
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Angin merupakan salah satu faktor pembangkit gelombang air laut, gelombang 

tersebut dapat membentuk pantai dan dapat menyebabkan gaya-gaya yang bekerja 

pada bangunan pantai.  Gelombang besar yang datang ke pantai pada saat air 

pasang bisa masuk jauh ke daratan dan berpotensi merusak daerah tersebut.      

 

Dalam bidang rekayasa sipil, gelombang merupakan faktor utama dalam 

menentukan desain tata letak pelabuhan, alur pelayaran, serta bangunan-bangunan 

pantai lainnya seperti jetty, groin, dinding pantai (seawall) dan pemecah 

gelombang (breakwater) (Zakaria, 2009). 

 

Pengukuran gelombang disuatu tempat memerlukan waktu yang pastinya tidak 

sesingkat yang diharapkan.  Pengukuran ini dilakukan dalam waktu yang cukup 

panjang, sehingga data gelombang akan sangat banyak.  Mengingat rumit dan 

besarnya jumlah data tersebut, maka gelombang dianalisa secara statistik untuk 

mendapatkan bentuk gelombang yang bermanfaat yang mudah dibaca 

(Triatmodjo, 1996).  
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Kemudahan dalam pengambilan, pengolahan data serta pembacaanya untuk suatu 

perencanaan bangunan pantai, mutlak sangat dicari dan menjadi pertimbangan 

bagi perencana.  

 

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan data gelombang hasil pengukuran 

langsung serta semakin meningkatnya kebutuhan data gelombang untuk 

perencanaan bangunan pantai terutama di Teluk Lampung, maka perlu dilakukan  

kajian tentang gelombang yang terjadi di pantai Teluk Lampung.  Kajian yang 

dilakukan meliputi mawar angin dan mawar gelombang, dimana mawar 

gelombang menggambarkan distribusi gelombang di suatu perairan laut yang 

menampilkan gambaran tinggi gelombang dan arah yang dapat dibaca dengan 

cepat. 

 

1.2. Perumusan Masalah Penelitian  

Bagaimana arah penyebaran gelombang, tinggi (H) gelombang dalam bentuk 

visualisasi wave rose yang terjadi di Teluk Lampung ? 

1.3. Batasan Masalah Penelitian 

a. Perkiraan gelombang dihitung berdasarkan data sekunder berupa data angin. 

b. Data angin yang digunakan adalah data angin dari Badan Meteorologi dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung.  Dengan 

panjang data 5 tahun terhitung tahun 2007 s.d 2011. 

c. Membuat 5 (lima) mawar angin kota Bandar Lampung (tahun 2007 s.d 2011).   
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d. Pembuatan mawar gelombang dilakukan pada 3 (tiga) titik koordinat lokasi.     

1 (satu) titik koordinat lokasi menghasilkan 5 (lima) wave rose (tahun 2007 s.d 

2011). 

 

1.4. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian di lakukan untuk : 

a. Menganalisis data perkiraan gelombang, di daerah Teluk Lampung 

berdasarkan data angin dari Stasiun Meteorologi Radin Inten II.  

b. Membuat wind rose melalui data kecepatan angin. 

c. Membuat wave rose berdasarkan perhitungan perkiraan gelombang di wilayah 

Teluk Lampung. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh praktisi sebagai salah satu 

komponen perhitungan konstruksi bangunan pantai.  

1.6. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di Teluk Lampung dengan mengambil di 3 (tiga) titik 

koordinat lokasi di sekitar kawasan Teluk Lampung meliputi Teluk Betung, 

Punduh Pidada (daerah latihan Marinir ), dan Pantai Marina.  
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Gambar 1.1. Warna merah titik koordinat lokasi penelitian di Teluk Lampung  


