh kapal yang bergerak), dan 

sebagainya (Triatmodjo, 1999). 

Diantara beberapa bentuk gelombang yang paling penting adalah gelombang 

angin dan gelombang pasang surut. Pada umumnya bentuk gelombang sangat 

komplek dan sulit digambarkan secara matematis karena ketidaklinierannya, tiga 

dimensi, dan bentuknya yang random (Triatmodjo, 1999). Ada beberapa teori 

dengan berbagai tingkat kekomplekannya dan ketelitian untuk menggambarkan 

fenomena gelombang di alam, diantaranya adalah teori airy, teori Stokes, teori 

Gerstner, teori Mich, teori knoidal, dan teori tunggal. Teori gelombang airy adalah 

teori gelombang kecil, sedangkan teori yang lain adalah teori gelombang 
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amplitudo terbatas (finite amplitude waves). Dari berbagai teori diatas, teori 

gelombang Airy adalah teori yang paling sederhana. Teori gelombang Airy sering 

disebut teori gelombang linier atau teori gelombang amplitudo kecil (Triatmodjo, 

1999). 

Berdasarkan kedalaman relatifnya, yaitu perbandingan antara kedalaman 

laut (d) dan panjang gelombang (L). maka gelombang diklasifikasikan menjadi 

tiga (Triadmodjo, 1999) yaitu: 

1. Gelombang di laut dangkal (shallow water) 

o d/L ≤ 1/20 

o tanh (2πd/L) ≈  (2πd/L) 

o C = gd  

o L = T gd  

2. Gelombang di laut transisi (transitional water) 

o 1/20 < d/L < 1/2 

o 2πd/L < tanh (2πd/L) < 1 

o C = [gT/2π] tanh (2πd/L) 

o L = [gT2/2π] tanh [gT2/2π] 

3. Gelombang di laut dalam (deep water) 

o d/L ≤ 1/20 

o tanh (2πd/L) ≈  (2πd/L) 

o C = C0 = gd  

o L = L0 = T gd  

Keterangan: 

    d/L =    Kedalaman relatif    

C = Cepat rambat gelombang (m) 

L = Panjang gelombang (m) 

g = Gravitasi 9,81 m/dt2  

T = Periode gelombang (dt) 

Dalam suatu perencanaan, pengukuran gelombang secara langsung 

umumnya jarang dilakukan mengingat kesulitan dan biaya yang sangat besar, 
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selain itu pengukuran yang dilakukan hanya dalam waktu pendek kurang bisa 

mewakili gelombang yang ada di lapangan. Oleh karena itu, biasanya digunakan 

data sekunder, yaitu data angin, yang kemudian diolah untuk mendapatkan 

peramalan data gelombang (Triatmodjo, 1999). 

A. Peramalan Gelombang di Laut Dalam 

Peramalan data gelombang di laut dalam (tinggi dan periode gelombang), 

dapat didasarkan pada faktor tegangan angin / wind stress factor (UA) dan panjang 

fetch (F), selanjutnya dilakukan peramalan gelombang di laut dalam dengan 

menggunakan grafik peramalan gelombang. Dari grafik peramalan gelombang, 

apabila panjang fetch (F), factor tegangan angin (UA), dan durasi diketahui, maka 

tinggi dan periode gelombang signifikan dapat dihitung (Triatmodjo, 1999). 

Berikut ini adalah grafik peramalan gelombang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Grafik peramalan gelombang 
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B. Deformasi Gelombang 

Apabila suatu deretan gelombang bergerak dari laut dalam menuju pantai, 

maka gelombang tersebut akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk yang 

disebabkan oleh proses refraksi dan pendangkalan gelombang, difraksi, refleksi, 

dan gelombang pecah (Triatmodjo, 1999). Nilai koefisien deformasi gelombang di 

atas merupakan faktor penting untuk perhitungan gelombang laut dalam ekivalen 

yang nantinya digunakan dalam analisis gelombang pecah, limpasan gelombang, 

dan proses lain. 

 

C. Refraksi gelombang 

Refraksi gelombang adalah perubahan bentuk pada gelombang akibat 

adanya perubahan kedalaman laut. Di laut dalam, gelombang menjalar tanpa 

dipengaruhi dasar laut, akan tetapi di laut transisi dan laut dangkal, dasar laut 

mempengaruhi bentuk gelombang (Triatmodjo, 1999). 

Refraksi menentukan tinggi gelombang di suatu tempat berdasarkan 

karakteristik gelombang datang. Refraksi mempunyai pengaruh cukup besar 

terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di 

sepanjang pantai. Perubahan arah gelombang akibat refraksi akan menghasilkan 

konvergensi (penguncupan) atau divergensi (penyebaran) energi gelombang dan 

mempengaruhi energi gelombang yang terjadi di suatu tempat di daerah pantai 

(Triatmodjo, 1999), seperti yang terlihat di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Refraksi gelombang 
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Gambar diatas memberikan gambaran proses refraksi gelombang di daerah 

pantai yang mempunyai garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. 

Suatu deretan gelombang L0 dan garis puncak gelombang sejajar bergerak menuju 

pantai.  Terlihat dalam gambar bahwa garis puncak gelombang berubah bentuk 

dan berusaha untuk sejajar garis kontur pantai. Pada lokasi 1, garis orthogonal 

gelombang mengincup sedangkan di lokasi 2 garis orthogonal menyebar. Karena 

energi diantara kedua garis orthogonal adalah konstan sepanjang lintasan, berarti 

energi gelombang tiap satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar dari pada di 

lokasi 2 (karena jarak antar garis orthogonal di lokasi 1 lebih kecil dari pada jarak 

antar garis orthogonal di laut dalam dan jarak antar garis orthogonal di lokasi 2 

lebih besar dari pada jarak antar garis orthogonal di laut dalam). Misal akan 

direncanakan suatu dermaga pelabuhan, maka lokasi 2 akan lebih cocok dari pada 

lokasi 1, karena bangunan-bangunan yang direncanakan akan menahan energi 

gelombang yang lebih kecil (Triatmodjo, 1999).  

 

D. Difraksi Gelombang 

Difraksi gelombang adalah suatu fenomena ketika suatu gelombang datang 

terhalang oleh suatu rintangan seperti pulau atau bangunan pemecah gelombang, 

maka gelombang akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah 

terlindung di belakangnya. Dalam difraksi ini, terjadi transfer energi dalam arah 

tegak lurus penjalaran gelombang menuju daerah yang terlindung. Biasanya tinggi 

gelombang akan berkurang di sepanjang puncak gelombang menuju daerah yang 

terlindung (Triatmodjo, 1999). 

Apabila tidak terjadi difraksi gelombang, daerah di belakang rintangan akan 

tenang. Namun, karena adanya proses difraksi, maka daerah tersebut terpengaruh 

oleh gelombang dating. Transfer energi ke daerah terlindung menyebabkan 

terbentuknya gelombang di daerah tersebut, meskipun tidak sebesar gelombang di 

luar daerah terlindung (Triatmodjo, 1999). 
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Gambar 2.11 Difraksi gelombang (Triadmodjo, 1999) 

 

E. Refleksi Gelombang 

Refleksi gelombang adalah suatu fenomena ketika suatu gelombang datang 

mengenai atau membentur suatu rintangan (misal: ujung dermaga), maka 

gelombang tersebut akan di pantulkan sebagian ataupun seluruhnya. Tinjauan 

refleksi gelombang sangat penting di dalam perencanaan bangunan pantai. Suatu 

bangunan pantai yang mempunyai sisi miring dan terbuat dari batu akan bisa 

menyerap energi gelombang lebih banyak dibandingkan dengan bangunan tegak 

dan masif. Pada bangunan vertikal, halus, dan berdinding tidak permeable, 

gelombang akan di pantulkan seluruhnya (Triatmodjo, 1999). 

Besar kemampuan suatu bangunan memantulkan gelombang diberikan oleh 

koefisien refleksi (X), yaitu perbandingan antara tinggi gelombang refleksi (Hr) 

dengan tinggi gelombang datang (Hi). 

X = 
i

r

H
H

    (Triadmodjo,1999) 

Koefisien refleksi bangunan diperkirakan berdasarkan tes model. Koefisien 

refleksi berbagai tipe bangunan diberikan pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Koefisien refleksi (Triadmodjo, 1999) 

Tipe Bangunan X 

Dinding vertikal dengan puncak di atas air 0,7 – 1,0 

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

Tumpukan batu sisi miring 0,3 – 0,6 

Tumpukan blok beton 0,3 – 0,5 

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

 

F. 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. Di laut dalam kemiringan gelombang maksium di mana 

gelombang mulai tidak stabil diberikan oleh bentuk berikut: 

( ) 3/1
000 /'3,3

1
' LHH

Hb =  

28,1=
b

b

H
d

 

Parameter ( )'/ 0HHb  disebut dengan indeks tinggi gelombang pecah. 

 

Gelombang pecah dapat dibedakan menjadi tiga tipe berikut ini. 

1. Spilling 

Spilling biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil 

menuju ke pantai yang datar (kemiringan kecil). Gelombang mulai pecah pada 
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jarak yang cukup jauh dari pantai dan pecahnya terjadi berangsur-angsur. Buih 

terjadi pada puncak gelombang selama mengalami pecah dan meninggalkan 

suatu lapis tipis buih pada jarak yang cukup panjang. 

2. Plunging 

Apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombang akan 

pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air pada puncak 

gelombang akan terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam 

turbulensi, sebagian kecil di pantulkan pantai ke laut, dan tidak banyak 

gelombang baru terjadi pada air yang lebih dangkal. 

3. Surging 

Surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar seperti 

yang terjadi pada pantai berkarang. Daerah gelombang pecah sangat sempit, 

dan sebagian besar energi dipantulkan kembali ke laut dalam. Gelombang 

pecah tipe surging ini mirip dengan plunging, tetapi sebelum puncaknya 

terjun, dasar gelombang sudah pecah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Grafik penentuan tinggi gelombang pecah 

 

G. Gelombang Laut dalam Ekivalen 

Analisis tansformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep gelombang 

laut dalam ekivalen. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk bertujuan untuk 

menetapkan tinggi gelombang yang mengalami refraksi, difraksi, dan transformasi 

lainnya, sehingga perkiraan transformasi dan deformasi gelombang dapat 
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dilakukan dengan lebih mudah. Tinggi gelombang laut dalam ekivalen diberikan 

oleh bentuk: 

00 '' HKKH r ∗∗=  

Dengan: 

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, kenaikan (run up) gelombang, limpasan gelombang dan proses 

lain. 

 

H. Run Up Gelombang 

Pada waktu gelombang menghantam suatu bangunan, maka gelombang 

tersebut akan mengalami run up pada permukaan bangunan. Run up sangat 

penting untuk perencanaan bangunan pantai. Elevasi bangunan yang direncanakan 

tergantung pada run up dan limpasan yang diijinkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Run up gelombang 

 

Run up tergantung pada bentuk dan kekasaran bangunan, kedalaman air 

pada kaki bangunan, kemiringan dasar laut di depan bangunan dan karakteristik 

gelombang. Karena banyaknya variable yang berpengaruh, maka besarnya run up 

dapat didekati dengan bilangan Irribaren, seperti berikut: 

Ir = 5,0
0 )/(
)(

LH
tg θ
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Keterangan: 

Ir = Bilangan Irribaren 

θ = Sudut kemiringan sisi pemecah gelombang (…0) 

H = Tinggi gelombang di lokasi bangunan (m) 

L0 = Panjang gelombang di laut dalam 

Hasil dari bilangan Irribaren tersebut kemudian diterapkan dalam grafik run up 

gelombang berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Grafik run up gelombang 

 

I. Gelombang Signifikan 

Gelombang yang terjadi di alam tidaklah teratur (acak) dan sangat 

kompleks, dimana masing-masing gelombang di dalam suatu spectrum (deretan) 

gelombang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Di dalam kita 

mempelajari gelombang, kita beranggapan bahwa gelombang itu teratur dan sama 

karakteristiknya. Asumsi ini hanya untuk memudahkan kita untuk dapat 

mempelajari karakteristiknya. Maka dari itu gelombang alam harus dianalisis 

secara statistik (Triatmodjo, 1999). Analisis statistik gelombang diperlukan untuk 

mendapatkan beberapa karakteristik gelombang (Triatmodjo, 1999), yaitu: 

1. Gelombang representatif (gelombang signifikan) 

2. Probabilitas kejadian gelombang 

3. Gelombang ekstrim 

Untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai, perlu dipilih 

tinggi dan periode gelombang individu (individual wave) yang dapat mewakili 
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suatu deretan (spektrum) gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan 

gelombang representatif/ gelombang signifikan. Apabila tinggi gelombang dari 

suatu pencatatan diurutkan dari nilai tertinggi hingga nilai terendah atau 

sebaliknya, maka akan dapat ditentukan nilai dari tinggi gelombang signifikan 

(Hs), dengan s merupakan rerata dari n persen gelombang tertinggi yang telah 

diurutkan. Dengan bentuk seperti itu akan dapat dinyatakan karakteristik 

gelombang alam dalam bentuk gelombang tunggal. Misalnya H10 adalah rerata 

dari 10% gelombang tertinggi dari pencatatan gelombang yang telah diurutkan. 

Bentuk yang paling banyak dipakai adalah H33 atau rerata dari 33% gelombang 

tertinggi dari pencatatan gelombang yang telah diurutkan. Karena sering dipakai 

dalam perencanaan, maka H33 sering disebut sebagai tinggi gelombang signifikan 

(H33 = Hs). Cara yang sama juga dapat diterapkan untuk menentukan Ts atau 

periode gelombang signifikan (Triatmodjo, 1999). 

 

J. Periode Ulang Gelombang 

Dalam perencanaan bangunan pantai, frekuensi gelombang-gelombang besar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Untuk menentukan 

gelombang dengan periode ulang tertentu dibutuhkan data gelombang dalam 

jangka waktu pengukuran cukup panjang (beberapa tahun). Data tersebut bisa 

berupa data pengukuran gelombang atau data gelombang hasil prediksi 

(peramalan) berdasarkan data angin (Triatmodjo, 1999). 

Dari setiap tahun pencatatan dapat ditentukan gelombang representatifnya. 

Berdasar data representatif untuk beberapa tahun pengamatan dapat diperkirakan 

gelombang yang diharapkan disamai atau dilampaui satu kali dalam T tahun dan 

gelombang tersebut dikenal dengan gelombang periode ulang T tahun atau 

gelombang T tahunan. Misalnya, apabila T = 50, maka gelombang yang 

diperkirakan adalah gelombang 50 tahunan atau gelombang dengan periode ulang 

50 tahun, artinya bahwa gelombang tersebut diharapkan disamai atau dilampaui 

rata-rata sekali dalam 50 tahun. Hal ini tidak berarti bahwa gelombang 50 tahunan 

hanya akan terjadi sekali dalam 50 tahun yang berurutan, melainkan diperkirakan 
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bahwa gelombang tersebut jika dilampaui k kali dalam periode panjang M tahun 

akan mempunyai nila k/M yang kira-kira sama dengan 1/50 (Triatmodjo, 1999). 

Ada 2 metode untuk memprediksi gelombang dengan periode ulang tertentu, 

yaitu metode Gumbel/ metode Fisher-Tippett Type I dan metode Weibull (CERC, 

1992). Dalam metode ini, prediksi dilakukan untuk memperkirakan tinggi 

gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan dengan periode ulang 

(Triatmodjo, 1999). 

a. Metode Fisher-Tippett Type I 

Langkah-langkah memprediksi tinggi gelombang dengan periode ulang 

gelombang menggunakan metode Fisher-Tippett Type I adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan data berupa tahun pencatatan dan tinggi gelombang yang sudah 

diurutkan dari besar ke kecil. 

 

2. menghitung besarnya probabilitas untuk setiap tinggi gelombang 

menggunakan rumus: 

P (Hs ≤ Hsm) = 1 - 
12,0
44,0

+
−

Tn
m

 
Keterangan: 

P (Hs ≤ Hsm) = Probabilitas dari tinggi gelombang representatif ke-m 

yang tidak dilampaui 

Hsm = Tinggi gelombang urutan ke-m 

m = Nomor urut tinggi gelombang signifikan 

  1,2,3,…,N 

NT = Jumlah kejadian gelombang selama pencatatan 

 

 

3. Menghitung nilai ym menggunakan rumus: 

}ln{ln
)}(ln{ln

Py
HHFy

m

smsm

−∗−=
≤−∗−=
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4. Menghitung parameter skala (A) menggunakan rumus: 

 22 )()(
)()()(

mm

msmmsm

yyn
yHyHn

A
∑−∑∗

∑∗∑−∗∑∗
=  

5. Menghitung parameter lokasi (B) dengan rumus: 

 )( msm yAHB ∗−=  

Keterangan: 

smH   = rerata Hsm 

my   = rerata ym 

6. Menghitung nilai yr menggunakan rumus: 

 )}11ln(ln{
r

r TL
y

∗
−−−=  

Keterangan: 

Tr = Periode Ulang (tahun) 

L = 
Rerata jumlah kejadian pertahun = 

K
NT  

NT = Jumlah kejadian gelombang selama pencatatan  

K = Panjang data (tahun) 

7. Menghitung nilai tinggi gelombang signifikan Hsr menggunakan rumus: 

 ByAH rsr +∗= )(  

8. Menghitung nilai σnr menggunakan rumus: 

5,02 ])ln(1[1 vcy
N rnr εασ +−+=  

Keterangan: 

nrσ  = Standar deviasi yang dinormalkan dari tinggi gelombang 

signifikan dengan periode ulang Tr 

N = Jumlah data tinggi gelombang signifikan 

Nilai α  dirumuskan sebagai berikut: 

 
vKNe ln()(

1

3,1
2 −+−

∗= ααα  
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Dengan 
TN

Nv = dan nilai εαα ;;;; 21 cK merupakan koefisien empiris untuk 

menghitung deviasi standar metode Fisher-Tippett Type I (FT-1) yang 

diberikan oleh tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.2 Koefisien untuk menghitung deviasi standar (Triatmodjo, 1999) 

Metode 1α  2α  K  c  ε  

FT-1 0,64 9,00 0,93 0,00 1,33 

Weibull (K=0,75) 1,65 11,40 -0,63 0,00 1,15 

Weibull (K=1,00) 1,92 11,40 0,00 0,30 0,90 

Weibull (K=1,40) 2,05 11,40 0,69 0,40 0,72 

Weibull (K=2,00) 20,24 11,40 1,34 0,50 0,54 

 

9. Menghitung nilai σr menggunakan rumus: 

Hsnrr σσσ ∗=  

Keterangan: 

rσ  = Kesalahan standar dari tinggi gelombang signifikan dengan 

periode ulang Tr 

Hsσ  = Deviasi standar dari data tinggi gelombang signifikan 

Hsσ dihitung dengan menggunakan rumus: 

1
)( 2

−
−∑

=
N

HH smsm
Hsσ  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II-27

10. menentukan batas interval keyakinan untuk tinggi gelombang signifikan 

ekstrim berdasar tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.3 Batas interval keyakinan tinggi gelombang signifikan ekstrim 

(Triatmodjo, 1999) 

Tingkat Keyakinan 

(%) 

Batas Interval Keyakinan 

Terhadap Hsr 

Probabilitas Batas Atas 

Terlampaui 

(%) 

80 rσ28,1  10,00 

85 rσ44,1  7,50 

90 rσ65,1  5,00 

95 rσ96,1  2,50 

99 rσ58,2  0,50 

 

b. Metode Weibull 

Langkah-langkah memprediksi tinggi gelombang dengan periode ulang 

gelombang menggunakan metode Weibull (CERC, 1992) hamper sama dengan 

metode Fisher-Tippett Type I, hanya rumus dan koefisien yang digunakan 

disesuaikan dengan metode Weibull (CERC, 1992). 

1. Memasukkan data berupa tahun pencatatan dan tinggi gelombang yang sudah 

diurutkan dari besar ke kecil . 

2. Menghitung besarnya probabilitas untuk setiap tinggi gelombang 

menggunakan rumus: 

K
N

K
m

HHP
T

sms 23,02,0

27,02,0
1)(

++

−−
−=≤
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Keterangan: 

P (Hs ≤ Hsm) = Probabilitas dari tinggi gelombang representatif ke-m 

yang tidak dilampaui 

Hsm = Tinggi gelombang urutan ke-m 

m = Nomor urut tinggi gelombang signifikan 

  1,2,3,…,N 

K = Parameter bentuk (dapat dilihat di tabel 2.2) 

Untuk laporan Tugas Akhir ini diambil K=0,75 

3. Menghitung nilai ym menggunakan rumus: 

K
m

K
smsm

Py

HHFy
/1

/1

}]1{ln[

)}](1{ln[

−∗−=

≤−∗−=
 

4. Menghitung parameter skala (A) menggunakan rumus: 

 22 )()(
)()()(

mm

msmmsm

yyn
yHyHn

A
∑−∑∗

∑∗∑−∗∑∗
=

 
5. Menghitung parameter lokasi (B) dengan rumus: 

 )( msm yAHB ∗−=  

Keterangan: 

smH   = rerata Hsm 

my   = rerata ym 

6. Menghitung nilai yr menggunakan rumus: 

 K
rr TLy /1)}{ln( ∗=  

Keterangan: 

Tr = Periode Ulang (tahun) 

L = 
Rerata jumlah kejadian pertahun = 

K
NT  

NT = Jumlah kejadian gelombang selama pencatatan  

K = Panjang data (tahun) 
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7. Menghitung nilai tinggi gelombang signifikan Hsr menggunakan rumus: 

 ByAH rsr +∗= )(  

8. Menghitung nilai σnr menggunakan rumus: 

 5,02 ])ln(1[1 vcy
N rnr εασ +−+=  

Keterangan: 

nrσ  = Standar deviasi yang dinormalkan dari tinggi gelombang 

signifikan dengan periode ulang Tr 

N = Jumlah data tinggi gelombang signifikan 

Nilai α  dirumuskan sebagai berikut: 

vKNe ln()(
1

3,1
2 −+−

∗= ααα  

Dengan 
TN

Nv = dan nilai εαα ;;;; 21 cK merupakan koefisien empiris untuk 

menghitung deviasi standar metode Weibull yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 

di atas. 

9. Menghitung nilai σr menggunakan rumus: 

 Hsnrr σσσ ∗=  

Keterangan: 

rσ  = Kesalahan standar dari tinggi gelombang signifikan dengan 

periode ulang Tr 

Hsσ  = Deviasi standar dari data tinggi gelombang signifikan 

Hsσ dihitung dengan menggunakan rumus: 

1
)( 2

−
−∑

=
N

HH smsm
Hsσ    (Triatmodjo, 1999) 

10. Menentukan batas interval keyakinan untuk tinggi gelombang signifikan 

ekstrim berdasar Tabel 2.3 di atas. 

 

2.5.3  Fluktuasi Muka Air Laut 

Elevasi muka air laut merupakan parameter sangat penting di dalam 

perencanaan bangunan pantai. Beberapa proses alam yang terjadi dalam waktu 
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yang bersamaan membentuk variasi muka air laut dengan periode panjang. Proses 

alam tersebut meliputi tsunami, gelombang badai (Storm surge), kenaikan muka 

air karena gelombang (wave set up), kenaikan muka air karena pemanasan suhu 

global dan pasang surut. Diantara beberap proses tersebut, fluktuasi muka air 

karena tsunami dan gelombang badailah yang tidak dapat ditentukan (diprediksi) 

kapan terjadinya (Triatmodjo, 1999). 

A. Naik dan Turunnya Muka Air Karena Gelombang (Wave Set Up and 

Wave Set Down) 

Gelombang yang datang dari 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 di 

sekitar lokasi gelombang pecah. Kemudian dari titik dimana gelombang pecah, 

permukaan air rerata miring ke atas kearah pantai. Naiknya muka air laut disebut 

wave set up, sedangkan turunnya muka air laut dikenal dengan wave set down 

(Triatmodjo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 wave set up dan wave set down 

 

Wave Set Up di pantai dihitung dengan rumus: 

bw SSS −∆=  

b
b

w H
gT
H

S
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−= 282,2119,0  

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

Sw = Set Up di daerah gelombang pecah (m) 

∆S = Set Up antara daerah gelombang pecah dan pantai (m) 

Sb = Set Down di daerah gelombang pecah (m) 

Hb = Tinggi gelombang pecah (m) 

db = Kedalaman gelombang pecah (m) 

T = Periode gelombang (dt) 

g = Percepatan gravitasi (m/dt2) 

 

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

Tg
H

S b
b 2/1

3/2536,0
−=  

Keterangan: 

Sb = Set Down di daerah gelombang pecah (m) 

T = Periode gelombang (dt) 

Hb = Tinggi gelombang pecah (m) 

H0 = Tinggi gelombang laut dalam ekivalen (m) 

g = Percepatan gravitasi (m/dt2) 

 

B. Naiknya 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 derah pantai dangkal dan luas (Triatmodjo, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Kenaikan muka air laut karena badai 
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Kenaikan elevasi muka air laut karena badai dapat dihitung dengan 

persamaan berikut: 

gd
VcFh

iFh

2

2
2

∗∗=∆

∗
=∆

  

Keterangan: 

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/dt2) 

d = Kedalaman air (m) 

g = Percepatan gravitasi (m/dt2) 

Di dalam memperhitungkan wind set up di daerah pantai dianggap bahwa 

laut dibatasi oleh sisi (pantai) yang impermeable (tidak dapat ditembus) dan 

hitungan dilakukan untuk kondisi dalam arah tegak lurus pantai. Apabila arah 

angin dan fetch membentuk sudut terhadap garis pantai, maka yang 

diperhitungkan adalah komponen tegak lurus pantai. 

 

C. Kenaikan Elevasi Muka Air Laut Karena Pemanasan Global (Sea Level 

Rise) 

Efek rumah kaca menyebabkan bumi menjadi panas, sehingga dapat dihuni 

kehidupan. Disebut efek rumah kaca karena kemiripannya dengan apa yang terjadi 

dalam sebuah rumah kaca ketika matahari bersinar. Sinar matahari yang masuk 

melalui atap dan dinding kaca menghangatkan ruangan di dalamnya sehingga 

suhu menjadi lebih tinggi daripada di luar. Hal ini disebabkan karena kaca 

menghambat sebagian panas untuk keluar (kaca sebagai penangkap panas). 

Di bumi, efek rumah kaca dihasilkan oleh gas-gas tertentu dalam jumlah 

kecil di atmosfer (disebut gas rumah kaca). Namun, selama 200 tahun terakhir ini, 

jumlah gas rumah kaca dalam atmosfer semakin meningkat secara berangsur-
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angsur akibat dari kegiatan manusia. Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca 

di atmosfer menyebabkan kenaikan suhu bumi dan berakibat pada mencairnya 

gunung-gunung es di kutub sehingga mengakibatkan kenaikan muka air laut. Di 

dalam perencanaan bangunan pantai, kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh 

pemanasan global ini harus diperhitungkan (Triatmodjo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Grafik perkiraan kenaikan muka air laut karena pemanasan 

global/ sea level rise 

 

Grafik diatas memberikan perkiraan besarnya kenaikan muka air laut dari 

tahun 1990 sampai 2100 yang disertai perkiraan batas atas dan batas bawah. 

Grafik tersebut didasarkan pada anggapan bahwa suhu bumi meningkat seperti 

yang terjadi saat ini, tanpa ada tindakan untuk mengatasinya. 

 

D. Pasang Surut 

Pasang surut adalah fluktuasi (naik turunnya) muka air laut karena adanya 

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

laut di bumi. Gaya tarik menarik antara bulan dengan bumi lebih mempengaruhi 

terjadinya pasang surut air laut daripada gaya tarik menarik antara matahari 

dengan bumi, sebab gaya tarik bulan terhadap bumi nilainya 2,2 kali lebih besar 

daripada gaya tarik matahari terhadap bumi. Hal ini terjadi karena meskipun 

massa bulan lebih kecil dari pada massa matahari, akan tetapi jarak bulan terhadap 

bumi jauh lebih dekat dari pada jarak bumi terhadap matahari (Triatmodjo, 1999). 
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Mengingat levasi muka air laut yang selalu berubah setiap saat, maka 

diperlukan suatu elevasi yang ditetapkan berdasarkan data pasang surut, yang 

dapat digunkan sebagai pedoman di dalam perencanaan suatu bangunan pantai. 

Beberapa elevasi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. muka air tinggi (high water level/HWL), yaitu muka air tertinggi yang dicapai 

pada saat air pasang dalam suatu siklus pasang surut. 

2. Muka air rendah (low water level/LWL), yaiu kedudukan air terendah yang 

dicapai pada saat air surut dalam suatu siklus pasang surut. 

3. Muka air tinggi rata-rata (mean high water level/ MHWL), yaitu rata-rata dari 

muka air tinggi selama 19 tahun. 

4. Muka air rendah rata-rata (mean low water level/ MLWL), yaitu rata-rata dari 

muka air rendah selama periode 19 tahun. 

5. Muka air rata-rata (mean sea level/ MSL), yaitu muka air rata-rata antara 

muka air tinggi rata-rata dan muka air rendah rata-rata. Elevasi ini digunakan 

sebagai referensi untuk elevasi daratan. 

6. Muka air tinggi tertinggi (highest high water level/ HHWL), yaitu muka air 

tertingi pada saat pasang surut purnama/ bulan mati. 

7. Muka air rendah terendah (lowest low water level/ LLWL), yaitu air terendah 

pada saat pasang surut purnama. 

 

Untuk lebih jelasnya tentang elevasi muka air laut dapat dilihat pada contoh 

Gambar 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Elevasi muka air laut 
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Berdasarkan definisi elevasi muka air laut di atas, dibutuhkan waktu 

pengamatan yang sangat lama (19 tahun) untuk mendapatkan data pasang surut 

ideal. Hal ini tentulah sangat sulit untuk dipenuhi disaat akan merencanakan suatu 

bangunan pantai. Mengingat waktu pekerjaan yang terbatas (biasanya antara 6 

bulan hingga 2 tahun, tergantung besarnya volume pekerjaan dan permasalahan 

yang dihadapi di lapangan). Maka dari itu, untuk mendapatkan data pasang surut, 

digunakanlah pendekatan dengan pengamatan pasang surut selama 30 hari, karena 

pada tanggal 1 (bulan baru/ muda) dan tanggal 15 (bulan purnama) diperoleh 

pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pada 

siklus ini, posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Siklus 

ini sering disebut siklus pasang surut purnama / spring tide / pasang besar. 

Sedangkan pada tanggal 7 (bulan ¼) dan tanggal 21 (bulan ¾) diperoleh pasang 

tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pada siklus ini, posisi bumi, 

bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Siklus ini sering disebut 

pasang surut perbani/ neap tide/ pasang kecil (Triatmodjo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Kedudukan bumi – bulan saat pasang purnama (a) dan pasang 

perbani (b) 

A. : Tanpa pengaruh   Bulan 
dan Matahari 

B. : Pengaruh Matahari 
C. : Pengaruh Bulan 
D. : Pengaruh Bulan dan 

Matahari 



 
 

II-36

2.5.4 Bathimetri 

Bathimetri adalah pengukuran kedalaman dari air lautan dan danau, juga 

segala informasi yang didapatkan dari pengukuran tersebut (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2009). Survey bathimetri bertujuan untuk mendapatkan data 

bathimetri yaitu berupa peta bathimetri. Peta bathimetri diperlukan untuk 

mengetahui keadaan kedalaman laut di sekitar lokasi pekerjaan. Peta ini 

digunakan untuk mengetahui kondisi gelombang di lokasi pekerjaan 

(Triatmodjo,1999). 

Adapun alternative-alternatif yang dapat dilakukan untuk pekerjaan survey 

bathimetri (Departemen Pekerjaan Umum, 2009) adalah sebagai berikut: 

1. Pemakaian data dari peta bathimetri yang dikeluarkan Dinas Hidro 

Oseanografi (DISHIDROS) TNI AL. data ini sudah lengkap untuk seluruh 

area di Indonesia walaupun �elative kasar tetapi masih cukup untuk 

memperkirakan kondisi bathimetri perairan rencana. 

2. Perkiraan data slope dasar perairan dengan menggunakan peilschaal dan 

meteran yang diukur langsung oleh surveyor. 

3. Peta lingkungan pantai Indonesia yang dikeluarkan oleh BAKOSURTANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Peta bathimetri (DISHIDROS TNI AL, 2004) 
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Gambar 2.21 Peta Bathimetri (BAKOSURTANAL) 

 

2.5.5  Muka Air Laut Rencana/ Design Water Level (DWL) 

Muka Air Laut Rencana atau Design Water Level (DWL) merupakan 

parameter sangat penting di dalam perencanaan suatu bangunan pantai. Elevasi ini 

merupakan penjumlahan dari beberapa parameter, antara lain pasang surut (muka 

air pasang tertinggi), wave set up, wind set up, dsn kenaikan muka air laut karena 

pemanasan global (Triatmodjo, 1999). Dari berbagai parameter di atas, elevasi 

muka air rencana dirumuskan sebagai berikut: 

SLRhSMHWLDWL w +∆++=  

Keterangan: 

DWL = Design Water Level / Elevasi Muka Air Rencana (m) 

MHW

L 

= Mean High Water Level / Elevasi Muka Air Tertinggi pada 

saat pasang surut purnama atau bulan mati (m) 

Sw = Wave Set Up / Kenaikan Elevasi muka air laut karena 

pengaruh gelombang (m) 

∆h = Wind Set Up / kenaikan elevasi muka air laut karena 

pengaruh angin badai (m) 

SLR = Sea Level Rise / kenaikan elevasi muka air laut karena 

pemanasan global (m) 
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2.5.6  Sedimen Pantai 

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 

(Triatmodjo, 1999). 

Angkutan sediment sepanjang pantai dapat dihitung dengan rumus berikut: 

bbbb

n
s

CHgP

KPQ

ααρ cossin
8

2
1

1

=

=

 
Keterangan: 

Qs = Angkutan sedimen sepanjang pantai (m3/ hari) 

P1 = Komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai pada saat 

pecah (Nm/d/m) 

ρ = Rapat massa air laut (kg/m3) 

Hb = Tinggi gelombang pecah (m) 

Cb = Cepat rambat gelombang pecah (m/dt) = bgd  

αb = Sudut datang gelombang pecah  

K,n = Konstanta 

Tabel 2.4. Klasifikasi ukuran butir dan sedimen (Triatmodjo,1999) 
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Gambar 2.22 Grafik distribusi ukuran butir 

 

2.5.7  Mekanika Tanah 

Karena bangunan didukung oleh tanah (dasar) maka tanah dasar yang 

mendukungnya itu harus cukup kuat untuk menjamin kokohnya kedudukan 

bangunan yang harus didukung. Tanah dasar itu harus cukup kuat (subarkah, 

1984), agar: 

1. Tanah tidak terdesak ke samping bawah atau pecah oleh berat beban 

bangunan di atasnya, dengan kata lain tanah dasarnya harus mempunyai daya 

dukung atau daya penahan terhadap keseimbangan yang cukup besar. 

2. tanah tidak memadat terlalu banyak karena beban diatasnya, yang dapat 

membahayakan kedudukan bangunan, dengan kata lain tanah dasar harus 

mempunyai daya dukung atau daya penahan terhadap perubahan bangunan 

yang cukup pula besarnya nilainya. 

Untuk mendapatkan nilai daya dukung tanah (soil bearing capacity), maka 

dperlukan survey keadaan tanah. Survey dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung di lapangan, pengujian langsung dengan alat bantu sederhana (hand 

boring dan sondir dangkal) dan penggunaan data sejenis ditempat lain yang dekat 

dan setara (Departemen Pekerjaan Umum, 2009). Pilihan-pilihan yang dapat 

dilakukan dalam rangka penyelidikan tanah dapat dipilih berdasarkan tingkat 

kemudahannya dimulai dari yang paling mudah sampai sistem penyelidikan 
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dengan alat Bantu namun masih dapat dijalankan dalam kondisi darurat 

(Departemen Pekerjaan Umum, 2009), yaitu: 

1. Pengamatan langsung keadaan tanah dasar untuk memperkirakan secara kasar 

kondisi tanah di lokasi rencana. 

2. Menggunakan bor tangan untuk mendapatkan contoh tanah tidak terganggu 

sampai kedalaman 5 meter. 

3. Sondir dangkal (hingga kedalaman 15 meter), merupakan penyelidikan tanah 

yang umum dilakukan, dengan hasil suatu grafik sondir yang menggambarkan 

kekuatan tanah dan daya kohesinya. 

Untuk menghitung besarnya daya dukung tanah dengan digunakan rumus 

Terzaghi sebagai berikut: 

)5,0()()( γγγ NBNDNcQ qfcult ∗∗+∗∗+∗=  (L.D. Wesley, 1977) 

Keterangan: 

ultQ  = Daya dukung batas (t/m2) 

cN , qN , γN  = Konstanta tanah berdasarkan nilai φ  

c = Kohesi tanah 

Df = Kedalaman pondasi (m) 

γ = Berat jenis/unit tanah (t/m3) 

B = Lebar pondasi (m) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Grafik nilai-nilai faktor daya dukung tanah menurut Terzaghi (L.D. 

Wesley, 1997 

 

 



 
 

II-41

2.5.8  Reklamasi 

Istilah reklamasi adalah turunan dari istilah Inggris reclamation yang berasal 

dari kata kerja reclaim yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada 

kata “ kembali “. Di dalam teknik pembangunan istilah reclaim juga dipergunakan 

di dalam misalkan me – reclaim bahan dari bekas bangunan atau dari puing – 

puing, seperti batu dan kerikil dari bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing – 

puing, seperti batu dan kerikil dari bekas konstruksi jalan, atau kerikil dari puing 

beton untuk dapat digunakan lagi 

Reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau 

lahan yang relatif tidak beguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan 

berguna dengan cara dikeringkan atau ditimbun. Sampai berapa jauh tingkat 

kegunaan ini bergantung dari sasaran yang ingin dicapai. Reklamasi sendiri ada 

berbagai macam, misalnya, reklamasi pantai, rawa, bekas tempat penambangan, 

dan lain – lain. 

Di dalam pembangunan, adakalanya daerah – daerah genangan dikeringkan 

untuk kemudian dimanfaatkan, bahkan wilyah laut untuk dapat dijadikan daratan. 

Di antara proyek – proyek reklamasi yang telah dilakukan itu ada yang bertujuan 

untuk memperoleh lahan pertanian, ada pula yang bertujuan memperoleh lahan 

untuk pembangunan gedung maupun untuk kepentingan lainnya. 

Cara – cara reklamasi untuk membangun lahan baru pada prinsipnya dapat 

dibagi menjadi dua golongan, yakni sistem yang dikenal di Belanda, dengan 

istilah polder dan sistem urugan. 

1. Sistem Polder 

Sistem polder berusaha mendapat lahan kering dengan membuang air 

yang menggenanginya dengan pemompaan. Teknologi polder  ini mulai 

dikembangkan terutama di negeri Belanda yang wilayahnya mula –mula 

banyak yang bersifat rawa dan payau yang terlindung dari laut hanya oleh 

bebukitan pasir di sepanjang pantainya. Pengeringan lahan dengan sistem 

polder ini amat lamban dan yang dipeoleh adalah lahan bekas tanah dasar 

laut, danau, dan rawa – rawa yang umumnya sangat lunak dengan permukaan 

air tanah yang masih tinggi dan sangat bergantung pada kedalaman parit – 
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parit drainase. Maka dalam masa – masa permulaan, setelah polder mulai 

mongering lahannya  hanya dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan 

peternakan, apabila akan dimanfaatkan untuk pembangunan, maka harus 

diurug dengan pasir dahulu. 

2. Sistem Urugan 

Sistem urugan berusaha mendapatkan lahan kering dengan jalan 

menimbun dengan tanah daerah yang tergenangi oleh air, system ini bisa 

dilaksanakan karena pada awal abad ke-20-an dunia konstruksi mulai 

mengenal alat – alat berat untuk mengerjakan tanah, didorong terutama oleh 

perkembangan industri otomotif. Maka mulai mulai muncul alat – alat seperti 

traktor, bulldozer dan lain –lain, sampai pompa – pompa lumpur dan kapal 

keruk. Berkat adanya peralatan berat ini, maka reklamasi lahan sistem urugan 

dapat dilakukan dengan cepat. Sistem ini pada awalnya lebih mahal, 

dibanding dengan sistem polder akan sistem polder, akan tetapi sistem ini 

memberi hasil jauh lebih cepat, sehingga beban dana akan akan jauh akan 

jauh berkurang dan dana yang ditanam pun dapat lebih cepat kembali. 

 

2.6 BANGUNAN PELINDUNG PANTAI 

Bangunan pantai digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan 

karena serangan gelombang dan arus. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk melindungi pantai (Triatmodjo, 1999), yaitu: 

o Memperkuat atau melindungi pantai agar mampu menahan serangan 

gelombang. 

o Mengubah laju transport sediment sepanjang pantai. 

o Mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. 

o Reklamasi dengan menambah suplai sediment ke pantai, atau dengan cara 

lain. 

 

2.6.1  Klasifikasi Bangunan 

Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dikelompokkan dalam tiga 

kelompok (Triatmodjo, 2008), yaitu: 
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o Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. Yang 

termasuk kelompok ini adalah dinding pantai/ revetment. 

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

Yang termasuk kelompok ini adalah groin dan jetty. 

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

pantai. Yang   termasuk kelompok ini adalah  Tembok Laut 

Sea wall atau tembok laut adalah jenis konstruksi pelindung pantai yang 

ditempatkan sejajar atau kira-kira sejajar dengan garis pantai, membatasi secara 

langsung bidang daratan dengan air laut, dan digunakan untuk perlindungan pada 

pantai berlumpur atau berpasir. Fungsi utama sea wall adalah melindungi pantai 

bagian darat (yang berada tepat di belakanh konstruksi) terhadap abrasi akibat 

gelombang dan arus laut, serta sebagai penahan tanah di belakang konstruksi 

(http://rikania09.multiply.com, 2009). Sea wall dapat dimasukkan dalam kategori 

bangunan pelindung pantai bersisi tegak, meskipun beberapa sea wall dibuat 

dengan berdinding cekung (konkaf). Pemilihan bentuk ini menyesuaikan fungsi 

dari sea wall itu sendiri. Sea wall bersisi tegak biasanya dipakai untuk 

perlindungan dermaga atau tempat penambatan kapal. Pemilihan sea wall bersisi 

konkaf, umumnya dikarenakan sisi konkaf lebih kuat menghadapi hantaman 

gelombang besar. Bahkan konstruksi yang lazim dipergunakan adalah beton, turap 

baja, tumpukan pipa (buis) beton atau tumpukan batu. Sea wall tidak bersifat 

meredam energi gelombang, akan tetapi memantulkan kembali energi gelombang 

yang menghantam sisi sea wall. Kriteria perencanaan tembok laut: 

1. Lebar mercu, tembok laut minimal 3 kali diameter ekuivalen batu lapis 

lindung. Bila digunakan untuk jalan maka lebar mercu diambil 3,0 s/d 6,0 

meter. 

2. Elevasi mercu 

Elmercu = DWL+RU+Fb     

Dengan, 

Elmercu  = Elevasi mercu tembok laut (m) 

 RU     = Run-up gelombang (m) 

 Fb    = Tinggi jagaan (1,0 m s/d 1,5 m) 
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 DWL = Design Water Level (m) 

3. Berat lapis pelindung 

θcot3
3

∆
=

K D

Hyb
W  

 

( ) yayayb /−=∆  

Dimana, 

 W = Berat minimum batu (tf) 

   H = Tinggi gelombang rencana (m) 

   KD = Koefisien stabilitas batu lindung 

   θ = Sudut lereng tembok laut ( o ) 

   γb = Berat satuan batu lapis pelindung (tf/m3) 

   γa = Berat satuan air laut (tf/m3) 

4. Tebal lapis lindung 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
==

yb

W
d et

3/1
22   

Dimana, t = Tebal lapis lindung (m) 

   de = Diameter Ekivalen (m) 

   W = Koefisien stabilitas batu lindung (tf) 

    yb = Sudut lereng tembok laut (tf/m3) 

5. Toe Protection 

Tebal toe protection = lt-2t, dan berat batu lapis lindung digunakan kira-kira ½ 

dari yang digunakan pada dinding tembok laut. (Yuwono, 1992) 

Berat butir batu untuk pondasi dan pelindung kaki bangunan dihitung dengan 

persamaan : 

( )1

3

−
=

S ryaN s

HyrW  

Dimana, 

W  = Berat rerata butir batu (ton) 

γr  = Berat jenis batu (ton/m3) 
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Sr =  Perbandingan berat jenis batu dan berat jenis air laut = γr  / γa 

γa =  Berat jenis air laut (1,025-1,03 ton/m3)  

NS   = Angka stabilitas rencana untuk pondasi dan pelindung kaki   

bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Sea Wall/ tembol laut 

 

2.6.3  Revetment/ Dinding Pantai 

Revetment adalah konstruksi tidak massif (berongga/ tidak padat) yang 

fungsinya untuk perlindungan terhadap pengaruh gelombang dan arus. Revetment 

tidak berfungsi sebagai penahan tanah di belakang konstruksi. Bahan yang umum 

digunakan adalah susunan batu kosong, blok-blok beton, pasangan batu dan 

beton. Revetment yang terbuat dari susunan batu kosong atau blok-blok beton 

dengan kemiringan tertentu disebut konstruksi dengan tipe rubble (rubble mount). 

Konstruksi ini mempunyai lapisan pelindung luar yang langsung terhempas 

gelombang yang disebut armor. Nama lain untuk revetment dari susunan armor 

yang terdiri dari campuran batu kosong yang tidak seragam disebut rip-rap. Untuk 

mencegah hanyutnya material pantai yang halus antara pantai yang dilindungi dan 

revetment harus dipasang lapisan filter (Yuwono, 2005). 

Permukaan revetment yang terdiri dari tumpukkan batu dan blok-blok beton 

dengan rongga-rongga diantaranya, menjadikan revetment lebih efektif untuk 

meredam energi gelombang yang menghantam pantai. Dalam perencanaan 

revetment perlu ditinjau fungsi dan bentuk bangunan, lokasi, panjang, tinggi, 
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stabilitas bangunan dan tanah pondasi, elevasi muka air baik di depan maupun 

dibeakang bangunan, ketersediaan bahan bangunan dan sebagainya (Triatmodjo, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Macam-macam tipe dinding pantai/ revetment 

 

2.6.4  Breakwater/ 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. 
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Tipe pertama digunakan untuk perlindungan perairan pelabuhan sedang tipe kedua 

untuk perlindungan pantai terhadap erosi (Triatmodjo, 1999). 

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. 

Pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi 3 tipe (Triatmodjo, 1999), 

yaitu: 

1. Pemecah gelombang tipe sisi miring 

Terbuat dari tumpukkan batu alam, blok beton, gabungan antara batu pecah 

dan blok beton, batu buatan dari beton dengan bentuk khusus seperti tetrapod, 

quadripods, tribars, dolos, dan sebagainya. Tipe ini banyak digunakan di 

Indonesia, mengingat dasar laut di pantai perairan Indonesia kebanyakan dari 

tanah lunak, selain itu batu alam sebagai bahan utama banyak tersedia. 

2. Pemecah gelombang tipe sisi tegak 

Terbuat dari koison beton, dinding blok massa yang disusun secara vertikal, 

sel turap baja yang di dalamnya diisi batu, dinding turap baja atau beton, dsb. 

3. Pemecah gelombang tipe campuran 

Tipe ini dibuat digunakan pada kedalaman air yang besar dan apabila pemecah 

gelombang sisi miring dan sisi tegak dinilai tidak ekonomis. Bahan yang 

digunakan merupakan kombinasi dari kedua tipe sebelumnya. 

Berat butir batu lapis lindung untuk pemecah gelombang sisi miring dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus Hudson: 

θ
γ

cot)1(

3

−
=

rD

b

SK
H

W    (triatmodjo, 1999) 

Dimana  
a

b
rS

γ
γ

=  

Keterangan: 

W = Berat butir batu pelindung (ton) 

bγ  = Berat jenis batu (ton/m3) 

aγ  = Berat jenis air laut (ton/m3) 
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H = Tinggi gelombang rencana (m) 

θ  = Sudut kemiringan sisi pemecah gelombang (…0) 

KD = Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, 

kekasaran permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir, 

dan keadaan pemecah gelombangnya. 

Lebar puncak pemecah gelombang dapat dihitung dengan rumus: 
3/1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∗= ∆

r

WknB
γ

        (Triatmodjo, 1999) 

Keterangan: 

B = Lebar puncak (m) 

n = Jumlah butir batu (nmin = 3) 

k∆ = Koefisien lapis lindung 

W = Berat butir batu lapis lindung (ton) 

rγ  = Berat jenis batu lapis lindung (ton/m3) 

Sedangkan tebal batu lapis lindung dan jumlah butir tiap satu satuan luas 

diberikan oleh rumus berikut ini: 

3

b

Wknt
γ∆∗=   (Triatmodjo, 1999) 

3/2

100
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⎞
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⎝
⎛
⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −∗∗= ∆ W

PknAN bγ    (Triatmodjo, 1999) 

Keterangan: 

t = Tebal batu lapis lindung (m) 

n = Jumlah butir batu lapis lindung tiap satuan luas 

k∆ = Koefisien lapis lindung 

A = Luas permukaan (m2) 

bγ  = Berat jenis batu lapis lindung (ton/m3) 

P = Porositas rerata dari lapis pelindung (%) 

N = Jumlah butir batu untuk satu satuan luas permukaan A 
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Gambar 2.26 Pemecah gelombang 

2.6.5  Groin 

Groin adalah bangunan pelindung pantai yang biasanya dibuat tegak lurus 

garis pantai dan berfungsi untuk menahan transport sediment sepanjang pantai 

sehingga bisa mengurangi atau menghentikan erosi yang terjadi (Triatmodjo, 

2008). 

Groin hanya bisa menahan transport sediment sepanjang pantai. Apabila 

groin ditempatkan pada pantai yang terabrasi, maka groin akan menahan gerak 

sediment tersebut, sehingga sediment mengendap di hulu (terhadap arah transport 

sediment sepanjang pantai). Sedangkan di sebelah hilir groin, angkutan sediment 

masih tetap terjadi sementara, sementara suplai sediment dari hulu terhalang oleh 

bangunan, akibatnya daerah hilir mengalami defisit sedimen sehingga pantai 

mengalami erosi. Keadaan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan garis 

pantai yang akan terus berlangsung sampai dicapai satu keseimbangan baru. 

Keseimbangan baru tersebut tercapai pada saat sudut yang dibentuk oleh 

gelombang pecah terhadap garis pantai adalah nol (α = 0), dimana tidak terjadi 

lagi angkutan sediment sepanjang pantai (Triatmodjo, 1999). 

Karena faktor di atas maka perlindungan pantai dengan menggunakan satu 

buah groin tidaklah efektif. Biasanya perlindungan pantai dilakukan dengan 

membuat suatu seri bangunan yang terbuat dari beberapa groin yang ditempatkan 

dengan jarak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka perubahan garis 

pantai yang terjadi tidak terlalu besar (Triatmodjo, 1999). 
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Pada umumnya panjang groin adalah 40% sampai dengan 60% dari lebar 

rerata surf zone, dan jarak antar groin adalah antara 1 hingga 3 kali panjang groin 

(Triatmodjo, 1999). Groin memiliki beberapa tipe, ada tipe lurus, tipe T ataupun 

tipe L. Pemilihan tipe-tipe groin bergantung kepada kegunaan dan kebutuhan 

perencanaannya. 

Di dalam perencanaan groin, masih dimungkinkan terjadinya suplai 

sediment melintasi groin ke daerah hilir. Sediment dapat melintasi groin dengan 

melewati sisi atasnya (overpassing) atau melewati ujungnya (endpassing). 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Tipe groin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Groin tunggal perubahan tipe groin yang ditimbulkan 

 

2.5.6  Jetty 

Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakkan pada kedua sisi 

muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen 

pantai. Pada sungai yang digunakan sebagai alur pelayaran, pengendapan di 

muara sungai dapat mengganggu lalu lintas kapal. Untuk keperluan tersebut, jetty 

harus panjang sampai ujungnya berada di luar gelombang pecah, hal ini agar 

transport sediment sepanjang pantai dapat tertahan, dan pada alur pelayaran 

kondisi gelombang tidak pecah, sehingga memungkinkan kapal masuk ke muara 

sungai (Triatmodjo, 1999). Jetty menurut fungsinya dibagi menjadi 3 jenis: 
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1. 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 dilindungi sangat 

penting. 

2. Jetty sedang 

Jetty sedang ujungnya berada diantara muka air surut dan lokasi 

gelombang pecah. Jetty ini dapat menahan transpor sedimen sepanjang pantai. 

3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Macam-macam tipe jetty 

 

2.7 SOFTWARE PERENCANAAN 

Untuk mempermudah dan mempercepat perencanaan maka perlu 

menggunakan bantuan software. Dalam perencanaan bangunan pelindung pantai 

Semarang bagian timur ini dipergunakana software GENESIS dan SMS. Untuk 

lebih jelasnya akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini. 
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2.7.1  Program GENESIS 

Program GENESIS (Generalized Model For Simulating Shoreline Change) 

diperkenalkan oleh US Army Corps of Engineers. Program GENESIS dapat 

melakukan prediksi nilai longshore dan onshore sediment transport yang pada 

akhirnya akan digunakan untuk memprediksi garis pantai. Asumsi dasar yang 

digunakan dalam perhitungan adalah menggunakan one-line shoreline change 

model (model perubahan garis pantai satu garis) yang menganggap bahwa: 

1. Profil pantai memiliki bentuk yang konstan . 

2. Transpor sediment di sepanjang pantai disebabkan oleh gelombang pecah . 

3. Detail struktur di sekitar nearshore dapat diabaikan. 

4. Garis pantai yang digunakan yaitu garis pantai pada kontur ±0 kondisi Mean 

Sea Level (MSL). 

5. Perubahan garis pantai bergerak maju mundur tergantung pada sediment yang 

masuk atau keluar. 

Data-data yang diperlukan untuk analisis perubahan garis pantai dengan 

GENESIS  (GENESIS Technical Reference, 1991) adalah sebagai berikut: 

1. DEPTH 

DEPTH berisi kedalaman air laut sepanjang pantai yang disimulasi akan 

menyebarkan gelombang pecah dimana nilainya sudah disediakan oleh 

GENESIS dalam bentuk NSWAV sebagai input model gelombang eksternal. 

Untuk input gelombang yang menggunakan file WAVES, program akan 

membacanya sebagai data gelombang laut dalam (tidak menggunakan model 

gelombang eksternal), sehingga DEPTH tidak dimasukkan, karena DEPTH 

tidak akan bisa dibaca jika model gelombang eksternal (NSWAV) tidak 

digunakan untuk menyuplai data gelombang. 

2. SHORL 

Merupakan input koordinat garis pantai awal dihitung dari baseline 

(sumbu X/ sumbu absis). Cara mendapatkan koordinat ini yaitu dengan 

memplotkan garis pantai pada peta dengan menggunakan program AutoCAD. 

Kemudian dibuat grid-grid dengan jarak tertentu yang tegak lurus dengan 
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garis pantai. Jarak grid yang diijinkan antara 15 – 90 meter dengan jumlah 

grid maksimal 100 buah. 

Setelah mendapatkan koordinat garis pantai pada tiap-tiap grid, 

kemudian diambil nilai Y (berdasar sumbu ordinat) pada program AutoCAD 

untuk diplotkan pada SHORL. Penulisan urutan ordinat sebagai input SHORL 

adalah perbaris, dimulai dari sebelah kiri ke kanan sebanyak 10 data perbaris 

dan dipisahkan spasi, sedangkan baris terakhir dapat kurang dari 10 data. 

Contohnya penulisan ordinat dimulai dari titik 1 (Y = 293,13), titik 2 (Y = 

298,06), titik 3 (Y = 302,66), sampai 10 data ke kanan dan seterusnya. Format 

program GENESIS saat input data SHORL dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 Format input data pada file SHORL.ads 

3. SHORM 

SHORM berfungsi untuk membandingkan perubahan garis pantai pada 

jangka waktu tertentu dengan garis pantai awal atau dengan jangka waktu 

yang lebih lama lagi (misalnya 5 tahun atau 10 tahun). Jika hanya 

membandingkan posisi pantai awal dan akhir simulasi, maka input data 

SHORM dapat diisi sama dengan input data SHORL. Format program 

GENESIS saat input data SHORM dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 Format input data pada file SHORM.ads 
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4. WAVES 

WAVES merupakan hasil olahan data angin tiap satu-satuan interval 

waktu tertentu yang konstan. Data pada WAVES terdiri dari data tinggi, 

periode dan arah datang gelombang dalam satu tahun tiap satuan interval 

waktu. WAVES dipakai sebagai input jika gelombang eksternal tidak 

digunakan (NWD = 0). Jika terdapat data yang tidak diketahui sudut datang 

gelombangnya maka pada kolom arah diberi nilai 999. 

Data WAVES yang digunakan sebagai input GENESIS adalah data 

gelombang yang dihasilkan pada perhitungan tinggi, periode, dan arah datang 

gelombang hasil olahan data angin tiap jam, dengan merubah beberapa sudut 

datang gelombang sesuai dengan yang disyaratkan untuk input GENESIS 

yaitu: 

a. Sudut datang gelombang 

Sistem koordinat garis pantai diasosiasikan dengan sudut datang 

gelombang, arah Y (positif) dikonversikan sebagai arah utara dan arah 

datangnya gelombang menuju sumbu X sebagai baseline pada GENESIS. 

Dalam GENESIS, besar sudut datang gelombang berkisar antara -900 

sampai +900. Sudut datang gelombang 00 dapat menggambarkan 

penyebaran gelombang normal tegak lurus menuju baseline GENESIS 

(sumbu absis/ sumbu X). Semakin kearah kanan sudut datang gelombang 

akan semakin positif dan semakin kearah kiri sudut datang gelombang 

akan semakin negative. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Konversi sudut gelombang dengan sistem koordinat dalam 

GENESIS 
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b. Kalibrasi sudut datang gelombang 

Kalibrasi dilakukan untuk menyesuaikan antara input data arah gelombang 

pada file WAVES dengan sistem koordinat grid hasil pemodelan. Hal ini 

dilakukan jika terdapat perbedaan dalam penentuan arah utara. Pada data 

input gelombang, arah utara ditentukan berdasarkan arah mata angin. 

Sedangkan GENESIS akan membaca arah utaranya tegak lurus sesuai 

dengan sumbu X. Format program GENESIS saat input data WAVES dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Contoh input data WAVES 

 

5. SEAWL 

SEAWL berisi posisi lokasi sea wall (tembok laut) yang sudah ada 

(eksisting) atau yang akan dimodelkan. Jika tidak ada sea wall maka file ini 

akan dikosongkan dan tidak akan dibaca oleh GENESIS. Penulisan input data 

sea wall sama dengan penulisan input data SHORM.  

6. START 

File START.ads berisi perintah-perintah yang mengontrol simulasi 

perubahan garis pantai pada program GENESIS. Beberapa data penting dalam 

file ini antara lain adalah data tanggal awal simulasi dilaksanakan, data tanggal 

simulasi akhir, nilai K1 dan K2 (koefisien kalibrasi transport sediment), 

diameter grain size efektif (d50) dan posisi bangunan pelindung pantai 

eksisting dan rencana.. 

 

2.7.2  Program SMS 

Program SMS (Surface Water Modeling System) adalah program yang 

dirancang untuk mentransformasikan kondisi oseanografi yang terjadi di alam ke 
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dalam sebuah model simulasi satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi dengan 

finite element method (metode elemen hingga). Model yang dipakai untuk 

membuat simulasi pola arus yang terjadi pada lokasi studi adalah ADCIRC. 

Parameter yang mempengaruhi pola arus dan pasang surut antara lain 

kedalaman nodal, periode gelombang, bentuk garis pantai, dan garis boundary. 

Dengan menggunakan peta bathimetri dapat diketahui kedalaman nodal, bentuk 

garis pantai, dan penentuan garis boundary. Kedalaman nodal dapat menentukan 

cepat rambat gelombang, sedangkan panjang gelombang di laut dangkal dapat 

diketahui dari data periode gelombang. Langkah-langkah pelaksanaan simulasi 

program SMS adalah sebagai berikut. 

1. Membuka project baru atau membuat suatu project menggunakan menu file. 

o Open apabila kita telah menyimpan pekerjaan kita sebelumnya. 

o Save New Project, kemudian kita beri nama file yang bersangkutan apabila 

kita telah selesai (untuk setiap penyimpanan sebaiknya dalam satu folder). 

o Pada awal pekerjaan, dilakukan pengubahan satuan  yaitu Edit  Current 

Coordinates  ubahlah satuan dari feet ke meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Open dan save new project 

 

2. Mengimport peta dasar untuk proses digitasi garis pantai, bathymetri atau 

boundary (daerah   mesh/jaring-jaring elemen hingga). 

• Map Module 

• Register Image dan penentuan titik koordinat awal. 
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• Select map module 

• Image 

• Manage Image. Gunakan 2 points regestration atau 3 points regrestration  

Sesuaikan dengan titik yang akan di pakai] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Register image 

 

3. Proses digitasi garis pantai dan tampilan setelah digitasi garis pantai. 

• Select map module. 

• Create feature arch. 

• Digitasi sesuai dengan keadaan garis pantai dari peta dasar 

• Gunakan Select Feature Vertex untuk memilih, menggeser posisi titik 

yang ingin dipindahkan. 

• Gunakan Create Feature Vertex untuk membuat titik vertex tambahan.  

• Tampilan yang muncul seperti pada halaman berikut. 
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4. Mengimpor file *.dxf dari folder lain ke dalam format sms. Dengan ini maka 

input bathymetri akan lebih efektif dan efisien. 

• Map Module. 

• Pada menu DXF 

• DXF  feature object. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 2.36 Digitasi garis pantai dan bathimetri 

5. Menggunakan Select Feature Points untuk mengkonversi nodes menjadi 

verteks atau sebaliknya ( nodes  verteks ) 

• Map Module. 

• Feature Object  

• Nodes  verteks. 

6. Mendefinisikan Feature Arc. 

• Map module. 

• Select arc dengan memasukkan nilai z (elevasi/kedalaman) sesuai dengan 

kedalaman bathimetri pada base map. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Mengkonversi ( nodes  verteks ) dan memasukkan nilai z 

(elevasi/kedalaman) 
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7. Mengkonversi bathimetri menjadi bentuk scatter.  

• Map Module 

• Map  Scatter dalam bentuk polyline menjadi bentuk scatter dengan 

nilai kedalaman tertentu, sesuai yang telah terdefinisi, klik Map  

Scatter hingga muncul dialog box, namai scatter dengan misalnya 

scatter_bath. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38 Mengkonversi bathimetri menjadi bentuk scatter 

 

8. Memberikan nilai Redistibute vertices 

• Arch Redistribution  

• Spesified Sapacing, kemudian nilainya diisi dengan 0.0045.  

 

 

 

 

 

         

 

Gambar 2.39 Memasukkan nilai Redistibute vertices 

 

9.    Langkah selanjutnya, pada menu Scatter, pilih Select Merge Set,  

gabungkan semua scatter yang terletak di box sebelah kiri ke dalam sebelah 

kanan, dan namai dengan nama baru, misal merge. 
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10. Pilih Map Module, kemudian Select Node, Delete dengan memilih semua 

node, sehingga yang tertinggal adalah scatter bathimetri. Apabila kita 

mengklik scatter module, kemudian di select scatter point, maka pada elevasi 

akan menampilkan kedalaman bathimetri yang telah kita masukkan tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40 Menggabungkan smua scatter yang terletak di box sebelah kiri ke 

dalam box sebelah kanan 

 

11. Buat kondisi batas pada area yang akan kita buat daerah model  

 Create Feature Arch 

• Feature Object. 

• Tambahkan nilai kedalaman pada batas terluar pada boundary, yaitu dengan 

meng-create sctter point dan mengisikan nilainya dengan variabel 200 m. 

12. Selanjutnya;  

• Feature Object 

• Coverages, kemudian ganti variabelnya  

      dengan ADCIRC. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.41 Batas terluar dari daerah mesh 
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13. Kemudian;  

 Feature Object 

 Build Polygon 

14. Selanjutnya;  

• Select Feature Polygone, hingga boundary yang kita inginkan 

menampilkan warna hitam 

• Select Polygon pada daerah pulau 

• Delete, agar pulau yang kita inginkan pada nantinya tidak tertutup oleh 

mesh. 

• Klik 2 kali pada dearah polygon sehingga muncul dialog box 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.42 Mesh dalam bentuk poligon  

 

15. Langkah berikutnya:  

Pada dialog box, Mesh Type kita isikan paving,  bathymetri type kita isikan 

scatter set,  

polygon type/Material kita isikan dengan ocean. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 2.43 Kondisi batas daerah mesh  
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16. Sebelum kita buat jaring batas hingga (mesh), kita akan mendifinisikan 

boundary yang telah kita buat dengan cara: 

• Select Feature Arch 

• Feature Object 

• Attribute, sehingga muncul dialog box  

      seperti pada gambar berikut. 

• Masing-masing kita definisikan  

      sebagai mainland, ocean dan island. 

17. Setelah kita definisikan, kemudian:  

• Feature Object 

• M  2D mesh 

• kemudian komputer akan mengolah data yang telah kita input menjadi 

mesh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44 Mesh yang terbentuk dari gabungan segitiga  

 

Setelah selesai menjadi sebuah mesh, kemudian pekerjaan kita Save Project, 

kemudian kita akan membuka program SMS 8.0, pekerjaan yang telah kita 

lakukan pada SMS 8.1, kita buka pada SMS 8.0. 

18. Pada SMS 8.0, pekerjaan dilanjutkan dengan tahap berikut  

• Select nodestring 

• klik pada daerah Boundary Ocean 

• Menu Nodestring, dan muncul dialog box, isinya kita klik pada bandwith 
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19. Selanjutnya; 

• Pilih menu ADCIRC 

• Assign BC 

• Muncul dialog box ADCIRC nodestring Atts, daerah boundary kita 

definisikan kembali dengan ocean atau main island dan island 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.45 Mendefinisikan BC  

 

20. Kemudian;  

• ADCIRC 

• ADCIRC model control,  

      hingga keluar dialog box.  

• Klik pada Tidal Force 

21. Selanjutnya; 

• Tidal potential [On] 

• New, muncul dialog New Constituent. Pada tanggal kita isikan 

berdasarkan mulai pengamatan pasut, selama 15 hari. 

• Copy potential constituent 

• Browse file legi,  

• OK, SMS akan mengcopy file legi 

• Kemudian mengisikan Time Control 

• Bottom Friction 

• Run ADCIRC 
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Gambar 2.46 Proses Running  

22. Meng-upload data file fort 63 untuk menampilkan grafik pasut, dan fort 64 

untuk menampilkan grafik arus. 

• Mesh Module 

• Open pada file *.fort 63. OK 

• Setelah di buka, pada dialog box, kotak time step akan menampilkan 

semua data 

• Apabila sudah keluar timestep-nya, klik Done. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 2.47 Meng-upload data file fort 63 dan fort 64 
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23.  Pada Mesh Module : 

• Untuk menampilkan pola arus pada lingkungan boundary mesh, klik 

display option, kemudian beri tanda check (centang) pada sub menu 

vectors. 

• Sesuaikan juga untuk sub menu-sub menu yang lain, apakah ingin 

ditampilkan ataukah tidak, misalkan sub menu scatter, 2D mesh, map, 

countour options dll. Beri tanda check atau uncheck pada kotak yang 

bersangkutan. 

24. Tampilan pada windows SMS setelah fort 63 dan fort 64 di buka. Untuk 

mengubah pola arus sesuai dengan kondisi time step : 

• Mesh Module 

• Solution pilih fort 64 (ADCIRC) untuk arus atau fort 63 untuk Pasut 

(ADCIRC), timestep sesuaikan dengan kondisi yang kita pilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.48 Vector hasil Running  

 

25. Untuk menampilkan pola arus dalam bentuk simulasi : 

• Mesh Module, Data, Film Loop 

• Kemudian akan keluar dialog box Film Loop Setup, Create New Film 

Loop, Select Film Loop Type Scalar/Vector Animation, Next. 

• Film Loop Set Up, Check Vector Data Set, Match Time Step. 

• Display Options, Finish. 
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• Setelah proceessing, windows akan menampilkan dalam bentuk Play Avi 

application 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.49 Tampilan pola arus dalam bentuk simulasi 

 

 


