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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 
 
 
 
2.1 TINJAUAN UMUM 

Dalam suatu perencanaan bangunan pengaman pelabuhan pendaratan 

ikan perlu dilakukan kajian berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Baik 

aspek sedimentasi, fluktuasi muka air laut dan juga aspek hidro-oseanografi. 

Kajian ini dapat dilakukan dengan mempelajari studi yang pernah dilakukan 

ataupun dengan mengkaji literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar 

perencanaan agar terwujud spesifikasi yang menjadi acuan dalam perhitungan 

dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 

Studi pustaka ini menyajikan teori-teori dari berbagai sumber yang 

bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan ataupun sebagai dasar untuk 

menggunakan rumus-rumus tertentu dalam perencanaan konstruksi bangunan 

pengaman pelabuhan pendaratan ikan. 

 

 

2.2 DEFINISI PANTAI 
Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering 

rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Penjelasan 

mengenai beberapa definisi tentang kepantaian ini dapat dilihat pada gambar 

2.1. Pesisir adalah daerah darat tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut 

seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Sedangkan pantai 

adalah daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut 

terendah. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah 

permukaan daratan dimulai dari batas pasang tertinggi. Daerah lautan adalah 

daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan air laut mulai dari sisi laut 

pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. 

Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, dimana 

posisinya tidak tetap dan dapat berpindah  sesuai dengan pasang surut air laut 

dan erosi pantai yang terjadi. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu 

sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 
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kelestarian fungsi pantai. Kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang 

tepian yang lebarnya sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 10 

m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. 

 

  map 

  mas 

 

      Pantai    Sempadan pantai 

  Perairan pantai    Pesisir 

  Laut    Daratan 

 

Map : Muka air pasang 

Mas : muka air surut 

Gambar 2.1 Definisi dan batasan Pantai 

 

2.3 PELABUHAN PERIKANAN 
Pelabuhan perikanan dapat diartikan sebagai suatu paduan dari wilayah 

perairan,wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basis penangkapan 

baik alamiah maupun buatan, dan merupakan pusat pengembangan ekonomi 

perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya. 

(Hamim, 1983 : 3). 

Pelabuhan perikanan memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

produksi ikan, pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan, peningkatan penyediaan ikan segar dan peningkatan pendapatan 

pemerintah lokal. Selain itu pelabuhan perikanan juga mempunyai peranan 

penting dengan segala fasilitasnya dalam menunjang pemanfaatan produksi 

pasca panen antara lain mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 

1. Menunjang pembangunan ekonomi nasional maupun regional 

2. Pembangunan industri baik hulu maupun hilir 

3. Pembangunan masyarakat (perikanan) di sekitar pelabuhan perikanan 

sehingga menjadi lebih kreatif dan dinamis. 

(Direktorat Jenderal Perikanan, 1994:3). 

 

 Di dalam pembangunan pelabuhan perikanan harus diperhatikan dan 

diteliti tentang potensi yang ada terutama para nelayan yang menangkap ikan 
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dan yang akan melelang ikan. Jika tujuan diadakannya pelabuhan perikanan 

tercapai akan sangat bermanfaat sekali, hal ini sesuai dengan fungsi dari 

pelabuhan perikanan itu sendiri. Adapun fungsi dari pelabuhan perikanan adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan dan ekonomi perikanan 

2. Tempat berlabuhnya kapal perikanan 

3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan 

4. Tempat untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan 

5. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan 

6. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan 

7. Serta pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data. 

(Direktorat Jenderal Perikanan, 1994:3). 

Berdasarkan fungsinya tersebut, maka pelabuhan perikanan memegang peranan 

penting sebagai berikut : 

1. Tempat penampungan produksi perikanan dan pusat penjualan 

2. Proses mekanisme pengaturan harga agar tidak merugikan nelayan serta   

memperlancar pemasaran 

3. Langkah untuk mengetahui kemampuan pedagang dan aktifitas pemasaran 

4. Pusat penyediaan bahan makanan sumber protein hewani secara kontinyu 

bagi masyarakat 

5. Pusat kehidupan masyarakat nelayan 

6. Pusat aktifitas industri perikanan 

7. Langkah untuk menstabilkan kehidupan masyarakat dan pembangunan 

nasional. 

 

2.3.1 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 

PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan 

dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu : 

• PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera)  

• PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara)  

• PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai)  

• PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) 
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Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan 

kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang 

datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan. (Himafarin online, 

2009) 

Table 2.1 Karakteristik Kelas Pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI 

(Himafarin online, 2009) 

No Kriteria Pelabuhan Perikanan PPS PPN PPP PPI 

1 Daerah operasional kapal 
ikan yang dilayani 

Wilayah laut 
teritorial, Zona 
Ekonomi 
Ekslusif 
Indonesia 
(ZEEI) dan 
perairan 
internasional 

Perairan 
ZEEI dan 
laut 
teritorial 

Perairan 
pedalaman, 
perairan 
kepulauan, 
laut teritorial, 
wilayah ZEEI 

Perairan 
pedalaman 
dan 
perairan 
kepulauan 

2 Fasilitas tambat/labuh kapal >60 GT 30-60 GT 10-30 GT 3-10 GT 

3 Panjang dermaga dan 
Kedalaman kolam 

>300 m dan 
>3 m 

150-300 m 
dan >3 m 

100-150 m 
dan >2 m 

50-100 m 
dan >2 m 

4 Kapasitas menampung Kapal

>6000 GT 
(ekivalen 
dengan 100 
buah kapal 
berukuran 60 
GT)

>2250 GT 
(ekivalen 
dengan 75 
buah kapal 
berukuran 
30 GT)

>300 GT 
(ekivalen 
dengan 30 
buah kapal 
berukuran 
10 GT)

>60 GT 
(ekivalen 
dengan 20 
buah kapal 
berukuran 3 
GT) 

5 Volume ikan yang didaratkan rata-rata 60 
ton/hari 

rata-rata 
30 ton/hari - - 

6 Ekspor ikan Ya Ya Tidak Tidak 
7 Luas lahan >30 Ha 15-30 Ha 5-15 Ha 2-5 Ha 

8 Fasilitas pembinaan mutu 
hasil perikanan Ada Ada/Tidak Tidak Tidak 

9 
Tata ruang (zonasi) 
pengolahan/pengembangan 
industri perikanan 

Ada Ada Ada Tidak 

Idealnya pada setiap kawasan kegiatan perikanan dimana ada 

daerah konsentrasi nelayan harus dibangun pelabuhan perikanan atau 

setidaknya pangkalan pendaratan ikan dengan unit pelelangan ikan yang 

bersih. Sehingga memenuhi ketentuan HACCP (Hazard Analisis Critical 

Control Point) atau program manajemen mutu terpadu sehingga harga 

jual ikan hasil tangkapan nelayan dapat dihargai dengan pantas. 
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2.3.2  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 
Pangkalan Pendaratan Ikan adalah pelabuhan khusus yang 

merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari 

aspek produksinya maupun aspek pemasarannya. Dengan demikian 

maka Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang 

berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut 

maupun pelayaran. Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat para 

nelayan mendaratkan ikan hasil tangkapannya dan menurut statusnya 

menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah. 

Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) terutama dirancang untuk 

melayani kapal perikanan berukuran antara 3-10 GT. Pelabuhan ini juga 

dapat menampung 20 buah kapal atau lebih dari 60 GT. 

Pada umumnya Pangkalan Pendaratan Ikan berfungsi 

memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi 

perikanan yang didalam implementasinya bersifat ganda yaitu : 

1) Pelayanan terhadap kapal perikanan sebagai sarana produksi. 

Pelayanan ini meliputi : 

a) Sebagai tempat pemusatan (home base) armada perikanan 

b) Menjamin kelancaran bongkar muat ikan hasil tangkapan 

c) Menyediakan suplai logistik kapal-kapal perikanan berupa es, air 

tawar dan BBM. 

2) Pelayanan terhadap nelayan sebagai unsur tenaga dalam factor 

produksi. Pelayanan ini meliputi : 

a) Aspek pengolahan 

b) Aspek pemasaran 

c) Aspek pembinaan masyarakat nelayan 

Kebijakan operasional pengembangan prasarana perikanan di 

Jawa Tengah dimaksudkan untuk menunjang strategi pembangunan 

perikanan dengan penyediaan sarana dan prasarana produksi, pasca 

panen, pengolahan serta pemasaran dalam suatu alur kegiatan yang 

saling terkait dan serasi di dalam kawasan lingkungan kerja Pangkalan 

Pendaratan Ikan. 

Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan perikanan serta 

peningkatan taraf hidup nelayan, pemerintah menyediakan fasilitas yang 
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dibutuhkan nelayan dengan dibangunnya beberapa pangkalan  

pendaratan ikan di Jawa Tengah. Berdasarkan produktifitas yang 

dihasilkan, prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan di Jawa Tengah 

dibagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu sebagai berikut: 

1) Kelas I (IA, IB, dan IC) 

2) Kelas II (IIA, IIB, dan IIC) 

3) Kelas III (IIIA, IIIB, dan III C) 

4) Kelas IV 

Di Jawa Tengah batas kelas Pangkalan Pendaratan Ikan ditentukan 

berdasarkan nilai jual ikan yang dilelang. Pembagian kelas tersebut 

dilakukan oleh Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

dengan menerbitkan surat keputusan klasifikasi untuk masing-masing 

pangkalan pendaratan ikan oleh Kepala Dinas dan berlaku untuk satu 

tahun anggaran. 

Klasifikasi ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan, 

penambahan dan pengurangan masing-masing personil tempat 

pelelangan ikan  karena tiap kelas tempat pelelangan ikan mempunyai 

jumlah personil  yang  berbeda  sesuai dengan kegiatannya, 

memberikan insentip, pemberian sarana dan lain-lain. 

Batas kelas untuk masing-masing pangkalan pendaratan ikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pangkalan pendaratan ikan kelas I, sub kelas a s/d d bagi pangkalan 

pendaratan ikan yang nilai jual ikan yang dilelang tahun sebelumnya 

lebih besar dari Rp. 1 (satu) milyard. 

2. Pangkalan pendaratan ikan kelas II, sub kelas a s/d d bagi 

pangkalan pendaratan ikan yang nilai jual ikan yang dilelang tahun 

sebelumnya antara Rp. 200 juta s/d Rp. 1 (satu) milyard 

3. Pangkalan pendaratan ikan kelas III, sub kelas a s/d d bagi 

pangkalan pendaratan ikan yang nilai jual ikan yang dilelang tahun 

sebelumnya antara Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta 

4. Pangkalan pendaratan ikan kelas IV, tanpa sub kelas bagi 

pangkalan pendaratan ikan yang nilai jual ikan yang dilelang tahun 

sebelumnya <Rp. 50 juta. 

( Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 

1991:833 ). 
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Pelabuhan perikanan yang baik adalah pelabuhan yang 

mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Jaraknya tidak terlalu jauh dari fishing ground, sehingga nelayan 

dapat tertarik untuk melakukan bongkar muat. 

2.  Lokasinya cukup baik kaitannya dengan pemasaran ikan. 

3.  Mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan, termasuk untuk 

industri pengolahan, bengkel, docking, pertokoan, kantor dan 

sebagainya. 

4.  Lokasinya menarik untuk tempat tinggal nelayan, bakul ikan dan 

pengusaha lain yang terkait dengan perikanan. 

5. Kapal yang berlabuh cukup aman dari kemungkinan gangguan 

alamiah, seperti : pasang surut, gelombang dan ombak laut.  

6. Biaya pembangunannya cukup rasional untuk mendapatkan 

kedalaman kolam yang memadai.  

7. Biaya operasional dan perbaikan seperti pengerukan kolam dan alur 

pelayaran cukup terjangkau. 

 

2.3.3  Fasilitas Pelabuhan Perikanan 
Setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas pelabuhan 

perikanan, dimana fasilitas pelabuhan perikanan tersebut dibedakan 

menjadi 3 (tiga) macam yaitu : fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan 

fasilitas tambahan/penunjang. 

1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan 

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan 

untuk kepentingan aspek keselamatan pelayaran, selain itu termasuk 

juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. 

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari: 

a) Fasilitas pelindung, meliputi : pemecah gelombang (break water),  

penangkap pasir (grond grains), turap penahan tanah 

(revetment), serta jetty. 

b) Fasilitas tambat, meliputi : dermaga, tiang tambat (bolder),   

pelampung tambat, bollard, serta bier. 

c)   Fasilitas perairan, meliputi : alur dan kolam pelabuhan 

d)   Fasilitas transportasi, meliputi : jembatan, jalan komplek, tempat   

parkir. 
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e)  Lahan yang dicadangkan untuk kepentingan instansi pemerintah. 

( Direktorat Jenderal Perikanan, 1994:4-5). 

 

2.3.4  Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan 
Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung 

dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan 

atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum. 

Fasilitas fungsional terdiri dari fasilitas yang dapat diusahakan dan 

fasilitas yang tidak dapat diusahakan, masing-masing memiliki kriteria 

sendiri-sendiri. 

Adapun hal-hal yang masuk dalam kategori fasilitas fungsional yang 

dapat diusahakan yaitu : 

a. Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat perikanan terdiri dari : bengkel, 

spillway / dock dan tempat penjemuran jaring. 

b. Lahan untuk kawasan industri 

c. Fasilitas pemasok air dan bahan bakar untuk kapal dan keperluan 

pengolahan 

d. Fasilitas pemasaran, penanganan hasil tangkapan, pengawetan dan 

pengolahan, tempat pelelangan ikan, tempat penjualan hasil 

perikanan, gudang penyimpanan hasil olahan, pabrik es, sarana 

pembekuan, cold storage, peralatan processing, derek/crane, 

lapangan penumpukan. 

Sedangkan fasilitas fungsional yang tidak dapat diusahakan meliputi : 

a) Fasilitas navigasi : alat bantu navigasi, rambu-rambu dan suar 

b) Fasilitas komunikasi : stasiun komunikasi serta peralatannya. 

( Direktorat Jenderal Perikanan, 1994:5-6). 

 

2.3.5  Fasilitas Tambahan Pelabuhan Perikanan 
Fasilitas tambahan atau penunjang pelabuhan perikanan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat 

umum. Fasilitas tambahan tersebut terdiri dari : 

a)  Fasilitas kesejahteraan nelayan terdiri dari : tempat penginapan, kios 

bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, serta balai 

pertemuan nelayan. 
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b)  Fasilitas pengelolaan pelabuhan terdiri dari : kantor, pos penjagaan, 

perumahan karyawan, mess operator. 

c) Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal dan limbah 

industri. 

 (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994:6). 

Sebagai contoh, dapat dilihat denah Pelabuhan Ikan Cilacap pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 2.2 Pelabuhan Ikan Cilacap 

2.4 ASPEK HIDRO-OSEANOGRAFI 

 
2.4.1 Pasang Surut 

Pasang surut air laut adalah suatu gejala fisik yang selalu 

berulang dengan periode tertentu dan pengaruhnya dapat dirasakan 

sampai jauh masuk ke arah hulu dari muara sungai. Pasang surut terjadi 

karena adanya gerakan dari benda-benda angkasa yaitu rotasi bumi pada 

sumbunya, peredaran bulan mengelilingi bumi dan peredaran bulan 

mengelilingi matahari. Gerakan tersebut berlangsung dengan teratur 

mengikuti suatu garis edar dan periode yang tertentu. Pengaruh dari 

benda angkasa yang lainnya sangat kecil dan tidak perlu diperhitungkan 

(www.digilib.itb.ac.id). 

Gerakan dari benda angkasa tersebut di atas akan mengakibatkan 

terjadinya beberapa macam gaya pada setiap titik di bumi ini, yang 
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disebut gaya pembangkit pasang surut. Masing-masing gaya akan 

memberikan pengaruh pada pasang surut dan disebut komponen pasang 

surut, dan gaya tersebut berasal dari pengaruh matahari, bulan atau 

kombinasi keduanya (www.digilib.itb.ac.id ). 

Pasang surut laut merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan 

efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat 

rotasi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa tetapi 

berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari 

matahari, gaya tarik gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya 

tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut laut karena jarak 

bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya tarik gravitasi 

menarik air laut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan dua 

tonjolan (bulge) pasang surut gravitasional di laut. Lintang dari tonjolan 

pasang surut ditentukan oleh deklinasi, sudut antara sumbu rotasi bumi 

dan bidang orbital bulan dan matahari (www.oseanografi.blogspot.com). 

Pengetahuan tentang pasang surut sangat penting dalam 

perencanaan bangunan di daerah pantai. Elevasi muka air laut tertinggi 

(pasang) dan terendah (surut) sangat penting untuk merencanakan 

bangunan-bangunan tersebut. 

Untuk menghitung pasang surut, ada beberapa metode yang 

sudah biasa dipakai misalnya metoda Admiralty yang berdasarkan pada 

data pengamatan selama 15 hari atau 29 hari. Pada metode ini dilakukan 

perhitungan yang dibantu dengan tabel, akan menghasilkan tetapan 

pasang surut untuk 9 komponen. Dengan adanya kemajuan teknologi di 

bidang elektronika yang sangat pesat, penggunaan komputer mikro untuk 

menghitung tetapan pasang surut serta peramalannya akan sangat 

memungkinkan. Sehubungan dengan itu akan dicari suatu cara untuk 

memproses data pengamatan pasang surut sehingga dapat dicari tetapan 

pasang surut serta peramalannya dengan cara kerja yang mudah. 

Proses perhitungan dari komputer didasarkan pada penyesuaian 

lengkung dari data pengamatan dengan metoda kuadrat terkecil, dengan 

menggunakan beberapa komponen yang dianggap mempunyai faktor 

yang paling menentukan. Untuk ini dibahas penurunan matematiknya 

serta pembuatan program untuk komputernya. 
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Program komputer dibuat sedemikian rupa sehingga untuk proses 

perhitungan tersebut diatas hanya tinggal memasukkan data, sedang 

seluruh proses selanjutnya akan dikerjakan oleh komputer. Program 

untuk komputer dibahas secara terperinci mulai dari dasar perhitungan, isi 

program serta bagan alirnya. Kebenaran dan ketelitian hasil perhitungan 

dibuktikan dengan memberikan contoh perhitungan dan penyajian berupa 

grafik. Perhitungan dilakukan untuk beberapa lokasi pengamatan pasang 

surut serta waktu pengamatan yang berlainan (www.digilib.itb.ac.id ). 

Di Indonesia, pengamatan pasut laut bekerjasama dengan pihak 

otoritas pelabuhan, Bakosurtanal memasang alat rekam data pasut 

otomatis di dermaga pelabuhan yang disebut stasiun pasut. Alat rekam 

data pasut (AWLR = Automatically Water Level Recorder) mencatat tinggi 

muka laut secara otomatis dan terus menerus. Rekaman data berupa 

grafik, lubang-lubang kertas data pada stasiun pasut online, data pasut 

dicatat dan setiap saat dapat dilakukan download lewat saluran telepon 

dan menggunakan modem. 

Pengumpulan dan pengolahan data pasut, kertas rekam data 

pasut pada 28 stasiun pasut manual, setiap akhir bulan dipotong dan 

dikirim ke Bakosurtanal untuk pengolahan data. Pengumpulan data pasut 

pada 25 stasiun pasut online, dilakukan dengan download pada komputer 

di Bakosurtanal yang dilengkapi modem dan fasilitas saluran telepon. 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer dan software 

pengolahan pasut. 

Analisa pasut meliputi hasil hitungan yang dapat menjelaskan 

karakter pasang surut laut. Sajian informasi karakter laut tersebut 

tampilannya bervariasi mulai tampilan standar informasi pasut sampai 

dengan informasi praktis bagi pengguna untuk perencanaan bangunan 

pelabuhan. 

Bentuk pasang surut di berbagai daerah tidak sama. Di suatu 

daerah dalam satu hari dapat terjadi satu atau dua kali pasang surut. 

Secara umum pasang surut di berbagai daerah dapat dibedakan dalam 

empat tipe, yaitu : 

1.  Pasang surut harian ganda (semi diurnal tide) F ≤ 0,25 
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 Dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut 

dengan tinggi yang hampir sama dan pasang surut terjadi secara 

berurutan secara teratur. Periode pasang surut adalah 12 jam 24 menit. 

Pasang surut jenis ini terdapat di selat Malaka sampai laut Andaman. 

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

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

Periode gelombang pasang surut adalah 24 jam 50 menit. Pasang surut 

tipe ini terjadi di perairan selat Karimata. 

3. Pasang surut campuran condong ke harian ganda (Mixed tide prevailing 

semidiurnal) 0,25 ≤ F ≤ 0,50 

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

tinggi dan periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini banyak terdapat 

di perairan Indonesia Timur 

4. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed prevailing 

diurnal) 0,50 ≤ F ≤ 3,00 

Pada tipe ini dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air 

surut, tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali 

pasang dan dua kali surut dengan tinggi dan periode yang sangat 

berbeda. Pasang surut jenis ini terdapat di Selat Kalimantan dan Pantai 

Utara Jawa Barat. 

 

Gambar 2.3 Tipe Pasang Surut 
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Mengingat elevasi muka air laut selalu berubah setiap saat, maka 

diperlukan suatu elevasi yang ditetapkan berdasarkan data pasang surut, 

yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pelabuhan 

ataupun bangunan pengaman pantai. Beberapa elevasi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Muka air tinggi (high water level), muka air tinggi yang dicapai  pada 

saat air pasang dalam satu siklus pasang surut 

2. Muka air rendah (low water level), kedudukan air terendah yang dicapai 

pada saat air surut dalam satu siklus pasang surut 

3. Muka air tinggi rerata (mean high water level, MHWL), adalah rerata 

dari muka air tinggi selama periode 19 tahun 

4. Muka air rendah rerata (mean low water level, MLWL), adalah rerata 

dari muka air rendah selama periode 19 tahun. 

5. Muka air laut rerata (mean sea level, MSL) adalah muka air rerata 

antara muka air tinggi rerata dan muka air rendah rerata. Elevasi ini 

digunakan sebagai referensi untuk elevasi daratan. 

6. Muka air tinggi tertinggi (highest high water level, HHWL), adalah air 

tertinggi pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

7. Air rendah terendah (lowest low water level, LLWL), adalah air terendah 

pada saat pasang surut purnama atau bulan mati. 

 

Gambar 2.4 Kurva Pasang Surut dan Beberapa Elevasi Muka air 



 26

Beberapa definisi muka air laut tersebut banyak digunakan dalam 

perencanaan bangunan pantai dan pelabuhan, misalnya MHWL dan HHWL 

digunakan untuk menentukan elevasi puncak pemecah gelombang, 

dermaga, panjang rantai pelampung penambat dan sebagainya. 

Sedangkan LLWL diperlukan untuk menentukan kedalaman alur pelayaran 

dan kolam pelabuhan. 

 
2.4.2 Gelombang 

Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah 

tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. 

Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer 

energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak, alun/bukit, dan berubah 

menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Pembangkit gelombang 

laut dapat disebabkan oleh: angin (gelombang angin), gaya tarik menarik 

bumi-bulan-matahari (gelombang pasang-surut), gempa (vulkanik atau 

tektonik) di dasar laut (gelombang tsunami), ataupun gelombang yang 

disebabkan oleh gerakan kapal. 

Gelombang yang sehari-hari terjadi dan diperhitungkan dalam 

bidang teknik pantai adalah gelombang angin dan pasang-surut (pasut). 

Gelombang dapat membentuk dan merusak pantai dan berpengaruh 

pada bangunan-bangunan pantai. Energi gelombang akan 

membangkitkan arus dan mempengaruhi pergerakan sedimen dalam 

arah tegak lurus pantai (cross-shore) dan sejajar pantai (longshore). Pada 

perencanaan teknis bidang teknik pantai, gelombang merupakan faktor 

utama yang diperhitungkan karena akan menyebabkan gaya-gaya yang 

bekerja pada bangunan pantai. 

a. Karakteristik Gelombang 

Teori gelombang linier didasarkan pada anggapan air laut adalah 

sebagai fluida ideal, sehingga aliran yang terjadi bersifat irotasional. 

Persamaan yang diselesaikan pada teori gelombang adalah 

persamaan Laplace dan persamaan Bernoulli tak permanen yang 

telah dilinierkan dalam dua dimensi (x,y). Anggapan yang digunakan 
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dalam teori gelombang linier (Airy, 1845) adalah bahwa amplitudo 

gelombang kecil dibandingkan dengan kedalaman air maupun 

panjang gelombang. Beberapa hasil dari teori gelombang linier adalah 

sebagai berikut. 

• Air dianggap suatu zat yang homogen dan tidak termampatkan 

(incompresible), tegangan permukaan diabaikan (panjang 

gelombang > 3 cm) 

• Gerakan partikel cair (air) adalah irrational. Tidak ada tegangan 

geser pada batas air-udara atau pada dasar laut. Pengaruh angin 

terhadap gelombang tidak diperhatikan. Dengan demikian 

potensial kecepatan (velocity potential) Φ memenuhi persamaan 

Laplace. 

02

2

2

2

=+
yx δ
φδ

δ
φδ

      (2.1) 

(Persamaan kontinuitas untuk irrational flow) 

• Dasar laut adalah diam (tak bergerak), impermeabel dan 

horisontal 

• Tekanan udara di permukaan air adalah konstan. Tekanan angin 

tidak diperhitungkan dan perbedaan tekanan hidrostatis karena 

perbedaan elevasi diabaikan. 

• Amplitudo gelombang adalah kecil dibandingkan dengan panjang 

gelombang dan kedalamamnya. Kecepatan partikel air sangat erat 

hubungannya dengan amplitudo gelombang, sedangkan 

kecepatan jalar gelombang (wave celerity) tergantung pada 

kedalaman air dan panjang gelombang. Dari hal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kecepatan partikel air relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan kecepatan jalar gelombang. 
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(Sumber : Shore Protection manual Volume I) 

Gambar 2.5 Sket Gelombang  

Beberapa parameter gelombang antara lain : 

a. Tinggi Gelombang (H) 

b. Frekuensi Gelombang (f) 

c. Periode Gelombang (T) 

Cepat Rambat gelombang : 

T
LC =

        (2.2)
 

Hubungan cepat rambat dan panjang gelombang dirumuskan sebagai 

berikut. 

kdgT
L
dgTC tanh

2
2tanh

2 π
π

π
==      (2.3) 

kdgT
L
dgTL tanh

2
2tanh

2

22

π
π

π
==     (2.4) 

Dengan k = L/2π  
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b. Klasifikasi Gelombang Menurut Kedalaman Relatif 

Berdasarkan kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman 

air d dan panjang gelombang L, (d/L), gelombang dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga macam. Klasifikasi tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Klasifikasi Gelombang 

Klasifikasi d/l 2dπ/l Tanh (2dπ/l)

Deep Water Wave

Transition 

Shallow Water Wave

> ½

1/20 – ½ 
 
< 1/20 

>¼ - π

 
< 1/4 

≈1 

Tanh (2dπ/l) 
 
≈2dπ/l 

(Sumber : Shore Protection manual Volume I) 

 

 

(Sumber : Shore Protection manual Volume I) 

Gambar 2.6 Gelombang Di Laut Dangkal Atau Transisi 
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(Sumber : Shore Protection manual Volume I) 

Gambar 2.7 Gelombang Di Laut Dalam 

Klasifikasi ini dilakukan untuk menyederhanakan rumus-rumus 

gelombang. Rumus-rumus persamaan untuk  gelombang di laut 

antara lain: 

TgTC 56,1
20 ==
π

       (2.5) 

2
2

0 56,1
2

TgTL ==
π

      (2.6) 

Untuk gelombang laut yang dangkal digunakan persamaan berikut ini: 

gdC =         (2.7) 

CTgdTL ==        (2.8) 

Untuk kondisi gelombang di laut transisi, cepat rambat dan panjang 

gelombang dihitung  dengan menggunakan persamaan 2.3 dan 2.4 

apabila persamaan 2.3 dibagi dengan  2.5 akan didapat: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

L
d

L
L

C
C π2tanh

00

       (2.9) 

Apabila kedua ruas dari persamaan 2.9 dikalikan dengan d/l maka 

akan didapat:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L
d

L
d

L
d π2tanh

0

      (2.10) 

c. Analisis Statistik Gelombang 

1. Gelombang Representatif 

Untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai perlu 

dipilih tinggi dan periode individu (individual wave) yang dapat diwakili 

pada sprektum gelombang. Gelombang tersebut dikenal dengan 

gelombang representatif. Apabila tinggi gelombang dari suatu 

pencatatan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah atau sebaliknya, 

maka akan dapat ditentukan nilai Hn yang merupakan rerata dari  n 

persen gelombang tertinggi. Dengan bentuk seperti ini akan dapat 

dinyatakan karakteristik gelombang dalam bentuk gelombang tunggal. 

Misalnya H10 adalah tinggi rerata dari 10 persen gelombang tertinggi 

dari pencatatan gelombang. Bentuk yang paling banyak digunakan 

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

gelombang; yang juga disebut sebagai tinggi gelombang signifikan 

Hs. Cara yang sama juga dapat digunakan untuk periode gelombang. 

Tetapi biasanya periode rerata untuk sepertiga gelombang tertinggi. 

2. Analisis Frekuensi 

Ada dua metode yang digunakan untuk memprediksi gelombang 

dengan periode ulang tertentu, yaitu distribusi Gumbel (Fisher – 

Tippett Type 1) dan distribusi Weibull (CERC, 1984).  Kedua distribusi 

tersebut mempunyai bentuk berikut ini. 
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1. Distribusi Fisher – Tippett Type I 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

−=≤
A

BsH

eesHHsP
ˆ

ˆ      (2.11) 

2. Distribusi Weibull 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−

−=≤ A
BsH

esHHsP
ˆ

1ˆ      (2.12) 

Dengan: 

( )sHHsP ˆ≤   : Probabilitas Bahwa Hs tidak dilampaui 

H    : Tinggi gelombang representatif 

Ĥ     : Tinggi gelombang dengan nilai tertentu 

A    : Parameter skala 

B    : Parameter lokasi 

K : Parameter bentuk (kolom pertama tabel 
2.3) 

Tabel 2.3 Koefisien Untuk Menghitung Deviasi Standar 

Distribusi α1 α2 k c ε 
FT – 1 0,64 9,0 0,93 0,0 1,33 
Weibull (k=0,75) 1,65 11,4 -0,63 0,00 1,15 
Webull (k=1,0) 1,92 11,4 0,00 0,3 0,90 
Weibull (k=1,4) 2,05 11,4 0,69 0,4 0,72 
Weibull (k=2,0) 2,24 11,4 1,34 0,5 0,54 

(Sumber : Teknik Pantai, Bambang Triatmodjo: 1999) 

Data masukan disusun dalam urutan dari besar ke kecil. Selanjutnya 

probabilitas ditetapkan untuk setiap tinggi gelombang sebagai berikut: 
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1. Distribusi Fisher – Tippett Type I 

( )
12,0
44,01

+
−

−=≤
TN

mHsmHsP     (2.13) 

2. Distribusi Weibull 

( )

k
N

k
m

HsmHsP
T

23,02,0

27,02,0
1

++

−−
−=≤     (2.14) 

Dengan : 

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,…N 

NT : Jumlah kejadian gelombang selama pencatatan 

(bisa lebih besar dari gelombang representatif) 

Parameter A dan B di dalam persamaan  2.15 dihitung dari metode 

kuadrat terkecil untuk setiap tipe distribusi yang digunakan. Hitungan 

didasarkan pada analisis regresi linier dari hubungan berikut: 

ByAH mm
ˆˆ +=        (2.15) 

Dimana ym diberikan oleh bentuk berikut: 

Untuk distribusi Fisher – Tippet tipe I 

( ){ }HsmHsFym ≤−−= lnln       (2.16) 

Untuk distribusi Weibull: 
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( ){ }[ ] k
m HsmHsFy /11ln ≤−−=       (2.17) 

Dengan Â  dan B̂  adalah perkiraan dari parameter skala dan lokal 

yang diperoleh dari analisis regresi linier. 

3. Periode Ulang 

Tinggi gelombang signifikan untuk berbagai periode ulang dihitung 

dari fungsi frekuensi distribusi probabilitas dengan rumus berikut ini. 

Hsr = ByrA ˆˆ +        (2.18)  

Dimana yr diberikan oleh bentuk berikut : 

Untuk distribusi Fisher- Typpet tipe I : 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−=

LTr
yr 11lnln       (2.19) 

Untuk Distribusi Weibull : 

( ){ } kLTryr /1ln=        (2.20) 

Dengan : 

Hsr  = Tinggi gelombang signifikan dengan periode ulang Tr 

Tr  = Periode ulang (tahun) 

K  = Panjang data (tahun) 

L  = Rerata jumlah kejadian per tahun 

  = 
K
NT  

 

d. 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. 
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a. Gelombang Laut Dalam ekivalen 
Analisa transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep 

gelombang laut dalam ekuivalen, yaitu tinggi gelombang di laut 

apabila gelombang tidak mengalami refraksi, difraksi dan 

transformasi lainnya, sehingga perkiraan transformasi dan 

deformasi gelombang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tinggi  

gelombang laut dalam ekivalen dinyatakan dalam bentuk : 

H’0 = K’KrH0      (2.21) 

Untuk perhitungan gelombang dalam keadaan dimana gelombang 

tidak mengalami difraksi, dapat digunakan rumus berikut : 

H’0 = KrH0       (2.22) 

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 

analisa 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 

orthogonal gelombang, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis 

puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar 

dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah 

penjalaran gelombang juga akan membelok dan berusaha untuk 

menuju tegak lurus dengan garis kontur dasar laut. 
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Gambar 2.8 Refraksi Gelombang 

 

 
Gambar 2.9 Perambatan Arah Gelombang Akibat Refraksi 

 

Proses refraksi gelombang adalah sama dengan refraksi  cahaya 

karena cahaya melintasi dua buah media perantara yang berbeda 

kerapatannya. Dengan kesamaan sifat tersebut, maka pemakaian 

hukum Snell pada optik dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah refraksi gelombang karena perubahan kedalaman. 
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Gambar 2.10 Hukum Snell Untuk Refraksi Gelombang 

 

Pada gambar di atas, suatu deretan gelombang 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 : 

Sin α2 = 1
2

1 sinα
C
C

      (2.23) 

(Bambang Triatmodjo, Pelabuhan hal 73) 

 

Dimana : 

α2 = Sudut antara garis puncak gelombang dengan garis 

kontur dasar laut di titik 2 

C2 = Cepat rambat gelombang pada kedalaman titik 2 

C1 = Cepat rambat gelombang pada kedalaman titik 1 

α1 = Sudut antara garis puncak gelombang dengan garis 

kontur dasar laut di titik 1 

Sehingga koefisien Refraksi adalah : 

Kr =
1

0

cos
cos

α
α

      (2.24) 

(Bambang Triatmodjo, Pelabuhan Hal. 74) 

Dimana : 

α0 = Sudut antara garis puncak gelombang dengan garis 

kontur dasar laut  
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Kr = Koefisien refraksi 

α1 = Sudut antara garis puncak gelombang dengan garis 

kontur dasar laut di titik yang ditinjau 

Di tempat yang dalam, gelombang bergerak lebih cepat daripada 

di laut dangkal. Untuk perairan dangkal, maka kecepatan 

gelombang tergantung pada kedalaman  air dimana gelombang 

tersebut merambat.  

 

c. Difraksi Gelombang 

Apabila gelombang datang terhalang oleh suatu rintangan seperti 

pemecah gelombang atau pulau, maka gelombang tersebut akan 

membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk di daerah 

terlindung di belakangnya, seperti terlihat pada gambar 2.11. 

Fenomena ini dikenal dengan difraksi gelombang. Dalam difraksi 

gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus 

penjalaran gelombang menuju daerah terlindung. Seperti terlihat 

dalam gambar 2.11, apabila tidak terjadi difraksi gelombang, 

daerah di belakang rintangan akan tenang. Tetapi karena adanya 

proses difraksi maka daerah tersebut terpengaruh oleh gelombang 

datang. Transfer energi ke daerah terlindung menyebabkan 

terjadinya gelombang di daerah tersebut, meskipun tidak sebesar 

gelombang di luar daerah terlindung. 

 
Gambar 2.11 Difraksi Gelombang 
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d. Refleksi Gelombang 
Gelombang datang yang mengenai/membentur satu rintangan 

akan dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Tinjauan refleksi 

gelombang penting di dalam perencanaan bangunan pantai, 

terutama pada bagian pelabuhan. Refleksi gelombang di dalam 

pelabuhan akan menyebabkan ketidaktenangan di dalam 

perairan, maka bangunan-bangunan yang ada di 

pelabuhan/pantai harus dapat menyerap/menghancurkan energi 

gelombang.  

Suatu bangunan yang memiliki sisi miring dan terbuat dari 

tumpukan batu akan bisa menyerap energi gelombang lebih 

banyak dibanding bangunan tegak dan massif. Pada bangunan 

vertikal, halus dan dinding tidak permiabel, gelombang akan 

dipantulkan seluruhnya. 

Besar kemampuan suatu bangunan memantulkan gelombang 

diberikan oleh koefisien refleksi Hr dan tinggi gelombang datang Hi 

: 

X =
i

r

H
H

       (2.25) 

Koefisien refleksi bangunan diestimasi berdasarkan tes model, 

seperi disajikan dalam tabel 2.4. 

  

Tabel 2.4 Koefisien Refleksi 

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 balok beton 0,3 – 0,5 
Bangunan vertikal dengan peredam energi 

(diberi lubang) 
0,05 – 0,2 

(Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai) 
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Dinding vertikal dan tak permiabel memantulkan sebagian 

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 periode, 

tinggi dan angka gelombang yang sama tetapi berlawanan arah. 

Apabila Refleksi sempurna, X = 1 maka : 

  tkxH i ση coscos=       (2.26) 

 

e. Run Up  dan Run Down  

Run-up gelombang terjadi pada saat gelombang datang bergerak 

menuju ke pantai dan membentur kemiringan garis pantai atau 

bangunan pelindung pantai maka sebagian energi gelombang 

akan diubah menjadi gerakan air yang meluncur ke arah lereng 

bangunan. Setelah mencapai elevasi maksimum, akan terjadi 

aliran balik yang disebut run-down akibat gaya gravitasi. Run-

down akan terus berlangsung sampai datang run-up dari 

gelombang berikutnya atau run-down mencapai lembah dari 

gelombang berikutnya. Tinggi elevasi run-up dan run down diukur 

secara vertikal dari muka air rerata seperti gambar 2.12. 

 
 

Gambar 2.12 Definisi Run Up dan Run down 

 

Berdasarkan penelitian Battjes & Roos (1974) dan Technical 

Advisory Comitee (1974), diperoleh grafik tinggi run up yang 

disajikan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.13 Grafik Hubungan antara Ru/H dan Irr, Gelombang Run Up 

 (Battjes & Roos (1974). Dalam Yuwono 1990) 
 

 

 Rumus yang dipergunakan untuk menentukan run-up pada 

permukaan halus yang kedap air adalah sebagai berikut (Yuwono, 

1992:III-17): 

Ru / Hi = Ir ;                      Untuk Ir < 2.50 

Ru / Hi = -0,7 Ir +7,275 ;   Untuk 4,25> Ir > 2,50 

Ru / Hi = 2;                      Untuk Ir > 4,25 

Untuk konstruksi dengan permukaan kasar dan lolos air nilai 

tersebut masih harus dikoreksi dengan 0,5 sampai 0,8. Fungsi 

bilangan Irribaren untuk berbagai jenis lapis lindung mempunyai 

bentuk berikut: 

                   Ir = 5,0
0 )/( LH

tgθ
        (2.27) 

Dengan : 

Ir   =  bilangan Irribaren  

θ   =  sudut kemiringan sisi pemecah gelombang (o) 

H  =  tinggi gelombang di lokasi (m) 

Lo    =  panjang gelombang di laut dalam (m) 
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f. Gelombang Pecah 
Di daerah surf zone, karena kedalaman pantai semakin dangkal, 

akan terjadi gelombang pecah. Daerah ini menjadi sangat penting, 

karena pada daerah ini sebagian besar energi pembentuk pantai 

diperoleh. Berdasar data dari pengamatan Galvin, Battjes (1974) 

menyimpulkan bahwa tipe gelombang pecah dengan parameter 

similaritas pantai (offshore similarity paramater) : 

        (2.28) 

dimana: 

α = kelandaian pantai. 

Dengan parameter tersebut diatas, tipe gelombang pecah dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1. 0 <  ξ0 < 0.5 : spilling 

Biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil 

menuju ke pantai yang datar (kemiringan kecil). Gelombang 

mulai pecah pada jarak yang cukup jauh dari pantai dan 

pecahnya terjadi berangsur-angsur 

2. 0.5 < ξ0 < 3.3 : 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 dipantulkan ke laut dan tidak banyak gelombang 

baru terjadi pada air yang dangkal. 

3. ξ0 < 3.3 : surging atau collapsing 

Surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yang besar 

seperti 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. 

Berdasarkan analisa Miche, dalam Nizam (1994), gelombang 

akan pecah apabila memenuhi kriteria berikut: 

0,142 tanh 2 / ) 
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Dari analisa tersebut, untuk air dangkal (landai) akan didapatkan 

perbandingan antara tinggi gelombang dan kedalaman air 

(breaker index B) sekitar 0.78. Perbandingan tinggi gelombang 

pecah dan kedalaman air disebut juga indeks pecah ( B) : 

        (2.29) 

dengan : 

HB = Tinggi gelombang pecah 

dB = Kedalaman air untuk gelombang pecah 

Sedangkan Munk (1949), dalam Coastal Engineering Research 

Center (CERC, 1984) memberikan persamaan untuk menentukan 

tinggi kedalaman gelombang pecah sebagai berikut : 

( ) 3/1
0

`
0

`
0 /3,3

1
LHH

H b =       (2.30) 

28,1=
b

b

H
d

       (2.31) 

Persamaan 2.30 dan 2.31 tidak memberikan pengaruh kemiringan 

dasar laut terhadap gelombang pecah. Beberapa peneliti lain 

(Iversen, Goda. Galvin : dalam CERC 1984) membuktikan bahwa 
`
0/ HH b  dan bb Hd /  tergantung pada kemiringan pantai dan 

kemiringan gelombang datang. Untuk menunjukkan hubungan 

antara `
0/ HH b  dan `

0/ LH b  untuk berbagai kemiringan dasar laut 

dibuat grafik. Sedangkan untuk menunjukkan hubungan antara 

bb Hd /  dan 2/ gTH b  untuk berbagai kemiringan dasar laut dibuat 

grafik. Untuk menghitung kedalaman dan tinggi gelombang pecah, 

disarankan penggunaan kedua jenis grafik tersebut daripada 

menggunakan persamaan 2.30 dan 2.31 untuk menghitung tinggi 

dan kedalaman gelombang pecah pada kedalaman tertentu. 

Grafik yang diberikan di bawah ini dapat ditulis dalam bentuk : 

( )2/
1

gTaHbH
d

bb

b

−
=      (2.32) 

Dimana a dan b adalah fungsi kemiringan pantai m dan diberikan 

oleh persamaan berikut : 
mea 191(75,43 −−= )      (2.33) 
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)1(
56,1

5,19 me
b −+
=       (2.34) 

 

 
Gambar 2.14  Penentuan Tinggi Gelombang Pecah 

 

 
Gambar 2.15 Penentuan Kedalaman Gelombang Pecah 
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2.4.3 Angin 
Angin merupakan sirkulasi yang kurang lebih sejajar dengan 

permukaan bumi. (Bambang Triatmodjo, 1999). Angin terjadi akibat 

adanya perubahan ataupun perbedaan suhu antara suatu tempat dengan 

tempat yang lain. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah 

perubahan suhu yang terjadi antara daratan dan lautan. Daratan 

cenderung lebih cepat menerima dan melepaskan panas. Oleh sebab itu, 

maka siang hari terjadi angin laut yang diakibatkan oleh naiknya udara 

daratan yang digantikan oleh udara dari darat. Dan pada malam hari 

terjadi sebaliknya, yaitu terjadi angin darat yang diakibatkan oleh naiknya 

udara di laut dan digantikan oleh udara dari darat. 

Data angin diperlukan untuk peramalan tinggi dan periode 

gelombang. Dari data angin yang diperoleh kemudian disajikan dalam 

bentuk tabel (ringkasan) atau diagram yang disebut wind rose (mawar 

angin). Dengan wind rose ini maka karateristik angin dapat dibaca. 

Tabel dan gambar wind rose menunjukkan prosentase kejadian 

angin dengan kecepatan tertentu dari berbagai arah dalam periode waktu 

pencatatan. Pengukuran angin ini digunakan untuk peramalan 

gelombang. Tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan 

dipengaruhi oleh angin yang meliputi kecepatan angin (U), lama hembus 

angin (D) dan arah angin dari fecth (F). 

 

Tabel 2.5 Data Presentase Kejadian Angin Di Kemayoran tahun 1974-

1985 

Kecepatan 
(Knot) 

Arah angin

U TL T Tg S BD B BL

0-10 
10-13 

88,3%

1,23 0,27 0,32 0,06 0,08 0,6 0,56 1.35

13-16 1,84 0,40 0,48 0.08 0,13 0,7 0,70 2,03

16-21 0,17 0,07 0,08 0,01 0,01 0,12 0,12 0,20

21-27 0,01 - - - - 0,03 0,03 -

(sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai, 1999) 
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Gambar 2.16 Contoh Mawar Angin 

 

a. Distribusi Kecepatan Angin 
Distribusi  kecepatan angin dibagi dalam tiga daerah berdasarkan 

elevasi di atas permukaan, antara lain daerah geostropik yang berada 

di atas 1.000 m, daerah Ekman yang berada pada elevasi 100 m 

sampai 1.000 m, daerah dimana tegangan konstan yang berada pada 

elevasi 10 m sampai 100 m. Di daerah tegangan konstan, profil 

vertikal kecepatan angin dinyatakan dalam bentuk : 

U(y) = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Ψ−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛∗
L
y

y
y

k
U

0
ln      (2.35) 

 

Dengan : 

U* = kecepatan geser 

k = koefisien Von Karman (0,4) 

y  = Elevasi terhadap muka air 

y0 = Tinggi kekasaran permukaan 

L = Panjang campur yang tergantung pada perbedaan 

temperatur antara air dan udara (∆Tas) 

Ψ = Fungsi yang tergantung pada perbedaan temperatur 

antara air dan udara 
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Untuk memperkirakan pengaruh kecepatan angin terhadap 

pembangkitan gelombang, parameter ∆Tas, U*, dan y0 harus 

diketahui. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan 

persamaan yang lebih sederhana berikut ini.  

U(10) = ( )
7/1

10
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
y

yU       (2.36) 

Yang berlaku untuk y lebih kecil dari 20 m. 

 

b. Konversi Kecepatan Angin 
Data angin diperoleh dari pencatatan di permukaan laut dengan 

menggunakan kapal yang sedang berlayar atau pengukuran di darat, 

biasanya di bandara. Data angin dari pengukuran dengan kapal perlu 

dikoreksi dengan menggunakan persamaan berikut. 

U = 2,16 Us
7/9       (2.37) 

Diamana ; 

Us = kecepatan angin yang diukur oleh kapal (knot) 

U = Kecepatan angin terkoreksi (knot) 

 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 seperti dalam gambar di bawah ini. 

 
 

Gambar 2.17 Hubungan antara Kecepatan Angin Di Laut dan di Darat 
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Keterangan: 

Uw = Kecepatan angin di atas permukaan laut (m/s) 

RL  = Nilai yang diperoleh dari grafik hubungan antara kecepatan 

angin di darat dan di laut 

UL  = Kecepatan angin di atas daratan (m/s) 

 Rumus-rumus dan grafik-grafik pembangkitan gelombang  

mengandung variabel UA, yaitu faktor tegangan angin (wind stress 

factor) yang dapat dihitung dari kecepatan angin. Setelah dilakukan 

berbagai konversi  kecepatan angin seperti yang telah dijelaskan di 

atas, kecepatan angin dikonversikan pada faktor tegangan angin 

dengan menggunakan rumus berikut. 

UA = 0,71 U1,23       (2.38) 

Dimana : 

U  = kecepatan angin dalam m/dt. 

UA = faktor tegangan angin  dalam m/dt 

 

c. Fetch 
Fetch adalah jarak tanpa halangan diatas air hal mana gelombang 

dibangkitkan oleh angin dan mempunyai arah dan kecepatan yang 

konstan. Di dalam peninjauan pembangkitan angin di laut, fetch 

dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. Di daerah 

pembentukan gelombang, gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam 

arah yang sama dengan arah angin tetapi juga dalam berbagai sudut 

terhadap arah angin. 

Fetch efektif diberikan oleh persamaan sebagai berikut : 

  Feff = ∑
∑

α
α

cos
cos1x

       (2.39) 

  Dimana ; 

  Feff  = Fetch rerata efektif (km) 

 X1 = Panjang segmen Fetch yang diukur dari  titik  konservasi 

gelombang (km) 

 α = Deviasi pada kedua sisi dari arah angin dengan 

menggunakan pertambahan 6o sampai sudut sebesar 420 

pada kedua sisi arah angin. 
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Gambar 2.18 Contoh Peramalan Fetch 

 

d. Peramalan Gelombang di Laut Dalam 

 Peramalan gelombang dilakukan dengan menggunakan data 

angin sebagai pembangkit utama gelombang, dan daerah 

pembentukan gelombang (fetch). Dari data angin dan fetch 

gelombang akan didapatkan jenis, tinggi dan periode gelombang yang 

terjadi di daerah pantai. Prosedur peramalan gelombang digambarkan 

dalam bentuk skema seperti pada gambar  berikut. 
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(Sumber : Shore Protection manual Volume I) 

Gambar 2.19 Flow Chart dan Rumus Peramalan Gelombang 

 

 Rumus-rumus pada skema di atas dapat diturunkan dalam satuan 

metrik, antara lain sebagi berikut : 

1. Fetch Limited 

a. Tinggi gelombang 

H = 1,616 x 10-2 . UA. F1/2    (2.40) 

b. Periode Gelombang 

T = 6,238 x 10-1 . (UA.F)1/3    (2.41) 

c. Lama angin berhembus 

t = 0,893 (F2/ UA)1/3     (2.42) 
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2. Fully Depeloved 

a. Tinggi gelombang 

H = 2,482 x 10-2 UA
2     (2.43) 

b. Periode Ulang Gelombang 

T = 8,30 x 10-1 UA     (2.44) 

c. Lama Angin Berhembus 

t = 2,027 UA      (2.44) 

  Dimana : 

  H = tinggi gelombang hasil peramalan (m) 

   T = Periode gelombang puncak ( dt) 

  F = Panjang fetch efektif (km) 

  UA = Kecepatan angin terkoreksi (m/dt) 

  g = Percepatan gravitasi (9,81 m/dt2) 

 t = waktu (jam)  

      

 
Gambar 2.20 Grafik Peramalan Gelombang 
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2.4.4 Arus 

Gelombang yang datang menuju pantai membawa massa air dan 

momentum, searah penjalaran gelombangnya. Hal ini menyebabkan 

terjadinya arus di sekitar kawasan pantai. Penjalaran gelombang menuju 

pantai akan melintasi daerah-daerah lepas pantai (offshore zone), daerah 

gelombang pecah (surf zone), dan daerah deburan ombak di pantai 

(swash zone). Diantara ketiga daerah tersebut, Bambang Triatmodjo 

(1999) menjelaskan bahwa karakteristik gelombang di daerah surf zone 

dan swash zone adalah yang paling penting di dalam analisis proses 

pantai. 

 

 
 

Gambar 2.21 Daerah Penjalaran Gelombang Menuju Pantai 

Menurut Dean dan Dalrymple (2002), perputaran/sirkulasi arus di 

sekitar pantai dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu: arus sepanjang 

pantai (Longshore current), arus seret (Rip current), dan aliran balik (Back 

flows/cross-shore flows). Sistem sirkulasi arus tersebut seringkali tidak 
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seragam antara ketiganya bergantung kepada arah/sudut gelombang 

datang. 

Pada kawasan pantai yang diterjang gelombang menyudut (αb > 

5o) terhadap garis pantai, arus dominan yang akan terjadi adalah arus 

sejajar pantai (longshore current). 

 

Gambar 2.22 Sketsa terjadinya longshore current 

Sedangkan apabila garis puncak gelombang datang sejajar 

dengan garis pantai, maka akan terjadi 2 kemungkinan arus dominan di 

pantai. Yang pertama, bila di daerah surf zone terdapat banyak 

penghalang bukit pasir (sand bars) dan celah-celah (gaps) maka arus 

yang terjadi adalah berupa sirkulasi sel dengan rip current yang menuju 

laut. Kemungkinan kedua, bila di daerah surf zone tidak terdapat 

penghalang yang mengganggu maka arus dominan yang terjadi adalah 

aliran balik (back flows). 

  

Gambar 2.23  Terjadinya rip current 



 54

Namun karena pengaruh hidrodinamik laut yang sangat kompleks, 

maka yang biasanya terjadi adalah kombinasi dari kondisi-kondisi di atas. 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 
Gambar 2.24 Arus yang Terjadi Di Dekat Pantai 

 

 

2.4.5 Fluktuasi Muka Air Laut 
Fluktuasi muka air laut disebabkan oleh wave set up, wind set up, 

pemanasan global dan tsunami. 

 

a. Wave Set up (Kenaikan muka air laut karena gelombang) 
 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 rerata terhadap 

elevasi muka air (wave set down) di sekitar lokasi gelombang pecah. 

Kemudian dari titik dimana gelombang pecah permukaan air rerata 

miring ke atas ke arah pantai (wave set up). 
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Gambar 2.25 Wave Set Up dan Wave Set Down 

 

Wave set up di pantai dapat dihitung dengan menggunakan teori 

Longuet-Higgins dan Stewart. Besar wave set up di daerah 

gelombang pecah diberikan oleh : 

 Sw = 0,19 [1-2,82(Hb/(gT2))1/2]Hb    (2.45) 

Dengan : 

Sw  = set up daerah garis pantai (m) 

T    = periode gelombang (detik) 

Hb  = tinggi gelombang pecah (m) 

g    = percepatan gravitasi (m.det-2) 

Sedangkan wave set down Sb di daerah gelombang pecah 

diberikan dalam bentuk : 

Tg
H

S b
b 2/1

3/2536,0
−=  (Triatmodjo, 1999:107)  (2.46) 

  

b. Wind Set Up (Kenaikan muka air laut karena angin) 
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 
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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 muka air laut karena badai dapat dihitung dengan 

persamaan berikut : 

∆h = Fi / 2        (2.47) 

∆h = F  c (V2/(2gd))      (2.48) 

Dengan : 

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

F      =     panjang fetch (m) 

i       =     kemiringan muka air laut 

c      =     konstanta = 7,5 x 10-6  

V      =     kecepatan angin badai (m/det) 

d      =     kedalaman air (m) 

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 sudut terhadap garis pantai, maka yang 

diperhitungkan adalah komponen tegak lurus pantai. 

 

c. Pemanasan Global 

Pemanasan global (global warming) pada dasarnya merupakan 

fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena 

terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh 

meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana 

(CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari 



te

k

k

b

m

p

h

s

k

p

(c

p

w

D

p

p

2

s

erperangkap

kenaikan tem

kisaran 1,5 - 

Pemanas

bagi lingkung

muka air lau

perubahan ik

hama penya

sosial-ekono

kawasan pe

prasarana da

c) ganggua

produktivitas

wabah penya

Di dalam pe

pemanasan 

perkiraan be

2100 (Gamb

suhu bumi m

p dalam atm

mperatur gl

40 Celcius 

san global m

gan bio-geo

ut, perluasan

klim, punahn

akit, dan seb

mi masyara

esisir dan k

an sarana s

an terhadap

 lahan per

akit, dan seb

erencanaan 

global ha

esarnya ken

ar 2.26). Ga

meningkat se

Gambar 2.2

mosfer bum

obal termas

pada akhir a

mengakibatk

ofisik (sepert

n gurun pas

nya flora dan

bagainya). S

akat meliput

kota pantai,

seperti jaring

p permukim

rtanian, (e) 

bagainya.  

bangunan p

arus diper

aikan muka

ambar terseb

eperti yang te

26 Perkiraan

i. Berbagai 

suk Indones

abad 21. 

kan dampak

ti pelelehan 

sir, peningka

n fauna terte

Sedangkan 

ti : (a) gang

, (b) gangg

gan jalan, pe

man pendud

peningkata

pantai, kena

rhitungkan 

a air laut da

but berdasa

erjadi saat in

n Kenaikan M

literatur me

sia yang te

k yang luas 

es di kutub

atan hujan d

entu, migrasi

dampak ba

gguan terha

guan terhad

elabuhan da

duk, (d) pe

an resiko k

aikan muka 

karena m

ari tahun 19

rkan anggap

ni.  

Muka Air Lau

enunjukkan 

erjadi pada 

dan serius 

b, kenaikan 

dan banjir, 

 fauna dan 

gi aktivitas 

dap fungsi 

dap fungsi 

an bandara 

ngurangan 

anker dan 

air karena 

memberikan 

90 sampai 

pan bahwa 

 

ut. 



 58

d. Tsunami 
Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu kata Tsu  dan 

Nami. Tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang besar. 

Istilah tersebut kemudian dipakai oleh masyarakat untuk 

menunjukkan adanya gelombang besar yang disebabkan oleh gempa 

bumi. Lebih tepatnya tsunami diartikan sebagai gelombang laut yang 

terjadi secara mendadak  yang disebabkan karena terganggunya 

kestabilan air laut akibat gempa bumi. 

Besar kecilnya tsunami yang terjadi di samping tergantung 

pada bentuk morfologis pantai juga dipengaruhi oleh karakteristik 

sumber gangguan implusif yang ditimbulkannya. Karakteristik 

gelombang tsunami meliputi energi, magnitudo, kedalaman pusat 

gempa, mekanisme fokus dan luas rupture area. 

Dalam penjalarannya ke pantai dari sumber gangguan 

implusif, gelombang tsunami akan mengalami tranformasi tinggi, 

panjang, kecepatan ataupun arah gelombang. Transformasi 

disebabkan adanya perubahan kedalaman laut yang dilalui tsunami, 

atau tsunami melintasi alur yang lebih sempit seperti selat, sungai 

atau teluk. 

Bila tsunami melintasi alur yang sempit dan dangkal maka 

tinggi gelombang tsunami akan  mengalami perbesaran yang 

merupakan fungsi dari perubahan kedalaman dan lebar alur yang 

dilewati. Tsunami mempunyai panjang gelombang yang besar 

sampai mencapai 100 km berbentuk ellips dengan amplitudo sekitar 

5 meter. 

Kecepatan penjalaran tsunami di laut berkisar antara 50-1.000 

km perjam. Kecepatan ini berkaitan dengan kedalaman laut. Pada 

dasarnya bila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka 

kecepatan berkurang tiga perempatnya. Sedangkan tinggi gelombang 

tsunami justru akan bertambah jika mendekati pantai, karena adanya 

perubahan kedalaman laut yang dilalui tsunami. Tinggi tsunami 

mencapai  maksimum pada daerah pantai yang landai dan berlekuk 

seperti teluk atau muara sungai, maka gelombang tsunami akan 

mencapai puluhan meter. Sebagai contoh gempa bumi Flores yang 

mempunyai magnitude 6,6 SR secara teoritis akan menimbulkan 
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gelombang tsunami setinggi 1 sampai 2 meter di episenter, tetapi 

pada saat tiba di pantai Flores gelombang tsunami mencapai 

maksimum sekitar 24 meter. 

    Telah dikembangkan hubungan antara tinggi gelombang 

tsunami di daerah pantai dengan besaran tsunami mt. Besaran 

tsunami mt berkisar antara –2,0 (yang memberikan tinggi gelombang 

kurang dari 0,7) sampai 5,0 untuk gelombang yang lebih besar dari 72 

m. 

Tabel 2.6  Hubungan Antara Besaran Gempa Dan Tinggi Tsunami 

Di Pantai 

No Besaran Gempa, mt Tinggi gelombang  tsunami 

di pantai, H (meter) 

1 5,0 >72 

2 4,5 24,0 - 72,0 

7 4,0 16,0 – 24,0 

4 7,5 12,0 – 16,0 

5 7,0 8,0 – 12,0 

6 2,5 6,0 – 8,0 

7 2,0 4,0 – 6,0 

8 1,5 7,0 – 4,0 

9 1,0 2,0 – 7,0 

10 0,5 1,5 – 2,0 

11 0,0 1,0 – 1,5 

12 -0,5 0,75 – 1,0 

17 -1,0 0,5 – 0,75 

14 -1,5 0,3 -0,5 

15 -2,0 < 0,3 

                     (Sumber: Triatmodjo,Teknik Pantai 1999:102) 

Menurut Triatmodjo, besaran tsunami (mt) berkaitan erat dengan 
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kekuatan gempa M di Indonesia, yang dapat ditulis dalam bentuk 

persamaan sebagai berikut : 

          mt = 2,26 M – 14,18     (2.49) 

Besaran tsunami juga tergantung pada kedalaman laut (d) di 

lokasi terbentuknya gempa, ditulis dengan persamaan sebagai berikut. 

          mt = 1,7 log (d) – 1,7     (2.50) 

 

 
Gambar 2.27 Daerah Rrawan Tsunami Di Indonesia 

 

 

2.4.6 Design Water Level (DWL) 

Untuk menentukan kedalaman rencana bangunan (ds) maka perlu 

dipilih suatu kondisi muka air yang memberikan gelombang terbesar, atau 

run  up tertinggi. Kedalaman rencana bangunan (ds) dapat dihitung 

dengan persamaan : 

ds = (HHWL – BL) + stormsurge / wind set up + SLR  (2.51) 

(Triatmodjo, 1992) 

ds = Kedalaman kaki bangunan pantai 

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

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

SLR = Sea Level rise (kenaikan muka air laut) 
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Yang dimaksud dengan sea level rise disini adalah kenaikan muka 

air yang disebabkan oleh perubahan cuaca, misal efek rumah kaca.  

 

2.5 BATHIMETRI DAN TOPOGRAFI 
Peta bathimetri diperlukan untuk mengetahui kedalaman laut 

(elevasi) di sekitar lokasi pekerjaan/ penelitian yang dapat digunakan 

pada kegiatan pengerukan yang dilakukan untuk menentukan volume 

pekerjaan dan akhirnya menentukan biaya. 

Pengukuran bathimetri biasanya dilakukan sepanjang pantai, yaitu 

sekitar 1 km ke arah barat dan 1 km ke arah timur dan dalam arah tegak 

lurus pantai sepanjang 100 m ke arah darat dan 100 m ke arah laut 

sampai  garis pantai pada muka air surut terendah dan dari hasil 

pengukuran nantinya bisa didapatkan besar dari kemiringan dasar laut. 

Sedangkan tujuan dari pengukuran bathimetri itu sendiri adalah : 

1. Mendapatkan informasi kedalaman dasar laut yang ditentukan dari 

kedudukan MSL 

2. Mendapatkan data yang akan dianalisa lebih lanjut untuk 

keperluan penelitian dan perencanaan. 

Ketidaktelitian dalam pekerjaan pemetaan bathimetri dapat 

menyebabkan elevasi yang tidak sesuai maupun perbedaan volume 

aktual pada pekerjaan pengerukan yang cukup besar. Mengingat 

pentingnya pemetaan bathimetri sehingga harus dilakukan dengan baik. 

Pemetaan bathimetri dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni secara 

manual dan otomatik.  

Gambar di bawah ini merupakan bagan alir dari dua metode yang 

dapat dilakukan dalam pengukuran pemetaan bathimetri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Bathimetri Secara Manual 

Muka air- waktu Sounding 

Lokasi- waktu 

Peta 

Penggambaran 

Kedalaman 
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Gambar 2.29 Bathimetri Secara Otomatik (Digital) 

 

Adapun prosedur utama dalam pengukuran pemetaan bathimetri 

adalah : 

1. Penentuan datum untuk beberapa pekerjaan 

2. Pemasangan alat ukur atau pencatat pasang surut yang dikaitkan 

dengan datum yang sudah ditentukan. 

3. Pekerjaan sounding yang harus dikorelasikan dengan waktu 

pelaksanaannya. 

4. Penentuan posisi kendaraan pada waktu sounding harus 

dilakukan dengan cara yang tepat dan benar 

5. Echosounder harus dikalibrasikan sebelum digunakan. 

 

 

2.6 ABRASI DAN SEDIMENTASI 
2.6.1 Proses Abrasi 

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang  

laut dan arus laut yang bersifat merusak.  

(http://rudytct.tripod.com/sem2_12/fiera.doc). Material yang terkikis 

tersebut terbawa oleh arus ke tempat lain dan tidak kembali ke tempat 

semula. Material tesebut mengendap di daerah yang lebih tenang dan 

akan mengakibatkan sedimentasi di daerah tersebut. 

Electronic position fixing 

Pasang surut (muka air)

terminal 

Peta 

Sounding digitiser 

Microprosessor

Plotter boat control 
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 Abrasi pantai dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu proses alami 

dan kegiatan manusia. 

Tabel 2.7 Penyebab Abrasi Pantai 

Alami Kegiatan Manusia 
a. Kenaikan muka air laut a. Penurunan muka tanah 
b. Berubahnya jumlah suplai sedimen 

ke arah pantai 
b. Gangguan dalam transport sedimen

c. Gelombang badai c. Reduksi suplai sedimen sungai ke 

arah pantai 
d. Gelombang dan ombak overwash d. Pemusatan energi gelombang di 

pantai 
e. Deflasi (perpindahan material lepas 

karena angin) 
e. Peningkatan elevasi muka air 

f. Transport sedimen sejajar pantai f. Perubahan perlindungan alami pantai

g. Pengurangan sedimen pantai g. Pemindahan material dari pantai 
(Sumber : http://rudytct.tripod.com/sem2_12/fiera.doc). 

 

2.6.2 Sedimentasi 

Pipkin (1977) menyatakan bahwa sedimen adalah pecahan, 

mineral, atau material organik yang ditransforkan dari berbagai sumber 

dan diendapkan oleh media udara, angin, es, atau oleh air dan juga 

termasuk didalamnya material yang diendapkan dari material yang 

melayang dalam air atau dalam bentuk larutan kimia. Sedangkan Gross 

(1990) mendefinisikan sedimen laut sebagai akumulasi dari mineral-

mineral dan pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan hancuran 

cangkang dan tulang dari organisme laut serta beberapa partikel lain 

yang terbentuk lewat proses kimia yang terjadi di laut. 

 Pettijohn (1975) mendefinisikan sedimentasi sebagai proses 

pembentukan sedimen atau batuan sedimen yang diakibatkan oleh 

pengendapan dari material pembentuk  atau asalnya pada suatu tempat 

yang disebut dengan lingkungan pengendapan berupa sungai, muara, 

danau, delta, estuaria, laut dangkal sampai laut dalam. 

Sedimentasi di perairan pesisir terjadi perlahan dan berlangsung 

menerus selama suplai muatan sedimen yang tinggi terus berlangsung. 
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Perubahan laju sedimentasi dapat terjadi bila terjadi perubahan kondisi 

lingkungan fisik di daerah aliran sungai terkait. Pembukaan lahan yang 

meningkatkan erosi permukaan dapat meningkatkan laju sedimentasi. 

Sebaliknya, pembangunan dam atau pengalihan aliran sungai dapat 

merubah kondisi sedimentasi menjadi kondisi erosional. 

Bila sedimentasi semata-mata karena tranportasi muatan sedimen 

sepanjang pantai, laju sedimentasi yang terjadi relatif lebih lambat bila 

dibandingkan dengan sedimentasi yang mendapat suplai muatan 

sedimen dari daratan.  

a. Transport Sedimen Pantai 
Proses dinamis pantai sangat dipengaruhi oleh littoral transpor, yang 

didefinisikan sebagai gerak sedimen di daerah pantai yang 

disebabkan oleh gelombang dan arus yang dibangkitkannya. 

Transport sedimen (littoral transport) pantai dapat diklasifikasikan 

menjadi transport menuju dan meninggalkan pantai (onshore – 

offshore transport) dan transport sepanjang pantai (longshore 

transport). 

 

    Laut     Breaker zone 

          

  Onshore-   Longshore transport 

offshore transport 

        garis pantai 

  

 

Pantai 

 

Gambar 2.30 Longshore Transport dan Onshore-Offshore Transport 

 

 Rumus-rumus  yang biasa dipakai untuk peramalan laju transport 

sedimen sejajar pantai ditunjukkan pada persamaan berikut. 

Qs = KP1
n        (2.52) 

P1 = bbbb CHg ααρ cossin
8

2      (2.53) 
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Dimana : 

Qs  = Angkutan sedimen sepanjang pantai (m3/hari) 

P1 = Komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai 

saat pecah (Nm/dt/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 

Rumus-rumus lainnya yang dapat digunakan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.8  Rumus Transport Sedimen Sepanjang Pantai 

Nama Rumus 
Caldwell 8,0

1200,1 PQs =  

Savage 
1219,0 PQs =  

Ijima, Sato, Aono, Ishii 54,0
1131,0 PQs =  

Ichikawa, Achai, TomitaMurobuse 8,0
1130,0 PQs =  

Manohar 
91,0

1

41,0
159,07,55 PDQs

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

ρ
ρρ  

Ijima, sato 
1060,0 PQs =  

Tanaka 
1120,0 PQs =  

Komar, Inman 
1778,0 PQs =  

Komar, Inman 

bU
VPQs

αsin
283,0 1

∞
=  

Das 
1325,0 PQs =  

CERC 
1401,0 PQs =  

 

Dimana : 

Qs = Angkutan sedimen sepanjang pantai (m3/hari)  

P1 = Komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai saat pecah  

(tonm/hari/m) 



 66

b. Imbangan sedimen Pantai. 
Analisa imbangan sedimen pantai digunakan untuk mengevaluasi 

sedimen yang masuk dan yang keluar dari suatu pantai yang ditinjau. 

Analisa ini didasarkan pada  hukum kontinuitas dan kekekalan massa 

sedimen. Dengan analisa ini dapat diperkirakan  daerah pantai yang 

mengalami erosi atau akresi (sedimentasi). Pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan mengevaluasi berbagai macam sedimen 

yang masuk dan keluar, kemudian membandingkannya untuk 

mengetahui apakah suatu ruas pantai yang ditinjau mengalami erosi 

atau akresi. Imbangan sedimen pantai adalah banyaknya sedimen 

yang masuk dikurangi dengan yang keluar. Apabila imbangannya nol, 

maka pantai dalam kondisi stabil, jika nilainya positif berarti pantai 

mengalami akresi dan sebaliknya untuk nilai negatif pantai mengalami 

erosi. 

Sedimen yang masuk di daerah pantai yang ditinjau meliputi suplai 

sedimen dari sungai, material berasal dari erosi tebing, angkutan 

sedimen sepanjang pantai dan tegak lurus pantai (onshore transport) 

yang masuk ke ruas yang ditinjau, dan penimbunan pantai (beach 

nourishment). Sedangkan sedimen yang keluar adalah angkutan 

sedimen sepanjang pantai  dan tegak lurus pantai (offshore transport) 

yang keluar dari ruas pantai yang ditinjau dan penambangan pasir 

pantai (sand mining). Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa 

macam sedimen yang diperhitungkan dalam imbangan sedimen pada 

suatu pantai. Dengan menghitung volume dari masing-masing 

sedimen tersebut, dapat diketahui kondisi pantai yang ditinjau. 

 
Gambar 2.31 Imbangan Sedimen Pantai 

 

Dalam prakteknya, sangat sulit untuk menghitung semua besaran 

tersebut. Untuk itu, analisa imbangan sedimen pantai  dapat dilakukan 
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dengan pengamatan (pemantauan) terhadap laju erosi atau akresi 

selama beberapa waktu (tahun). Dari data tersebut dapat diketahui 

imbangan sedimen pantai dan selanjutnya dapat diperkirakan kondisi 

pantai di masa mendatang. 

Model perubahan garis pantai didasarkan pada persamaan 

kontinuitas sedimen. Untuk itu pantai dibagi menjadi sejumlah sel 

(ruas). Pada tiap sel ditinjau angkutan sedimen yang masuk dan 

keluar. Sesuai dengan hukum kekekalan massa, jumlah laju aliran 

massa netto di dalam sel adalah sama dengan laju perubahan massa 

di dalam tiap satuan waktu. Laju aliran massa sedimen netto dalam 

sel adalah : 

Mn =ρ(Qm – Qk) = - ρ ∆Q      (2.54) 

Laju perubahan massa dalam setiap satuan waktu adalah : 

M1= 
t
Vs
∆
ρ

        (2.55) 

Dimana ρs adalah rapat massa sedimen, Qm dan Qk masing-masing 

adalah debit sedimen masuk dan keluar sel (ruas). 

Dengan menyamakan persamaan tersebut, didapat persamaan : 

x
Q

dt
y

∆
∆

−=
∆
∆ 1

       (2.56) 

Dengan : 

y = Jarak antara garis pantai dan garis referensi 

Q = Transport sedimen sepanjang pantai 

t = waktu 

x = Absis searah panjang pantai 

d = Kedalaman air yang tergantung pada profil pantai 

 

 

2.7 ASPEK PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PANTAI 
2.7.1 Kriteria Perencanaan 

Perlindungan atau pengamanan pantai dimaksudkan untuk 

melindungi garis pantai dari perubahan-perubahan yang tidak diinginkan, 

seperti erosi pantai atau sedimentasi di alur pelayaran atau pelabuhan. 

Secara alami perlindungan pantai yang efektif antara lain adalah: 
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1.    Pantai pasir. Perlindungan alamiah berupa hamparan pasir yang 

dapat berfungsi sebagai penghancur energi gelombang yang efektif, 

serta bukit pasir (sand dunes) yang merupakan cadangan pasir dan 

berfungsi sebagai tembok. 

2.     Tumbuhan pantai. Alam menyediakan tumbuhan pantai seperti 

pohon bakau, pohon api-api atau pohon nipah  sebagai pelindung 

pantai. Tumbuhan pantai ini akan memecahkan energi gelombang 

dan memacu pertumbuhan pantai. Gerakan air yang lambat diantara 

akar-akar pohon tersebut di atas dapat mendukung proses 

pengendapan dan merupakan tempat yang baik untuk berkembang 

biaknya kehidupan laut, misalnya ikan. 

Sedangkan perencanaan perlindungan pantai buatan dilakukan 

dengan lima pendekatan: 

1.     Mengubah laju sedimentasi yang masuk ke daerah pantai, misalnya 

dengan membuat struktur untuk menangkap sedimen dari hulu 

sungai yang masuk ke pantai (bangunan groin). 

2.    Mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. Seperti 

pembuatan pemecah gelombang lepas pantai yang dapat 

menghancurkan energi gelombang yang menuju pantai, sehingga 

angkutan sedimen sejajar pantai yang disebabkan oleh gelombang 

dapat berkurang. 

3.    Memperkuat tebing pantai sehingga tahan terhadap gempuran 

gelombang. Misalnya dengan pembuatan bangunan revetment atau 

seawalls. 

4.    Menambah suplai sedimen ke pantai misalnya dengan cara sand by 

passing atau beach nourishment atau beach fills. 

5.    Melakukan penghijauan daerah pantai misalnya dengan penanaman 

pohon bakau, api-api atau nipah. 

Bentuk konservasi pantai dengan cara pembuatan struktur 

pengaman pantai buatan adalah dengan hard structure (struktur keras) 

dan soft structure (struktur lunak).  

Struktur keras didesain dengan kondisi yang stabil dan tetap, 

mampu menahan ombak, mampu menahan arus dan transport sedimen 

secara penuh. Oleh karena itu struktur keras memberikan pengaruh yang 
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lebih besar terhadap perpindahan pasir atau sedimentasi secara alami. 

Yang termasuk dalam struktur keras adalah: groin, revetment, seawalls 

dan breakwater. 

Sedangkan alternatif pemakaian struktur lunak diharapkan 

merupakan struktur yang dapat bergerak dinamis, seiring dengan kondisi 

ombak dan arus. Contoh struktur lunak antara lain: beach nourishment 

dan penghijauan daerah pantai untuk meningkatkan stabilitas pantai. 

Menurut bentuknya bangunan pantai dapat dibedakan menjadi 

bangunan sisi miring dan sisi tegak. Termasuk dalam kelompok pertama 

adalah bangunan dari tumpukan batu yang bagian luarnya diberi lapis 

pelindung yang terbuat dari batu-batu ukuran besar, blok beton atau batu 

buatan dari beton dengan bentuk khusus seperti tetrapod,quadripod, 

tribar, dolos dan sebagainya. Lapis pelindung ini harus mampu menahan 

serangan gelombang. Sedangkan yang termasuk dalam tipe kedua 

adalah bangunan yang terbuat dari pasangan batu, kaison beton, 

tumpukan buis beton, dinding turap baja atau beton dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2.32  Bangunan Pantai Sisi Tegak 

 

Gambar 2.33 Bangunan Pantai Sisi Miring  
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2.7.2 Tembok Laut (Sea Wall) 

Tembok laut adalah jenis konstruksi pengaman pantai yang 

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

secara langsung bidang daratan dengan air laut, dapat dipergunakan 

untuk pengamanan pada pantai berlumpur atau berpasir. Fungsi utama 

jenis konstruksi pengaman pantai tersebut antara lain : melindungi pantai 

bagian darat langsung di belakang konstruksi terhadap erosi akibat 

gelombang dan arus serta sebagai penahan tanah di belakang konstruksi. 

Tembok laut merupakan konstruksi yang masif, direncanakan 

untuk dapat menahan gaya gelombang yang relatif tinggi secara 

keseluruhan. Bahan konstruksi yang lazim dipakai antara lain pasangan 

batu dan beton. 

Konstruksi tembok laut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Sket Tembok Laut 

 

Kriteria perencanaan tembok laut : 

1. Elevasi mercu  

Elmercu = DWL + Ru + Fb      (2.57) 

( Yuwono, hal 14,2004) 

Dimana : 

   Elmercu  : Elevasi mercu tembok laut (m) 

   DWL  : Design Water Level (m) 

   Ru
  : Run up gelombang (m) 

   Fb  : Tinggi jagaan ( 1,0 – 1,5 m) 
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2. Lebar mercu 

 Lebar mercu tembok laut paling tidak tiga kali diameter equivalen 

batu lapis lindung. Bila mercu dipergunakan untuk jalan maka lebar 

mercu dapat diambil antara 3,0 – 6,0 m. 

3. Berat lapis lindung 

         
)cot(3

3

θ
γ
∆

=
D

b

K
h

W  (Yuwono, hal 15, 2004)        (2.58) 

   ( ) aab γγγ /−=∆       (2.59) 

   Dimana : 

   W  : Berat minimum batu (ton) 

   H  : Tinggi gelombang rencana (m) 

   KD  : Koefisien stabilitas batu lapis lindung 

   θ  : Sudut lereng tembok laut 

   aγ   : berat satuan air laut (ton/m3) 

   bγ   : Berat satuan batu lapis lindung (ton/m3) 

4. Tebal lapis Lindung 

   
3/1

22 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

b
e

Wdt
γ

      (2.60) 

   Dimana : 

   t  : Tebal lapis lindung (m) 

   de  : diameter equivalen (m) 

   W  : Berat lapis lindung (tf) 

   bγ   : Berat satuan batu lapis lindung (ton/m3) 

5. Toe Protection 

Tebal toe protection = 1t – 2t, sedangkan berat batu lapis pelindung 

dipergunakan kira-kira ½ dari yang dipergunakan pada dinding 

tembok laut. (Yuwono, hal:17, 2004). Menurut Triatmodjo, berat butir 

batu untuk pondasi dan kaki bangunan diberikan oleh persamaan 

berikut. 

   
( )13

3

−
=

rs

r

SN
H

W
γ

      (2.61) 

   Dimana : 

`   W  : Berat rerata butir batu (ton) 
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   rγ   : Berat jenis batu (ton/m3) 

  Sr : Perbandingan antara berat jenis batu dan berat jenis air 

laut =
a

r

γ
γ

 

  Ns : Angka stabilitas rencana untuk pondasi dan pelindung 

kaki bangunan seperti diberikan dalam gambar 2.35 

   aγ  : berat jenis air laut (= 1,025 -1,03 ton/m3) 

 

 
 

Gambar 2.35 Angka stabilitas Ns untuk pondasi dan bangunan pelindung 

 

 

2.7.3 Revetment 
Dinding pantai atau revetment adalah bangunan yang 

memisahkan daratan dan perairan pantai, yang terutama berfungsi 

sebagai dinding pelindung pantai terhadap erosi dan limpasan gelombang 

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

belakang bangunan. Permukaan bangunan yang menghadap arah 

datangnya gelombang dapat berupa sisi vertikal atau miring. Dinding 
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Tabel 2.9 Penjelasan tentang susunan dan manfaat dinding pantai 

(revetment) 

Susunan dinding pantai Manfaat atau kegunaan 

Blok beton atau pasangan batu Untuk melindungi bangunan yang 

berada sangat dekat dengan garis 

pantai. 

Pondasi tiang dilengkapi dengan 

turap baja 
Untuk mencegah erosi tanah pondasi 

oleh serangan gelombang dan piping

oleh aliran air tanah. 

Sisi tegak dari turap baja, kayu 

atau bambu 
Sebagai dermaga untuk 

merapat/bertambatnya perahu-

perahu/kapal kecil pada saat laut 

tenang. Selain itu untuk menahan 

tekanan tanah dibelakangnya, turap 

tersebut diperkuat dengan angker. 

Tumpukan bronjong Bisa menyerap energi gelombang, 

sehingga elevasi puncak bangunan 

bisa rendah (run-up kecil). 

Tumpukan batu pecah yang 

dibuat dalam beberapa lapis. 

Lapis terluar merupakan lapis 

pelindung terbuat dari batu ukuran 

besar sedangkan lapisan di 

bawahnya terdiri dari tumpukan 

batu dengan ukuran lebih kecil 

Untuk menahan serangan gelombang 

dan dapat mengikuti penurunan atau 

konsolidasi tanah dasar. 

Tumpukan pipa (buis) beton Untuk pelindung pantai hanya dilakukan 

pada perairan yang relatif dangkal dan 

tanah dasar  perairan relatif keras. 

 (Sumber : FAIQ's Archives & Edu-Blog.com) 

Antara daratan yang dilindungi (perumahan penduduk) dan 

revetment tersebut diberi ruang antara (buffer zone) selebar ± 15 m. Buffer 

zone ini mempunyai fungsi sebagai berikut : 
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a.    Untuk memberi jarak antara pemukiman dan bangunan sehingga 

apabila terjadi limpasan air (air pasang bersamaan dengan gelombang 

besar) tidak langsung mengenai pemukiman penduduk. 

b.   Sebagai jalan inspeksi selama perawatan bangunan. 

c.    Untuk menghilangkan kesan kumuh terhadap daerah yang dilindungi 

Ada dua kelompok revetment, yaitu permeable dan impermeable. 

a.  Permeable Revetment 

(1)   Open filter material (rip rap) 

Yaitu revetment yang terbuat dari batu alam atau batu buatan 

yang dilapisi filter pada bagian dasar bangunan. 

(2)   Stone pitching 

Yaitu revetment yang terbuat dari batu alam saja dengan lapisan 

filter pada bagian dasar bangunan. 

(3)   Concrete block revetment 

Yaitu revetment yang terbuat dari blok beton dengan ukuran 

tertentu dan lapisan filter pada bagian dasar bangunan. 

b.  Impermeable Revetment  

(1)    Aspalt revetment  

Yaitu revetment yang bahannya dari aspal pada tebing yang 

dilindungi. 

(2)    Bitumen grouted stone 

Yaitu revetment yang terbuat dari blok beton yang diisi oleh aspal 

 (spesi aspal). 

 

2.7.4 Groin 
Krib tegak lurus pantai atau groin adalah konstruksi pengaman 

pantai terhadap erosi yang disebabakan oleh terganggunya 

keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai (longshore sandrift). Krib 

tegak lurus pantai berfungsi untuk menahan atau mengurangi besarnya 

angkutan pasir sejajar pantai. Oleh karena, konstruksi ini hanya cocok 

untuk pengamanan pantai yang berpasir. Bahan konstruksi yang lazim 

dipakai antara lain susunan batu kosong, pasangan batu, tiang pancang 

beton atau baja dan blok-blok beton.  
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Dengan dipasangnya krib, maka gerakan sedimen sejajar pantai 

akan tertahan di bagian hulu (updrift) dari krib dan sebaliknya akan terjadi 

erosi di bagian hilir (downdrift) krib. Makin panjang krib, makin tinggi 

kapasitas menahannya. Sebaliknya untuk krib yang rendah dan pendek 

kapasitas menahannya akan berkurang. Namun demikian ada suatu 

harga batas maksimum dan minimum, dimana bila krib dibuat lebih tinggi 

dan lebih panjang tidak  akan menambah kapasitasnya, sebaliknya bila 

krib dibuat lebih rendah dan lebih pendek dari harga batas minimum tidak 

akan berfungsi sama sekali. 

 

 
Gambar 2.37 Sket Groin 

 

Berikut ini adalah kriteria perencanaan Groin : 

1. Panjang groin 

Groin dibuat sepanjang 40% sampai dengan 60% dari lebar surf 

zone. (Triatmodjo hal: 214,1999) 

2.    Tinggi groin 

Tinggi groin menurut Thorn dan Robert berkisar antara 50-60 cm 

di atas elevasi rencana, sedangkan berdasarkan Muir Wood dan 

fleming antara 0,5 – 1,0 m di atas elevasi rencana. 

3.   Jarak groin 

Jarak groin pada pantai kerikil biasanya 1-3 L, sedangkan pantai 

berpasir diambil 2-4 L. Dimana L adalah panjang groin. 

(Triatmodjo, hal:214, 1999) 

4.   Elevasi groin 

Elevasi puncak groin dapat diambil di bawah HWL. 
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2.7.5 Breakwater 
Pemecah gelombang adalah konstruksi yang direncanakan untuk 

melindungi daerah atau garis pantai yang terletak di belakangnya dari 

serangan gelombang. Pemecah gelombang umumnya dibangun sejajar 

dengan garis pantai. Pemecah gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu 

pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai. 

(Triatmodjo,Teknik Pantai,  hal:224,1999) 

Perlindungan oleh pemecah gelombang lepas pantai terjadi 

karena berkurangnya energi gelombang yang sampai di perairan di 

belakang bangunan sehingga akan mengurangi penarikan dan 

pengangkutan sedimen oleh aksi gelombang di daerah tersebut. Oleh 

karena itu pasir yang diangkut oleh arus sejajar pantai akan diendapkan 

di belakang bangunan dan akan membentuk cuspate. Apabila bangunan 

pemecah pantai ini cukup panjang terhadap jaraknya dari garis pantai, 

maka akan terbentuk ‘tombolo’. 

Bentuk garis pantai karena adanya pemecah gelombang lepas 

pantai dipengaruhi oleh pengangkutan sejajar dan tegak lurus pantai. 

Penempatan pemecah gelombang tersebut akan menyebabkan 

perubahan garis pantai untuk mencapai keseimbangan baru. 

 Apabila garis puncak gelombang pecah sejajar dengan garis 

pantai asli, maka gelombang yang didifraksi ke daerah terlindung akan 

mengangkut sedimen dari sisi daerah tersebut ke dalam daerah yang 

terlindungi. Proses tersebut akan berlanjut sampai garis pantai yang 

terjadi sejajar dengan garis puncak gelombang yang didifraksi dan 

pengangkutan sedimen menjadi nol kembali. 

 Apabila gelombang datang membentuk sudut dengan garis 

pantai, laju pengangkutan sedimen sejajar pantai akan berkurang dan 

mengakibatkan pengendapan.  

Pengendapan ini berlanjut sehingga pembentukan cuspate terus 

berkembang sehingga pada akhirnya terbentuk tombolo. Tombolo yang 

terbentuk akan merintangi pegangkutan sejajar pantai sampai ruangan di 

hulu tombolo terisi penuh. Selama proses tersebut di sebelah hulu 

tombolo akan terjadi erosi. 
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a.   Pemecah Gelombang Sisi Miring 

Pemecah belombang sisi miring biasanya dibuat dari tumpukan batu 

alam yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau 

beton dengan bentuk tertentu. Pemecah gelombang 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. 

Pemecah gelombang sisi miring mempunyai sifat fleksibel. Kerusakan 

yang terjadi karena serangan gelombang tidak secara tiba-tiba (tidak 

fatal). Meskipun beberapa butir batu longsor, tetapi bangunan masih 

bisa berfungsi. Kerusakan yang terjadi mudah diperbaiki dengan 

menambah batu pelindung pada bagian yang longsor.  

 

Gambar 2.38 Tampak Atas Pemecah Gelombang 

 

Gambar 3.39  Konstruksi Pemecah Gelombang Sisi Miring 

 

 

Gambar 3.40 Kerusakan dan  Perbaikan Pemecah Gelombang Sisi Miring 
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b. Pemecah Gelombang Lepas Pantai dan Pelabuhan 

Pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat 

sejajar pantai dan berada pada jarak  tertentu dari garis pantai. 

Bangunan ini direncanakan untuk melindungi pantai yang terletak di 

belakangnya dari serangan gelombang. Tergantung pada panjang 

pantai yang dilindungi, pemecah gelombang lepas pantai dapat dibuat 

dari sebuah pemecah gelombang atau suatu seri bangunan yang 

terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang lepas pantai.  

Bagi pelabuhan, pemecah gelombang digunakan untuk melindungi 

daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Bangunan ini 

memisahkan daerah perairan dari laut bebas, sehingga pelabuhan 

tidak banyak dipengaruhi oleh gelombang besar di laut. Daerah 

perairan dihubungkan dengan laut oleh mulut pelabuhan dengan lebar 

tertentu, dan kapal laut keluar/masuk pelabuhan melalui celah 

tersebut. Dengan adanya pemecah gelombang ini daerah perairan 

pelabuhan menjadi tenang dan kapal bisa melakukan bongkar muat 

barang dengan mudah. 

Lay out pemecah gelombang tergantung pada arah gelombang 

dominan, bentuk garis pantai, dan ukuran minimum pelabuhan yang 

diperlukan untuk melayani trafik di pelabuhan tersebut. Pemecah 

gelombang  bisa berupa dua lengan yang menjorok ke laut dari garis 

pantai dan sebuah pemecah gelombang yang sejajar pantai dan 

dilengkapi dengan dua mulut untuk masuk dan keluarnya kapal. 

Bentuk lain adalah satu lengan pemecah gelombang yang berawal 

dari pantai menuju ke laut yang kemudian membelok dan sejajar 

pantai. 

 

Gambar 2.41 Contoh Breakwater Pelabuhan 
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c. Perencanaan Pemecah Gelombang 

Pemecah gelombang dapat direncanakan rubble mound (tumpukan 

batu), yaitu suatu bangunan yang bertujuan untuk mematahkan energi 

gelombang yang terbuat dari tumpukan batu (batu alam atau batu 

buatan). Ada dua macam tipe pemecah gelombang tumpukan batu: 

• Overtopping breakwater, direncanakan dengan memperkenankan 

air melimpas di atas pemecah gelombang tersebut, digunakan jika 

di daerah yang dilindungi tidak terlalu sensitif terutama terhadap 

gelombang yang terjadi akibat adanya overtopping. 

• Non Overtopping breakwater, direncanakan dengan tidak 

memperkenankan air melimpas di atas pemecah gelombang 

tersebut, untuk itu pemecah gelombang harus direncanakan 

berdasarkan run-up gelombang yang akan terjadi.  

Pemecah gelombang dari tumpukan batu dibangun berlapis 

dengan lapisan paling luar terdiri dari batu lindung yang paling besar 

atau paling berat, sedangkan makin ke dalam ukuran batunya makin 

kecil. Dengan perencanaan konstruksi adalah lapis luar akan 

menerima beban gaya (dari gelombang) yang paling besar, sehingga 

ukurannya harus direncanakan sedemikian berat hingga masih cukup 

stabil. Mengingat batu ukuran besar harganya lebih mahal, maka 

bagian dalam dari pemecah gelombang dapat diisi dengan batu yang 

ukurannya lebih kecil. Syarat utama ukuran bahan yang dipakai 

lapisan dalam adalah tidak boleh tercuci lewat pori-pori atau rongga 

lapisan luar. 

Bentuk pemecah gelombang biasanya sangat ditentukan oleh 

bahan bangunan yang tersedia di lokasi pekerjaan. Di samping itu, 

perlu pula ukuran batu pemecah gelombang disesuaikan dengan 

peralatan yang akan digunakan untuk membangun. 

Dimensi pemecah gelombang tergantung pada banyak faktor, di 

antaranya adalah ukuran dan lay out perairan pelabuhan, kedalaman 

laut, tinggi pasang surut dan gelombang, ketenangan pelabuhan yang 

diharapkan (besarnya limpasan air melalui puncak bangunan yang 

diijinkan) dan transport sedimen di sekitar lokasi pelabuhan. 
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d. Bahan Lapis Lindung 
Bahan lapis lindung yang dipakai untuk breakwater harus 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

• Bahan lapis lindung harus tahan terhadap kondisi lingkungan 

(tidak mudah lapuk, tidak rusak karena bahan kimia, tahan 

terhadap gaya dinamik yang berasal dari gelombang pecah, dan 

sebagainya) 

• Batu (alam atau buatan) harus mempunyai  berat jenis yang cukup 

besar (≥ 2,6). Makin besar berat jenis bahan yang dipakai, makin 

kecil ukuran batu yang diperlukan, sehingga mempermudah 

pengerjaan. 

• Bahan lapis lindung haruslah cukup kasar sehingga mampu  

menahan gaya-gaya yang disebabkan gelombang 

• Bahan lapis lindung haruslah yang relatif murah. Perlu pemilihan 

jenis bahan yang ada di dekat lokasi pekerjaan, sehingga 

didapatkan jenis konstruksi yang murah tapi juga cukup kuat 

 

Selain hal-hal di atas, untuk keperluan penentuan ukuran lapis lindung 

perlu dikuantifikasikan dalam suatu parameter. Ada empat sifat bahan lapis 

lindung yang penting. Dua di antaranya sangat penting untuk perhitungan 

stabilitas konstruksi (ρa dan Kd). Sedangkan  kedua sifat yang lain sangat 

penting untuk penentuan ukuran breakwater . Keempat sifat tersebut adalah : 

• Rapat massa batuan, ρa (mass density) 

Rapat massa batu granit = 2.650 – 3.000 kg/m3 

Rapat massa batu Basalt = 2.700 kg/m3 

Rapat massa limestone = 2.300 – 2.750 kg/m3 

Rapat massa beton  = 2.300 – 3.000 kg/m3 

Limestone blok jarang digunakan untuk breakwater karena rapat 

massanya relatif rendah dan tidak tahan terhadap lingkungan (cuaca, 

gempuran ombak, bahan kimia, dan sebagainya). Rapat massa beton 

dapat diusahakan tinggi dengan cara menggunakan bahan agregat 

khusus. Beton yang digunakan harus mempunyai kekuatan paling tidak 

30 N/mm3 pada saat berumur 28 hari. 
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• Koefisien batu lindung, KD (damage coefficient) 

Koefisien ini merupakan pencerminan dari berbagai sifat-sifat bahan yang 

belum termasuk dalam ketiga sifat bahan yang dijelaskan. Sifat-sifat 

bahan yang diwakili oleh koefisien KD antara lain bentuk batu, kekasaran, 

tingkat interlocking, lokasi batu dalam pemecah gelombang dan 

sebagainya. 

• Koefisien lapisan, k∆ (Layer coefficient, packing coefficient) 

Koefisien ini menunjukkan tingkat bahan lapis lindung untuk bergabung 

bersama dalam suatu lapisan. Koefisien ini penting untuk menentukan 

ukuran ketebalan lapisan 

• Koefisien Porositas (porosity) 

Koefisien ini menunjukkan rasio di antara volume rongga (void volume) 

dengan total volume. Koefisien ini terutama untuk menunjukkan jumlah 

batu (armour unit) dalam suatu proyek 

  

Berat butir batu lapis lindung untuk pemecah gelombang sisi miring 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hudson : 

( ) θ
γ

cot1

3

−
=

rD

r

sK
H

W        (2.62) 

a

r
rS

γ
γ

=          (2.63) 

Dengan : 

W   : Berat butir batu pelindung 

rγ    : Berat jenis batu 

aγ    : Berat jenis air laut 

H    : Tinggi gelombang rencana 

    : Sudut kemiringan gelombang pecah 

KD : Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk 

batu pelindung, kekasaran permukaan batu, 

ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir dan 

keadaan pecahnya gelombang. 
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Tabel 2.10 Koefisien Stabilitas KD untuk Berbagai Jenis Butir 
Lapis Lindung n Penempa

tan 

Lengan bangunan Ujung (kepala) bangunan Kemirin

gan 

   KD KD 

   Gel. Pecah Gel. Tidak 

pecah 

Gel pecah Gel. Tidak 

pecah 

Cot θ 

Batu Pecah 

Bulat halus 

Bulat halus 

Bersudut kasar 

 

2 

>3 

1 

 

Acak 

Acak 

Acak 

 

1,2 

1,6 

*1 

 

2.4 

3,2 

2,9 

 

1,1 

1,4 

*1 

 

1,9 

2,3 

2,3 

 

1,5 -3,0 

*2 

*2 

 

Bersudut kasar 

 

2 

 

Acak 

 

2,0 

 

4,0 

1,9 

1,6 

1,3 

3,2 

2,8 

2,3 

1,5 

2,0 

3,0 

Bersudut kasar 

Bersudut kasar 

Paralelepipedum 

>3 

2 

2 

Acak 

Khusus *3 

Khusus 

2,2 

5,8 

7,0 -20,0 

4,5 

7,0 

8,5 – 24,0 

2,1 

5,3 

- 

4,2 

6,4 

- 

*2

*2 

 

Tetrapod dan 

Quadripod 

2  

Acak 

 

7,0 

 

8,0 

5,0 

4,5 

3,5 

6,0 

5,5 

4,0 

1,5 

2,0 

3,0 

Tribar 

 

 

Dolos 

2 

 

 

2 

Acak 

 

 

Acak 

9,0 

 

 

15,8 

10,0 

 

 

31,8 

8,3 

7,8 

6,0 

8,0 

7,0 

9,0 

8,5 

6,5 

16,0 

14,0 

1,5 

2,0 

3,0 

2,0 

3,0 

Kubus dimodifikasi 

Hexapod 

Tribar 

Batu Pecah (KRR) 

(graded angular) 

2 

2 

1 

 

Acak 

Acak 

seragam 

Acak 

6,5 

8,0 

12,0 

2,2 

7,5 

9,5 

15,0 

2,5 

- 

5,0 

7,5 

- 

5,0 

7,0 

9,5 

- 

*2

*2 

*2 

 

(Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai) 

 

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

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆=

r

WnkB
γ

       (2.64) 

Dimana : 

B : Lebar puncak 

n : Jumlah butir batu (nminimum = 3) 

k∆ : Koefisien lapis 

W : Berat butir batu pelindung 
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rγ  : Berat jenis batu pelindung 

 

Sedangkan tebal lapis pelindung dan jumlah butir tiap satu luasan 

diberikan oleh rumus berikut : 
3/1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∆=

r

Wnkt
γ

        (2.65) 

3/2

100
1 ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −∆=

W
PAnkN rγ       (2.66) 

Dimana : 

t : Lebar puncak 

n : Jumlah lapis batu dalam lapis pelindung 

k∆ : Koefisien lapis 

W : Berat butir batu pelindung 

rγ  : Berat jenis batu pelindung 

A : luas permukaan 

P : Porositas rerata lapis pelindung (%) 

 

Tabel 2.11  Koefisien Lapis 

Batu Pelindung n Penempatan Koef Lapis (k∆) Porositas P (%) 

Batu alam (halus) 2 Random (acak) 1,02 38 

Batu alam (kasar) 2 Random (acak) 1,15 37 

Batu alam (kasar) >3 Random (acak) 1,10 40 

Kubus 2 Random (acak) 1,10 47 

Tetrapod 2 Random (acak) 1,04 50 

Quadripod 2 Random (acak) 0,95 49 

Hexapod 2 Random (acak) 1,15 47 

Tribar 2 Random (acak) 1,02 54 

Dolos 2 Random (acak) 1,00 63 

Tribar 1 Seragam 1,33 47 

Batu alam  Random (acak)  37 

(Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai) 
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2.7.6 Tanggul Laut 

Tanggul laut adalah struktur pengaman pantai yang dipasang 

sejajar atau kira-kira sejajar dengan garis pantai. Sering disebut juga 

dengan krib sejajar pantai. Tanggul laut ini merupakan struktur yang tidak 

masif dan dipasang beberapa puluh meter di depan pantai yang akan 

dilindungi. 

Tanggul laut biasanya terbuat dari tumpukan batu (rubble mound), 

Batu yang biasa dipakai dapat berupa batu alam ataupun batu buatan 

semisal tetrapod, kubus beton, dolos ataupun akmond. 

 
Gambar .2.42  Sketsa Konstruksi Tanggul Laut 

 

 

2.7.7 Training Jetty 
Training jetty merupakan bangunan tegak lurus yang ditempatkan 

di kedua sisi muara sungai. Bangunan ini berguna sebagai penahan laju 

sedimen/pasir yang bergerak sepanjang pantai, masuk dan mengendap 

di muara  sungai yang dapat menyumbat aliran sungai saat debit rendah. 

Selain untuk melindungi alur pelayaran, training jetty juga bisa digunakan 

untuk mencegah pendangkalan di muara dalam kaitannya dengan 

pengendalian banjir. 

Pada fungsi jetty sebagai penanggulangan bahaya banjir maka 

dapat digunakan salah satu dari bangunan berikut : 

1. Jetty Panjang 

Jetty panjang apabila ujungnya berada di luar gelombang pecah. 

Tipe ini efektif untuk menghalangi masuknya sedimen ke muara, 

tetapi biaya konstruksi sangat mahal, sehingga kalau fungsinya 

hanya untuk penanggulangan banjir pemakaian jetty tersebut tidak 
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ekonomis, kecuali apabila daerah yang harus dilindungi terhadap 

banjir sangat penting. 

2. Jetty sedang 

Jetty sedang, dimana ujungnya berada antara muka air surut dan 

lokasi gelombang pecah, dapat menahan sebagian transpor 

sedimen sepanjang pantai. Alur di ujung jetty masih 

memungkinkan terjadinya endapan pasir. 

3. Jetty Pendek 

Jetty pendek kaki ujung bangunan berada pada muka air surut. 

Fungsi utama bangunan ini adalah menahan berbeloknya muara 

sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah 

ditetapkan untuk bisa mengerosikan endapan, sehingga pada 

awal musim penghujan di mana debit besar (banjir) belum terjadi, 

muara sungai telah terbuka. 

 

Selain ketiga bangunan jetty tersebut, dapat pula dibuat bangunan 

yang ditempatkan pada kedua  sisi atau hanya satu sisi tebing muara  

yang tidak menjorok ke laut. Bangunan ini sama sekali tidak mencegah 

berbeloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan  aliran untuk 

mengerosi endapan.  

 
Gambar 2.43  Macam-macam Bentuk Jetty 

 

Training jetty dapat dibuat dari tumpukan batu, beton, tumpukan 

buis beton, turap dan sebagainya. Secara garis besar tipe bangunan 

pantai terdiri dari bangunan sisi miring, bangunan sisi tegak dan 
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bangunan yang mengkombinasikan kedua tipe bangunan di atas. 

Termasuk dalam kelompok pertama adalah bangunan dari tumpuakan 

batu, kaison beton, tumpukan buis beton, dinding turap baja atau beton 

dan sejenisnya. 

Untuk konstruksi training jetty yang menggunakan tumpukan batu, 

bahan yang digunakan dapat berupa batu alam, tetrapod, qudripod, 

hexapod, dolos, tribar atau dapat juga berupa kubus beton. Berikut ini 

merupakan kelebihan dan kekurangan dari tipe bangunan laut dan 

material yang sering digunakan dalam konstruksi training jetty dan 

bangunan pantai lainnya. 

 

Tabel 2.12 Keuntungan dan Kerugian Tipe Bangunan Laut 

Tipe Keuntungan Kerugian 

Bangunan sisi miring 1. elevasi puncak bangunan  
rendah 
2. Gelombang refleksi 
kecil/meredam energi gelombang 
3. Kerusakan berangsur-angsur 
4. Perbaikan mudah 
5. Murah 

1. dibutuhkan jumlah  
material besar 
2. Pelaksanaan pekerjan 
lama 
3. Kemungkinan kerusakan 
pada waktu pelaksanaan 
besar 
4. Lebar dasar besar 

Bangunan sisi Tegak 1. Pelaksanaan pekerjaan cepat 
2. Kemungkinan kerusakan pada 

waktu pelaksanaan kecil 
3. Luas perairan pelabuhan lebih 

besar 
4. Sisi dalamnya dapat 

dipergunakan sebagai dermaga 
atau tempat tambatan 

5. Biaya perawatan kecil 

1. Mahal 
2. Elevasi puncak 

bangunan tinggi 
3. Tekanan gelombang 

besar 
4. Diperlukan tempat 

pembuatan kaison yang 
luas 

5. Sulit dalam perbaikan 
6. Perlu peralatan berat 
7. Erosi kaki pondasi 

Bangunan 
Campuran 

1. Pelaksanaan pekerjaan cepat 
2. Kemungkinan kerusakan pada 

waktu pelaksanaan kecil 
3. Luas perairan pelabuhan besar 
 
 

1. Mahal 
2. Perlu peralatan berat 
3. Perlu tempat  yang luas

 (Sumber : FAIQ's Archives & Edu-Blog.com) 
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Tabel 2.13  Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Material Bangunan 

Pantai 

Material Kelebihan Kekurangan 

Batu alam • Penempatan dapat dilakukan 
secara acak 

• Material mudah didapat 
• Pelaksanaannya lebih mudah 
• Tingkat porositasnya lebih kecil 

dibandingkan material lainnya 

• Dalam ukuran tertentu sulit 
didapat 

• Stabilitas bangunan kecil 
 

Kubus • Penempatan dapat dilakukan 
secara acak 

• Mudah dalam pembuatan 
• Mudah dalam pelaksanaan 
• Dapat dibuat dalam ukuran-

ukuran tertentu sesuai dengan 
kebutuhan 

• Tingkat porositasnya cukup kecil 

• Biaya pembuatan dan 
pelaksanaan mahal 

 

Tetrapod dan 
Quaripod 

• Penempatan dapat dilakukan 
secara acak 

• Dapat dibuat dalam ukuran-
ukuran tertentu sesuai 
kebutuhan 

• Stabilitas bangunan cukup besar 

• Biaya pembuatan dan 
pelaksanaan mahal 

• Tingkat porositasnya lebih 
besar 

• Pembuatannya sulit 

Hexapod • Penempatan dapat dilakukan 
secara acak 

• Dapat dibuat dalam ukuran-
ukuran tertentu sesuai 
kebutuhan 

• Stabilitas bangunan besar

• Biaya pembuatan dan 
pelaksanaan mahal 

• Tingkat porositasnya lebih 
besar 

• Pembuatannya sulit 

Tribar • Dapat dibuat dalam ukuran-
ukuran tertentu sesuai 
kebutuhan 

• Stabilitas bangunan besar 

• Biaya pembuatan dan 
pelaksanaan mahal 

• Tingkat porositasnya lebih 
besar 

• Pembuatannya sulit 
• Penempatannya harus 

seragam, sehingga 
memerlukan teknik khusus 

Dolos • Penempatan dapat dilakukan 
secara acak 

• Dapat dibuat dalam ukuran-
ukuran tertentu sesuai 
kebutuhan 

• Stabilitas bangunan sangat 
besar 

• Biaya pembuatan dan 
pelaksanaan mahal 

• Tingkat porositasnya lebih 
besar 

• Pembuatannya sulit 

 (Sumber : FAIQ's Archives & Edu-Blog.com) 
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Gambar 2.44 Batu Buatan 

 
 

 

 


