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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Garis Pantai 

 

Garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan bagian laut saat terjadi 

air laut pasang tertinggi. Garis ini bisa berubah karena beberapa hal seperti abrasi dan 

sedimentasi yang terjadi di pantai, pengikisan ini akan menyebabkan berkurangnya areal 

daratan, sehingga menyebabkan berubahnya garis pantai. 

 

Secara sederhana proses perubahan garis pantai disebabkan oleh angin dan air yang 

bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengikis tanah dan kemudian 

mengendapkannya di suatu tempat secara kontinu. Proses pergerakan gelombang datang 

pada pantai secara esensial berupa osilasi. Angin yang menuju ke pantai secara 

bersamaan dengan gerak gelombang yang menuju pantai berpasir secara tidak langsung 

mengakibatkan pergesekan antara gelombang dan dasar laut, sehingga terjadi gelombang 

pecah dan membentuk turbulensi yang kemudian membawa material disekitar pantai 

termasuk yang mengakibatkan pengikisan pada daerah sekitar pantai (erosi). 
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Pada dasarnya proses perubahan pantai meliputi proses erosi dan akresi. Erosi pada 

sekitar pantai dapat terjadi apabila angkutan sedimen yang keluar ataupun yang pindah 

meninggalkan suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan angkutan sedimen yang 

masuk, apabila terjadi sebaliknya maka yang terjadi adalah sedimentasi 

(Triatmodjo,1991). 

 

Perubahan garis pantai sangat dipengaruhi oleh interaksi antara angin, gelombang, arus, 

pasang surut, jenis dan karakteristik dari material pantai yang meliputi bentuk, ukuran 

partikel dan distribusinya di sepanjang pantai sehingga mempengaruhi proses 

sedimentasi di sekitar pantai. 

 

Tahapan proses dari proses sedimentasi yang mengarah pada terjadinya perubahan garis 

pantai adalah : 

a. Teraduknya material kohesif dari dasar hingga tersuspensi, atau lepasnya       

   material non kohesif dari dasar laut. 

b. Perpindahan material secara kohesif. 

c. Pengendapan kembali material tersebut. 

 

Selain dari tahapan di atas, semuanya tergantung pada gerakan air dan karakteristik 

material pantai yang terangkut. Pada daerah pesisir pantai gerakan dari air dapat terjadi 

karena adanya kombinasi dari gelombang dan arus. Gelombang dan arus memiliki 

peranan yang sama besarnya dalam mengaduk dan memindahkan material ke tempat 

lain. 
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B. Gelombang Laut 

 

Gelombang adalah peristiwa naik turunnya permukan air laut dari ukuran kecil (riak) 

sampai yang paling panjang (pasang surut). Penyebab utama terjadinya gelombang 

adalah angin. Gelombang dipengaruhi oleh kecepatan angin, lamanya angin bertiup, 

dan jarak tanpa rintangan saat angin bertiup (fetch).  

Gelombang terdiri dari panjang gelombang, tinggi gelombang, periode gelombang, 

kemiringan gelombang dan frekuensi gelombang. Panjang gelombang adalah jarak 

berturut-turut antara dua puncak atau dua buah lembah. Tinggi gelombang adalah 

jarak vertikal antara puncak dan lembah gelombang. Periode gelombang adalah waktu 

yang dibutuhkan gelombang untuk kembali pada titik semula. Kemiringan gelombang 

adalah perbandingan antra tinggi dan panjang gelombang. Frekuensi gelombang 

adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam satu satuan waktu (Jatilaksono, 2007). 

Pada hakikatnya, gelombang yang terbentuk oleh hembusan angin akan merambat 

lebih jauh dari daerah yang menimbulkan angin tersebut. Hal ini yang menyebabkan 

daerah di pantai selatan Pulau Jawa memiliki gelombang yang besar meskipun angin 

setempat tidak begitu besar. Gelombang besar yang datang itu bisa merupakan 

gelombang kiriman yang berasal dari badai yang terjadi jauh dibagian selatan 

Samudera Hindia (Jatilaksono, 2007). 

Gelombang/ombak yang terjadi di lautan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

macam tergantung kepada gaya pembangkitnya. Pembangkit gelombang laut dapat 

disebabkan oleh: angin (gelombang angin), gaya tarik menarik bumi-bulan-matahari 
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(gelombang pasang-surut), gempa (vulkanik atau tektonik) di dasar laut (gelombang 

tsunami), ataupun gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. 

Gelombang yang sehari-hari terjadi dan diperhitungkan dalam bidang teknik pantai 

adalah gelombang angin dan pasang-surut (pasut). Gelombang dapat membentuk dan 

merusak pantai dan berpengaruh pada bangunan-bangunan pantai. Energi gelombang 

akan membangkitkan arus dan mempengaruhi pergerakan sedimen dalam arah tegak 

lurus pantai (cross-shore) dan sejajar pantai (longshore). Pada perencanaan teknis 

bidang teknik pantai, gelombang merupakan faktor utama yang diperhitungkan karena 

akan menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. 

Ketinggian dan periode gelombang tergantung kepada panjang fetch 

pembangkitannya. Fetch adalah jarak perjalanan tempuh gelombang dari awal 

pembangkitannya. Fetch ini dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. 

Semakin panjang jarak fetchnya, ketinggian gelombangnya akan semakin besar. 

Durasi angin juga mempunyai pengaruh yang penting pada ketinggian gelombang.  

Gelombang yang menjalar dari laut dalam (deep water) menuju ke pantai akan 

mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan kedalaman laut. Apabila 

gelombang bergerak mendekati pantai, pergerakan gelombang di bagian bawah yang 

berbatasan dengan dasar laut akan melambat. Ini adalah akibat dari friksi/gesekan 

antara air dan dasar pantai. Sementara itu, bagian atas gelombang di permukaan air 

akan terus melaju. Semakin menuju ke pantai, puncak gelombang akan semakin tajam 

dan lembahnya akan semakin datar. Fenomena ini yang menyebabkan gelombang 

tersebut kemudian pecah (Acehpedia, 2009). 
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Ada dua tipe gelombang, bila dipandang dari sisi sifat-sifatnya. Yaitu: 

 Gelombang pembangun/pembentuk pantai (Constructive wave). 

 Gelombang perusak pantai (Destructive wave). 

 

Yang termasuk gelombang pembentuk pantai  bercirikan mempunyai ketinggian 

kecil dan kecepatan rambatnya rendah. Sehingga saat gelombang tersebut pecah di 

pantai akan mengangkut sedimen (material pantai). Material pantai akan tertinggal 

di pantai (deposit) ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pasir 

atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut.  

C. Pembangkitan Gelombang 

 

Faktor yang paling dominan dalam proses pembangkitan gelombang adalah angin. 

Angin yang berhembus akan memindahkan energinya ke air, kecepatan angin akan 

menimbulkan tegangan pada permukaan laut sehingga permukaan air yang semula 

tenang akan terganggu dan timbul riak gelombang kecil diatas permukaan laut.  

Tinggi dan periode gelombang yang dibangkitkan dipengaruhi oleh angin yang 

meliputi kecepatan angin U, lama hembusan angin D, arah angin, dan fetch F. 

 

1. Angin 

Data angin yang digunakan untuk peramalan gelombang adalah data di permukaan 

laut pada lokasi pembangkitan. Data tersebut dapat diperoleh dari pengukuran 

langsung di atas permukaan laut (menggunakan kapal yang sedang berlayar) atau 

pengukuran di darat (di lapangan terbang) di dekat lokasi peramalan yang 
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kemudian dikonversi menjadi data angin laut. Kecepatan angin diukur dengan 

anemometer dan biasanya dinyatakan dalam knot. Satu knot adalah panjang satu 

menit garis bujur melalui khatulistiwa yang ditempuh dalam satu jam, atau 1 knot 

= 1,852 km/jam = 0,5 m/dtk. Data angin dicatat tiap jam dan biasanya disajikan 

dalam bentuk tabel. Dengan pencatatan angin jam – jaman tersebut dapat diketahui 

angin dengan kecepatan tertentu dan durasinya, kecepatan angin maksimum, arah 

angin dan dapat pula dihitung kecepatan angin rerata harian.. 

 

Oleh karena itu diperlukan transformasi data angin di atas daratan yang terdekat 

dengan lokasi studi ke data angin di atas permukaan laut. Hubungan antara angin di 

atas laut dan angin di atas daratan terdekat diberikan oleh persamaan berikut 

 

           RL = Uw/UL …………………………………………….............................(1) 

(Triatmodjo,1999) 

dimana : 

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

Uw = Kecepatan angin di laut (m/dtk) 

RL = Tabel koreksi hubungan kecepatan angin di darat dan di laut (m/dtk) 

 

Gambar 1. Hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat 
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Dari kecepatan angin yang didapat, dicari faktor tegangan angin (wind stress 

factor) dengan persamaan: 

UA = 0,71 U1,23…………………………...................…...................(2) 

      (Triatmodjo, 1999) 

dimana UA adalah kecepatan angin dalam m/dtk. 

 

Data angin yang didapat biasanya diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau 

diagram yang disebut dengan mawar angin (wind rose). Gambar 2 adalah contoh 

mawar angin yang dibuat berdasarkan pengolahan data angin yang tercatat oleh 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh mawar angin  
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2. Fetch 

Fetch adalah panjang daerah dimana angin berhembus dengan kecepatan dan arah 

yang konstan. Di dalam peninjauan pembangkitan gelombang di laut, fetch dibatasi 

oleh daratan yang mengelilingi laut. Di daerah pembentukan gelombang, 

gelombang tidak hanya dibangkitkan dalam arah yang sama dengan arah angin 

tetapi juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin 

Cara menghitung fetch efektif adalah sebagai berikut (Triatmodjo,1999): 

 

         Feff = 
∑ 𝑋𝑖 cos 𝛼

∑ cos 𝛼
…………………………………………………………... (3) 

Dimana : 

Feff  = Fetch rata – rata efektif (m) 

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 600 sampai sudut sebesar 4200 pada kedua sisi dari 

    arah angin. 

 

D. Peramalan Gelombang di Laut Dalam 

 

 

Dari hasil perhitungan wind stress factor dan panjang fetch effektif, bisa dibuat 

peramalan gelombang di laut dalam dengan menggunakan bantuan grafik peramalan 

gelombang seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Dari grafik tersebut akan diperoleh 

tinggi, durasi, dan periode gelombang.  
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Gambar 3. Grafik peramalan gelombang (Triatmodjo,1999) 
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Peramalan gelombang dapat pula dilakukan dengan menggunakan persamaan 

(Zakaria, 2009) : 

𝑔𝐻𝑚𝑜

𝑈𝐴
2  = 0,283 tanh [0,53 (

𝑔ℎ

𝑈𝐴
2)

3/4

] tanh [
0,00565(

𝑔𝐹

𝑈𝐴
2 )

1/2

𝑡𝑎𝑛ℎ[0,53(
𝑔ℎ

𝑈𝐴
2 )

3/4

]

]………………(4) 

 

𝑔𝑇𝑠

𝑈𝐴
 = 7,54 tanh [0,833 (

𝑔ℎ

𝑈𝐴
2)

3/4

] tanh [
0,0379 (

𝑔𝐹

𝑈𝐴
2 )

1/3

tanh[0,833(
𝑔ℎ

𝑈𝐴
2 )

3/8

]

]……...…..…(5) 

Dimana : 

Hmo  = Tinggi gelombang (m) 

Ts  = Periode gelombang (s) 

g  = Gravitasi bumi (m/s) 

UA = Faktor tegangan angin (persamaan 2) 

h = kedalaman (m) 

F     = Fetch efektif (persamaan 3) 

 

E. Deformasi Gelombang  

Deformasi gelombang adalah perubahan sifat gelombang yang terjadi ketika  gelombang 

bergerak merambat menuju ke pantai. Perubahan atau deformasi gelombang tersebut 

terbagi menjadi tiga bagian utama. Perubahan-perubahan tersebut meliputi refraksi, 

difraksi, dan refleksi. 
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1. Refraksi Gelombang 

Refraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan arah gelombang yang memasuki 

perairan dangkal yang disebabkan karena sebagian gelombang masih merambat dengan 

kecepatan gelombang laut dalam pada waktu masuk ke laut dangkal.  Selain 

mempengaruhi arah gelombang, refraksi juga berpengaruh terhadap tinggi gelombang 

dan distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Sebagaimana yang kita tahu, pada 

laut dalam dimana dasar laut berjarak sangat jauh dari permukaan maka pengaruh dasar 

laut terhadap pergerakan gelombang hampir tidak ada. Ketika gelombang yang berasal 

dari lautan dalam tersebut bergerak ke arah perairan dangkal dimana faktor kedalaman 

laut menjadi semakin berperan dalam perambatannya maka apabila dilihat suatu garis 

puncak gelombang, bagian puncak gelombang yang berada di laut yang lebih dangkal 

akan bergerak lebih lambat dibanding di laut yang lebih dalam, akibatnya garis puncak 

gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur dasar laut. 

      

                               Gambar 4. Refraksi gelombang 
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2. Difraksi Gelombang 

Difraksi gelombang terjadi bila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang 

yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang maupun pulau. Akibatnya, gelombang 

akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah terlindung di 

belakangnya.  Dalam hal ini, terjadi transfer energi dalam arah tegak lurus ke daerah 

terlindung.  Fenomena difraksi gelombang penting diperhatikan dalam perencanaan 

pelabuhan dan bangunan pemecah gelombang. 

 

 

 

Gambar 5. Difraksi gelombang 

 

Perbandingan antara tinggi gelombang di titik yang terletak di daerah terlindung dan 

tinggi gelombang datang disebut koefisien  Refraksi K’, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

HA = K’ HP ; K’ = f (θ, β, r / L) …………………………………………….(6) 

 

Keterangan :  

    HA = Tinggi gelombang di belakang rintangan (m) 

    HP = Tinggi gelombang di ujung pemecah gelombang (m) 

    K’ = Koefisien Refraksi 

    θ = Sudut antara arah penjalaran gelombang dan rintangan (o) 

    β = Sudut antara rintangan dan garis yang menghubungkan titik tersebut           

dengan ujung rintangan (o) 

r /L = Nilai yang terdapat dalam tabel 3.2 buku Teknik Pantai Bambang  

Triatmodjo 1999 
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       3. Refleksi Gelombang 

Refleksi gelombang adalah pemantulan gelombang yang terjadi apabila gelombang yang 

datang membentur tembok atau penghalang. Fenomena refleksi dapat ditemukan di 

kolam pelabuhan.  Pemantulan gelombang ditentukan oleh koefisien refleksi yang 

berbeda-beda untuk berbagai tipe bangunan.  

Berikut persamaan-persamaan yang dipakai (Triatmodjo,1999) : 

Koefisien Refleksi   

                                                𝐾𝑟 = √
cos 𝛼

cos 𝑎
……………………………………………...…..(7)

  

Dimana pada hukum Snell berlaku apabila ditinjau gelombang di laut dalam 

       dan di suatu titik yang ditinjau, yaitu: 

                                        𝑆𝑖𝑛 𝛼 =  ⟦
𝑐

𝑐°
⟧ sin 𝛼°…………………………………(8) 

 

Keterangan : Kr : Koefisien Refraksi 

                                    α : Sudut antara garis puncak gelombang dan garis laut di titik yang   

     ditinjau(°) 

                                  αo : Sudut antara garis puncak gelombang di laut dalam dan garis  

      pantai (°) 

                                   C : Kecepatan rambat gelombang (m/d) 

            Co : Kecepatan rambat gelombang di laut dalam (m/d) 
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 Koefisien Shoaling 

                                                   𝐾𝑠 = √𝑁𝑜𝐿𝑜

𝑁𝐿
……………………………………………………………………………(9) 

 

 

Keterangan :  Ks : Koefisien Pendangkalan (Shoaling) 

 L  : Panjang Gelombang (m) 

     Lo : Panjang Gelombang di laut dalam (m) 

 

Tinggi Gelombang 

 

Tinggi gelombang akibat pengaruh refraksi gelombang dan pendangkalan (wave 

shoaling ), diberikan oleh rumus : 

                                            𝐻 = 𝐾𝑠 𝑥 𝐾𝑟 𝑥 𝐻𝑜……………………………………………………………….(10) 

Keterangan :  H   : Tinggi gelombang (m)  

Ho : Tinggi gelombang laut dalam (m) 

Ks  : Koefisien Pendangkalan (Shoaling) 

Kr  : Koefisien Refraksi 

 

F. Pantai dan Pesisir 

 

       Ada dua istilah tentang kepantaian, yaitu pesisir dan pantai. Pesisir merupakan daerah   

darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan 

perembesan air laut. Sedang pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh 

air pasang tertinggi dan air surut terendah (Triatmodjo,1999) 
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 Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas permukaan daratan dimulai dari batas 

garis pasang tertinggi. Daerah lautan adalah daerah yang terletak dan di bawah 

permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan 

bagian bumi di bawahnya. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan 

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

laut dan erosi pantai yang terjadi. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang 

pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi 

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

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

kondisi gelombang dan arus, serta bathimetri pantai. Pantai bisa terbentuk dari material 

dasar yang berupa lumpur, pasir atau kerikil.  

 

G.  Sedimen Pantai 

 

Sedimen adalah pecahan, mineral, atau material organik yang ditransforkan dari berbagai 

sumber dan diendapkan oleh media udara, angin, es, atau oleh airdan juga termasuk 

didalamnya material yang diendapkan dari material yang melayang dalam air atau dalam 

bentuk larutan kimia. Sedangkan Gross (1990) mendefinisikan sedimen laut sebagai 

akumulasi dari mineral-mineral dan pecahan-pecahan batuan yang bercampur dengan 

hancuran cangkang dan tulang dari organisme laut serta beberapa partikel lain yang 

terbentuk lewat proses kimia yang terjadi di laut. Sedimen yang di jumpai di dasar lautan 

dapat berasal dari beberapa sumber yang ada, dibedakan menjadi empat yaitu : 

1.    Lithougenus sedimen yaitu sedimen yang berasal dari erosi pantai dan material hasil    

erosi daerah up land. Material ini dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, 
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yaitu tertransport oleh arus sungai dan atau arus laut dan akan terendapkan jika 

energi tertransforkan telah melemah. 

2.    Biogeneuos sedimen yaitu sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organisme yang 

hidup seperti cangkang dan rangka biota laut serta bahan-bahan organik yang 

mengalami dekomposisi. 

3.    Hidreogenous sedimen yaitu sedimen yang terbentuk karena adanya reaksi kimia di 

dalam air laut dan membentuk partikel yang tidak larut dalam air laut sehingga akan 

tenggelam ke dasar laut, sebagai contoh dan sedimen jenis ini adalah magnetit, 

phosphorit dan glaukonit. 

4.    Cosmogerous sedimen yaitu sedimen yang berasal dari berbagai sumber dan masuk 

ke laut melalui jalur media udara/angin. Sedimen jenis ini dapat bersumber dari luar 

angkasa , aktifitas gunung api atau berbagai partikel darat yang terbawa angin. 

Material yang bersal dari luar angkasa merupakan sisa-sisa meteorik yang meledak 

di atmosfir dan jatuh di laut. Sedimen yang berasal dari letusan gunung berapi dapat 

berukuran halus berupa debu volkanin, atau berupa fragmen-fragmen aglomerat. 

Sedangkan sedimen yang bersal dari partikel di darat dan terbawa angin banyak 

terjadi pada daerah kering dimana proses eolian dominan namun demikian dapat juga 

terjadi pada daerah sub tropis saat musim kering dan angin bertiup kuat. 

 

H. Transport Sedimen Pantai 

Transport Sedimen Pantai adalah gerakan sedimen di daerah pantai yang disebabkan 

oleh gelombang dan arus yang dibangkitkannya (Triatmojo, 1999). Transport 

Sedimen  pantai dapat diklafikasikan menjadi transpor  yang menuju  dan 
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meninggalkan pantai onshore-offshore transport  dan transpor sepanjang pantai 

longshore transport. Transport menuju dan meninggalkan pantai mempunyai arah 

rata-rata tegak lurus garis pantai, sedang transpor sepanjang pantai (long 

shoretrasnport) mempunyai arah rata-rata sejajar pantai. 

Transport Sedimen sepanjang pantai diberikan dalam persamaan berikut : 

(Triatmodjo,1999) 

     𝑄𝑠 =   𝐾 𝑃1𝑛……………………………………………….(11) 

     𝑃1 =
𝑃𝑔

𝛿
 𝐻𝑏

2 𝐶𝑏 sin 𝑎𝑏 cos 𝑎𝑏……………………………………………(12) 

 

Keterangan : 

   Qs : Angkutan sedimen sepanjang pantai (m3/ hari) 

   P1 : Komponen fluks energi gelombang pada saat pecah (Nm/d/m) 

    ρ : Rapat massa air laut (kg/m3) 

  Hb : Tinggi gelombang pecah (m) 

  Cb : Cepat rambat gelombang pecah (m/d) = b gd 

  ab : Sudut datang gelombang pecah (°) 

     K, n : Konstanta 
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I.  Perubahan Garis Pantai 

Model perubahan garis pantai didasarkan pada persamaan kontinuitas sedimen. Untuk    

itu pantai dibagi menjadi sejumlah sel (ruas). Pada setiap sel ditinjau angkutan sedimen 

yang masuk dan keluar. Sesuai dengan hukum kekekalan massa, jumlah laju aliran massa 

netto di dalam sel adalah sama dengan laju perubahan massa di dalam sel tiap satuan 

waktu. Persamaan pengatur dari perubahan garis pantai Program GENESIS dapat 

dipresentasikan sebagai mana persamaan berikut, 
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Gambar 6. Potongan melintang perhitungan perubahan garis pantai 

 

Gambar 7. Tampak atas perhitungan perubahan garis pantai 


