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BAB II 
STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Perencanaan struktur untuk penegendalian muara memerlukan bidang-bidang ilmu 

pengetahuan lain yang dapat  mendukung untuk memperoleh hasil perencanaan konstruksi  

yang handal dan komprehensif dan bangunan multiguna. Ilmu geologi, hidrologi, hidrolika 

dan mekanika tanah merupakan beberapa ilmu yang akan digunakan dalam perencanaan ini 

yang saling berhubungan. 

 
Dasar teori ini dimaksudkan untuk memaparkan secara singkat mengenai dasar-dasar 

teori perencanaan muara sungai yang akan digunakan dalam perhitungan konstruksi dan 

bangunan pelengkapnya. Dalam perhitungan dan perencanaan muara sungai, ada beberapa 

acuan yang harus dipertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan. Untuk melengkapi 

perencanaan embung ini, maka digunakan beberapa standar antara lain : Tata Cara 

Penghitungan Struktur Beton SK SNI T-15-1991-03, Penentuan Beban Gempa pada 

Bangunan Pengairan, 1999/2000,  Peraturan Muatan Indonesia 1970 serta beberapa standar 

lainnya. 

 

2.2 Aspek Hidrologi 

Hidrologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sistem kejadian air di atas, pada 

permukaan dan di dalam tanah. Definisi tersebut terbatas pada hidrologi rekayasa. Secara luas 

hidrologi meliputi pula berbagai bentuk air termasuk transformasi antara keadaan cair, padat, 

dan gas dalam atmosfir, di atas dan di bawah permukaan tanah. Di dalamnya tercakup pula air 

laut yang merupakan sumber dan penyimpan air yang mengaktifkan kehidupan di planet bumi 

ini. 

 
 Curah hujan pada suatu daerah merupakan faktor yang menentukan besarnya debit 

banjir yang terjadi pada daerah yang menerimanya. Analisis hidrologi dilakukan untuk 

mendapatkan karakteristik hidrologi dan meteorologi daerah aliran sungai. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui karakteristik hujan, debit air yang ekstrim maupun yang wajar yang akan 

digunakan sebagai dasar analisis selanjutnya dalam pelaksanaan detail desain. 
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2.2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) 

DAS adalah suatu daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menerima hujan, 

menampung, menyimpan dan mengalirkan ke sungai dan seterusnya ke danau atau ke laut. 

Komponen masukan dalam DAS adalah curah hujan, sedangkan keluarannya terdiri dari 

debit air dan muatan sedimen (Suripin, 2004). Konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) 

merupakan dasar dari semua perencanaan hidrologi tersusun dari DAS-DAS kecil, dan 

DAS kecil ini juga tersusun dari DAS-DAS yang lebih kecil lagi sehingga dapat 

didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam seperti punggung bukit-

bukit atau gunung, maupun batas buatan seperti jalan atau tanggul dimana air hujan yang 

turun di wilayah tersebut memberi kontribusi aliran ke titik kontrol (outlet).  

 

2.2.2    Curah Hujan Rencana 

2.2.2.1 Curah Hujan Area 

  Data curah hujan dan debit merupakan data yang paling fundamental dalam 

perencanaan pembuatan embung. Ketetapan dalam memilih lokasi dan peralatan baik 

curah hujan maupun debit merupakan faktor yang menentukan kualitas data yang 

diperoleh. Analisis data hujan dimaksudkan untuk mendapatkan besaran curah hujan 

dan analisis statistik yang diperhitungkan dalam perhitungan debit banjir rencana. Data 

curah hujan yang dipakai untuk perhitungan debit banjir adalah hujan yang terjadi 

pada daerah aliran sungai pada waktu yang sama. Curah hujan yang diperlukan untuk 

penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir 

adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan 

pada suatu titik tertentu. Curah hujan ini disebut curah hujan area dan dinyatakan 

dalam mm (Sosrodarsono, 2003). Curah hujan area ini harus diperkirakan dari 

beberapa titik pengamatan curah hujan. Berikut metode perhitungan curah hujan area 

dari pengamatan curah hujan di beberapa titik : 

 

a. Metode Rata-Rata Aljabar 

  Metode perhitungan dengan mengambil nilai rata-rata hitung (arithmetic mean) 

pengukuran curah hujan di stasiun hujan di dalam area tersebut dengan 

mengasumsikan bahwa semua stasiun hujan mempunyai pengaruh yang setara. 

Metode ini akan memberikan hasil yang dapat dipercaya jika topografi rata atau datar, 

stasiun hujan banyak dan tersebar secara merata di area tersebut serta hasil penakaran 
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masing-masing stasiun hujan tidak menyimpang jauh dari nilai rata-rata seluruh 

stasiun hujan di seluruh area.                                                               


R  =
n

RRR n ...21  = 


n

i

i

n
R
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  ............................................................................  (2.01) 

Dimana :    


R   =  curah hujan rata-rata DAS (mm) 

R1, R2, Rn    = curah hujan pada setiap stasiun hujan (mm) 

n = banyaknya stasiun hujan 

 

b. Metode Poligon Thiessen 

 Metode perhitungan berdasarkan rata-rata timbang (weighted average). 

Metode ini memberikan proporsi luasan daerah pengaruh stasiun hujan untuk 

mengakomodasi ketidakseragaman jarak. Daerah pengaruh dibentuk dengan 

menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua 

stasiun hujan terdekat. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa variasi hujan antara 

stasiun hujan yang satu dengan lainnya adalah linear dan stasiun hujannya dianggap 

dapat mewakili kawasan terdekat (Suripin, 2004). Metode ini cocok jika stasiun hujan 

tidak tersebar merata dan jumlahnya terbatas dibanding luasnya. Cara ini adalah 

dengan memasukkan faktor pengaruh daerah yang mewakili oleh stasiun hujan yang 

disebut faktor pembobot atau koefisien Thiessen. Untuk pemilihan stasiun hujan yang 

dipilih harus meliputi daerah aliran sungai yang akan dibangun. Besarnya koefisien 

Thiessen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (CD.Soemarto, 1999) : 

C = 
total

i

A
A

   ......................................................................................................    (2.02) 

Dimana : 

C = Koefisien Thiessen 

Ai = Luas daerah pengaruh dari stasiun pengamatan i (km2) 

Atotal = Luas total dari DAS (km2)     
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Langkah-langkah metode Thiessen sebagai berikut : 

1. Lokasi stasiun hujan di plot pada peta DAS. Antar stasiun dibuat garis lurus 

penghubung. 

2. Tarik garis tegak lurus di tengah-tengah tiap garis penghubung sedemikian rupa, 

sehingga membentuk poligon Thiessen. Semua titik dalam satu poligon akan 

mempunyai jarak terdekat dengan stasiun yang ada di dalamnya dibandingkan 

dengan jarak terhadap stasiun lainnya. Selanjutnya, curah hujan pada stasiun 

tersebut dianggap representasi hujan pada kawasan dalam poligon yang 

bersangkutan. 

3. Luas areal pada tiap-tiap poligon dapat diukur dengan planimeter dan luas total 

DAS (A) dapat diketahui dengan menjumlahkan luas poligon. 

4. Hujan rata-rata DAS dapat dihitung dengan rumus :  

   


R  = 
n

nn
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RARARA




...
...

21
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 Dimana : 


R    = Curah hujan rata-rata DAS (mm) 

A1 ,A 2 ,...,A n   = Luas daerah pengaruh dari setiap stasiun hujan (km2) 

R1 ,R 2 ,...,R n  = Curah hujan pada setiap stasiun hujan (mm) 

n       = Banyaknya stasiun hujan 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Metode Poligon Thiessen 
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c. Metode Rata – Rata Isohyet 

Metode perhitungan dengan memperhitungkan secara aktual pengaruh tiap-tiap 

stasiun hujan dengan kata lain asumsi metode Thiessen yang menganggap bahwa tiap-

tiap stasiun hujan mencatat kedalaman yang sama untuk daerah sekitarnya dapat 

dikoreksi. Metode ini cocok untuk daerah berbukit dan tidak teratur (Suripin, 2004). 

 Prosedur penerapan metode ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Plot data kedalaman air hujan untuk tiap stasiun hujan pada peta. 

2. Gambar kontur kedalaman air hujan dengan menghubungkan titik-titik yang 

mempunyai kedalaman air hujan yang sama. Interval Isohyet yang umum dipakai 

adalah 10 mm. 

3. Hitung luas area antara dua garis Isohyet yang berdekatan dengan menggunakan 

planimeter. Kalikan masing-masing luas areal dengan rata-rata hujan antara dua 

Isohyet yang berdekatan. 

4. Hitung hujan rata-rata DAS dengan rumus :  
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  Dimana  :     

R   = Curah hujan rata-rata (mm) 

R1, R2, ......., Rn   = Curah hujan di garis Isohyet (mm) 

A1, A2, ….. , An  = Luas bagian yang dibatasi oleh Isohyet-Isohyet (km2) 

 

 Jika stasiun hujannya relatif lebih padat dan  memungkinkan untuk membuat 

garis Isohyet maka metode ini akan menghasilkan hasil yang lebih teliti. Peta Isohyet 

harus mencantumkan sungai-sungai utamanya, garis-garis kontur dan 

mempertimbangkan topografi, arah angin, dan lain-lain di daerah bersangkutan. Jadi 

untuk membuat peta Isohyet yang baik, diperlukan pengetahuan, keahlian dan 

pengalaman yang cukup (Sosrodarsono, 2003). 
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Gambar 2.2 Metode Isohyet 

 

2.2.2.2 Curah Hujan Maksimum Harian Rata-Rata 

Metode/cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan hujan maksimum harian 

rata-rata DAS adalah sebagai berikut : 

a. Tentukan hujan maksimum harian pada tahun tertentu di salah satu pos hujan. 

b. Cari besarnya curah hujan pada tanggal-bulan-tahun yang sama untuk pos hujan 

yang lain. 

c. Hitung hujan DAS dengan salah satu cara yang dipilih. 

d. Tentukan hujan maksimum harian (seperti langkah 1) pada tahun yang sama untuk 

pos hujan yang lain. 

e. Ulangi langkah 2 dan 3 setiap tahun. 

Dari hasil rata-rata yang diperoleh (sesuai dengan jumlah pos hujan) dipilih yang 

tertinggi setiap tahun. Data hujan yang terpilih setiap tahun merupakan hujan 

maksimum harian DAS untuk tahun yang bersangkutan (Suripin, 2004). 

              

2.2.3    Perhitungan Curah Hujan Rencana 

Perhitungan curah hujan rencana digunakan untuk meramalkan besarnya hujan dengan 

periode ulang tertentu (Soewarno, 1995). Berdasarkan curah hujan rencana dapat dicari 

besarnya intesitas hujan (analisis frekuensi) yang digunakan untuk mencari debit banjir 

rencana. Analisis frekuensi ini dilakukan dengan menggunakan sebaran kemungkinan teori 

probability distribution dan yang biasa digunakan adalah sebaran Gumbel tipe I, sebaran 
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Log Pearson tipe III, sebaran Normal dan sebaran Log Normal. Secara sistematis metode 

analisis frekuensi perhitungan hujan rencana ini dilakukan secara berurutan sebagai berikut 

:  

a. Parameter statistik 

b. Pemilihan jenis sebaran 

c. Uji kecocokan sebaran 

d. Perhitungan hujan rencana 

 

a. Parameter Statistik 

 Parameter yang digunakan dalam perhitungan analisis frekuensi meliputi parameter  

nilai rata-rata ( X ), standar deviasi ( dS ), koefisien variasi (Cv), koefisien kemiringan (Cs) 

dan koefisien kurtosis (Ck).Perhitungan parameter tersebut didasarkan pada data catatan 

tinggi hujan harian rata-rata maksimum 20 tahun terakhir.  

 

 Nilai rata-rata 

 
n
X

X i        ............................................................................................   (2.05) 

 Dimana :    

X  = nilai rata-rata curah hujan 

iX  = nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke-i 

  N  = jumlah data curah hujan     

    

 Standar deviasi 

  Ukuran sebaran yang paling banyak digunakan adalah deviasi standar. Apabila 

penyebaran sangat besar terhadap nilai rata-rata maka nilai Sd akan besar, akan tetapi 

apabila penyebaran data sangat kecil terhadap nilai rata-rata maka nilai Sd  akan kecil. Jika 

dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagi berikut (Soewarno, 1995) : 

 
 

1
1

2








n

XX
S

n

i
i

d      .......................................................................... .....   (2.06)                                                           

Dimana :  

 dS  = standar deviasi curah hujan 

X   = nilai rata-rata curah hujan 
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iX  = nilai pengukuran dari suatu curah hujan ke-i 

n    = jumlah data curah hujan 

 

 Koefisien variasi  

 Koefisien variasi (coefficient of variation) adalah nilai perbandingan antara standar 

deviasi dengan nilai rata-rata dari suatu sebaran. Koefisien variasi dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Soewarno, 1995) : 

Cv =  
X
S d ..............................................................................................   (2.07) 

Dimana :  

Cv   = koefisien variasi curah hujan 

dS  = standar deviasi curah hujan 

 X  = nilai rata-rata curah hujan  

 

 Koefisien kemencengan  

 Koefisien kemencengan (coefficient of skewness) adalah suatu nilai yang menunjukkan 

derajat ketidak simetrisan (assymetry) dari suatu bentuk distribusi. Jika dirumuskan dalam 

suatu persamaan adalah sebagi berikut (Soewarno, 1995) : 

Untuk populasi : 3


sC  .................................................................   (2.08) 

Untuk sampel : 3
d

s S
aC   .................................................................   (2.09) 
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Dimana : 

sC   = koefisien kemencengan curah hujan 

    = standar deviasi dari populasi curah hujan 

dS  = standar deviasi dari sampel curah hujan 

    = nilai rata-rata dari data populasi curah hujan 
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X    = nilai rata-rata dari data sampel curah hujan 

iX  = curah hujan ke i 

 n    = jumlah data curah hujan 

,a   = parameter kemencengan 

 

 Koefisien kurtosis 

 Koefisien kurtosis adalah suatu nilai yang menunjukkan keruncingan dari bentuk 

kurva distribusi, yang umumnya dibandingkan dengan distribusi normal yang mempunyai 

Ck = 3 yang dinamakan mesokurtik, Ck < 3 berpuncak tajam yang dinamakan leptokurtik, 

sedangkan Ck > 3 berpuncak datar dinamakan platikurtik.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Koefisien Kurtosis 

 

Koefisien Kurtosis biasanya digunakan untuk menentukan keruncingan kurva distribusi, 

dan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
4

4

d
k S

MAC      .............................................................................................    (2.12) 

Dimana : 

kC    = koefisien kurtosis 

MA(4)  = momen ke-4 terhadap nilai rata-rata 

dS   = standar deviasi 

 

Untuk data yang belum dikelompokkan, maka : 
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Leptokurtik 
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dan untuk data yang sudah dikelompokkan 
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     ........................................................... ................    (2.14) 

Dimana : 

kC    = koefisien kurtosis curah hujan 

 n  = jumlah data curah hujan 

iX  = curah hujan ke i 

X   = nilai rata-rata dari data sampel 

if  = nilai frekuensi variat ke i 

 dS  = standar deviasi 

 

b. Pemilihan Jenis Sebaran 

Masing-masing sebaran memiliki sifat-sifat khas sehingga harus diuji kesesuaiannya 

dengan sifat statistik masing-masing sebaran tersebut Pemilihan sebaran yang tidak benar 

dapat mengundang kesalahan perkiraan yang cukup besar. Pengambilan sebaran secara 

sembarang tanpa pengujian data hidrologi sangat tidak dianjurkan. Penentuan jenis sebaran 

yang akan digunakan untuk analisis frekuensi dapat dipakai beberapa cara sebagai berikut. 

 Tabel pedoman pemilihan sebaran 

 Sebaran Gumbel Tipe I 

 Sebaran Log Pearson tipe III 

 Sebaran Normal 

 Sebaran Log Normal 
Tabel 2.1.  Pedoman Pemilihan Sebaran 

Jenis Sebaran Syarat 

Normal 
Cs ≈ 0 
Ck  ≈  3 

Gumbel Tipe I 
Cs ≤ 1,1396 
Ck ≤ 5,4002 

Log Pearson Tipe 
III 

Cs ≠ 0 
Ck ≈1,5Cs2+3 

Log normal 
Cs ≈ 3Cv + Cv3  

Cv ≈ 0 
                                      (Sumber : Sutiono. dkk) 
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Sebaran Gumbel Tipe I 

Digunakan untuk analisis data maksimum, misal untuk analisis frekuensi banjir. Untuk 

menghitung curah hujan rencana dengan metode sebaran Gumbel Tipe I digunakan 

persamaan distribusi frekuensi empiris sebagai berikut (CD.Soemarto, 1999) : 

XT   =  YnY
Sn
SX T    ............................................................................................... (2.15)   

S     =
1

)( 2




n

XX i    ................................................................................................ (2.16) 

Hubungan antara periode ulang T dengan YT dapat dihitung dengan rumus : 

untuk T  20, maka :    Y = ln T 

 Y = -ln 



 


T
T 1ln  ................................................................................................ (2.17)                      

Dimana : 

XT = nilai hujan rencana dengan data ukur T tahun. 

X  = nilai rata-rata hujan                   

S          =  standar deviasi (simpangan baku) 

YT        =  nilai reduksi variat ( reduced variate ) dari variabel yang diharapkan  

      terjadi pada periode ulang T tahun. Tabel 2.4. 

 Yn       =  nilai rata-rata dari reduksi variat (reduce mean) nilainya tergantung dari      

      jumlah data (n). Tabel 2.2. 

  Sn         = deviasi standar dari reduksi variat (reduced standart deviation) nilainya  

    tergantung dari jumlah data (n). Tabel 2.3. 
Tabel 2.2 Reduced mean (Yn) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,4952 0,4996 0,5035 0,5070 0,5100 0,5128 0,5157 0,5181 0,5202 0,5220 

20 0,5236 0,5252 0,5268 0,5283 0,5296 0,5300 0,5820 0,5882 0,5343 0,5353 

30 0,5363 0,5371 0,5380 0,5388 0,5396 0,5400 0,5410 0,5418 0,5424 0,5430 

40 0,5463 0,5442 0,5448 0,5453 0,5458 0,5468 0,5468 0,5473 0,5477 0,5481 

50 0,5485 0,5489 0,5493 0,5497 0,5501 0,5504 0,5508 0,5511 0,5515 0,5518 

60 0,5521 0,5524 0,5527 0,5530 0,5533 0,5535 0,5538 0,5540 0,5543 0,5545 

70 0,5548 0,5550 0,5552 0,5555 0,5557 0,5559 0,5561 0,5563 0,5565 0,5567 

80 0.5569 0,5570 0,5572 0,5574 0,5576 0,5578 0,5580 0,5581 0,5583 0,5585 

90 0,5586 0,5587 0,5589 0,5591 0,5592 0,5593 0,5595 0,5596 0,5598 0,5599 

100 0,5600          

       ( Sumber:CD. Soemarto,1999) 
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Tabel 2.3 Reduced Standard Deviation (Sn) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,9496 0,9676 0,9833 0,9971 1,0095 1,0206 1,0316 1,0411 1,0493 1,0565 

20 1,0628 1,0696 1,0754 1,0811 1,0864 1,0315 1,0961 1,1004 1,1047 1,1080 

30 1,1124 1,1159 1,1193 1,1226 1,1255 1,1285 1,1313 1,1339 1,1363 1,1388 

40 1,1413 1,1436 1,1458 1,1480 1,1499 1,1519 1,1538 1,1557 1,1574 1,1590 

50 1,1607 1,1923 1,1638 1,1658 1,1667 1,1681 1,1696 1,1708 1,1721 1,1734 

60 1,1747 1,1759 1,1770 1,1782 1,1793 1,1803 1,1814 1,1824 1,1834 1,1844 

70 1,1854 1,1863 1,1873 1,1881 1,1890 1,1898 1,1906 1,1915 1,1923 1,1930 

80 1,1938 1,1945 1,1953 1,1959 1,1967 1,1973 1,1980 1,1987 1,1994 1,2001 

90 1,2007 1,2013 1,2026 1,2032 1,2038 1,2044 1,2046 1,2049 1,2055 1,2060 

100 1,2065          

       ( Sumber:CD.Soemarto, 1999) 

 
 
 

Tabel 2.4  Reduced Variate (YT) untuk Metode Sebaran Gumbel Tipe 1 

Periode Ulang (Tahun) Reduced Variate 

2 0,3665 

5 1,4999 

10 2,2502 

20 2,9606 

25 3,1985 

50 3,9019 

100 4,6001 

200 5,2960 

500 6,2140 

1000 6,9190 

5000 8,5390 

10000 9,9210 

                (Sumber : CD.Soemarto,1999) 

 

Sebaran Log-Pearson Tipe III 

Digunakan dalam analisis hidrologi, terutama dalam analisis data maksimum (banjir) 

dan minimum (debit minimum) dengan nilai ekstrim. Bentuk sebaran Log-Pearson tipe III 

merupakan hasil transformasi dari sebaran Pearson tipe III dengan menggantikan variat 

menjadi nilai logaritmik. Metode Log-Pearson tipe III apabila digambarkan pada kertas 
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peluang logaritmik akan merupakan persamaan garis lurus, sehingga dapat dinyatakan 

sebagai model matematik dengan persamaan sebagai berikut (CD.Soemarto, 1999) :  

 Y  = Y + K.S  ……………………………………………………….....…......      (2.18) 

Dimana :  

Y = nilai logaritmik dari X atau log (X) 

X    = data curah hujan 
_

Y  = rata-rata hitung (lebih baik rata-rata geometrik) nilai Y   

S = deviasi standar nilai Y  

K     =    karakteristik distribusi peluang Log-Pearson tipe III  

 

Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1. Mengubah data curah hujan sebanyak n buah X1,X2,X3,...Xn menjadi log ( X1 ), log 

(X2 ), log ( X3 ),...., log ( Xn ). 
2. Menghitung harga rata-ratanya dengan rumus : 

 )log(X
 

n

Xi
n

i

 1

log
   ………………………………………….........……...    (2.19) 

  Dimana : 

  )log(X  =  harga rata-rata logaritmik 

  n  =  jumlah data 

 Xi  =  nilai curah hujan tiap-tiap tahun (R24 maks) 

3. Menghitung harga standar deviasinya dengan rumus berikut : 

  

    
1

loglog
1

2








n

XXi
Sd

n

i    ………………………………….....…….....    (2.20) 

 Dimana : 

 Sd   =  standar deviasi 

4. Menghitung koefisien skewness (Cs) dengan rumus : 

              
  

   3
1

3

21

)log(log

Sdnn

XXi
Cs

n

i






       …..………………………………….......…......  (2.21) 

 Dimana : 

        Cs  =  koefisien skewness 
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5. Menghitung logaritma hujan rencana dengan periode ulang T tahun dengan rumus : 

Log (XT) = )log(X  + K .Sd      ……………………………….......…………......   (2.22) 

Dimana : 

XT  = curah hujan rencana periode ulang T tahun 

K  = harga yang diperoleh berdasarkan nilai Cs    

6. Menghitung koefisien kurtosis (Ck) dengan rumus : 

  
    4

1

42

321

)log(log

Sdnnn

XXin
Ck

n

i







 …………………………………......………....   (2.23) 

 Dimana : 

  Ck =  koefisien kurtosis 

 

 

7. Menghitung koefisien variasi (Cv) dengan rumus : 

      
)log(X

Sd
Cv  ……………………………………………………………….......    (2.24) 

Dimana : 

 Cv  =  koefisien variasi    

 Sd  =  standar deviasi 

 

 
Tabel 2.5 Harga K untuk Metode Sebaran Log Pearson III 

Koefisien 

Kemencengan 

(Cs) 

Periode Ulang Tahun 

2 5 10 25 50 100 200 1000 

Peluang (%) 

50 20 10 4 2 1 0,5 0,1 

3,0 -0,396 0,420 1,180 2,278 3,152 4,051 4,970 7,250 

2,5 -0,360 0,518 1,250 2,262 3,048 3,845 4,652 6,600 

2,2 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705 4,444 6,200 

2,0 -0,307 0,609 1,302 2,219 2,912 3,605 4,298 5,910 

1,8 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499 4,147 5,660 

1,6 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388 3,990 5,390 

1,4 -0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271 3,828 5,110 

1,2 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149 3,661 4,820 

1,0 -0,164 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022 3,489 4,540 

0,9 -0,148 0,769 1,339 2,018 2,498 2,957 3,401 4,395 

0,8 -0,132 0,780 1,336 2,998 2,453 2,891 3,312 4,250 

0,7 -0,116 0,790 1,333 2,967 2,407 2,824 3,223 4,105 
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0,6 -0,099 0,800 1,328 2,939 2,359 2,755 3,132 3,960 

0,5 -0,083 0,808 1,323 2,910 2,311 2,686 3,041 3,815 

0,4 -0,066 0,816 1,317 2,880 2,261 2,615 2,949 3,670 

0,3 -0,050 0,824 1,309 2,849 2,211 2,544 2,856 3,525 

0.2 -0,033 0,830 1,301 2,818 2,159 2,472 2,763 3,380 

0,1 -0,017 0,836 1,292 2,785 2,107 2,400 2,670 3,235 

0,0 0,000 0,842 1,282 2,751 2,054 2,326 2,576 3,090 

-0,1 0,017 0,836 1,270 2,761 2,000 2,252 2,482 3,950 

-0,2 0,033 0,850 1,258 1,680 1,945 2,178 2,388 2,810 

-0,3 0,050 0,853 1,245 1,643 1,890 2,104 2,294 2,675 

-0,4 0,066 0,855 1,231 1,606 1,834 2,029 2,201 2,540 

-0,5 0,083 0,856 1,216 1,567 1,777 1,955 2,108 2,400 

-0,6 0,099 0,857 1,200 1,528 1,720 1, 880 2,016 2,275 

-0,7 0,116 0,857 1,183 1,488 1,663 1,806 1,926 2,150 

-0,8 0,132 0,856 1,166 1,488 1,606 1,733 1,837 2,035 

-0,9 0,148 0,854 1,147 1,407 1,549 1,660 1,749 1,910 

-1,0 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588 1,664 1,800 

-1.2 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449 1,501 1,625 

-1.4 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318 1,351 1,465 

-1.6 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,200 1,216 1,280 

-1.8 0,282 0,799 0,945 0,035 1,069 1,089 1,097 1,130 

-2.0 0,307 0,777 0,895 0,959 0,980 0,990 1,995 1,000 

-2.2 0,330 0,752 0,844 0,888 0,900 0,905 0,907 0,910 

-2.5 0,360 0,711 0,771 0,793 0,798 0,799 0,800 0,802 

-3.0 0,396 0,636 0,660 0,666 0,666 0,667 0,667 0,668 

            (Sumber :CD. Soemarto,1999) 
 

a. Sebaran Normal 

 Digunakan dalam analisis hidrologi, misal dalam analisis frekuensi curah hujan, 

analisis statistik dari distribusi rata-rata curah hujan tahunan, debit rata-rata tahunan dan 

sebagainya. Sebaran normal atau kurva normal disebut pula sebaran Gauss. Probability 

Density Function dari sebaran normal adalah : 

 
2

2
1_

2
1 



 

 




X

eXP       .................................................................................    (2.25) 

Dimana : 

)(XP  = nilai logaritmik dari X atau log (X) 

   = 3,14156 

E  = 2,71828 

X    = variabel acak kontinu 

  = rata-rata nilai X  

  = standar deviasi nilai X 
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 Untuk analisis kurva normal cukup menggunakan parameter statistik   dan  . 

Bentuk kurvanya simetris terhadap X =    dan grafiknya selalu di atas sumbu datar X, 

serta mendekati (berasimtot) sumbu datar X, dimulai dari X =   + 3  dan X-3 . Nilai 

mean = modus = median. Nilai X mempunyai batas -<X<+ .  

Luas dari kurva normal selalu sama dengan satu unit, sehingga : 

  0,1
2

1
2

2
1_






 


 dxeXP

X




    .................................................   (2.26) 

Untuk menentukan peluang nilai X antara X = 1x  dan X = 2x , adalah : 

  dxeXXXP
Xx

x

2

2
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   ............................................................   (2.27) 

Apabila nilai X adalah standar, dengan kata lain nilai rata-rata  = 0 dan deviasi standar   

= 1,0, maka Persamaan 2.29 dapat ditulis sebagai berikut : 
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 .....................................................................................................   (2.28) 

Dengan 

 




Xt  ................................................................................. ............... ................  (2.29) 

Persamaan 2.28 disebut dengan sebaran normal standar (standard normal distribution). 

Tabel 2.6 menunjukkan wilayah luas di bawah kurva normal, yang merupakan luas dari 

bentuk kumulatif (cumulative form) dan sebaran normal. 
 

 

Tabel 2.6 Wilayah Luas Di bawah Kurva Normal 
1 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

-3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 

-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 

-3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 

-3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 

-3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 

-2,9 0,0019 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 

-2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019 

-2,7 0,0036 0,0034 0,0033 0,0032 0,0030 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 

-2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0040 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 

-2,5 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048 

-2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064 

-2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0094 0,0089 0,0087 0,0084 

-2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,01119 0,0116 0,0113 0,0110 
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-2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 0,0143 

-2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183 

-1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233 

-1,8 0,0359 0,0352 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 

-1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367 

-1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 

-1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 

-1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0722 0,0708 0,0694 0,0681 

-1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823 

-1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,01093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985 

-1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170 

-1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379 

-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611 

-0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867 

-0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148 

-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 

-0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776 

-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 

-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483 

-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859 

-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 

0,0 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 
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(Lanjutan Tabel 2.6) 
1 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,0 0,5000 0,50470 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359 

0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 

0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141 

0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 

0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 

0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 

0,6 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 

0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 

0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 

0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389 

1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8505 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 

1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830 

1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 

1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 

1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9278 0,9292 0,9306 0,9319 

1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 

1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 

1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 

1,8 0,9541 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 

1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 

2,0 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 

2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 

2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9891 0,9884 0,9887 0,9890 

2,3 0,9893 0,9896 0,9896 0,9901 0,999904 0,999906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916 

2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936 

2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 

2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 

2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 

2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 

2,9 0,9981 0,9982 0,9982 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986 

3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990 

3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993 

3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 

3,3 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997 

3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 

      (Sumber :Soewarno,1995) 
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Tabel 2.7 Penentuan Nilai K pada Sebaran Normal 
Periode Ulang 

T (tahun) 

Peluang k 

1,001 0,999 -3,05 

1,005 0,995 -2,58 

1,010 0,990 -2,33 

1,050 0,950 -1,64 

1,110 0,900 -1,28 

1,250 0,800 -0,84 

1,330 0,750 -0,67 

1,430 0,700 -0,52 

1,670 0,600 -0,25 

2,000 0,500 0 

2,500 0,400 0,25 

3,330 0,300 0,52 

4,000 0,250 0,67 

5,000 0,200 0,84 

10,000 0,100 1,28 

20,000 0,050 1,64 

50,000 0,200 2,05 

100,000 0,010 2,33 

200,000 0,005 2,58 

500,000 0,002 2,88 

1000,000 0,001 3,09 

 (Sumber :Soewarno,1995) 
b. Sebaran Log Normal 

Sebaran log normal merupakan hasil transformasi dari sebaran normal, yaitu dengan 

mengubah nilai variat X menjadi nilai logaritmik variat X. Sebaran log-Pearson III akan 

menjadi sebaran log normal apabila nilai koefisien kemencengan Cs = 0,00. Metode log 

normal apabila digambarkan pada kertas peluang logaritmik akan merupakan persamaan 

garis lurus, sehingga dapat dinyatakan sebagai model matematik dangan persamaan 

sebagai berikut (Soewarno, 1995): 

 XT = SKtX .
_

   ............................................................................................... ... .....     (2.30)                        

 Dimana : 

XT  =  besarnya curah hujan dengan periode ulang T tahun. 

 X   =   curah hujan rata-rata  (mm) 

 S  =   Standar Deviasi data hujan harian maksimum  

 Kt   =   Standard Variable untuk periode ulang t tahun yang besarnya  

       diberikan pada Tabel 2.8 
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Tabel 2.8 Standard Variable (Kt) untuk Metode Sebaran Log Normal 
T 

(Tahun) 
Kt T (Tahun) Kt T (Tahun) Kt 

1 -1.86 20 1.89 90 3.34 

2 -0.22 25 2.10 100 3.45 

3 0.17 30 2.27 110 3.53 

4 0.44 35 2.41 120 3.62 

5 0.64 40 2.54 130 3.70 

6 0.81 45 2.65 140 3.77 

7 0.95 50 2.75 150 3.84 

8 1.06 55 2.86 160 3.91 

9 1.17 60 2.93 170 3.97 

10 1.26 65 3.02 180 4.03 

11 1.35 70 3.08 190 4.09 

12 1.43 75 3.60 200 4.14 

13 1.50 80 3.21 221 4.24 

14 1.57 85 3.28 240 4.33 

15 1.63 90 3.33 260 4.42 

    ( Sumber : CD.Soemarto,1999) 

 

c. Uji Kecocokan Sebaran  

 Uji sebaran dilakukan dengan uji kecocokan distribusi yang dimaksudkan untuk 

menentukan apakah persamaan sebaran peluang yang telah dipilih dapat menggambarkan 

atau mewakili dari sebaran statistik sampel data yang dianalisis tersebut (Soemarto, 1999).  

Ada dua jenis uji kecocokan (Goodness of fit test) yaitu uji kecocokan Chi-Square dan 

Smirnov-Kolmogorof. Umumnya pengujian dilaksanakan dengan cara mengambarkan data 

pada kertas peluang dan menentukan apakah data tersebut merupakan garis lurus, atau 

dengan membandingkan kurva frekuensi dari data pengamatan terhadap kurva frekuensi 

teoritisnya (Soewarno, 1995). 

 

 

d. Uji Kecocokan Chi-Square 

Uji kecocokan Chi-Square dimaksudkan untuk menentukan apakah persamaan 

sebaran peluang yang telah dipilih dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang 

dianalisis didasarkan pada jumlah pengamatan yang diharapkan pada pembagian kelas dan 

ditentukan terhadap jumlah data pengamatan yang terbaca di dalam kelas tersebut atau 

dengan membandingkan nilai Chi-Square ( 2 ) dengan nilai Chi-Square kritis ( 2 cr). Uji 

kecocokan Chi-Square menggunakan rumus (Soewarno, 1995): 
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2 )(  ................................................................................... ..........  (2.31) 

 Dimana : 

     2
h  =  harga Chi-Square terhitung 

Oi =  jumlah data yang teramati terdapat pada sub kelompok ke-i 

Ei =  jumlah data yang secara teoritis terdapat pada sub kelompok ke-i 

G =  jumlah sub kelompok 

 

Parameter 2
h  merupakan variabel acak. Peluang untuk mencapai nilai 2

h  sama 

atau lebih besar dari pada nilai Chi-Square yang sebenarnya ( 2 ). Suatu distrisbusi 

dikatakan selaras jika nilai 2  hitung < 2  kritis. Nilai 2  kritis dapat dilihat di Tabel 

2.8. Dari hasil pengamatan yang didapat dicari penyimpangannya dengan Chi-Square kritis 

paling kecil. Untuk suatu nilai nyata tertentu (level of significant) yang sering diambil 

adalah 5 %.  

Prosedur uji kecocokan Chi-Square adalah : 

1. Urutkan data pengamatan (dari besar ke kecil atau sebaliknya). 

2. Kelompokkan data menjadi G sub-group, tiap-tiap sub-group minimal terdapat lima 

buah data pengamatan. 

3. Hitung jumlah pengamatan yang teramati di dalam tiap-tiap sub-group (Oi). 

4. Hitung jumlah atau banyaknya data yang secara teoritis ada di tiap-tiap sub-group (Ei). 

5. Tiap-tiap sub-group hitung nilai : 

  ii EO   dan 
i

ii

E
EO 2)(   

6. Jumlah seluruh G sub-group nilai 
i

ii

E
EO 2)(   untuk menentukan nilai Chi-Square 

hitung. 

7. Tentukan derajat kebebasan dk = G-R-1 (nilai R=2, untuk distribusi normal dan 

binomial, dan nilai R=1, untuk distribusi Poisson) (Soewarno, 1995). 

 

Derajat kebebasan yang digunakan pada perhitungan ini adalah dengan rumus  sebagai 

berikut : 

Dk =  n – 3         ...................................................................................................  (2.32) 
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 Dimana : 

 Dk =  derajat kebebasan 

 n =  banyaknya data 

 

Adapun kriteria penilaian hasilnya adalah sebagai berikut : 

 Apabila peluang lebih dari 5%, maka persamaan distribusi teoritis yang digunakan 

dapat diterima. 

 Apabila peluang lebih kecil dari 1%, maka persamaan distribusi teoritis yang 

digunakan tidak dapat diterima. 

 Apabila peluang lebih kecil dari 1%-5%, maka tidak mungkin mengambil keputusan, 

misal perlu penambahan data. 

 

Tabel 2.9  Nilai 2 kritis untuk uji kecocokan Chi-Square 

dk 
α  Derajat keprcayan 

0,995 0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 0,0000393 0,000157 0,000982 0,00393 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,0100 0,0201 0,0506 0,103 5,991 7,378 9,210 10,597 

3 0,0717 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,860 

5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,070 12,832 15,086 16,750 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,646 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,735 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,940 18,307 20,483 23,209 25,188 

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,920 24,725 26,757 

12 3,074 3,571 4,404 5,226 21,026 23,337 26,217 28,300 

13 3,565 4,107 5,009 5,892 22,362 24,736 27,688 29,819 

14 4,075 4,660 5,629 6,571 23,685 26,119 29,141 31,319 

15 4,601 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 

16 5,142 5,812 6,908 7,962 26,296 28,845 32,000 34,267 

17 5,697 6,408 7,564 8,672 27,587 30,191 33,409 35,718 

18 6,265 7,015 8,231 9,390 28,869 31,526 34,805 37,156 

19 6,844 7,633 8,907 10,117 30,144 32,852 36,191 38,582 

20 7,434 8,260 9,591 10,851 31,41 34,170 37,566 39,997 

21 8,034 8,897 10,283 11,591 32,671 35,479 38,932 41,401 
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22 8,643 9,542 10,982 12,338 33,924 36,781 40,289 42,796 

23 9,260 10,196 11,689 13,091 36,172 38,076 41,683 44,181 

24 9,886 10,856 12,401 13,848 36,415 39,364 42,980 45,558 

25 10,520 11,524 13,120 14,611 37,652 40,646 44,314 46,928 

26 11,160 12,198 13,844 15,379 38,885 41,923 45,642 48,290 

27 11,808 12,879 14,573 16,151 40,113 43,194 46,963 49,645 

28 12,461 13,565 15,308 16,928 41,337 44,461 48,278 50,993 

29 13,121 14,256 16,047 17,708 42,557 45,722 49,588 52,336 

30 13,787 14,953 16,791 18,493 43,773 46,979 50,892 53,672 

                        ( Sumber : Soewarno, 1995) 

 

 
 

e. Uji Kecocokan Smirnov-Kolmogorof 

 Uji kecocokan Smirnov-Kolmogorof  dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

untuk tiap-tiap variabel dari distribusi empiris dan teoritis didapat perbedaan (∆). 

Perbedaan maksimum yang dihitung (∆ maks) dibandingkan dengan perbedaan kritis (∆cr) 

untuk suatu derajat nyata dan banyaknya variat tertentu, maka sebaran sesuai jika 

(∆maks)< (∆cr). 

 Rumus yang dipakai (Soewarno, 1995) 

 = 
 

 

Cr

xi

x

P
P
P


max    .....................................................................................................    (2.33) 

 

Prosedur uji kecocokan Smirnov-Kolmogorof adalah : 

1. Urutkan data (dari besar ke kecil atau sebaliknya) dan tentukan besarnya nilai masing-

masing data tersebut : 

X1  →  P(X1) 

X2  →  P(X2)  

Xm  →  P(Xm) 

Xn  →  P(Xn) 

2. Tentukan nilai masing-masing peluang teoritis dari hasil penggambaran data (persamaan 

distribusinya) : 

X1  →  P’(X1) 

X2  →  P’(X2)  

Xm  →  P’(Xm) 
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 Xn  →  P’(Xn) 

3. Dari kedua nilai peluang tersebut, tentukan selisih terbesarnya antara peluang 

pengamatan dengan peluang teoritis. 

 D = maksimum [ P(Xm) – P`(Xm)] 

4. Berdasarkan tabel nilai kritis (Smirnov – Kolmogorof test), tentukan harga D0 (Tabel 

2.10). 
 

 

Tabel 2.10 Nilai D0  kritis untuk uji kecocokan Smirnov-Kolmogorof 

Jumlah data 

N 

α derajat kepercayaan 

0,20 0,10 0,05 0,01 

5 0,45 0,51 0,56 0,67 

10 0,32 0,37 0,41 0,49 

15 0,27 0,30 0,34 0,40 

20 0,23 0,26 0,29 0,36 

25 0,21 0,24 0,27 0,32 

30 0,19 0,22 0,24 0,29 

35 0,18 0,20 0,23 0,27 

40 0,17 0,19 0,21 0,25 

45 0,16 0,18 0,20 0,24 

50 0,15 0,17 0,19 0,23 

n>50 1,07/n 1,22/n 1,36/n 1,63/n 

               ( Sumber : Soewarno,1995) 
   Dimana α = derajat kepercayaan 

 

2.2.4 Intensitas Curah Hujan 

Intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Sifat umum 

hujan adalah makin singkat hujan berlangsung intensitasnya cenderung makin tinggi dan 

makin besar periode ulangnya makin tinggi pula intensitasnya. Analisis intesitas curah 

hujan ini dapat diproses dari data curah hujan yang telah terjadi pada masa lampau. 

Rumus-rumus yang dapat dipakai : 

 

a. Menurut Dr. Mononobe 

Jika data curah hujan yang ada hanya curah hujan harian. Rumus yang digunakan 

(sosrodarsono, 2003) : 

 I = 
3
2

24 24
24 





t
R  .........................................................................................................   (2.34)  
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Dimana : 

I  = Intensitas curah hujan (mm/jam)  

t  =  lamanya curah hujan (jam) 

R24  =  curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 

 

b. Menurut Sherman 

Rumus yang digunakan (Soemarto, 1999) : 

I = bt
a     .......................................................................................................................  (2.35)

       

log a = 2
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b  = 2
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    …………………..........................   (2.37) 

Dimana : 

I         =  intensitas curah hujan (mm/jam) 

t          =  lamanya curah hujan (menit) 

 a,b      =  konstanta yang tergantung pada lama curah hujan yang terjadi di daerah     

    aliran. 

n        = banyaknya pasangan data i dan t. 

 

c. Menurut Talbot  

 Rumus yang dipakai (Soemarto, 1999) : 

 I = 
)( bt

a


  ....................................................................................................   (2.38)  
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b  = 
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Dimana :  

I  = intensitas curah hujan (mm/jam) 

t  = lamanya curah hujan (menit) 

a,b  = konstanta yang tergantung pada lama curah hujan yang terjadi di daerah  

       aliran 

n  =  banyaknya pasangan data i dan t 

 

d. Menurut Ishiguro 

  Rumus yang digunakan (Soemarto, 1999) : 

I = 
bt

a


    ..........................................................................................................      (2.41) 
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b = 
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Dimana  :  

 I  = intensitas curah hujan (mm/jam) 

 t  = lamanya curah hujan (menit) 

 a,b = konstanta yang tergantung pada lama curah hujan yang terjadi  di daerah  

      aliran 

n  = banyaknya pasangan data i dan t 
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2.2.5      Debit Banjir Rencana 

  Untuk mencari debit banjir rencana dapat digunakan beberapa metode diantaranya 

hubungan empiris antara curah hujan dengan limpasan. Metode ini paling banyak di 

kembangkan sehingga didapat beberapa rumus, diantaranya adalah :  

 

2.2.5.1     Metode Der Weduwen 

Metode Der Weduwen digunakan untuk luas DAS ≤ 100 km2 dan t = 1/6 jam sampai 

12 jam digunakan rumus (Loebis, 1987) : 

AqQt n..     .................................................................................................. (2.45) 

25,0125,025,0  ILQt t .....................................................................................    (2.46)     

A
Att





120

))9)(1((120
    ...............................................................................    (2.47) 

45,1
65,67

240 


t
R

q n
n     .............................................................................................   (2.48)         

7
1,41



nq

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

Dimana  : 

Qt  = Debit banjir rencana (m3/det) 

Rn  = Curah hujan maksimum (mm/hari) dengan kemungkinan tak  

     terpenuhi  n% 

  = Koefisien pengaliran atau limpasan (run off) air hujan 

   = Koefisien pengurangan daerah untuk curah hujan DAS 

q n  = Debit persatuan luas atau curah hujan dari hasil perhitungan Rn    

      (m3/det.km2) 

t  = Waktu konsentrasi (jam) 

A  = Luas daerah pengaliran (km2) sampai 100 km2 

L  = Panjang sungai (km) 

I  = Gradien sungai atau medan 

 

2.2.5.2     Metode Haspers 

Untuk menghitung besarnya debit dengan metode Haspers digunakan persamaan 

sebagai berikut (Loebis, 1987) : 
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AqQt n.. ......................................................................................................   (2.50) 

 

Koefisien Run Off ( )  

 7.0

7.0

75.01
012.01

f
f




 ...............................................................................................   (2.51) 

Koefisien Reduksi (  ) 

 
1215

107.311 4/3

2

4.0 fx
t

xt t








.............................................................................   (2.52) 

 

Waktu konsentrasi ( t ) 

 t = 0.1 L0.8 I-0.3...................................................................................................     (2.53) 

 

Dimana : 

f   = luas ellips yang mengelilingi DPS dengan sumbu panjang tidak lebih   

     dari 1,5 kali sumbu pendek (km 2 ) 

t    = waktu konsentrasi (jam) 

L   = Panjang sungai (Km) 

I   =  kemiringan rata-rata sungai 

 

Intensitas Hujan  

 Untuk t < 2 jam 

       2)2)(24260(0008.01
24

tRt
tRRt


 .......................................................   (2.54) 

 Untuk 2 jam  t <19 jam  

       
1

24



t
tRRt .......................................................................................................  (2.55) 

 Untuk 19 jam  t  30 jam  

       124707.0  tRRt .....................................................................................   (2.56) 

     dimana t dalam jam dan Rt, R24 (mm) 

 

Hujan maksimum ( q n  ) 

 
t

Rnqn 


6,3
   .......................................................................................................   (2.57) 
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Dimana :  

t          =  Waktu konsentrasi (jam)   

Qt  =  Debit banjir rencana (m3/det) 

Rn  =  Curah hujan maksimum (mm/hari) 

q n   =  Debit persatuan luas (m3/det.km2) 

 

Adapun langkah-langkah dalam menghitung debit puncaknya adalah sebagai berikut 

(Loebis, 1987) : 

a. Menentukan besarnya curah hujan sehari (Rh rencana) untuk periode ulang 

rencana yang dipilih. 

b. Menentukan koefisien run off untuk daerah aliran sungai. 

c. Menghitung luas daerah pengaliran, panjang sungai dan gradien sungai untuk 

DAS. 

d. Menghitung nilai waktu konsentrasi. 

e. Menghitung koefisien reduksi, intensitas hujan, debit persatuan luas dan debit 

rencana.  

 

2.2.5.3     Metode FSR Jawa dan Sumatra  

Pada tahun 1982-1983, IOH (Institute of Hydrology), Wallingford, Oxon, 

Inggris bersama-sama dengan DPMA (Direktorat Penyelidikan Masalah Air) telah 

melaksanakan penelitian untuk menghitung debit puncak banjir yang diharapkan 

terjadi pada peluang atau periode ulang tertentu berdasarkan ketersediaan data debit 

banjir dengan cara analisis statistik untuk Jawa dan Sumatra. Untuk mendapatkan 

debit banjir puncak banjir pada periode ulang tertentu, maka dapat dikelompokkan 

menjadi dua tahap perhitungan, yaitu : 

1. Perhitungan debit puncak banjir tahunan rata-rata (mean annual flood = MAF) 

2. Penggunaan faktor pembesar (Growth factor = GF) terhadap nilai MAF untuk 

menghitung debit puncak banjir sesuai dengan periode ulang yang diinginkan. 

 

Perkiraan debit puncak banjir tahunan rata-rata, berdasarkan ketersediaan data dari 

suatu DPS, dengan ketentuan : 

1. Apabila tersedia data debit, minimal 10 tahun data runtut waktu maka, MAF 

dihitung berdasarkan data serial debit puncak banjir tahunan. 
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2. Apabila tersedia data debit kurang dari 10 tahun data runtut waktu, maka MAF 

dihitung berdasarkan metode puncak banjir di atas ambang (Peak over a threshold 

= POT).  

3. Apabila dari DPS tersebut, belum tersedia data debit, maka MAF ditentukan 

dengan persamaan regresi, berdasarkan data luas DPS (AREA), rata-rata tahunan 

dari curah hujan terbesar dalam satu hari (APBAR), kemiringan sungai (SIMS), 

dan indeks dari luas genangan seperti luas danau, genangan air, waduk (LAKE). 

QT    = GF.(T.AREA) x MAF (m3/dtk).......................................................   (2.58) 

 MAF = 85.0117.0445.2
6 )1()()(

10
8  LAKExxSIMSAPBARxAREA V .........................   (2.59) 

V      = 1.02 - 0.0275. log(AREA).............................................................   (2.60) 

SIMS  =  
MSL

H  (m/km)...............................................................................   (2.61) 

APBAR      = PBAR x ARF (mm)........................................................................   (2.62) 

 

Dimana : 

AREA   = Luas DAS.(km2) 

PBAR   = Hujan terpusat rerata maksimum tahunan selama 24 jam. (mm),   

    dicari dari peta isohyet. 

APBAR = Hujan rerata maksimum tahunan yang mewakili DAS selama 24  

     jam.(mm) 

ARF = Faktor reduksi. 

MSL = Jarak terjauh dari tempat pengamatan sampai hulu sungai.(Km) 

SIMS = Indek kemiringan 

LAKE = Index danau ( 0 s/d 0.25). 

MAF = Debit rerata maximum tahunan.(m3/dtk) 

QT   = Debit rancangan. (m3/dtk) 

GF = Growth faktor  

 

 

 

 

 
 



 
BAB II STUDI PUSTAKA 

LAPORAN TUGAS AKHIR 35  
Pengendalian Kerusakan Muara Pantai Sungai Pemali 

Tabel 2.11 Growth Faktor (GF) 

Periode Luas DAS (Km2) 
Ulang <160 300 600 900 1200 >1500 
5 
10 
20 
50 
100 
200 
500 
1000 

1.26 
1.56 
1.88 
2.35 
2.75 
3.27 
4.01 
4.68 

1.27 
1.54 
1.88 
2.30 
2.72 
3.20 
3.92 
4.58 

1.24 
1.48 
1.75 
2.18 
2.57 
3.01 
3.70 
4.32 

1.22 
1.44 
1.70 
2.10 
2.47 
2.89 
3.56 
4.16 

1.19 
1.41 
1.64 
2.03 
2.67 
2.78 
3.41 
4.01 

1.17 
1.37 
1.59 
1.95 
2.27 
2.66 
3.27 
3.85 

 (Sumber : Joesron Loebis,1987) 

 
2.2.5.4  Hidrograf Satuan Sintetik GAMA I  

Cara ini dipakai sebagai upaya memperoleh hidrograf satuan suatu DAS yang 

belum pernah diukur. Dengan pengertian lain tidak tersedia data pengukuran debit 

maupun data AWLR (Automatic Water Level Recorder) pada suatu tempat tertentu 

dalam sebuah DAS yang tidak ada stasiun hidrometernya (Soemarto, 1999). Cara ini 

dikembangkan oleh Synder pada tahun 1938 yang memanfaatkan parameter DAS 

untuk memperoleh hidrograf satuan sintetik. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran 

bahwa pengalihragaman hujan menjadi aliran baik pengaruh translasi maupun 

tampungannya dapat dijelaskan dipengaruhi oleh sistem DAS-nya. Hidrograf satuan 

Sintetik Gama I dibentuk oleh empat variabel pokok yaitu waktu naik  (TR), debit 

puncak (Qp), waktu dasar (TB) dan koefisien tampungan (k) (Sri Harto,1993). 

 

Kurva naik merupakan garis lurus, sedangkan kurva turun dibentuk oleh persamaan 

sebagai berikut  :    






 

 k
t

eQpQt ...................................................................................................    (2.63) 

Dimana : 

Qt   = debit yang diukur dalam jam ke-t sesudah debit puncak dalam 

(m³/det) 

   Qp   = debit puncak dalam (m³/det) 

    t          = waktu yang diukur dari saat terjadinya debit puncak (jam) 

 k   = koefisien tampungan dalam jam 
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Gambar 2.4 Sketsa Hidrograf satuan sintetik Gama I 

 

Waktu naik (TR) 

2775,10665,1
.100

43,0
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 SIM

SF
LTR …......................................................  (2.64) 

Dimana : 

TR     =  waktu naik (jam) 

L      =  panjang sungai (km) 

SF        =  faktor sumber yaitu perbandingan antara jumlah panjang sungai  

    tingkat I dengan panjang sungai semua tingkat 

SIM   =  faktor simetri ditetapkan sebagai hasil kali antara faktor lebar (WF)  

  dengan luas relatif DAS sebelah hulu (RUA) 

WF   =  faktor lebar adalah perbandingan antara lebar DAS yang diukur dari  

titik di sungai yang berjarak 0,75 L dan lebar DAS yang diukur dari 

titik yang berjarak 0,25 L dari tempat pengukuran, lihat Gambar 2.4  

 

Debit puncak (QP)  

5886,04008,05886,0 ..1836,0 JNTRAQp
      ..................................... .....................   (2.65)  

Dimana : 

Qp         = debit puncak (m3/det) 

JN   =  jumlah pertemuan sungai yaitu jumlah seluruh pertemuan sungai di  

    dalam DAS 

TR     =  waktu naik (jam) 

A  =  luas DAS (km2). 

(-t/k) 

TR

Tb

Qt = Qp.e

Qp

t

t 

tp
t 

tr 
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Waktu dasar (TB)  

2574,07344,00986,01457,04132,27 RUASNSTRTB          ....................................................................          (2.66) 

Dimana : 

TB  = waktu dasar (jam) 

TR  = waktu naik (jam) 

S     = landai sungai rata-rata 

SN   =  nilai sumber adalah perbandingan antara jumlah segmen sungai- 

sungai  tingkat 1(satu) dengan jumlah sungai semua tingkat untuk 

penetapan tingkat sungai 

RUA  = luas DAS sebelah hulu (km2), yaitu perbandingan antara luas DAS  

yang diukur di hulu garis yang ditarik tegak lurus garis hubung antara 

stasiun hidrometri dengan titik yang paling dekat dengan titik berat 

DAS (Au), dengan luas seluruh DAS, lihat Gambar 2.6. 

 

 

Koefisien tampungan(k) 
0452,00897,11446,01798,0 D.SF.S.A.5617,0k    ............................................................  (2.67) 

 Dimana : 

A  =   Luas Daerah Aliran Sungai (km2) 

S     =   Kemiringan Rata-rata sungai diukur dari titik kontrol  

SF     =   Faktor sumber yaitu nilai banding antara panjang sungai tingkat satu  

  dan jumlah panjang sungai semua tingkat  

D =   Jml L/DAS  =  Kerapatan jaringan    

=  Nilai banding panjang sungai dan luas DAS 

 L = Panjang sungai (km) 
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Gambar 2.5  Sketsa Penetapan WF 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Sketsa Penetapan RUA 

 

Dimana : 

  L = Panjang sungai diukur dari titik kontrol (km) 

WU =  Lebar DAS diukur di titik sungai berjarak 0,75 L dari titik kontrol  

     (km) 

WL  =  Lebar DAS diukur di titik sungai berjarak 0,25 L dari titik kontrol  

      (km) 

A  =  Luas Daerah Aliran Sungai (km2) 

AU =  Luas Daerah Aliran Sungai di hulu garis yang ditarik tegak lurus  

garis  hubung antara titik kontrol dengan titik dalam sungai, dekat titik 

berat DAS (km2) 

H    = Beda tinggi antar titik terjauh sungai dengan titik kontrol (m) 

WF  = WU/ WL  

X

WL 

A 

B

WU

X-A=0,25L
X-B=0,75L
WF=WU/WL

RUA=Au/A

Au
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RUA =  AU /DAS  

SN =   Jml L1/L  

= Nilai banding antara jumlah  segmen sungai tingkat satu dengan 

jumlah segmen sungai semua tingkat  

  JN =   Jumlah pertemuan anak sungai didalam DAS 

 

 

Dalam pemakaian cara ini masih ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Penetapan hujan efektif untuk memperoleh hidrograf dilakukan dengan 

menggunakan indeks-infiltrasi. Ø index adalah menunjukkan laju kehilangan air 

hujan akibat depresion storage, inflitrasi dan sebagainya. Untuk memperoleh 

indeks ini agak sulit, untuk itu dipergunakan pendekatan tertentu (Barnes, 1959). 

Perkiraan dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh parameter DAS yang 

secara hidrologi dapat diketahui pengaruhnya terhadap indeks infiltrasi (Sri Harto, 

1993): 

 Persamaan pendekatannya adalah sebagai berikut : 

   = 41326 )/(106985,1.10859,34903,10 SNAxAx      ................................... (2.68)  

 

2. Untuk memperkirakan aliran dasar digunakan persamaan pendekatan berikut ini. 

Persamaan ini merupakan pendekatan untuk aliran dasar yang tetap, besarnya dapat 

dihitung dengan rumus : 

 Qb = 9430,06444,04751,0 DA    ..........................................................................   (2.69) 

Dimana : 

Qb  = Aliran dasar 

A    = Luas DAS (km²) 

D   = Kerapatan jaringan kuras (drainage density) atau indeks kerapatan  

     sungai yaitu     perbandingan jumlah panjang sungai semua tingkat 

     dibagi dengan luas DAS   
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2.2.6  Analisis Sedimen 

2.2.6.1 Tinjauan Umum 

Pendekatan terbaik untuk menghitung laju sedimentasi adalah dengan 

pengukuran sedimen transpor (transport sediment) di lokasi tapak embung. Namun 

karena pekerjaan tersebut belum pernah dilakukan, maka estimasi sedimentasi 

dilakukan pendekatan secara empiris. Perkiraan laju sedimentasi dalam studi ini 

dimaksudkan untuk memperoleh angka sedimentasi dalam satuan m3/tahun, guna 

memberikan perkiraan angka yang lebih pasti untuk penentuan ruang sedimen. 

 

2.2.6.2    Laju Erosi dan Sediment Yield Metode USLE 

  Memperkirakan laju sedimentasi  digunakan metode Wischmeier dan Smith. 

Metode ini akan menghasilkan perkiraan besarnya erosi gross. Untuk menetapkan 

besarnya sedimen yang sampai di lokasi embung, erosi gross akan dikalikan dengan 

ratio pelepasan sedimen (sediment delivery ratio). Metode ini atau lebih dikenal 

metode USLE (universal soil losses equation) yang telah diteliti lebih lanjut jenis 

tanah dan kondisi di indonesia oleh Balai Penelitian Tanah Bogor. Perhitungan 

perkiraan laju sedimentasi meliputi  : 

 

1. Erosivitas Hujan 

  Penyebab utama erosi tanah adalah pengaruh pukulan air hujan pada tanah. 

Hujan menyebabkan erosi tanah melalui dua jalan, yaitu pelepasan butiran tanah oleh 

pukulan air hujan pada permukaan tanah dan kontribusi hujan terhadap aliran. Pada 

metode USLE, prakiraan besarnya erosi dalam kurun waktu per tahun (tahunan), dan 

dengan demikian, angka rata-rata faktor R dihitung dari data curah hujan tahunan 

sebanyak mungkin dengan menggunakan persamaan : 

 




n

i
XEIR

1

100/  ........................................................................................    (2.70) 

 

Dimana : 

   R = erosivitas hujan rata-rata tahunan 

 n   = jumlah kejadian hujan dalam kurun waktu satu tahun (musim hujan) 

 X   = jumlah tahun atau musim hujan yang digunakan sebagai dasar  

      Perhitungan 
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Besarnya EI proporsional dengan curah hujan total untuk kejadian hujan 

dikalikan dengan intensitas hujan maksimum 30 menit. Faktor erosivitas hujan 

didefinisikan sebagai jumlah satuan indeks erosi hujan dalam setahun. Nilai R yang 

merupakan daya rusak hujan dapat ditentukan dengan persamaan yang dilaporkan Bols 

(1978) dengan menggunakan data curah hujan bulanan di 47 stasiun penakar hujan di 

Pulau Jawa dan Madura yang dikumpulkan selama 38 tahun. Persamaannya sebagai 

berikut (Asdak, 2002) : 





n

i X
EIR

1

30        ............................................................................ ...................     (2.71) 

  
526,0

max
474,0211,1

30 ..119,6 PNPEI b
         ............................................................      (2.72) 

Dimana  : 

 R =  indeks erosivitas hujan (KJ/ha/tahun) 

 n =  jumlah kejadian hujan dalam kurun waktu satu tahun 

  30EI  =  indeks erosi bulanan (KJ/ha) 

 X =  jumlah tahun yang digunakan sebagai dasar perhitungan  

bP  =  curah hujan rata-rata tahunan(cm) 

N =  jumlah hari hujan rata-rata per tahun 

 maxP  = curah hujan maksimum harian rata-rata (dalam 24 jam) per bulan   

     untuk  kurun waktu satu tahun 

 

 

2. Erodibilitas Tanah (K) 

Faktor erodibilitas tanah (K) merupakan tingkat rembesan suatu tanah yang 

tererosi akibat curah hujan. Tanah yang mudah tererosi pada saat dipukul oleh butir-

butir hujan mempunyai erodibilitas tinggi dan dapat dipelajari hanya kalau terjadi 

erosi. Erodibilitas dari berbagai macam tanah hanya dapat diukur dan dibandingkan 

pada saat terjadi hujan. Besarnya erodibilitas tergantung pada topografi, kemiringan 

lereng, kemiringan permukaan tanah, kecepatan penggerusan (scour velocity), 

besarnya gangguan oleh manusia dan juga ditentukan oleh karakteristik tanah seperti 

tekstur tanah, stabilitas agregat tanah, kapasitas infiltrasi, dan kandungan organik dan 

kimia tanah. Tanah yang mempunyai erodibilitas tinggi akan tererosi lebih cepat 

dibandingkan dengan tanah yang mempunyai erodibilitas rendah, dengan intensitas 

hujan yang sama. Juga tanah yang mudah dipisahkan (dispersive) akan tererosi lebih 
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cepat daripada tanah yang terikat (flocculated). Erodibilitas tanah dapat dinilai 

berdasarkan sifat-sifat fisik tanah sebagai berikut : 

a.  Tekstur tanah yang meliputi  : 

 fraksi debu (ukuran 2 – 50 µ m) 

 fraksi pasir sangat halus (50 – 100 µ m) 

 fraksi pasir (100 – 2000 µ m) 

a. Kadar bahan organik yang dinyatakan dalam %. 

c.  Permeabilitas yang dinyatakan sebagai berikut : 

 sangat lambat (< 0,12 cm/jam) 

 lambat (0,125 – 0,5 cm/jam) 

 agak lambat (0,5 – 2,0 cm/jam) 

 sedang (2,0 – 6,25 cm/jam) 

 agak cepat (6,25 – 12,25 cm/jam) 

 cepat (> 12,5 cm/jam) 

d.  Struktur dinyatakan sebagai berikut : 

 granular sangat halus  :  tanah liat berdebu 

 granular halus  :  tanah liat berpasir 

 granular sedang  :  lempung berdebu 

 granular kasar  :  lempung berpasir 

 

 

3. Faktor Panjang dan Kemiringan Lereng 

  Proses erosi dapat terjadi pada lahan dengan kemiringan lebih besar dari 2 %. 

Derajat kemiringan lereng sangat penting, karena kecepatan air dan kemampuan untuk 

memecah/melepas dan mengangkut partikel-partikel tanah tersebut akan bertambah 

besar secara eksponensial dari sudut kemiringan lereng. Secara matematis dapat ditulis 

: Kehilangan tanah = c. Sk 

Dimana : 

C = konsatanta 

K = konsatanta 

S  = kemiringan lereng (%) 
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Sudah ada kondisi tanah yang sudah dibajak tetapi tidak ditanami, eksponen K 

berkisar antara 1,1 s/d  1,2. Menurut Weischmer menyatakan bahawa nilai faktor LS 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

a. Untuk kemiringan lereng lebih kecil 20 % : 

 )076,053,076,0(
100

2SxLLS  ............................................................... (2.73) 

Dalam sistem metrik rumus : 

 )138,0965,036,1(
100

2SSxLLS  ................................................. ..........   (2.74) 

 

b. Untuk kemiringan lereng lebih besar dari 20 % 
4,16,0

91,22

















SxLLS ................................................................................     (2.75) 

Dimana : 

 L  = panjang lereng (m) 

 S = Kemiringan lereng (%) 

 

Nilai faktor LS sama dengan 1 jika panjang lereng 22 meter dan kemiringan 

lereng 9 %. Panjang lereng dapat diukur pada peta topografi, tetapi untuk 

menentukan batas awal dan ujung dari lereng mengalami kesukaran. Atas dasar 

pengertian bahwa erosi dapat terjadi dengan adanya run off (overland flow), maka 

panjang lereng dapat diartikan sebagai panjang lereng overland flow. 

 

4.    Faktor Penutup Lahan (C) 

Faktor C merupakan faktor yang menunjukan keseluruhan pengaruh dari 

faktor vegetasi, seresah, kondisi permukaan tanah, dan pengelolaan lahan terhadap 

besarnya tanah yang hilang (erosi). Faktor ini mengukur kombinasi pengaruh 

tanaman dan pengelolaannya. Besar nilai C pada penelitian ini diambil dengan 

melakukan perhitungan prosentase luas dari tiap jenis pengelolaan tanaman yang 

ada pada tiap sub DAS. Nilai C yang diambil adalah nilai C rata - rata dari berbagi 

jenis pengelolaan tanaman dalam satu sub DAS, dikaitkan dengan prosentase 

luasannya. Adapun bentuk matematis dari perhitungan nilai C rata-rata tiap sub 

DAS adalah:  
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 n

i
i

n

i
ii

A

CA
DASC

1

1

)(
 .................................................................….....    (2.76) 

Untuk suatu sub DAS yang memiliki komposisi tata guna lahan/ vegetasi tanaman 

yang cenderung homogen, maka nilai C dari tata guna lahan/ vegetasi yang dominan 

tersebut akan diambil sebagai nilai C rata – rata. 

 

5. Pendugaan Laju Erosi Potensial (E-Pot) 

  Erosi potensial adalah erosi maksimum yang mungkin terjadi di suatu tempat 

dengan keadaan permukaan tanah gundul sempurna, sehingga terjadinya proses erosi 

hanya disebabkan oleh faktor alam (tanpa keterlibatan manusia, tumbuhan, dan 

sebagainya), yaitu iklim, khususnya curah hujan, sifat-sifat internal tanah dan keadaan 

topografi tanah. Pendugaan erosi potensial dapat dihitung dengan pendekatan rumus 

berikut : 

E-Pot  = R x K x LS x A .............................................................................   (2.77) 

Dimana  : 

E-Pot   =  erosi potensial (ton/tahun) 

R    =  indeks erosivitas hujan 

K     =  erodibilitas tanah 

LS    =  faktor panjang dan kemiringan lereng 

A    =  luas daerah aliran sungai (ha) 

 

6.  Pendugaan Laju Erosi Aktual (E-Akt) 

 Erosi aktual terjadi karena adanya campur tangan manusia dalam kegiatannya 

sehari-hari, misalnya pengolahan tanah untuk pertanian dan adanya unsur-unsur 

penutup tanah. Penutupan permukaan tanah gundul dengan tanaman akan 

memperkecil terjadinya erosi, sehingga dapat dikatakan bahwa laju erosi aktual selalu 

lebih kecil dari pada laju erosi potensial. Ini berarti bahwa adanya keterlibatan 

manusia akan memperkecil laju erosi potensial. Dapat dikatakan bahwa erosi aktual 

adalah hasil ganda antara erosi potensial dengan pola penggunaan lahan tertentu, 

sehingga dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

E-Akt = E - Pot  x  C x P ................................................................,,,,,..... ..........    (2.78) 
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Dimana  : 

E-Akt    =  erosi aktual di DAS (ton/ha/tahun) 

E-Pot   =  erosi potensial (ton/ha/th) 

C =  faktor penutup lahan 

P =  faktor konservasi tanah 

 

7. Pendugaan Laju Sedimentasi Potensial 

Sedimentasi potensial adalah proses pengangkutan sedimen hasil dari proses erosi 

potensial untuk diendapkan di jaringan irigasi dan lahan persawahan atau tempat-

tempat tertentu. Tidak semua sedimen yang dihasilkan erosi aktual menjadi sedimen, 

hanya sebagian kecil material sedimen yang tererosi di lahan (DAS) mencapai outlet 

basin tersebut atau sungai atau saluran terdekat. Perbandingan antara sedimen yang 

terukur di outlet dan erosi di lahan biasa disebut nisbah pengangkutan sedimen atau 

Sedimen Delivery Ratio (SDR). Sedimen yang dihasilkan erosi aktual pun tidak 

semuanya menjadi sedimen, hal ini tergantung dari perbandingan antara volume 

sedimen hasil erosi aktual yang mampu mencapai aliran sungai dengan volume 

sedimen yang bisa diendapkan dari lahan di atasnya (SDR). Nilai SDR tergantung dari 

luas DAS, yang erat hubungannya dengan pola penggunaan lahan. Nilai SDR dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut: 

SDR   = 2018,0
2018,0

8683,0
)50(2

)8683,01( 





 A
nS
AS  ........................................    (2.79) 

Dimana  : 

SDR    =  rasio pelepasan sedimen, nilainya 0 < SDR < 1 

A =  luas DAS (ha) 

S =  kemiringan lereng rata-rata permukaan DAS (%) 

n =  koefisien kekasaran Manning 

Pendugaan laju sedimentasi potensial yang terjadi di suatu DAS dihitung dengan 

persamaan Weischmeier dan Smith, 1958 sebagai berikut : 

S-Pot  =  E-Akt  x  SDR...............................................................................................     (2.80) 

Dimana  :       

SDR   =  Sedimen Delivery Ratio 

S-Pot  =  sedimentasi potensial 

E-Akt  =  erosi aktual (erosi yang tejadi 
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2.3 Aspek Hidrolika 

Hidrolika adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat zat cair dan 

menyelenggarakan pemeriksaan untuk mendapatkan rumus-rumus dan hukum-hukum zat cair 

dalam keadaan setimbang (diam) dan dalam keadaan bergerak. Analisis hidrolika dimaksud 

untuk mengetahui kapasitas alur sungai pada kondisi sekarang terhadap banjir rencana dari 

studi terdahulu dan hasil pengamatan yang diperoleh. Analisis hidrolika dilakukan pada 

seluruh saluran untuk mendapatkan dimensi saluran yang diinginkan, yaitu ketinggian muka 

air sepanjang alur sungai yang ditinjau. 

2.3.1 Analisis Penampang Eksisting Sungai 
  Analisis penampang eksisting sungai dengan menggunakan program HEC-

RAS. Komponen sistem modeling ini dimaksudkan untuk menghitung profil 

permukaan air untuk arus bervariasi secara berangsur-angsur tetap (steady gradually 

varied flow). Sistem mampu menangani suatu jaringan saluran penuh, suatu sistem 

dendritic, atau sungai tunggal. Komponen ini mampu untuk memperagakan 

subcritical, supercritical, dan campuran kedua jenis profil permukaan air. 

Dasar perhitungan yang digunakan adalah persamaan energi satu dimensi. 

Kehilangan energi diakibatkan oleh gesekan (persamaan manning) dan kontraksi 

/ekspansi (koefisien dikalikan dengan perubahan tinggi kecepatan). Persamaan 

momentum digunakan dalam situasi dimana / jika permukaan air profil dengan cepat 

bervariasi. Situasi ini meliputi perhitungan jenis arus campuran yaitu lompatan 

hidrolik dan mengevaluasi profil pada pertemuan sungai (simpangan arus). 

Efek berbagai penghalang seperti jembatan, parit bawah jalan raya, bendungan, 

dan struktur di dataran banjir tidak dipertimbangkan di dalam perhitungan ini. Sistem 

aliran tetap dirancang untuk aplikasi di dalam studi manajemen banjir di dataran dan 

kemampuan yang tersedia untuk menaksir perubahan di dalam permukaan profil air 

dalam kaitan dengan perubahan bentuk penampang, dan tanggul. 

Fitur khusus yang dimiliki komponen aliran tetap meliputi: berbagai analisa 

rencana (multiple plan analysis); berbagai perhitungan profil (multiple profile 

computations). HEC-RAS mampu untuk melakukan perhitungan one-dimensional 

profil air permukaan untuk arus tetap bervariasi secara berangsur-angsur (gradually 

varied flow) di dalam saluran alami atau buatan. Berbagai jenis profil air permukaan 

seperti subkritis, superkritis, dan aliran campuran juga dapat dihitung. Topik dibahas 

di dalam bagian ini meliputi: persamaan untuk perhitungan profil dasar; pembagian 
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potongan melintang untuk perhitungan saluran pengantar; Angka manning (n) 

komposit untuk saluran utama; pertimbangan koefisien kecepatan (α); evaluasi 

kerugian gesekan; evaluasi kerugian kontraksi dan ekspansi; prosedur perhitungan; 

penentuan kedalaman kritis; aplikasi menyangkut persamaan momentum; dan 

pembatasan menyangkut aliran model tetap. 

Profil permukaan air dihitung dari satu potongan melintang kepada yang 

berikutnya dengan pemecahan persamaan energi dengan suatu interaktif prosedur 

disebut metode langkah standard. Persamaan energi di tulis sebagai berikut: 

eh
g
VZY

g
VZY 

22

2
11

11

2
22

22


 ...........................................................(2.81) 

dimana: 

Y1, Y2  = elevasi air di penampang melintang (m) 

Z1, Z2 = elevasi penampang utama (m) 

V1, V2  = kecepatan rata-rata (total pelepasan /total area aliran) (m/dtk) 

α1, α2  = besar koefisien kecepatan 

g = percepatan gravitasi (m/dtk2) 

he  = tinggi energi (m). 

 
 Gambar 2.7 Gambaran dari persamaan energi 

  ..........................................................................................(2.82) 

                                                                                                                       

                                                       ...................................................................................(2.83) 

.........................................................................................................(2.84) 

                    .......                           
.........................................................................................................................    (2.85) 

...............................................................................................................................(2.86) 
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Gambar 2.8 Metode HEC-RAS tentang kekasaran dasar saluran 

 
dimana: 

L = panjangnya antar dua penampang melintang 

 = kemiringan energi antar dua penampang melintang 

C = koefisien kontraksi atau ekspansi 

  = panjang jangkauan antar dua potongan melintang yang berturut-turut untuk 

arus di dalam tepi kiri, saluran utama, dan tepi kanan 

= perhitungan rata-rata debit yang berturut-turut untuk arus antara bagian 

tepi kiri, saluran utama, dan tepi kanan 

K = kekasaran dasar untuk tiap bagian 

n = koefisien kekasaran manning untuk tiap bagian 

A = area arus untuk tiap bagian 

R = radius hidrolik untuk tiap bagian (area: garis keliling basah) 

Nc = koefisien padanan atau gabungan kekasaran 

P = garis keliling basah keseluruhan saluran utama 

Pi = garis keliling basah bagian i 

ni = koefisien kekasaran untuk bagian i. 
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Input :
Geometrik Data (Membuat Alur dan 
Penampang melintang)
Data Debit Rencana ( Steady Flow Data )

Start

Analisys Project ( Running)

Output :
Profil Penampang Melintang
Tabel Cross Section
Profil muka air Steady sebelum normalisasi
Kurva Kecepatan air sebelum normalisasi

Stop
 

Gambar 2.9 Flow chart Program HEC RAS 

 

2.3.2 Perencanaan Penampang Sungai Rencana (Flood Capasity) 
Penampang melintang sungai perlu direncanakan untuk mendapatkan 

penampang ideal dan efisien dalam penggunaan lahan. Penampang yang ideal yang 

dimaksudkan merupakan penampang yang stabil terhadap perubahan akibat pengaruh 

erosi maupun pengaruh pola aliran yang terjadi. Sedang penggunaan lahan yang 

efisien dimaksudkan untuk memperhatikan lahan yang tersedia, sehingga tidak 

menimbulkan permasalahan terhadap pembebasan lahan. 

Faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain bentuk penampang melintang 

normalisasi sungai adalah perbandingan antara debit dominan dan debit banjir. Untuk 

menambah kapasitas pengaliran pada waktu banjir, dibuat penampang ganda, dengan 

menambah luas penampang basah dari pemanfaatan bantaran sungai. 

Bentuk penampang sungai sangat dipengaruhi oleh faktor bentuk penampang 

berdasarkan kapasitas pengaliran, yaitu: 

QBanjir = A * V............................................................................................(2.87) 
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..............................................................................................(2.88) 

   .................................................................................(2.89) 

    

   merupakan faktor bentuk                

 

 Berdasarkan rumus diatas diketahui bahwa kapasitas penampang dipengaruhi oleh 

kekasaran penampang. Hal ini dapat dilihat dari koefisien bentuk kekasaran 

penampang yang telah ditetapkan oleh manning seperti terlihat pada tabel berikut : 

Daftar nilai koefisien kekasaran Manning seperti pada Tabel 3.15. 

Tabel 2.12 Koefisien kekasaran sungai alam 

Kondisi Sungai n 

Trase dan profil teratur, air dalam 

Trase dan profil teratur, bertanggul kerikil dan berumput 

Berbelok–belok dengan tempat–tempat dangkal 

Berbelok–belok, air tidak dalam 

Berumput banyak di bawah air 

0,025 – 0,033 

0,030 – 0,040 

0,033 – 0,045 

0,040 – 0,055 

0,050 – 0,080 

  (  Suyono Sosrodarsono, 1984) 

Adapun rumus – rumus yang digunakan dalam pendimensian saluran – saluran 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan Dimensi Penampang Tunggal Trapesium(Trapezoidal Channel). 

2
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3
21 IR

n
V   ………………………......…..………...................…..................(2.90) 
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Dimana :

 
 

 

 
 

 taludKemiringan        m
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Basah   Penampang Luas        
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Gambar 2.10 Saluran Penampang Tunggal 

b.      Perencanaan Dimensi Penampang Ganda Trapesium (Trapezoidal Channel) 
Untuk mendapatkan penampang yang stabil, penampang bawah pada penampang ganda 

harus didesain dengan debit dominan. 
dominandebit n berdasarkaan direncanak15 12  HB  
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Dimana :  
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  sungaihidraulik  Kemiringan         

  sungaibasah  Keliling        
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2

3











I
mP

mR
n

smV
mA

smQ

  

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Saluran Penampang Ganda 

 
Jenis penampang ganda digunakan untuk mendapatkan kapasitas saluran yang lebih 

besar, sehingga debit yang dialirkan melalui saluran tersebut dapat lebih besar. Penampang ini 

digunakan jika lahan yang tersedia cukup luas. 

Untuk merencanakan dimensi penampang diperlukan tinggi jagaan. Hal – hal yang 

mempengaruhi besarnya nilai tinggi jagaan adalah penimbunan sedimen di dalam saluran, 

berkurangnya efisiensi hidraulik karena tumbuhnya tanaman, penurunan tebing, dan kelebihan 

jumlah aliran selama terjadinya hujan. Besarnya tinggi jagaan dapat dilihat pada Tabel 3.16. 

Tabel 2.13 Hubungan Debit – Tinggi jagaan 

Debit Rencana (m3/det) Tinggi Jagaan (m) 

200 < Q < 500 0,75 

500 < Q < 2000 1,00 

2000 < Q < 5000 1,25 

5000< Q < 10000 1,50 

10000 < Q   2,00 

  (Suyono Sosrodarsono, “ Perbaikan dan Pengaturan banjir “) 
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2.4 Aspek Hidro – Oceanografi 

2.4.1  Angin 

Angin adalah sirkulasi udara yang kurang lebih sejajar dengan permukaan bumi. 

Gerakan udara ini disebabkan oleh perubahan temperatur atmosfer. Kecepatan angin diukur 

dengan anemometer. Apabila tidak tersedia anemometer, kecepatan angin dapat diperkirakan 

berdasarkan keadaan lingkungan dengan menggunakan skala Beaufort. Sifat angin yang perlu 

diketahui adalah arahnya, kecepatan, dan lama bertiupnya. Kecepatan angin biasanya 

dinyatakan dalam knot. 

1 Knot = panjang satu menit garis bujur melalui khatulistiwa yang  

  ditempuh dalam waktu 1 jam  

1 Knot = 1,852 km / jam 

Pengetahuan sifat angin sangat penting bagi perencanaan pelabuhan karena : 

1. Angin mempunyai pengaruh besar dalam pengedalian kapal (manuver), terutama 

pendekatan kapal pada ”mulut” pelabuhan. 

2. Angin menimbulkan gaya-gaya horisontal yang perlu dipikul konstruksi pelabuhan. 

3. Angin mengakibatkan gelombang laut dan gelombang ini menimbulkan gaya-gaya 

tambahan yang wajib dipikul konstruksi bangunan pelabuhan. 

   Karena letak bumi terhadap matahari yang berbeda-beda dan berubah-ubah sepanjang 

tahun, maka pada beberapa bagian bumi timbul perbedaan temperatur udara; hal ini 

menjadikan perbedaan tekanan udara di bagian-bagian tersebut. Akibat adanya perbedaan 

tekanan udara maka gerakan udara dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah; gerakan udara 

ini yang disebut dengan angin. Kecepatan gerakan udara tergantung dari besarnya perbedaan 

tekanan dan jaraknya; secara umum hubungan antara tekanan, temperatur, dan kecepatan 

aliran udara dapat dinyatakan sesuai hukum Gay Lussac, yaitu : 

P . V = R . T 

di mana : 

  P = Tekanan (Kg/m2). 

  V = Kecepatan perpindahan udara (Knot). 

  R = Konstanta Aliran Udara 

  T = Temperatur (0C). 
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Pada keadaan temperatur dan tekanan yang seimbang (tidak ada angin), maka terdapat 

lapisan-lapisan udara dengan tekanan udara tertentu; lapisan-lapisan ini sejajar dengan daratan 

A – C – D. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Soedjono Kramadibrata, hal.94, 1985) 

 
Gambar 2.12 Proses Terjadinya Angin. 

 
Pada keadaan di mana tempat C menjadi panas, maka lapisan udara di tempat tersebut 

akan mengembang (tekanan berkurang, volume membesar) sedang pada lokasi A dan B 

temperatur tetap seperti semula (tekanan besar/tetap), akibat perbedaan tekanan ini, maka 

timbul aliran udara seperti pada Gambar 2.11 yang disebut angin. Pada suatu daerah, besaran 

angin diukur berdasarkan kecepatan (intensitas) dan jumlah banyaknya pada suatu periode 

tertentu (frekwensi). Intensitas atau kecepatan angin diukur dengan dimensi meter per detik 

atau Km per jam ataupun mil per jam. Perbandingan ukuran-ukuran tadi mempunyai besaran 

sebagai berikut : 

1 m/det = 3,6 Km/jam  = 2,237 mil/jam. 

                 atau  

m/det    = (4a – 0,4a) Km/jam = 2, 24a mil/jam. 

Km/jam  = 





 

404
bb  m/det = 0,62.b mil/jam. 

mil/jam. = 0,447.c m/det = 1,61.c Km/jam 

Berdasarkan pengamatan Beaufort, maka disusun skala intensitas dari 1 sampai 

dengan 12 yang umum disebut sebagai ”Skala Beaufort”. Lihat daftar skala Beaufort pada 

Tabel 2.13. 
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Tabel 2.14. Skala Beaufort. 
 

Ting

kat 

Sifat Angin Keadaan Lingkungan V 

(knot) 

P 

(kg/m2) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Sunyi (calm) 

Angin sepoi 

Angin sangat lemah 

Angin lemah 

Angin sedang 

Angin agak kuat 

Angin kuat 

Angin kencang 

Angin sangat kuat 

Badai 

Badai kuat 

Angin ribut 

Angin topan 

Tidak ada angin, asap mengumpul 

Arah angin terlihat pada arah asap, tidak ada bendera angin 

Angin terasa pada muka,daun ringan bergerak 

Daun/ranting terus-menerus bergerak 

Debu atau kertas tertiup, ranting dan cabang kecil bergerak 

Pohon kecil bergerak, buih putih dilaut 

Dahan besar bergerak, suara mendesir kawat tilpun 

Pohon seluruhnya bergerak, perjalanan di luar sukar 

Ranting pohon patah, berjalan menentang angin 

Kerusakan kecil pada rumah, genting tertiup dan terlempar 

Pohon tumbang, kerusakan besar pada rumah 

Kerusakan karena badai terdapat di daerah luas 

Pohon besar tumbang, rumah rusak berat 

0 – 1  

1 – 3 

4 – 6  

7 – 10 

11 – 16 

17 – 21 

22 – 27 

28 – 33 

34 – 40 

41 – 47 

48 – 55 

56 – 63 

64 

0,2 

0,8 

3,5 

8,1 

15,7 

26,6 

41,0 

60,1 

83,2 

102,5 

147,5 

188,0 

213,0 

 (Sumber: Bambang Triatmodjo, hal.46, 1996) 
Catatan : V = kecepatan angin dan p = tekanan angin 
 
2.4.1.1  Peredaran Udara Pada Permukaan Bumi 

  Letak bumi terhadap matahari yang selalu berubah dan kemiringan pantulan sinar 

matahari pada permukaan bumi menimbulkan perbedaan temperatur pada beberapa daerah. 

Sifat-sifat penyerapan dan pemantulan dari daratan dan lautan atau air terhadap sinar matahari 

menambah perbedaan temperatur ini. Untuk lebih menjelaskan masalah ini, maka dapat 

dilihat pada Gambar 2.13 di mana makin miring datangnya suatu kumpulan sinar maka makin 

luas bidang yang kena sinar tersebut atau jumlah kekuatan panas yang ditimbulkannya 

persatuan luas adalah lebih kecil. Hal ini secara alamiah dapat dinyatakan bahwa daerah 

equator mendapatkan kekuatan panas persatuan luas lebih besar daripada bagian-bagian lain 

di bumi, biasa disebut model Aristetolia. (Lihat Gambar 2.14) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Sifat-sifat Pemantulan/Penyerapan Sinar Matahari Terhadap 
Daratan dan Lautan 

 

Satuan berkas sinar 
matahari  
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                       Gambar 2.14 Model Aristotelia 

 

Dari penjelasan di atas, maka di daerah khatulistiwa (equator) udara naik dan 

sesampainya di atmosfer bagian atas udara tersebut mengalir keatas, selanjutnya udara 

mengalir ke bagian kutub-kutub (tekanan udara tinggi) kemudian aliran udara ini menuju 

daerah equator kembali (tekanan udara rendah). Lihat Gambar 2.15. 

 

Pada kenyataan alamiah aliran udara ke kutub-kutub bumi sulit terjadi karena bentuk 

bumi yang bulat dengan rotasinya, sehingga kecepatan berputarnya bumi pada bagian garis-

garis lintang berbeda-beda pula. Kecepatan rotasi  ini pada daerah-daerah lintang tertentu 

pada Gambar 2.14 dinyatakan dengan besaran V1, V2 , V3 , V4 , dan V5.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.15 Kecepatan Rotasi Bumi 
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Pada saat yang sama titik A berpindah (ke Timur) ke A1, sedang titik B ke B1, di mana 

jarak AA1 > BB1. Sesuai dengan hukum kelambanan, maka gerakan titik udara ke Utara 

masih mempunyai kecepatan semula (435m/det), jadi titik udara ini mendahului perpindahan 

B ke B1, yaitu titik B2. Akibat rotasi ini, maka aliran udara ini arahnya membelok ke arah 

Timur Laut. Makin ke arah kutub (Utara), maka gerakan titik udara tersebut mempunyai gaya 

pembelok yang makin besar, sehingga arah yang semula menuju Utara berubah menjadi arah 

Barat – Timur. 

Berdasarkan uraian di atas, maka aliran udara yang naik dari equator tidak akan 

sampai pada kutub-kutub bumi, melainkan hanya sampai pada batas lintang kira-kira 350 (atau 

33030’) dan lokasi ini disebut pula “lintang kuda” (horse–latitude). Dikarenakan kumpulan 

aliran udara akibat pemanasan di equator itu, maka pada lintang kuda ini terdapat tekanan 

udara yang tinggi untuk kemudian bergerak/mengalir ke arah equator dan kutub-kutub. 

Peredaran udara kembar ini tidak meliputi seluruh bulatan bumi, tetapi hanya pada lintang 300 

Utara atau Selatan menuju equator dan biasa disebut angin passat. (Lihat Gambar 2.16. dan 

Gambar 2.17.). Angin passat ini mempunyai intensitas tetap dengan kecepatan antara (6-10) 

m/det. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.16 Angin Passat 
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Gambar 2.17 Angin Anti Passat 
 

Meneliti aliran angin passat di daerah equator, maka aliran (bagian atas) yang 

berlawanan ini disebut angin anti passat, masing-masing menuju ke arah Utara dan Selatan. 

Disebabkan oleh rotasi bumi (seperti dijelaskan sebelumnya), maka arah angin passat ini 

berbelok ke arah Timur Laut di sebelah Utara dan ke arah Tenggara di sebelah Selatan 

equator. 

Di sebelah batas-batas daerah lintang antara (300 – 400) angin anti passat ini menurun 

biasanya disebut daerah Sub Tropis dan di situ arah angin sering berputar-putar, biasa disebut 

pula daerah ”Etesia”. Di daerah ini sering terjadi  topan atau badai akibat aliran tekanan yang 

mendadak. Lebih ke Utara atau ke Selatan dari daerah ini akan terdapat daerah angin Barat 

atau Timur. Secara umum maka peredaran udara di bumi digambarkan pembagiannya seperti 

dapat dilihat pada Gambar 2.18. 

 
2.4.1.2 Kecepatan Angin Sebagai Akibat Rotasi Bumi. 

  Pada suatu daerah besaran Lintang ø mempunyai kecepatan angin v, tekanan udara p 

(gradient pressure) dan kepadatan udara ∫ dan kecepatan rotasinya ω, maka ada hubungan 

sebagai berikut :  

  2ω sin ø . v = 

p  atau      v = 

 øsin..2 
p   

 

 

  

 
 

Muka bumi 
Angin Passat Tengara 

Anti Passat Selatan 

Angin Passat Timur Laut 

Anti Passat Utara 
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Etesia Utara 
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Equator Lintang 
300 U 
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Angin Passat Timur Laut 

Daerah Kutub Utara 
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Gambar 2.18 Peredaran Udara di Bumi 
 

  Jadi makin mendekati equator dengan suatu tekanan udara yang sama, maka 

kecepatan anginnya lebih besar. 

 2.4.1.3 Muatan Dan Tekanan Angin. 
 Angin yang bekerja pada bangunan-bangunan menimbulkan suatu tekanan yang 

berbentuk muatan sebagai akibat perubahan kecepatan pada sekitar bangunan yang harus 

dipikul konstruksi bangunan tersebut. Bentuk perbedaan tekanan muatan jelas kelihatan pada 

obyek yang “tajam” perubahannya, yaitu aliran pada hulu (up stream) dan hilir (down 

stream). Lihat Gambar 2.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Perubahan Aliran Angin Pada Hulu (Up Stream) Dan Hilir (Down Stream). 
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Besar tekanan muatan ini dinyatakan dalam “Buku Peraturan Muatan Indonesia 1970 

atau NI–18” yang besarnya dinyatakan dengan rumus :  

p  =  
16

2v    

dimana :  

p = tekanan tiup (Kg/m2) dengan pmin = 40 

v = kecepatan angin (m/det). 

Untuk suatu lokasi maka kecepatan ini di observasi, kemudian berdasarkan observasi 

digambarkan sebagai ”frekuensi-intensitas angin”. Untuk penentuan besaran Koefisien 

tekanan tiup positip atau negatip, dapat diambil ketentuan dalam NI-18. Guna 

membandingkan muatan angin dapat diambil ketentuan dari ”The British Standard Code of 

Practice No.3” di mana besaran tekanan (p dalam lbs per sq.ft) tergantung pada faktor-faktor 

kecepatan angin (v diukur pada ketinggian 40 ft dalam mph), tinggi bangunan (h dalam ft) 

dan tinggi rata-rata bangunan penghambat (s dalam ft dengan syarat s 0,5 h), yaitu : 

p  =  shv
 06,01

600

2

 

a. ”Drag Force” dan ”Lift Force” pada aliran angin yang tetap. Sesuai dengan Hukum 

Bernoulli; suatu obyek benda yang terkena aliran angin, maka tekanan statisnya adalah 

sebagai berikut :  

 P  = ½ ρ V0
2  + P0 = ½ ρ V2 . 

dimana : 

P          = tekanan statis pada titik suatu obyek 

ρ = kepadatan udara  

V0 = kecepatan angn bebas (free stream velocity) 

P0 = tekanan statis pada kecepatan angin bebas 

V = kecepatan sepanjang obyek 

P = tekanan statis pada titik suatu obyek 

 

 

 
b. Berat jenis udara berubah sebagai fungsi daripada temperatur dan ketinggian. Pada 

permukaan air laut, maka Berat Jenis udara sebagai fungsi temperatur T dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.15. Berat Jenis Udara Sebagai Fungsi Temperatur (T) 
 

 
 
 

(Sumber: Soedjono Kramadibrata, hal.107, 1985) 

 

c.  Tekanan angin pada suatu bentuk obyek dapat diuraikan menjadi dua komponen, yaitu gaya 

sejajar dengan arah angin (drag force) dan gaya tegak lurus terhadap arah angin (lift force) 

dan mempunyai Koefisien yang bermacam-macam seperti tercantum pada skema pada Tabel 

2.16. 

 

2.4.1.4 Akibat Angin Pada Lautan. 

 Angin yang bertiup sepanjang lautan mengakibatkan perpindahan momentum atmosfir 

dengan menarik pada lapisan-lapisan lautan sejajar dengan udara. Akibat tekanan angin ini 

lautan menjadi lembam (sluggish) dan gerakannya adalah 1 sampai 2 persen terhadap 

kecepatan angin tergantung pada viskositas air laut. Arah gerakan laut ini biasanya membuat 

suatu sudut tertentu terhadap arah angin. Karena viskositas ini, efek langsung dari tekanan 

angin permukaan menghilang makin ke dalam dan pada suatu kedalaman tertentu menjadi 

nol. 

 Tergantung dari viskositas air laut kedalamannya dapat mencapai ± 200 m. Pada 

daerah kutub pengaruhnya sampai mencapai dasar. Gerakan ini menimbulkan percampuran 

antar lapisan-lapisan laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temp. T 

(dlm. F) 

 

-200       00      +200       +400         +600          +800         +1000 

P 

Slugs/fL3 

x 103 

 

2,8      2,7        2,6          2,5          2,4             2,3             2,2 
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Tabel 2.16. Koefisien Tekanan Angin Pada Suatu Obyek 

Struktur 
Bentuk 

Potongan 
Penjelasan 

 Cp  
CL 

1 2 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (1)            (2)               (3) 
 
 

1. h1 / d1 = 25 

2. h2 / d2 =   7 

3. h3 / d3 =   1 

 Permukaan 

Halus, metal 

Kayu beton. 

0,45 0,5 0,9 0 

 

 

 

Permukaan 

Kasar 
0,7 0,8 0,9 0 

 

 

 

 

Permukaan 

Sangat 

Kasar 

0,8 1,0 1,2 0 

 

 

 

Permukaan 

Halus ujung 

Tumpul 

1,0 1,2 1,4 0 

 

 

 

Permukaan 

Halus bujur 

sangkar 

1,6 1,8 2,03 0,2 

(Sumber : Soedjono Kramadibrata, hal. 108, 1985) 

Jadi besarnya gaya-gaya dapat dinyatakan sebagai berikut :  

FD = CD . q . A 

FL = CL . q . A  

di mana : 

q = ½ ρ . V2 

A = luas permukaan obyek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 

h 1
 

d2 

h 2
 

d3 

h 3
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2.4.1.5 Data Angin dan Windrose 

a. Data angin 

Data angin dapat berupa data kecepatan angin tahunan rata-rata yaitu rata-rata 

kecepatan angin dan arahnya yang diukur selama satu tahun. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat Table 2.17. 

 

Table 2.17 Data Angin rata-rata Tahun 2007Kabupaten Brebes 

KEC.ANGIN Arah Angin Jumlah 
(knot) U TL T TG S BD B BL % 

0-5 0.55 0.00 0.00 0.27 2.19 0.00 0.00 0.00 3.01 
6--10 5.21 2.19 0.55 0.55 33.42 15.07 0.82 2.19 60.00 

11--15 3.84 0.00 0.00 1.10 7.12 9.59 0.82 5.48 27.95 
16--20 0.27 0.00 0.00 0.00 0.82 1.64 0.27 2.74 5.75 
21--25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 1.64 2.19 
25--30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.82 1.10 
Jumlah 9.86 2.19 0.55 1.92 43.84 26.58 2.19 12.88 100.00 

(Sumber: BMG Maritim Kab. Tegal) 

 

b.  Wind Rose  

Wind Rose adalah diagram yang menggambarkan antara kecepatan angin, dan 

Prosentase kejadian angin, serta untuk mengetahui arah angin dominan. Diagram 

Wind Rose dapat diberikan dalam bentuk bulanan, tahunan atau untuk beberapa 

tahun pencatatan data angin. Dengan diagram Wind Rose ini maka karakteristik 

angin dapat dibaca dengan cepat. Wind Rose dapat dengan mudah dibuat dengan 

suatu program komputer wind rose hanya dengan memasukkan data angin. 

Cara membuat wind rose  dengan software: 

1. Tulis data angin dalam 2 kolom pada Microsoft exel,kolom 1 berisi arah mata 

angin dalam derajat dengan utara di 0o dan kolom 2 berisi besarnya kecepatan 

angin dalam m/s lalu simpan pada hardisk computer. 

2. Buka program wind rose pada computer anda, setelah keluar layar klik load 

pada layar program dan cari dimana anda menyimpan data pada no.1 lalu 

open. 

3. Pada program wind rose klik analyse kemudian klik draw maka akan muncul 

gambar diagram wind rose. Kemudian save di hardisk computer anda. 
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Gambar 2.20 Wind Rose dari Tabel 2.17 

  

2.4.2 Gelombang 

          Gelombang merupakan faktor penting di dalam perencanaan bangunan di tepi pantai 

atau yang langsung berhubungan dengan laut. Gelombang di laut bisa dibangkitkan oleh angin 

(gelombang angin), gaya tarik matahari dan bulan (pasang surut), gerakan kapal dan letusan 

gunung berapi atau gempa di laut (tsunami), kapal yang  bergerak, dan sebagainya. Di antara 

beberapa bentuk gelombang yang paling penting dalam perencanaan pelabuhan adalah 

gelombang angin (untuk selanjutnya disebut gelombang) dan pasang surut. Tinjauan tentang 

pasang surut telah diberikan dalam sub bab sebelumnya. Tsunami adalah gelombang yang 

sangat besar yang apabila sampai dipantai akan bisa menghancurkan kehidupan didaerah 

tersebut, misalnya tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 

yang menewaskan 36.000 orang. Tetapi karena tsunami ini jarang terjadi, maka bangunan-

bangunan pelabuhan tidak direncanakan berdasarkan tsunami. Perencanaan bangunan dengan 

memperhitungkan tsunami akan memberikan dimensi yang sangat besar, sehingga pekerjaan 

menjadi mahal.  

         Gelombang digunakan untuk merencanakan bangunan-bangunan pelabuhan, seperti; 

pemecah gelombang, studi ketenangan di pelabuhan dan fasilitas-fasilitas pelabuhan lainnya. 

Gelombang tersebut akan menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pelabuhan. 

Selain itu gelombang juga bisa menimbulkan arus dan transpor sedimen di daerah pantai. 

Layout pelabuhan harus direncanakan secara detail sehingga sedimentasi di pelabuhan dapat 

dihindari. 
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2.4.2.1 Beberapa Definisi Gelombang. 

 Deskripsi yang paling fundamental adalah gelombang sinusiodal yang   sederhana 

yang menjalar ke arah sumbu x-positif, mempunyai panjang L, tinggi H, dan periode T 

(Gambar 2.25).  

Berdasarkan Gambar 2.25, maka kecepatan rambat gelombang dapat dihitung dengan 

rumus : 

 C = 

L       .............................................(2.92) 

Hubungan antara cepat rambat gelombang, panjang gelombang, dan kedalaman air dinyatakan 

dalam persamaan : 

 C = 







L
dgL 


2tanh

2
    .............................................(2.93) 

 
(Sumber: Suripin, hal. 2, 2001) 

Gambar 2.21 Sket Definisi Gelombang Sinusiodal. 

 
  Dari persamaan (1) dan (2) dapat diperoleh persamaan baru : 

 C = 







L
dg 


2tanh

2
    ………………………….(2.94) 

dan 

 L = 







L
dg 


2tanh

2

2

    …………………………...(2. 95) 

di mana : 

C      =  Cepat rambat gelombang 

L    = panjang gelombang; jarak horizontal antara dua puncak   gelombang   yang 

diukur tegak lurus gelombang. 

T    = periode gelombang; waktu yang diperlukan oleh puncak gelombang merambat 

pada jarak yang sama dengan panjang gelombang. waktu yang diperlukan 

d 

a 

a 

x 

z 

0 

Dasar, z = -d 

lembah 

puncak 

Muka air tenang (SWL) 

Arah rambatan C 

 
H 

L 







 





T

t2
L

x2cosa
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B 

A A 

B 
MS

L 

u 

u 

u 

Ellips A  B 

Dasar z = -d 

 
 

       Gelombang air dangkal atau transisi 
      d/L < 1/2 

w = 0 

u   0 

2B 

2A 

MS
L 

Lingkaran A = B 

Dasar z = -d 
Gelombang air dalam 

d/L > 1/2 

w = 0 

u   0 

oleh dua puncak gelombang yang berurutan untuk melewati suatu titik 

tetap. 

d     =   kedalaman air laut rata-rata. 

          =   fluktuasi muka air terhadap muka air rencana,  
 
2.4.2.2 Klasifikasi Gelombang Menurut Kedalaman Relatif. 

 Berdasarkan kedalaman air relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman air d dan 

panjang gelombang L, (d/L), gelombang dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu : 

 
Tabel 2.18 Klasifikasi Gelombang Menurut Kedalaman Relatif. 

Klasifikasi 
L
d   

L
d2   tanh 








L
d2  

Air dangkal < ½ <   1 

Transisi 1/25 – ½ ¼ -  tanh (2d/L) 

Air dalam > 1/25 >  ¼   2d/L 

(Sumber: Buku Kuliah PWP, Suripin, hal.3, 2006). 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 2.22 Gelombang Air Dangkal Dan Gelombang Air Dalam. 
 

Pada laut dalam, tan (2d/L) mendekati satu, sehingga persamaan (2.93) dan (2.95) 

dapat diringkas menjadi : 

 C = 
2

gL   atau     (2.96) 

 C = 
2

gT        (2.97) 
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dan   

L = 
2

2gT        (2.98) 

Untuk air dangkal , di mana d/L < 1/25 atau (2d/L) < ¼, maka persamaan (2.93) menjadi : 

 C = gd        (2.99) 

 

2.4.2.3 Pengukuran Gelombang.  

 Ada beberapa macam jenis alat yang bisa dikembangkan untuk mengukur karakteristik 

gelombang. Alat ukur yang digunakan pada pengukuran gelombang adalah : 

1. Pressure gauge yang dipasang di dasar laut yang dapat mendeteksi frekuensi dan 

ukuran gelombang yang meningkat diatas. 

2. Accelometer pada moored buoy yang dapat mendeteksi naik turunnya   gelombang. 

3. Pengamatan melalui satelit, khususnya satelit yang berbasis remote sensing: 

o Radar altimetry, ditempelkan pada satelit yang memancarkan pulsa radar dengan 

laju kurang lebih 1000 pulsa perdetik langsung ke permukaan laut, dan masing-masing 

pulsa yang dipantulkan dan ditangkap oleh sensor. Pulsa radar menembus dan tidak 

dipantulkan oleh uap air di atmosfer, tetapi dipantulkan oleh permukaan laut. 

o Synthetic aperature radar (SAR), dapat menunjukkan pola gelombang, tetapi pola 

ini tidak mengindikasikan panjang gelombang secara langsung. Namun demikian, 

variasi reguler dari reflektifitas dapat dikaitkan dengan karekteristik yang besar, yang 

dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan panjang dan arah rambatan gelombang. 

o Scatterometry, radar ini dipakai untuk menganalisis kekuatan gelombang dan 

polarisasi pantulan radar yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui kekuatan 

gelombang dan arah angin. 

o Photography, perubahan jumlah sinar matahari yang dipantulkan berkaitan dengan 

kekasaran lokal dan kelandaian gelombang, yang menggambarkan pola gelombang 

dalam photo bahkan gelombang internal dapat dideteksi dengan photo karena 

pengaruhnya pada kekasaran permukaan.  

 Apa yang telah diuraikan di atas merupakan cara pengukuran gelombang dengan 

tinggi. Pengukuran dengan cara sederhana dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan 

pelampung dan alat pengukur waktu. Parameter gelombang yang  diukur meliputi panjang 

gelombang dan periode gelombang. Pengukuran dilakukan tiap dua jam selama 24 jam dalam 
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sehari dengan waktu pengukuran masing-masing 20 menit. Tabel 2.11 memperlihatkan data 

gelombang di perairan Semarang yang telah dianalisis. 

Tabel 2.19 Data gelombang di perairan Semarang, tanggal 1 Januari 1989. 

Waktu 

(jam) 

Hmax H(1/10) H(1/3) Hmean 
H, cm T, dt H, cm T, dt H, cm T, dt H, cm T, dt 

00 116,0 3,0 89,1 3,5 70,4 3,5 48,0 3,4 

02 100,0 3,7 73,6 3,6 59,5 3,9 39,7 3,4 

04 80,0 4,8 66,5 4,0 52,7 4,0 35,7 3,5 

06 88,0 4,3 55,0 3,8 44,5 4,0 29,4 3,7 

08 66,0 3,7 53,3 3,8 44,9 3,7 30,1 3,7 

10 75,0 3,8 66,1 3,2 56,8 3,5 38,4 3,0 

12 100,0 3,0 83,9 3,4 65,8 3,3 41,8 2,9 

14 91,0 5,3 82,8 3,6 66,8 3,7 45,1 3,2 

16 92,0 3,2 67,9 3,4 56,9 3,0 39,7 3,0 

18 85,0 3,0 67,8 3,0 54,5 3,2 36,3 3,0 

20 60,0 4,0 53,5 3,3 43,4 3,2 29,7 2,6 

22 66,0 3,5 55,4 2,8 42,5 3,0 29,7 2,7 

 (Sumber data: Stasiun Meteorologi Maritim Klas II Semarang). 

  Mengingat gelombang yang dominan adalah gelombang yang dibangkitkan oleh 

angin, sementara angin selalu berubah-ubah baik kecepatan maupun arahnya, maka 

pengukuran gelombang harus dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Secara kasar 

perubahan arah dan kecepatan angin mengikuti perubahan musim, sehingga periode 

pengukuran gelombang minimal meliputi jangka waktu satu siklus iklim atau satu tahun. 

 
2.4.2.4 Refraksi Gelombang.  

 Refraksi terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Di daerah di mana 

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 kedalaman laut. Garis 

ortogonal gelombang yaitu garis yang tegak lurus 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 (2.28) menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai yang 

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

gelombang yang di laut dalam mempunyai panjang gelombang L0 dan garis puncak 

gelombang sejajar bergerak menuju pantai. Terlihat dalam gambar bahwa garis puncak 

gelombang berubah bentuk dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dan garis pantai. 

Garis ortogonal gelombang membelok dalam arah menuju tegak lurus garis kontur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Refraksi Gelombang 

     Pada lokasi 1, garis ortogonal gelombang menguncup sedang di lokasi 2 garis 

ortogonal gelombang menyebar. Karena energi di antara dua garis ortogonal adalah konstan 

sepanjang lintasan, berarti energi gelombang tiap satuan lebar di lokasi 1 adalah lebih besar 

daripada di lokasi 2 (jarak antara garis ortogonal di lokasi 1 lebih kecil daripada di laut dalam 

sedang di lokasi 2 jarak tersebut lebih besar). Apabila akan direncanakan suatu pelabuhan di 

daerah pantai tersebut, maka lokasi 2 adalah lebih cocok daripada lokasi 1, karena bangunan-

bangunan yang direncanakan akan menahan energi gelombang yang lebih kecil. 

Dipandang dua garis ortogonal yang melintas dari laut dalam menuju pantai dan 

dianggap tidak ada energi yang merambat ke arah garis puncak gelombang (Gambar 2.29.). 

Tenaga yang terkandung di antara dua garis ortogonal dapat dianggap konstan.  
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Gambar 2.24 Refraksi Gelombang Pada Kontur Lurus Dan Sejajar. 

 
Proses refraksi gelombang adalah sama dengan refraksi cahaya yang terjadi karena 

cahaya melintasi dua media perantara berbeda. Dengan kesamaan tersebut maka pemakaian 

hukum Snell pada optik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah refraksi gelombang 

yang disebabkan karena perubahan kedalaman. 

 Dipandang suatu deretan gelombang yang menjalar dari laut dengan kedalaman d1 

menuju kedalaman d2, dengan perubahan kedalaman mendadak (seperti anak tangga) dan 

dianggap tidak ada refraksi gelombang pada perubahan tersebut. Karena adanya perubahan 

kedalaman maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C1 dan L1 menjadi C2 

dan L2. Sesuai dengan hukum Snell, berlaku :  

 sin α2 = 







1

1

2 sin
C
C  

dengan : 

α1  :  sudut antara garis puncak gelombang dengan kontur dasar di mana  

            gelombang melintas.     

α1    :  sudut yang sama diukur saat garis pncak gelombang gelombang         

            melintasi kontur dasar berikutnya 

C1     :  kecepatan gelombang pada kedalaman di kontur pertama. 

C2     :  kecepatan gelombang pada kedalaman kontur kedua. 

 
2.4.2.5  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 2.29. Fenomena ini dikenal 
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dengan difraksi gelombang. Dalam difraksi gelombang ini terjadi transfer energi dalam arah 

tegak lurus penjalaran gelombang menuju daerah terlindung. Seperti terlihat pada Gambar 

2.30, 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 terbentuknya gelombang di daerah 

tersebut, meskipun tidak sebesar gelombang di luar daerah terlindung. Garis puncak 

gelombang di belakang rintangan mempunyai bentuk busur lingkaran. Dianggap bahwa 

kedalaman air adalah konstan. Apabila tidak maka selain difraksi juga terjadi refraksi 

gelombang. Biasanya tinggi gelombang berkurang di sepanjang puncak gelombang menuju 

daerah terlindung. Pengetahuan tentang difraksi gelombang ini penting di dalam perencanaan 

pelabuhan dan pemecah gelombang sebagai pelindung pantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Difraksi Gelombang di Belakang Rintangan. 

 
2.4.2.6. Gelombang Laut Dalam Ekivalen 

  Analisis transformasi gelombang sering dilakukan dengan konsep gelombang laut 

dalam ekivalen. Pemakaian gelombang ini bertujuan untuk menetapkan tinggi gelombang 

yang mengalami refraksi, difraksi dan transformasi lainnya, sehingga perkiraan transformasi 

dan deformasi gelombang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tinggi gelombang laut dalam 

ekivalen diberikan oleh bentuk : 

 H’0 = K’ Kr H0 

dengan : 

 H’0 = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 



 
BAB II STUDI PUSTAKA 

LAPORAN TUGAS AKHIR 72  
Pengendalian Kerusakan Muara Pantai Sungai Pemali 

h

d

H

H

S W L

Punc ak K lapo tis

E levasi R era ta  K lapo tis

Lem bah K lapo tis

 H0  = tinggi gelombang laut dalam 

 K’  = koefisien difraksi 

Kr   = koefisien refraksi. 

Konsep tinggi gelombang laut dalam ekivalen ini digunakan analisis gelombang 

pecah, kenaikan (runup) gelombang, limpasan gelombang dan proses lain. 

 

2.4.2.7  Refleksi Gelombang.  

  Gelombang yang mengenai atau membentur suatu bangunan akan di pantulkan 

sebagian atau seluruhnya. Refleksi gelombang di dalam pelabuhan akan menyebabkan 

ketidak-tenangan di dalam perairan pelabuhan. Fluktuasi muka air ini akan menyebabkan 

gerakan kapal-kapal yang ditambat, dan dapat menimbulkan tegangan yang besar pada tali 

penambat. Untuk mendapatkan ketenangan di kolam pelabuhan maka bangunan-bangunan 

yang ada di pelabuhan harus bisa menyerap atau menghancurkan gelombang. Suatu bangunan 

yang mempunyai sisi miring dan terbuat dari tumpukan batu bata akan bisa menyerap energi 

gelombang lebih banyak dibandingkan dengan bangunan tegak dan masif. Pada bangunan 

vertikal, halus, dan dinding tidak elastis, gelombang akan dipantulkan seluruhnya. Gambar 

2.30 adalah bentuk profil muka air di depan bangunan vertikal. 

 Besar kemampuan suatu benda memantulkan gelombang diberikan oleh koefisien 

refleksi, yaitu perbandingan antara tinggi gelombang refleksi Hr dan tinggi gelombang datang 

Hi :  

 X = 
i

r

H
H      

Koefisien refleksi bangunan diestimasi berdasarkan tes model. Koefisien refleksi berbagai 

benda diberikan dalam Tabel 2.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Profil Muka Air di Depan Bangunan Vertikal 
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Tabel 2.20. 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 blok beton 0,3 – 0,5 

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

  (Sumber: Bambang Triatmodjo, hal.89, 1996). 
 

 Gerak gelombang di depan dinding vertikal yang dapat memantulkan gelombang 

dengan sempurna yang mempunyai arah tegak lurus pada dinding dapat ditentukan dengan 

superposisi dari dua gelombang yang mempunyai karakteristik sama tetapi arah penjalarannya 

berlawanan. Superposisi dari kedua gelombang tersebut menyebabkan terjadinya standing 

wave atau klapotis. Untuk gelombang amplitudo kecil, fluktuasi muka air :  

 )cos(
2

tkxH i
i    

dan gelombang refleksi : 

 )cos(
2

tkxHX i
i    

Profil muka air di depan bangunan diberikan oleh jumlah i dan r :  

 )cos(
2

)cos(
2

tkxHXtkxH ii
ri    

    = (1+X) tkxH i coscos
2

 

Apabila refleksi adalah sempurna X = 1 maka : 

 tkxH i  coscos  

 Persamaan tersebut menunjukkan fluktuasi muka air gelombang klapotis (standing 

wave) yang periodik terhadap waktu (t) dan terhadap jarak (x). Apabila cos kx = cos σt = 1 

maka tinggi maksimum adalah 2Hi yang berarti bahwa tinggi gelombang di depan bangunan 

vertikal bisa mencapai dua kali tinggi gelombang datang. 

 

2.4.2.8 Gelombang Pecah.  

 Jika gelombang menjalar dari tempat yang dalam menuju ke tempat yang makin lama 

makin dangkal, pada suatu lokasi tertentu gelombang tersebut akan pecah. Kondisi gelombang 
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pecah tergantung pada kemiringan dasar pantai dan kecuraman gelombang. Tinggi gelombang 

pecah dapat dihitung dengan rumus berikut ini :  

3
1

00
'0

'

)/(3,3

1

LH
H
Hb

  

Kedalaman air di mana gelombang pecah diberikan oleh rumus berikut :  

)(
1

2gTaHbH
db

bb 
  

di mana a dan b merupakan fungsi kemiringan pantai m dan diberikan oleh persamaan berikut 

: 

 a = 43,75 (1 – e -19 m ) 

b = 
 ) e1(

56,1
m ,5 19-

 

dengan :  

 Hb = tinggi gelombang pecah 

 0
'H  = tinggi gelombang laut dalam ekivalen 

 Lo = panjang gelombang di laut dalam  

 db        = kedalaman air pada saat gelombang pecah 

 m  = kemiringan dasar laut  

 g = percepatan gravitasi 

 T = periode gelombang. 

   Sudut datang gelombang pecah diukur berdasarkan gambar refraksi pada kedalaman di 

mana terjadi gelombang pecah. Gelombang pecah dapat dibedakan menjadi spilling, plunging, 

atau surging yang tergantung pada cara pecahnya. Spilling biasanya terjadi apabila gelombang 

dengan kemiringan kecil menuju pantai yang sangat datar (kemiringan kecil). Gelombang 

mulai pecah pada jarak yang cukup jauh dari pantai dan pecahnya berangsur-angsur. Buih 

terjadi pada puncak gelombang selama mengalami pecah dan meninggalkan suatu lapis tipis 

buih pada jarak yang cukup panjang. Gelombang pecah tipe plunging terjadi apabila 

kemiringan gelombang dan dasar laut besar sehingga gelombang pecah dengan puncak 

gelombang memutar dan massa air pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Energi 

gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi, sebagian kecil dipantulkan pantai ke laut, 

dan tidak banyak gelombang baru terjadi pada air yang lebih dangkal. Gelombang pecah tipe 

surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar seperti yang terjadi pada 

pantai berkarang. Daerah gelombang pecah sangat sempit, dan sebagian besar energi 
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dipantulkan kembali ke laut dalam. Gelombang pecah tipe surging  ini mirip dengan plunging, 

tetapi sebelum puncaknya terjun, dasar gelombang sudah pecah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Tinggi Gelombang Pecah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 2.28 Kedalaman Gelombang Pecah. 
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2.4.2.9 Gelombang Alam.  

 Gelombang yang ada di alam adalah sangat kompleks yang terdiri dari suatu deretan 

atau kelompok gelombang di mana masing-masing gelombang di dalam kelompok tersebut 

mempunyai tinggi dan periode berbeda.  

Gambar 2.34 adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu di suatu 

tempat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gelombang mempunyai bentuk yang tidak 

teratur, dengan tinggi dan periode tidak konstan. Evaluasi terhadap gambar tersebut 

menimbulkan pertanyaan berapakah tinggi dan periode gelombang tersebut, mengingat 

terdapat lebih dari satu gelombang dengan tinggi dan periode yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 Pencatatan gelombang di suatu tempat. 

Untuk keperluan perencanaan bangunan-bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan 

periode gelombang tunggal yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Apabila tinggi 

gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah dan sebaliknya, 

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

tertinggi. Dengan bentuk seperti itu akan dapat dinyatakan karakteristik gelombang alam 

dalam bentuk gelombang tunggal. Misalnya H10 adalah tinggi rerata dari 10 persen tertinggi 

dari pencatatan gelombang. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi 

rerata dari 1/3 nilai tertinggi dari pencatatan gelombang; yang juga disebut sebagai tinggi 

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

Tetapi biasanya periode signifikan didefinisikan sebagai periode rerata untuk sepertiga 

gelombang tertinggi. 

 
2.4.2.10 Pembangkitan Gelombang.  

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

menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut, dengan timbulnya riak gelombang kecil 

diatas permukaan air. Apabila kecepatan angin bertambah, riak tersebut menjadi semakin 

besar, dan apabila angin berhembus terus akhirnya akan terbentuk gelombang. Semakin lama 
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semakin kuat angin berhembus, semakin besar gelombang yang terbentuk. Tinggi dan periode 

gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh kecepatan angin U, lama hembus angin D, 

dan fetch F yaitu jarak angin berhembus.  

 Didalam peramalan gelombang, perlu diketahui beberapa parameter berikut ini : 

 Kecepatan rerata angin U di permukaan air. 

 Arah angin. 

 Panjang daerah pembangkitan gelombang Di mana angin mempunyai kecepatan dan 

arah konstan (fetch). 

 Lama hembus angin pada fetch. 

 

1). Kecepatan Angin 

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

pembangkitan gelombang data angin yang digunakan adalah yang ada di atas permukaan laut. 

Hubungan antara angin di atas laut dan angin di atas daratan terdekat diberikan oleh :  

RL= UW / UL  

di mana : 

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

               terdekat. 

UW =  Kecepatan angin diatas permukaan air.  

UL =  Kecepatan angin diatas permukaan daratan. 

Seperti terlihat di dalam Gambar 2.35. Grafik tersebut merupakan hasil penelitian 

yang dilakukan di Great Lake, Amerika Serikat. Grafik tersebut dapat digunakan untuk daerah 

lain kecuali apabila karakteristik daerah sangat berlainan. Lama hembus (durasi) angin dapat 

diperoleh dari data angin jam-jaman seperti telah dijelaskan di depan. 

Rumus-rumus dan grafik-grafik pembangkitan gelombang mengandung variabel UA, 

yaitu faktor tegangan angin yang dapat dihitung dari kecepatan angin. Setelah dilakukan 

berbagai konversi kecepatan angin seperti yang dijelaskan di atas, kecepatan angin 

dikonversikan pada faktor tegangan angin dengan menggunakan rumus berikut : 

UA = 0,71 × UW¹’²³ 

di mana U adalah kecepatan angin dalam m/d. 

2). Fetch  

 Tinjauan pembangkitan gelombang di laut,  fetch dibatasi oleh bentuk daratan yang 

mengelilingi laut. Fetch adalah jarak dari daerah perairan terbuka untuk pembangkitan 
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gelombang tanpa adanya halangan daratan. Di daerah pembentukan gelombang, gelombang 

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

sudut terhadap arah angin. Gambar 2.36 menunjukkan cara untuk mendapatkan fetch efektif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.30 Hubungan antara kecepatan angin di laut (Uw) dan di darat (UL) 

 
Fetch efektif rerata efektif diberikan oleh persamaan berikut :  

Feff  =  






cos
cosix

 

dengan : 

Feff   :  fetch rerata efektif. 

xi      : panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi gelombang ke  

               ujung akhir fetch.    

α  : deviasi pada kedua sisi dari arah angin, dengan menggunakan pertambahan 6° sampai 

sudut sebesar 42° pada kedua sisi dari arah angin. 
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Gambar 2.31 Contoh perhitungan fetch efektif di daerah pantai Semarang. 

 
3). Peramalan Gelombang di Laut Dalam. 

       Berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembus angin dan fetch seperti yang telah 

dibicarakan di depan, dilakukan peramalan gelombang dengan menggunakan grafik pada 

Gambar 2.32. 

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

diketahui maka tinggi dan periode gelombang signifikan dapat dihitung.  

Contoh Perhitungan : 
 
 Prediksikan tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan oleh angin yang 

mempunyai tegangan angin UA 13,56 m/dt, dengan durasi 3 jam, yang melintasi 

panjang fetch efektif  75 km.  

Penyelesaian: 

1. Tegangan angin, UA = 13,56 m/detik. 

2. Dengan menggunakan grafik pada Gambar 2.32 untuk nilai UA = 13,56 m/dt, dan 

panjang fetch 75 km, diperoleh :  H = 1,83 m, dan T = 6,7 detik. 

3. Karena angin hanya bertiup selama 3 jam, dan dari Gambar 2.36 tampak bahwa 

sebelum mencapai fetch 75 km, angin sudah habis, sehingga perlu dihitung dengan 

UA dan lama angin bertiup, dan diperoleh: 
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H = 1,03 m 
T = 4,1 detik 

4. H = 1,03 m, dan T = 4,1 detik. Dari kedua hasil H dan T tersebut diambil nilai  yang 

kecil. Karena pembangkitan gelombang dibatasi oleh durasi angin bertiup, maka 

disebut duration limited wave.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.32 Grafik Peramalan Gelombang. 
 

2.4.2.11 Pemilihan Gelombang Rencana. 

   Bangunan pelabuhan/pantai harus direncanakan untuk mampu menahan gaya-gaya 

yang bekerja padanya. Hitungan stabilitas bangunan biasanya didasarkan pada kondisi 

ekstrim, dengan kondisi tersebut bangunan harus tetap aman. Biasanya kondisi yang 

diperhitungkan tersebut adalah termasuk gelombang dengan periode kejadian tertentu, 

misalnya gelombang dengan massa ulang 50 atau 100 tahunan. Penentuan gelombang rencana 

harus mempertimbangkan fungsi dan tipe bangunan, kepentingan bangunan, dan juga biaya 

pelaksanaan pekerjaan.  

   Tinggi gelombang yang diperoleh dari peramalan gelombang adalah tinggi 

gelombang signifikan Hs. Dengan menganggap tinggi gelombang mengikuti distribusi 

Rayleigh, Hs dapat digunakan untuk memperkiran tinggi gelombang dengan karakteristik 

yang lain, misalnya H10 = 1,28 Hs ; H5 = 1,37 Hs ; H1 = 1,68 Hs ; dan lain-lain. 

 Untuk menghitung gaya-gaya gelombang maksimum pada bangunan atau berat batu 

pelindung pemecah gelombang diperlukan pemilihan tinggi dan periode gelombang rencana 

yang dapat memprosentasekan spektrum gelombang selama kejadian ekstrem. Pemilihan 
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Gelombang akibat angin: berbentuk 
lingkaran datang dan pergi ke pantai 
tanpa menimbulkan banjir di daerah 
yang lebih tinggi. 

Gelombang Tsunami: mengalir sangat 
cepat ke daratan (pantai) berbentuk dinding 
air, semakin tinggi dindingair maka daya 
rusaknya menjadi semakin dahsyat. 

tinggi gelombang rencana tergantung pada kondisi lokasi bangunan, metode pelaksanaan, 

bahan bangunan yang digunakan dan data-data lain yang tersedia. 

 
2.4.2.12 Tsunami (Gelombang Pasang Akibat Gempa/Seismis, Di Dasar Laut). 

   Tsunami berasal dari kata Jepang “tsu”  pelabuhan/laut dan “nami” gelombang. 

Gelombang tsunami terbentuk oleh gerakan patahan, longsor, maupun aktivitas gunung api di 

bawah laut. Pasang dihasilkan oleh pengaruh ketidakseimbangan, extraterrestrial, gravitasi 

dari bulan, matahari dan planet.   

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tsunami adalah gelombang laut dahsyat 

(gelombang pasang) yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api dasar laut. 

Tsunami terjadi di perairan dalam laut lepas dan bergerak menuju ke perairan dangkal dekat 

pantai. Perubahan energi tsunami yang tergantung pada kecepatan gelombang dan tinggi 

gelombang adalah hampir konstan. Ketika tsunami mencapai pantai, tsunami dapat 

menimbulkan gelombang jatuh atau gelombang naik yang sangat cepat, yang merupakan 

rangkaian gelombang penghancur. Pada beberapa hal tsunami ini sangat berbahaya. Pada titik 

asalnya dapat mencapai ketinggian sebesar 30 m dan menghilang pada waktu 30 detik sampai 

3 menit saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.33 Proses Terjadinya Tsunami. 
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2.4.3 Fluktuasi Muka Air Laut  

Fluktuasi   muka air  laut yang disebabkan oleh proses alam diantaranya adalah: 

a.   Tsunami 

b.   Gelombang badai (storm surge} 

c.    Kenaikan muka air karena Gelombang (wave set up) 

d.    Kenaikan muka air karena angin (wind set up) 

e.    Pemanasan global 

f.     Pasang surut 

Di antara beberapa proses tersebut, Fluktuasi muka air karena tsunami dan badai tidak dapat 

diprediksi. 

2.4.3.1 Tsunami 

Tsunami adalah gelombang yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung 

api di laut. Gelombang yang terjadi bervariasi dari 0,5 meter sampai 30 meter dan periode 

dan beberapa menit sampai sekitar satu jam. Berbeda dengan gelombang (angin) yang 

hanya menggerakkan air laut bagian atas, pada tsunami seluruh kolom air dari permukaan 

sampai dasar bergerak dalam segala arah. Cepat rambat gelombang tsunami tergantung 

pada kedalaman laut. Semakin besar kedalaman semakin besar kecepatan rambamya. Di 

lokasi  pembentukan  tsunami  (daerah episentrum  gempa) tinggi gelombang tsunami 

diperkirakan antara 1,0 meter sampai 2,0 meter. Selama penjalaran dari tengah laut (pusat 

terbentuknya tsunami menuju pantai, tinggi gelombang menjadi semakin besar karena 

pengaruh  perubahan  kedalaman  laut.  Setelah sampai di pantai gelombang naik (run - 

up) ke daratan dengan kecepatan tinggi yang bisa menghancurkan kehidupan di daerah 

pantai. Kembalinya air laut setelah mencapai puncak gelombang (run - down) bisa 

menyeret segala   sesuatu   kembali   ke   laut.   Gelombang   tsunami   dapat 

menimbulkan  bencana  di  daerah  yang sangat jauh dari pusat terbentuknya. Sebagai 

contoh, gelombang tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau si Selat 

Sunda pada tahun 1883, pengaruhnya menjalar sampai ke pantai timur Afrika, Bencana 

yang ditimbulkan adalah 36.000 jiwa tewas, terutama di pantai Sumatera dan Jawa yang 

berbatasan dengan Selat Sunda. 

Najoan,   T.F.   (1995)  membagi  kepulauan   Indonesia  dalam empat   daerah   

(zona)   rawan   tsunami   seperti   ditunjukkan   dalam gambar 2.39. terlihat    bahwa 

daerah pantai yang rawan terhadap tsunanu (zona 1, 2 dan 3) dengan dengan daya hancur 

dan kecil sampai sangat besar cukup luas. 
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.  

Gambar 2.34. Daerah Rawan Tsunami Di Indonesia 

2.43.2 Kenaikkan moka air karena gelombang (wave set up) 

Gelombang yang datang dan laut menuju pantai menyebabkan fluktuasi muka air 

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

penumnan elevasi muka air rerata terhadap elevasi muka air diam (wave set down) di 

sekhar lokasi gelombang pecah. Kemudian dan titik dimana gelombang pecah permukaan 

air rerata miring ke atas ke arah pantai (wave set up). 

 
Gambar 2.35. Wave Set Up dan Wave Set Down 
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Wave set up di pantai dapat dihitung dengan menggunakan teori Longuet-Higgins 

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

Sb =    
dengan: 

Sb = set down di daerah gelombang pecah 

T = periode gelombang 

Ho = tinggi gelombang laut ekivalen 

db = kedalaman gelombang pecah 

g = percepatan gravitasi 

 

Wave up di pantai: 

Sw =  0.19  1 – 2.82   

2.4.3.3  Kenaikan muka air karena angin (wind set up) 

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

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

cukup kuat dan daerah pantai dangkal dan luas. Penentuan elevasi muka air rencana 

selama terjadinya badai adalah sangat kompleks yang melibatkan interaksiara  ""Sin dan  

air,  perbedaan  tekanan  atmosfer dan beberapa parameter   lainnya.   Perbedaan   

tekanan   atmosfer   selalu   berkaitan engan perubahan arah dan kecepatan angin; dan 

angin tersebut yang mcnycbabkan Huktuasi muka air laut. 

Gelombang    badai    biasanya    terjadi    dalam    waktu    yang bersamaan   dcngan    

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

badai dapat diketahui dengan mcmisahkan hasil pengukuran muka air laut selama terjadi 

badai dengan fluktuasi muka air laut karena pasang surut. 

Kenaikan clevasi muka air karena badai dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

 

Δh =   

 

Δh =   Fc   

Dengan: 

Δh =  kenaikan elevasi muka air karena badai (m) 

F =  panjang Fetch (m) 
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i =  kemiringan muka air 

c =  konstanta = 3,5 x 10-6 

v =  kecepatan angin (m/dt) 

g =  percepatan gravitasi (m/dt2) 

 

Di dalam memperhitungkan wind set - up di daerah pantai dianggap bahwa  laut  

dibatasi  oleh  sisi  (pantai) yang impermeable, 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. 

 

2.4.3.4  Pemanasan Global 

Peningkatan konsentrasi gas - gas rumah kaca di atmosfir menyebabkan   

kenaikkan   suhu   bumi   sehingga   mengakibatkan kenaikan muka air laut. Di dalam 

perencanaan bangunan pantai, kenaikan  muka air karena pemanasan global harus 

diperhitungkan karena memberikan perkiraan besamya kenaikan muka air laut dari tahun 

1990 sampai 2100    (Gambar    2.36.),    gambar    tersebut berdasarkan anggapan bahwa 

suhu bumi meningkat seperti yang terjadi saat ini. 

 
Gambar 2.36.Perkiraan Kenaikan Muka air Laut 

2.4.3.5  Pasang Surut 

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

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

bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi karena jaraknya 
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terhadap bumi jauh lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih 

besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. 

a) Tipe Pasang Surut. 

 Walaupun telah diketahui bahwa penyebab timbulnya pasang surut adalah gaya 

gravitasi, namun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi, memodifikasi dan 

mengontrol pasang surut. Secara umum faktor-faktor tersebut dibagi dalam dua kelompok; 

tidak tetap dan tetap (konstan). Faktor tidak tetap disebabkan oleh tekanan atmosfir dan 

angin. Sedangkan faktor konstan disebabkan oleh rotasi dan revolusi dari matahari-bumi, 

bulan-bumi, dan interaksi diantaranya. Doodson (1920) telah mengidentifikasi sebanyak 

390 faktor konstan yang disebut tidal constituents. 

 
Tabel 2.21 Tidal Constituents Utama. 

NO. Nama Constituent Simbol 
Periode 

(jam 
matahari) 

Perbandingan 
(relatif) 

1 Tengah  Harian (semi-diurnal)    
           Prinsip Lunar M2 12,42 100,0 
           Prinsip Solar S2 12,00 46,6 
           Lunar Monthly N2 12,66 19,2 
             Soli-Lunar Declinational K2 11,97 12,7 

2 Harian (Diurnal)  
   Soli-Lunar Diurnal K1 23,93 58,4 
   Principal Lunar Diurnal O1 25,82 41,5 
   Principal Solar Diurnal P1 24,07 19,4 
   Larger Lunar Eliptic Q1 26,90 8,0 

3 Periode Panjang (long Period)  
   Lunar Fortnightly M1 327,66 17,2 
   Lunar Monthly Mm 6610,30 9,1 
   Solar Semi-Annual Ssa 2.191,0 8,0 

(Sumber : Pond dan Pikard. 1981) 

Tipe pasang surut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk dasar berdasarkan pada nilai 

Formzahl, F yang diperoleh dari persamaan : 

 
22

11

S
F




  

di mana : 

 F   = Nilai Formzahl 

 K1 dan O1 = Konstanta pasang surut harian utama 

 M2 dan S2 = Konstanta pasang surut ganda utama 

Berdasarkan nilai Formzahl, F tersebut maka pasang surut dapat dibedakan menjadi : 

1. Pasang Surut Harian Ganda (semi diurnal tide) : F ≤ 0,25 
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Dalam satu hari pasang surut (24 jam 52 menit) terjadi dua kali air pasang (air 

tinggi) dan dua kali air surut (air rendah) dengan tinggi yang hampir sama dan pasang 

surut terjadi secara berurutan dan teratur. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 

24 menit. Pasang surut jenis ini terdapat di Selat Malaka sampai Laut Andaman. 

2. Pasang surut campuran condong ke harian ganda (mixed tide prevailing semi diurnal) : 

0,25 < F ≤ 0,50 

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

periodenya berbeda. Pasang surut jenis ini terjadi di perairan Indonesia Timur. 

3. Pasang surut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing diurnal) : 0,50 

< F ≤ 3,00 

Dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut, tetapi kadang-

kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi 

dan periode yang sangat berbeda. Pasang surut jenis ini terjadi di Selat Kalimantan dan 

Pantai Utara Jawa Barat. 

4. Pasang surut harian tunggal (diurnal tide) : F > 3,00  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Tipe Pasang Surut. 

b) Beberapa Definisi Muka Air Laut. 

Akibat adanya pasang surut, maka permukaan air laut selalu berubah setiap saat 

seirama dengan pergerakan pasang surut. Oleh karena itu diperlukan suatu elevasi 
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Air tinggi tertinggi pada pasang surut  besar (HHWL) 

Air rendah terendah pada pasang surut besar (LLWL) 

Air tinggi tertinggi rata-rata (MHHWL) 

Air rendah terendah rata-rata (MLLWL) 

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

Elevasi datum 
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permukaan laut tertentu yang dapat dipergunakan sebagai referensi dalam merecanakan 

pelabuhan. Sampai saat ini ada berbagai macam permukaan laut yang dapat dipakai 

sebagai referensi, yaitu diantaranya : 

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

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

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

pada pasang surut purnama atau bulan mati (spring tides) 

 MHWL : Mean High Water Level, tinggi rata-rata dari air tinggi selama periode 18,6 

tahun. 

 MLWL : Mean Low Water Level, tinggi rata-rata dari air rendah selama periode 18,6 

tahun. 

 MSL : Mean Sea Level, tinggi rata-rata dari muka air laut pada setiap pasang surut 

selama periode 18,6 tahun, biasanya ditentukan dari pembacaan jam-jaman. 

 HWL : High Water Level (high tide), elevasi maksimum yang dicapai oleh tiap air 

pasang.   

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

bulan mati (ring tide).  

 LWL  : Low Water Level (low tide), elevasi minimum yang dicapai oleh tiap air surut. 

 LLWL : Lowest Low Water Level, air terendah pada saat pasang surut purnama atau 
bulan mati (ring tide).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.38 Macam permukaan air laut yang digunakan sebagai titik  referensi 
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c) Pengamatan Pasang Surut.  

  Untuk mendapatkan data pasang surut yang berulang untuk penentuan elevasi muka air 

laut diperlukan rekanan data yang menerus sepanjang 19 tahun. Hal itu dalam perencanaan 

bangunan pantai (yang belum terpasang alat pengukur pasang surut) sulit dilakukan, 

karena keterbatasan waktu. Dalam hal ini elevasi muka air laut (MHWL, MLWL, MSL) 

ditentukan berdasarkan pengukuran pasang surut selama 15 hari. Pengukuran dilakukan 

dengan sistem topografi lokal di lokasi pekerjaan.  

 Dengan pengamatan selama 15 hari tersebut tercakup suatu siklus pasang surut yang 

meliputi pasang surut purnama (spring tides) dan pasang surut perbani (neap tides). 

Pengamatan lebih lama (30 hari atau lebih) akan memberikan data yang lebih lengkap.  

Selain untuk menentukan elevasi muka air laut, pengamatan pasang surut juga 

bertujuan untuk : 

 Memberikan data untuk peramalan pasang surut dan arus serta mempublikasikannya dalam 

tabel tahunan untuk pasang surut dan arus. 

 Menyelidiki perubahan kedudukan air laut dan gerakan kerak bumi. 

 Menyediakan informasi yang menyangkut keadaan pasang surut untuk proyek teknik. 

 Memberikan data yang tepat untuk studi muara sungai. 

Pengamatan pasang surut atau muka air laut pada umumnya dapat dilakukan 

dengan alat manual (tide staff), pengamatan langsung untuk jangka pendek; atau secara 

otomatis (automatic water level recorder), floating gauge, pressure tide gauge. 

Pengamatan secara manual dilakukan pembacaan dengan interval satu jam selama 24 

jam/hari. 

1. Tide staff (alat manual) 

Jenis tide gauge yang paling sederhana adalah palm staff atau board dengan nama 

umum rambu pasut, yang memiliki ketebalan antara 2,5 – 5 cm dengan lebar 10 – 15 cm 

dengan pembagian skala sistem meter. Panjang rambu pasut harus meliputi muka pasut 

terendah sampai muka tertinggi di daerah tersebut. Skala nol rambu harus terletak di 

bawah permukaan air laut pada saat air terendah dan bacaan skala masih dapat dibaca pada 

saat air tinggi.   

Untuk mendapatkan data pengamatan terbaik, pemasangan palm staff perlu 

memperhatikan pedoman pemasangan alat pasang surut berikut : 

o  Terletak didaerah terbuka, tetapi terlindung dari hempasan gelombang. 

o  Kecepatan arus tidak melebihi 0,25m/detik. 
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o  Proses pendangkalan di dekat lokasi harus dihindari. 

o  Tidak terletak di daerah akresi maupun erosi. 

o  Pada sisi dermaga yang tidak dilewati kapal. 

o  Kedalaman air di lokasi harus menjangkau LLWL. 

o  Diikatkan ke titik tetap yang sudah mempunyai ketinggian MSL. 

o  Tidak dipengaruhi aliran sungai yang dapat merubah densitas air pada  

 siklus pasang surut. 

o  Tidak terletak di muara sungai. 

o  Lokasi tidak dipengaruhi oleh pantulan gelombang oleh adanya struktur  bangunan pantai. 

 

 
Gambar 2.39 Pemasangan Rambu Pasang Surut Harus Mencakup LLWL Sampai 

HHWL. 

2.   Floating tide gauge 

Prinsip kerja alat ini berdasarkan gerakan naik dan turunnya permukaan air laut yang 

dapat diketahui melalui pelampung yang dihubungkan dengan alat pencatat (recording unit). 

Alat ini harus dipasang pada lokasi yang pengaruh gerakan air laut tidak begitu besar 

sehingga pelampung dapat bergerak vertikal dengan bebas. 

3.        Pressure tide gauge 

   Prinsip kerja alat ini hampir sama dengan floating tide gauge, namun perubahan 

naik turunnya permukaan air laut direkam melalui perubahan tekanan pada dasar laut yang 

dihubungkan dengan alat pencatat (recording unit). 

 

d) Kurva Pasang Surut.  

 Gambar 2.44 menunjukkan contoh hasil pencatatan muka air laut sebagai fungsi 

waktu (kurva pasang surut). 

Muka air tertinggi (HHWL) 

Rambu Pasut Laut dangkal 

Muka air terendah (LLWL) 
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 Tinggi pasang surut adalah jarak vertikal antara air tertinggi (puncak air pasang) dan 

air terendah (lembah air surut) yang berturutan. Periode pasang surut adalah waktu yang 

diperlukan dari posisi muka air pada muka air rerata ke posisi yang sama berikutnya. 

Periode pasang surut bisa 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit, yang tergantung pada tipe 

pasang surut. Periode pada saat muka air naik disebut pasang, sedang pada saat muka air 

turun disebut surut. Variasi muka air menimbulkan arus yang disebut dengan arus pasang 

surut, yang mengangkut massa air dalam jumlah sangat besar. Arus pasang terjadi pada 

waktu periode pasang dan arus surut terjadi pada periode air surut. Titik balik (slack) adalah 

saat di mana arus berbalik antara arus pasang dan arus surut. Titik balik ini bisa terjadi pada 

saat muka air tertinggi dan muka air terendah. Pada saat tersebut kecepatan arus adalah nol. 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber: Stasiun Meteorologi Maritim Klas II,Semarang)  
 

Gambar 2.40 Kurva Pasang Surut Bulan Januari 2000 dan Beberapa Elevasi Muka Air 

di Derah Pantai Semarang 

e) Elevasi Muka Air Rencana 

Elevasi muka air laut merupakan parameter yang sangat penting didalam 

merencanakan bangunan pantai. Elevasi tersebut merupakan penjumlahan dari beberapa 

parameter seperti: pasang surut, wave setup, wind setup, dan kenaikan muka air karena 

perubahan suhu global. Pasang surut merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan muka air rencana. Penetapannya berdasarkan WHWL atau HHWL tergantung 

pada kepentingan bangunan yang direncanakan. 
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2.4.4   Arus 

Gelombang yang menjalar menuju pantai membawa massa air dan momentum  dalam  

arah  penjalaran gelombang. Transpor massa dan momentum tersebut menimbulkan arus di 

dekat pantai. Di beberapa daerah   yang   dilintasinya,    perilaku   gelombang   dan   arus   

yang ditimbulkannya bcrbeda. Daerah yang dilintasi gelombang tersebut adalah offshore zone, 

surfzone, dan swash zone. Di daerah lepas pantai (ofTshore zone), yaitu daerah yang 

terbentang dari lokasi gelombang pecah kc arah laut, gelombang menimbulkan gerak orbit 

partikel air. Orbit lintasan partikcl tidak tertutup sehingga menimbulkan transpor massa air. 

Transpor massa tersebut dapat disertai dengan terangkutnya sedimen dasar dalam menuju 

pantai (onshore) dan meninggalkan pantai (offshore). Di surf zone, yaitu daerah antara 

gelombang pecah dan garis pantai, ditandai dengan gelombang pecah dan penjalaran 

gelombang setelah pecah ke arah pantai. Gelombang pecah menimbulkan arus dan turbulensi 

yang sangat besar yang dapat menggerakkan sedimen dasar. Setelah pecah, gelombang 

melintasi surf zone menuju pantai. Di daerah ini  kecepatan  partikel  air hanya bergerak 

dalam  arah penjalaran gelombang. Di swash zone, gelombang yang sampai di garis pantai 

mcnyebabkan massa air bergerak ke atas dan kemudian turun kembali pada permukaan pantai. 

Gerak massa air tersebut disertai dengan terangkutnya sedimen. 

 

Diantara ketiga daerah tersebut karakteristik gelombang di surf zone dan swash zone 

adalah yang paling penting didalam analisis proses pantai. Arus yang terjadi di daerah 

tersebut sangat tergantung pada arah datangnya gelombang. 

 
 

Gambar 2.41. Definisi Daerah Yang Dilalui Gelombang 
 

Apabila garis puncak gelombang sejajar dengan garis pantai, maka akan terjadi arus 

dominan di pantai berupa sirkulasi sel dengan rip current yang menuju ke laut (gambar 
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2.42.a). Kejadian ekstrim lainnya terjadi apabila gelombang pecah dengan membentuk sudut 

terhadap garis pantai (αb>5°), yang akan menimbulkan arus sejajar pantai di sepanjang pantai 

(gambar 2.42.c), sedang yang terjadi adalah kombinasi dari kedua kondisi tersebut (gambar 

2.42.b). 

 
a. Sirkulasi sel (άb ~ 00) 

 
b. Sirkulasi Umum (άb kecil) 

 
c. Gelombang dating membentuk sudut (άb besar) 

 

Gambar 2.42. Arus Di Dekat Pantai 
 

Arus sepanjang pantai (longshore current) dapat juga ditimbulkan oleh gelombang 

yang pecah dengan membentuk sudut terhadap garis pantai. Arus ini terjadi di daerah antara 

gelombang pecah dan garis pantai. 

Arus sepanjang pantai yang ditimbulkan oleh gelombang pecah dengan membentuk 

sudut terhadap garis pantai, seperti terlihat dalam gambar 2.42.C. dibangkitkan oleh 

momentum yang dibawa oleh gelombang. Longuet - Higgins menurunkan rumus untuk 

menghitung arus sepanjang pantai berikut ini: 

 

V= 1.17 (g.Hb)l/2sin ab cos ab ( 2.91 )  

Dengan : 

V     = kecepatan arus di sepanjang pantai 
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 g      = percepatan gravitasi  

Hb    = tinggi gelombang pecah 

ab      = sudut datangnya gelombang pecah 

 

Distribusi kecepatan arus di sepanjang pantai mempunyai bentuk seperti ditujukan 

dalam gambar 2.42.C. Di garis pantai kecepatan adalah nol,    kemudian    bertambah   dengan   

jarak   garis   pantai,   mencapai maksimum di sekitar titik tengah, surf zone dan berkurang 

dengan cepat di luar daerah gelombang pecah. 

 

2.4.5  Sedimentasi 

 Sedimentasi adalah pecahan batuan, mineral atau mineral organic yang 

ditransportasikan dari berbagai sumber dan didepositkan oleh udara, es, air dan angin. 

Sedimen pantai bias berasal dari erosi garis pantai itu sendiri, dari daratan yang dibawa oleh 

sungai, dan dari laut dalam yang terbawa arus ke daerah pantai. 

2.4.5.1 Transport sedimen pantai 

Proses dinamis pantai sangat dipengaruhi oleh littoral transport, yang 

didefinisikan sebagai gerak sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh gelombang 

dan arus yang dibangkitkannya. Transport sedimen ( littoral transport) pantai dapat 

diklasifikasikan menjadi transport menuju dan meninggalkan pantai ( onshore-

offshose transport) dan transport sepanjang pantai (longshore transport). 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus-rumus yang bias dipakai untuk peramalan laju transport sedimen sejajar pantai 

ditunjukkan pada persamaan berikut: 

Qs  = KPI
n 

PI  =  Hb
2 Cb sin αb cos αb 

Dimana :  

Qs :  angkutan sedimen sepanjang pantai (m3/hari) 
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PI : komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai pada saat pecah 

(Nm/d/m) 

ρ : rapat masa air laut (kg/ m3) 

Hb : tinggi gelombang pecah (m) 

Cb : cepat rambat gelombang pecah (m/d) =  

αb : sudut datang gelombang pecah 

K, n : konstanta 

 Rumus-rumus lainnya yang dapat digunakan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.21 Rumus Transport Sedimen Sepanjang Pantai 

No. Nama Rumus 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

 

9 

 

10 

11 

 

Caldwell 

Savage 

Ijima, Sato, Aono, Ishii 

Ichikawa, Achiani, Tomita, Murobuse 

 

Manohar 

 

Ijima, Sato 

Tanaka 

Komar, Inman 

 

 

Komar, Inman 

 

Das 

CERC 

Qs=1.200 PI
0.8 

Qs=1.219 PI
 

Qs=1.130 PI
0.54 

Qs=1.130 PI
0.8 

 

Qs=5.57 D0.59 (  ) -0.41 PI
0.91 

 

Qs=0.060 PI
 

Qs=0.120 PI 

Qs=0.778 PI 

 

Qs=0.283  

 

Qs=0.325 PI
 

Qs=0.401 PI
 

 

Qs(m3/hari) PI( ton m/hari/m)  

( Sumber : Bambang Triatmodjo, Teknik Pantai, hal 188) 

 

2.4.5.2 Imbangan sedimen pantai 

Analisis imbangan sedimen pantai digunakan untuk mengevaluasi sedimen 

yang masuk dan keluar dari suatu pantai yang ditinjau. Analisis imbangan sedimen 
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pantai ddidasarkan pada hokum kontinuitas atau kekekalan massa sedimen. Dengan 

analisis ini dapat diperkirakan daerah pantai yang mengalami erosi atau akresi 

(sedimentasi). Pendekatan yang dilakukan mengevaluasi berbagai macam sedimen 

yang masuk dan keluar dan 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 nilai 

imbangannya nol maka pantai didalam kondisi stabil, jika nilainya positif pantai 

mengalami akresi dan sebaliknya untuk nilai imbangan negative pantai mengalami 

erosi. 

Sedimen yang masuk di daerah pantai yang ditinjau meliputi suplai sedimen 

dari sungai, material yang berasl 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. Gambar 2.43 

menunjukkan beberapa macam sedimen yang diperhitungkan dalam imbangan 

sedimen pantai pada suatu pantai. Dengan menghitung volume dari masing-masing 

sedimen tersebut dapat diketahui kondisi pantai yang ditinjau. 

Dalam prakteknya, sangat sulit untuk menghitung semua besaran besaran 

tersebut. Untuk itu analisis imbangan sedimen pantai dapat dilakukan dengan 

pengamatan (pemantauan) terhadap laju erosi atau akresi selama beberapa waktu 

(tahun). Dari data tersebut dapat diketahui imbangan sedimen pantai di masa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.43. Imbangan Sedimen Pantai 

Model perubahan garis pantai didasarkan pada perasaan kontinuitas sedimen. 

Untuk itu pantai dibagi menjadi sejumlah sel (ruas). Pada tiap sel ditinaju angkutan 

sedimen yang masuk dan keluar. Sesuai dengan hokum kekekalan massa, jumlah laju 
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aliran massa netto didalam sel adalah sama dengan laju perubahan massa dalam tiap 

satuan waktu. Laju aliran massa sedimen netto di dalam sel adalah: 

Mn= ρs(Qm-Qk) = ρs(Qk-Qm)=- ρs∆Q      (2.106) 

 Laju perubahan massa dalam setiap satuan waktu adalah: 

Mt=          (2.107) 

  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 

         

 (2.96) 

Dengan 

y : jarak antara garis pantai dan garis referensi 

Q : transpor sedimen sepanjang pantai 

t : waktu 

x : absis searah panjang pantai 

d : kedalaman air yang tergantung pada profil pantai 

 

2.4.6 Muara Sungai 

2.4.6.1 Morfologi muara sungai 

Muara sungai dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yang tergantung pada 

factor dominan yang mempengaruhinya. Ketiga factor dominan tersebut adalah 

gelombang, debit sungai, dan pasang surut. 

a) Muara yang didominasi Gelombang Laut 

Gelombang besar yang terjadi pada pantai berpasir dapat menimbulkan 

angkutan (transport) sedimen (pasir), baik dalam arah tegak lurus maupun 

sejajar/sepanjang pantai. Dari kedua jenis transport tersebut, transport 

sedimen sepanjang pantai adalah yang paling dominan. Angkutan sedimen 

tersebut dapat bergerak masuk ke muara sungai dank arena di daerah 

tersebut kondisi gelombang sudah tenang maka sedimen akan mengendap. 

Banyaknya endapan tergantung pada gelombang dan ketersediaaan sedimen 

(pasir) di garis pantai. Semakin besar gelombang semakin besar angkutan 

sedimen dan semakin banyak sedimen yang mengendap di muara. 
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Apabila debit sungai kecil kecepatan arus tidak mampu mengerosi 

(menggelontor) endapan tersebut sehingga muara sungai dapat benar-benar 

tertutup oleh sedimen. Kondisi semacam ini banyak terjadi pada sungai-

sungai di pantai selatan Jawa Tengah dan beberapa sungai kecil di pantai 

utara Jawa. 

      
Gambar 2.44. Pola Sedimen muara Sungai yang Didominasi 

Gelombang 

b) Muara yang Didominasi Debit Sungai 

Muara ini terjadi pada sungai dengan debit sepanjang tahun cukup 

besar yang bermuara dilaut dengan gelombang relative kecil. Sungai 

tersebut membawa angkutan sedimen dari hulu cukup besar. Sedimen 

yang sampai di muara sungai merupakan suspense dengan diameter 

partikel sangat kecil, yaitu dalam beberapa micron. Pada waktu air 

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

Selama periode sekitar titik balik dimana kecepatan aliran kecil, 

sebagian suspense mengendap. Saat berikutnya dimana air mulai 

pasang, kecepatan aliran bertambah besar dan sebagian suspense dari 

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

Selama periode dari titik balik ke air pasang maupun air surut 

kecepatan aliran bertambah sampai mencapai maksimum dan kemudian 

berkurang lagi. Di alur sungai, terutama pada waktu air surut kecepatan 

aliran besar, sehingga sebagian sedimen yang telah diendapkan terurai 

kembali. Tetapi di depan muara dimana aliran telah menyebar, 

kecepatan aliran kecil sehingga tidak mampu mengerosi semua 
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sedimen yang telah diendapkan. Dengan demikian dalam satu siklus 

pasang surut jumlah sedimen yang mengendap lebih banyak daripada 

yang tererosi, sehingga terjadi pengen dapan didepan mulut sungai. 

Proses tersebut menjadi terus-menerus sehingga muara sungai akan 

maju kea rah laut membentuk delta. 

 
Gambar 2.45. Pola Sedimentasi Muara yang Didominasi Debit sungai 

c) Muara Sungai yang DIdominasi Pasang Surut 

Apabila tinggi pasang surut cukup besar, volume air pasang yang 

masuk ke sungai sangat besar. Air tersebut akan berakumulasi dengan 

air dari hul sungai. Pada waktu air surut, volume air yang sangat besar 

tersebut yang tergantung pada tipe pasang surut. Dengan demikian 

kecepatan arus selama air surut tersebut besar, yang cukup potensial 

untuk membentuk muara sungai. 

 
Gambar 2.46. Pola Sedimentasi yang Didominasi Pasang Surut 
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2.4.6.2 Salinitas 

Sirkulasi aliran di estuari dipengaruhi oleh sifat-sifat morfologi estuary, 

pasang surut dan debit aliran dari hulu (debit sungai). Sirkulasi aliran tersebut 

meliputi penjalaran gelombang pasang surut, percampuran (mixing) antara air 

tawar dan air asin, gerak sedimen, polutan (biologis, kimiawi, dan fisis), dan 

sebagainya. 

Penjalaran gelombang pasang surut dari laut menuju estuari adalah 

berlawanan arah dengan debit sungai yang mengalir menuju laut. Karena adanya 

perbedaan rapat massa antara air asin dan air tawar, maka akan terjadi 

percampuran diantara keduanya. Tingkat percampuran tergantung pada geometri 

estuary, pasang surut, debit sungai, perbedaan rapat massa antara lain air tawar 

dan air asin, angin dan efek Coriolis. Efek Coriolis terjadi karena adanya 

pengaruh perputaran bumi. Pada saat air pasang, salinitas di mulut sungai praktis 

sama dengan salinitas air laut. Salinitas tersebut berkurang dengan jarak dari 

muara. Pada waktu air surut, salinitas akan terdorong kearah laut. Selain variasi 

sepanjang estuary, salinitas juga berubah dalam arah vertical, yang berkurang 

dengan jarak dari dasar ke permukaan air. Berikut ini diberikan klasifikasi estuary 

menurut struktur salinitasnya: 

1) Estuary Sudut Asin 

Estuari jenis ini berkembang pada sungai yang bermuara ke laut yang pasang 

surutnya sangat rendah dan/atau debit sungai sangat kuat. Air tawar dari 

sungai yang mempunyai rapat massa lebih kecil mengalir dari atas air laut 

yang mempunyai rapat masa lebih besar. Karena arus pasang surut lemah, air 

asin yang menyusup ke darat melalui dasar sungai yang dapat dianggap 

stasioner membentuk sudut asin. Antara air asin dan air tawar terjadi gradient 

rapat massa dan keasinan yang sangat tajam dan membentuk holoklin yang 

stabil dan dua jenis massa air tidak mudah tercampur. 

 
Gambar 2.47. Estuari Sudut Asin 
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2) Estuary Tercampur Sebagian 

Estuary tercampur sebagian berkembang pada sungai yang bermuara pada 

laut dengan pasang surut moderat. Arus pasang surut cukup berpengaruh, 

dan seluruh massa air bergerak naik dan turun estuary mengikuti naik dan 

turunnya air pasang surut. Akibatnya, geseran arus pada pertemuan air 

asin/air tawar, geseran pada dasar estuary menimbulkan tegangan geser, 

dan menimbulkan turbulasi. Turbulasi ini menyebabkan percampuran air 

tawar/air asin pada kolom air lebih efektif dibandingkan dengan akibat 

gelombang yang terjadi pada pertemuan air asin/tawar. Sehingga terjadi 

percampuran air asin kea rah atas dan air tawar ke arahbawah. 

 
Gambar 2.48. Estuari Tercampur Sebagian 

3) Estuary Tercampur Sempurna 

Pada estuary yang lebar dan dangkal, dimana pasang surutnya tinggi, dan 

arus pasang surut lebih kuat dibandingkan dengan aliran sungai, kolom air 

menjadi tercampur secara keseluruhan, maka berkembang estuary 

tercampur sempurna. Dalam estuary jenis ini hamper tidak terjadi variasi 

salinitas kea rah vertical. 

 
Gambar 2.49.  Estuari Tercampur Sempurna 
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2.5 Aspek Penanganan Sungai 

2.5.1 Jenis Penanganan sungai  

Pekerjaan sipil memiliki beragam jenis pekerjaan. Salah satu kegiatannya 

adalah yang berhubungan dengan bidang persungaian yaitu pengendalian sungai untuk 

pencegahan daya rusak air. Sungai harus diatur dan diperbaiki dengan sedemikian 

rupa, sehingga dapat diadakan pencegahan terhadap bahaya banjir serta mengusahakan 

agar alur sungai senantiasa dalam kondisi stabil. 

Dalam upaya menciptakan stabilitas sungai agar mencapai suatu keseimbangan 

dan tidak akan terdapat perubahan-prubahan penting dalam arah aliran, sedimen, 

degradasi, dan sebagainya maka diperlukan adanya pengendali sungai yang 

diantaranya adalah: 

a. Tanggul 

b. Lapisan pelindung tebing 

c. Dinding kendali 

d. Tanggul tangkis (Groyne) 

e. Pembuatan sudetan (short-cut) 

f. Normalisasi alur sungai 

 

2.5.2 Pembangunan tanggul (levee) 

Tanggul di sepanjang pantai adalah salah satu bangunan yang paling utama dan 

paling penting dalam usaha melindungi kehidupan dan harta masyarakat terhadap 

genangan-genangan yang disebabkan oleh banjir dan badai (gelombang pasang). 

Tanggul dibangun terutama dengan konstruksi urugan tanah, karena tanggul 

merupakan bangunan menerus yang sangat panjang serta membutuhkan bahan urugan 

yang volumenya sangat besar. Kecuali tanah, kiranya amatlah sukar untuk 

memperoleh bahan urugan untuk pembangunan tanggul dan bahan tanah dapat 

diperoleh dari hasil galian kanan-kiri trase rencana tanggul atau bahkan dapat 

diperoleh dari hasil pekerjaan normalisasi sungai, berupa galian pelebaran alur sungai, 

yang biasanya dilakukan bersamaan dengan pembuatan tanggul. 

 

2.5.3 Lapisan pelindung tebing 

Perkuatan lereng adalah bangunan yang ditempatkan pada permukaan lereng 

guna melindungi suatu tebing alur sungai atau permukaan lereng tanggul dan secara 
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keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas alur sungai atau tubuh tanggul yang 

dilindunginya. 

Berdasarkan lokasi, perkuatan lereng dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 

perkuatan lereng tanggul (levee revetment), perkuatan tebing sungai (low water 

revetment) dan perkuatan lereng menerus (high water revetment). 

a. Perkuatan lereng tanggul. 

Dibangun pada permukaan lereng tanggul guna melindunginya terhadap gerusan 

arus sungai dan konstruksi yang kuat perlu dibuat pada tanggul-tanggul yang 

sangat dekat dengan tebing alur sungai atau apabila diperkirakan terjadi pukulan 

air (water hammer). 

 

b. Perkuatan tebing sungai. 

Perkuatan semacam ini diadakan pada tebing alur sungi guna melindungi tebing 

dari gerusan arus sungai dan mencegah proses meander pada alur sungai. Selain 

itu harus diadakan pengamanan-pengamanan terhadap kemungkinan kerusakan 

semacam ini, karena di saat terjadinya banjir bangunan tersebut akan tenggelam 

seluruhnya. 

c.     Perkoatan Lereng Menerus. 

Perkuatan lereng menerus dibangun pada lereng tanggul dan tebing sungai secara 

terus - menerus (pada bangunan yang tidak ada bantarannya). 

 

2.5.4 Dinding Kendali (Retraining Wall) 

Dinding kendali / pengarah ini biasanya digunakan untuk pengarah aliran, 

pembetulan belokan - belokan sungai dan penyempitan alur sungai. Dinding kendali 

ini sering dibangun bersama - sama dengan tanggul tangkis terutama pada belokan - 

belokan tajam. Dinding kendali juga digunakan untuk melindungi konstruksi 

jembatan, bendung dan sebagainya. 

 

2.5.5  Tanggul Tangkis / Krib (Groyne) 

Krib adalah bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai ke arah tengah 

guna mengatur arus sungai, dan tujuan utamanya adalah sebagai berikut: 

1. Mengatur arah arus sungai. 

2. Mengurangi kecepatan arus sungai sepanjang tebing sungai, mempercepat  
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 sedimentasi, dan menjamin keamanan tanggul / tebing terhadap gerusan. 

3. Mempertahankan lebar dan kedalaman air pada alur sungai. 

  4. Mengkonsentrasikan arus sungai dan memudahkan penyadapan. Secara garis besar  

      terdapat 4 tipe konstruksi krib yaitu: 

 

1.  Krib Permeabel 

Pada tipe permeabel air dapat mengalir melalui krib. Krib permeabel 

tersebut melindungi tebing terhadap gerusan arus sungai dengan cara 

meredam energi yang terkandung dalam aliran sepanjang tebing sungai dan 

bersamaan dengan itu mengendapkan sedimen yang terkandung dalam 

aliran tersebut. Krib permeabel terbagi dalam beberapa jenis lagi antara lain: 

jenis tiang pancang, jenis rangka piramid, dan jenis rangka kotak. 

 

2.  Krib Impcrmcabel 

Krib tipe impermeabel disebut pula krib padat, air sungai tidak dapat 

mengalir melalui  tubuh  krib.  Krib tipe ini dipergunakan  untuk 

membelokan arah arus sungai dan karenanya sering terjadi gerusan yang 

cukup dalam di depan ujung krib tersebut atau bagian di sebelah hilimya. 

Krib impermeabel dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu jenis yang 

terbenam dan jenis tidak terbenam. Dan segi konstruksinya terdapat 

beberapa jenis krib impermeabel antara lain bronjong kawat, matras ,dan 

pasangan batu. 

 

 

3.  Krib Semi Permeabel 

Krib  semi  permeabel   ini  berfungsi  ganda  yaitu  sebagai  krib permeabel 

dan krib padat. Biasanya bagian yang padat terletak di sebelah bawah dan 

berfungsi sebagai pondasi, sedang bagian atasnya merupakan konstruksi 

yang permeabel disesuaikan dengan fungsi dan kondisi setempat. Tujuan 

dari krib semi permeabel adalah agar dapat diperoleh efek positif dari kedua 

tipe krib di atas, yaitu di satu pihak lebih meningkatkan kemampuan 

pengaturan arus sungai dan dipihak   lain    meningkatkan    stabilitas   krib   
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tersebut   dengan penempatan sedemikian rupa, sehingga dapat dibatasi 

bahkan dapat mencegah gerusan yang terlalu dalam. 

 

4.  Krib -Krib Silang dan Memanjang 

Krib yang formasinya tegak lurus atau hampir tegak lurus arah arus sungai 

dapat merintangi arus tersebut dan dinamakan krib melintang (transversal 

dyke), sedang krib yang formasinya hampir sejajar arah arus sungai disebut 

krib memanjang (longitudinal dyke). Biasanya gerusan dasar sungai secara 

intensif terjadi di depan ujung krib melintang. Oleh karena itu perlu 

diadakan pelindung berupa krib memanjang di ujung depan krib - krib 

melintang tersebut. 

 

2.5.6  Pcmbuatan sudetan (cut-off) 

Aliran yang meandering yang terlalu tajam hanya dapat diatur dengan 

pcmbuatan sudetan. Sudetan akan mcngakibatkan perubahan yang drastis pada regime 

sungai itu. Jadi pembuatan sudetan harus dilakukan secara bertahap. 

Cara yang biasa dilakukan ialah pertama - tama digali sudetan yang akan 

mengalirkan ± 10% debit pada pemulaan. Kemudian diperbesar sehingga dapat 

mengalirkan ± 40-50% debit. 

Peningkatan dimensi sudetan selalu dibantu oleh aliran itu sendiri, terutama 

oleh debit banjir. Arah sudetan harus cocok dengan arah aliran baik aliran yangh 

masuk maupun yang kcluar sudetan. 

 

2.5.7  Normalisasi alur sungai 

Pada alur sungai yang memiliki kemiringan dasar kecil akan cenderung terjadi 

sedimentasi. Akibat adanya sedimen ini maka alur sungai akan menjadi sempit dan 

dangkal schingga mengganggu aliran air dan akan terjadi kenaikan muka air banjir. 

Pengerukan alur sungai dapat pula dilaksanakan pada tikungan yang telah 

mengalami sedimentasi sehingga pola air berubah dan cenderung merusak tebing 

sungai pada tikungan luar. Dalam hal ini pengerukan sedimen ditujukan untuk 

mengembalikan alur dan pola aliran yang lebih baik kembali seperti semula. 
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2.6 Aspek Penanganan Pantai 

2.6.1 Kriteria Perencanaan 

Bangunan pantai digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan 

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

melindungi pantai, yaitu : 

1. Memperkual/melindungi   pantai   agar  mampu   menahan   serangan 

gelombang. 

2. Mengubah laju transport sedimen sepanjang pantai. 

3. Mengurangi energi glombang yang sampai ke pantai. 

4. Reklamasi dcngan menambah suplai sedimen ke pantai atau dengan cara lain. 

Sesuai dengan fungsinya, bangunan pantai dapat dikasifikasikan dalam tiga 

kelompok, yaitu : 

1. Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai. 

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

pantai. 

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

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 hams mampu menahan 

serangan gelombang. Sedang yang termasuk dalam tipe kedua adalah bangunan yang 

terbuat dari pasangan batu, kaison beton, tumpukan buis beton, dinding turap baja atau 

beton dan sebagainya. 

 
Gambar 2.50. Bangunan Pantai Sisi Miring 
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Gambar 2.51. Bangunan Pantai Sisi Tegak 

Tipe   bangunan   yang   digunakan   biasanya   ditentukan   oleh ketersediaan 

material di dekat lokasi pekeriaan, kondisi dasar laut, kedalaman air, dan ketersediaan 

peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan. Faktor   terpenting   lainnya   adalah   

karakteristik   dasar   laut   yang mendukung bangunan tersebut di bawah pengaruh 

gelombang. 

2.6.2   TembokLaut 

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 dan 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 

dipergunakan antara lain pasangan batu dan beton. 

 
Gambar 2.52 Sketsa Konstruksi Tembok Laut 

2.6.3  Revetment 

Revetmen merupakan konstruksi yang tidak masif. Fungsinya antara lain 

melindungi langsung pantai bagian darat di belakang struktur. 

Bahan konstruksi yang lazim dipergunakan antara lain susunan batu kosong, blok-

blok beton, plat beton, pasangan batu dan beton. Susunan batu kosong atau blok-blok 

beton dengan kemtringan tertentu disebut konstruksi tipe rubble mound lapisan 

pelindung luar disebut armor. 
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Nama lain untuk pelindung tebing dari susunan armor dari batu batu kosong 

campuran adalah rip-rap. Antara pantai yang dilindungi dan revetmen harus ada 

lapisan filter yang berfungsi mencegah hanyutnya material pantai yang halus. 

 
Gambar 2.53 Tampak Atas Konstruksi Revetment 

 
Gambar 2.54  Konstruksi Revetment 

2.6.4.   Krib tegak lurus pantai (Groin) 

Krib tegak lurus pantai atau groin adalah konstruksi pengaman pantai terhadap 

erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai 

(longshore sanddrift). Krib tegak lurus pantai berfungsi menahan atau mengurangi 

besarnya angkutan pasir sejajar pantai.  Oleh  karena itu maka krib  ini hanya cocok 

untuk pengamanan pada pantai yang berpasir. Bahan konstruksi yang lazim 

dipergunakan antara lain susunan batu kosong, pasangan batu, tiang pancang beton 

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

sejajar pantai akan tertahan dibagian hulu (updrift) dari krib dan sebaliknya akan 

terjadi erosi di bagian hilir (downdrift) krib. Tergantung dari makin panjang krib 

makin tinggi kapasitas menahannya. Sebaliknya untuk krib yang rendah dan pendek 

kapasitas menahannya akan berkurang. Namun demikian ada suatu harga batas 

maximum dan minimum, dimana bila krib dibuat lebih tinggi dan Jebih panjang tidak 

akan menambah kapasitasnya, sebaliknya bila krib dibuat lebih rendah dan lebih 

pendek dari harga batas minimum tidak akan berfungsi sama sekali. 
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Gambar 2.55. Tampak Atas Konstruksi Groin 

 
Gambar 2.56. Tampak Memanjang dan Melintang Groin dari Tumpukan Batu 

 

2.6.5.   Krib sejajar pantai ( Breakwater ) 

Bangunan krib ini dipasang atau ditempatkan sejajar dengan garis pantai. Fungsi 

dari krib sejajar pantai ini atau biasa disebut juga pemecah gelombang (breakwater) 

adalah untuk meredam dan mereduksi energi gelombang. Selain itu juga krib sejajar 

pantai ini juga berfimgsi sebagai penahan dan pereduksi besarnya angkutan sedimen 

sejajar pantai maupun sedimen tegak lurus pantai. Karena fungsinya sebagai pereduksi 

energi gelombang yang datang, maka perairan di belakang krib tersebut menjadi relatif 

tenang yang memungkinkan terjadinya proses pengendapan sedimen. 

Tipe krib sejajar pantai bila ditinjau posisi elevasi mercunya dapat dibedakan 

menjadi 3 macam yaitu: non overtopping breakwater, over topping breakwater, 

submerged breakwater. Struktur bangunan krib atau pemecah gelombang ini biasanya 

dibuat dari tumpukan batu. Batu yang dipakai untuk lapis pelindung dapatberupa batu 

alam ataupun akmond. 
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Gambar 2.57. Konstruksi Krib sejajar pantai 

2.6.6.   Tanggul Laut 

Tanggul laut adalah struktur pengaman pantai yang dipasang sejajar atau kira-kira 

sejajar dengan garis pantai, oleh karena itu sering disebut juga 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 (artificial) misalna seperti 

tetrapod, kubus beton, dolos ataupun akmond. 

 
Gambar 2.58. Sketsa Konstruksi Tanggul Laut 

 

2.6.7.   Penimbunan Pasir di Sekitar Garis Pantai 

Di dalam melakukan penimbunan pasir terdapat dua cara yang   biasa   di   

lakukan,   yaitu   dengan   melakukan   pengangkutan menggunakan jalan darat, atau 

bisa juga dengan menggunakan float ing dredger untuk melakukan pengambilan pasir 

dari quary dan disalurkan menggunakan pipa menuju daerah penimbunan. 

Metode penimbunan pasir di sekitar garis pantai dibagi menjadi dua macam : 

1. Sand nourishment adalah penambahan pasir pada garis pantai yang 

terabrasi atau pantai yang akan di reklamasi dengan cara pasir di daerah 

yang terkena sedimentasi dipindahkan melalui pipa ke daerah yang 

terkena abrasi dengan menggunakan pompa. 

2. Sand by passing adalah dengan memindahkan material dasar pantai dari 

daerah yang terakresi ke daerah yang tererosi yang ditimbulkan dari 
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pengaruh bangunan pengaman pantai terhadap gans pantai dengan 

menggunakan kapal keruk. 

 

2.7 Aspek Penanganan Muara 

2.7.5 Konstruksi Pengaman Muara Sungai 

  Konstruksi yang sering digunakan pada muara sungai adalah 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 alir 

sungai saat debit rendah. Selain untuk melindungi alur pelayaran, Trainning 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, yaitu: 

1. Jetty panjang 

Jetty panjang apabila ujungnya berada di luar gelombang pecah. Efektif untuk 

menghalangi masuknya sedimen ke muara, tetapi biaya konstruksinya sangat mahal; 

sehingga kalu fungsinya hanya untuk menanggulangi banjir pemakaian jetty tersebut 

tidak ekonomis. 

2. Jetty sedang 

Jetty sedang, dimana ujungnya berada antar 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  

Kaki ujung bangunan berada pada muka air surut. Fungsi utama bangunan ini adalah 

menahan beloknya muara sungai dan mengkonsentrasikan aliran pada alur yang telah 

ditetapkan untuk bisa mengerosi endapan; sehingga pada awal musim penghujan 

dimana debit besar (banjir) belum terjadi,  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 terjadinya endapan di muara. Fungsi 
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bangunan ini sama dengan jetty pendek, yaitu mencegah berbeloknya muara sungai 

dan mengkonsentrasikan aliran untuk mengerosi endapan. 

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 bangunan yang mengkombinasikan kedua tipe 

bangunan diatas. Termasuk dalam kelompok pertama adalah bangunan dari tumpukan 

batu. Sedang yang termasuk dalam tipe kedua adalah bangunan yang terbuat dari 

pasangan batu, kaison beton, tumpukan biuis beton, dinding turap baja atau beton dan 

sebagainya. 

Tabel 2.22. 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 pekerjaan 
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.   Kalau rusak sulit 
diperbaiki. 

6.   Diperlukan 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.   Diperlukan peralatan 

berat 
3.   Diperlukan tempat 

pembuatan kaison yang 
luas. 

 (Sumber : Bambang Triadmodjo, Pelabuhan) 
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Untuk konstruksi Training Jetty yang manggunakan tumpukan batu, bahan yang 

digunakan dapat berupa batu alam, tetrapod, quadripod, hexapod, dolos, tribar, atau dapat 

juga berupa kubus beton. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari material yang 

sering digunakan dalam konstruksi Training Jetty dan bangunan pantai lainnya. 

Tabel 2.23. Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Material Bangunan Pantai 

Material Kelebihannya Kekurangannya 
Batu alam  Penempatannya dapat 

dilakukan secara acak 
 Materialnya mudah didapat 
 Pelaksanaannya lebih 

mudah 
 Biaya     pembuatan     

bangunan     lebih 
 murah 
 Tingkat    porositasnya     

lebih     kecil dibandingkan 
material yang lain 

 Dalam     ukuran     tertentu sulit 
didapat (besar) Stabilitas 
bangunan kecil 

Kubus  Penempatan   dapat   
dilakukan   secara acak 

 Mudah dalarn pembuatan 
 Mudah dalam pelaksanaan 
 Dapat   dibuat   dalam   

ukuran—ukuran 
 tertentu sesuai kebutuhan 
 Tingkat porositasnya cukup 

kecil 
 Stabilitas bangunan cukup 

besar 

 Biaya pembuatan dan 
pelaksanaan mahal Stabilitas 
bangunan cukup besar 

Tetrapod  dan 
Quadripod 

 Penempatan   dapat   
dilakukan   secara 

 acak 
 Dapat   dibuat   dalam   

ukuran-ukuran 
 tertentu sesuai kebutuhan 
 Stabilitas bangunan cukup 

besar 

 Biaya    pembuatan    dan 
pelaksanaan mahal 
Pembuatannya sulit Tingkat         
porositasnya cukup besar 

Hexapod  Penempatan   dapat   
dilakukan   secara 

 acak 
 Dapat   dibuat   dalam   

ukuran-ukuran 
 tertentu sesuai kebutuhan 
 Stabilitas bangunan besar 

 Biaya    pembuatan    dan 
pelaksanaan mahal 
Pembuatannya sulit Tingkat         
porositasnya besar 
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Tribar  Dapat   dibuat   dalam   
ukuran-ukuran tertentu 
sesuai kebutuhan Stabilitas 
bangunan besar 

 Penempatannya  harus seragam, 
sehingga memerlukan teknik 
khusus Biaya    pembuatan    dan 
pelaksanaan mahal 
Pembuatannya sulit Tingkat         
porositasnya besar 

Doles  Penempatan   dapat   
dilakukan   secara acak 

 Dapat   dibuat   dalam   
ukuran-ukuran tertentu 
sesuai kebutuhan 

 Stabilitas bangunan sangat 
besar 

 Biaya    pembuatan    dan 
pelaksanaan mahal 

 Pembuatannya sulit 
 Tingkat         porositasnya sangat 

besar 

 

 

Gambar 2.59 Macam-macam bentuk jetty 

 

2.7.6 Pertimbangan Dalam Pemilihan Bangunan 

   Dalam penanganan muara sungai ada dua pilihan dasar yang perlu ditinjau, 

yaitu apakah muara sungai harus selalu terbuka atau diperbolehkan tertutup pada 

waktu-waktu tertentu. Apabila muara sungai dimanfaatkan untuk lalu lintas kapal, 

maka muara harus selalu terbuka. Untuk itu, perlu dibuat jetty panjang yang menjorok 

ke laut sampai jauh di luar gelombang pecah. Apabila muara sungai hanya berfungsi 

untuk melewatkan debit banjir, ada beberapa alternatif penanggulangan yang biasa 

dilakukan. Berikut ini dijelaskan beberapa alternatif pengelolaan muara sungai. 
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1. Mulut sungai selalu terbuka 

Agar mulut sungai selalu terbuka diperlukan dua buah jetty panjang untuk 

menghindari sedimentasi di dalam alur dan pembentukan sand bar. Jetty dibuat cukup 

panjang menjorok ke laut sampai ujungnya berada pada kedalaman dimana tidak 

terjadi gerak sedimen. Kedalaman tersebut berada di luar gelombang pecah. 

Lokasi gelombang pecah selalu berubah karena adanya pasang surut. Penentuan 

panjang jetty didasarkan pada muka air surut, sedang tinggi gelombang di dasarkan 

pada gelombang rencana. Karena transpor sedimen sepanjang pantai terhalang 

seluruhnya maka akan terjadi perubahan garis pantai yang besar di sekitar bangunan. 

Di sebelah hulu (terhadap arah transpor sedimen sepanjang pantai ) akan terjadi 

sedimentasi (akresi) sedangkan si sebelah hilirakan terjadi erosipantai yang dapat 

merugikan. Untuk menanggulangi erosi yang terjadi di hilir jetty, dapat dibuat 

bangunan pengendali erosi yang berupa revetment, groin, pemecah gelombang, atau 

kombinasi dari ketiganya. Pengendapan pasir di mulut sungai masih mungkin terjadi 

apabila garis pantai telah mencapai ujung jetty, sehingga transpor sedimen sepanjang 

pantai dapat melintasinya dan masuk ke mulut sungai. 

Pembangunan jetty panjang beserta bangunan-bangunan pendukungnya memerlukan 

biaya yang besar. Oleh karena itu perlu dipelajari kelayakan dari bangunan tersebut 

dengan memperhatikan biaya yang diperlukan, dampak lingkungan yang ditimbulkan 

(erosi yang terjadi di hilirnya), dan manfaat yang diperoleh. Pada umumnya bengunan 

ini dibuat apabila muara sungai dimanfaatkan sebagai alur pelayaran. Untuk keperluan 

pelayaran ujung jetty harus berada jauh di luar gelombang pecah, supaya kapal yang 

masuk ke muara tidak terganggu oleh gelombang pecah. Apabila bangunan tersebut 

hanya dimanfaatkan untuk pengendalian banjir, pembuatan jetty panjang tidak layak, 

kecuali apabila daerah yang dilindungi terhadap banjir sangat penting. 

2. Mulut sungai boleh tertutup 

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

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

sungai bertambah panjang, yang secara hidrolis dapat mengurangi kemampuannya 

untuk melewatkan debit. Selain itu pembelokan tersebut dapat merusak / mengerosi 

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

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

bangunan di tebing mulut sungai, atau pengerukan rutin endapan yang dilakukan 
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dengan alat berat. Apabila muara sungai diijinkan untuk membelok, penanganan dapat 

dilakukan dengan pengerukan endapan di mulut sungai dengan menggunakan alat 

berat atau secara gotong royong oleh penduduk setempat. 

 Di dalam rencana pembuatan jetty perlu diperhatikan dampak negatif 

bangunan tersebut terhadap lingkungan disekitarnya. Dampak negatif tersebut dapat 

terjadi pada pantai di sekitar bangunan dan pada hulu sungai. 

1. Pengaruh pembanguna jetty terhadap pantai disekitarnya 

Di pantai berpasir pembuatan jetty yang menjorok cukup jauh ke laut dapat 

menyebabkan terhalangnya transpor sedimen sepanjang pantai. Akibatnya sedimen 

(pasir) yang bergerak dari sebelah kiri akan terhalang  oleh jetty, sehingga 

pengendapan akan terjadi di daerah tersebut. Pada daerah di sebelah kanannya, 

gelombang yang datang dengan membentuk sudut terhadap garis pantai 

menyebabkan terjadinya arus sepanjang pantai. Arus tersebut dapat mengangkut 

sedimen, namun didaerah ini tidak mendapatkan suplai sedimen, karena sedimen 

yang bergerak dari sebelah kiri terhalang oleh bangunan. Akibatnya pantai di 

sebelah kanan akan mengalami erosi. Gambar 2.61. menunjukkan pengaruh 

pembangunan jetty terhadap pantai di sekitarnya. Untuk melindungi pantai di 

sebelah kanan bangunan terhadap erosi dapat menggunakan bengunan pelindung 

pantai berupa revetment, groin, atau pemecah gelombang (breakwater). 

 
Gambar 2.60. Sedimentasi dan Erosi pada Bagian Kanan dan Kiri Jetty 

2. Pengaruh pembangunan jetty terhadap sungai bagian hulu 

Pembangunan jetty dapat memperlancar aliran banjir ke laut. Sebelum dibangun 

jetty, pendangkalan yang menyebabkan penyempitan tampang aliran di mulut 

sungai berpengaruh terhadap kondisi aliran di sepanjang sungai. Terjadi garis 

pembendungan di sepanjang sungai di hulu mulut sungai, sehingga kecepatan 

aliran relatif kecil. Dengan dibangunnya jett, mulut sungai terbebas dari endapan, 

sehingga aliran menjadi lancar. Kedalaman aliran di sepanjang sungai berkurang, 



 
BAB II STUDI PUSTAKA 

LAPORAN TUGAS AKHIR 117  
Pengendalian Kerusakan Muara Pantai Sungai Pemali 

sementara kecepatan aliran bertambah besar. Akibatnya morfologi sungai 

menyesuaikan dengan kondisi baru tersebut, maka akan terjadi degradasi dasar 

sungai. Hal ini dapat membahayakan beberapa bangunan di sepanjang sungai, 

seperti tiang jembatan, bendung, dan bangunan-bangunan sungai lainnya. Untuk 

itu perlu dilakukan antisipasi terhadap masalah tersebut yang bertujuan 

menstabilkan dasar sungai. Tindakan tersebut dapat berupa pembuatan jetty 

terhadap sungai bagian hulu. 

 

 

 

 

 

 


