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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

1. Selama waktu simulasi (2007 – 2017) pengurangan sedimen maksimum 

terjadi pada tahun 2017 tepatnya pada grid 31 dimana sedimen pada garis 

pantai berkurang sejauh 59,12 m, sedangkan peningkatan sedimen 

maksimum terjadi pada grid 43 dimana sedimen pada garis pantai 

bertambah sejauh 59,72 m. 

2. Diperkirakan pada tahun 2015, badan jalan akan mulai terputus karena 

abrasi yang terjadi mulai sampai ke badan jalan. Hal ini dapat dilihat pada 

grid 31, ordinat garis pantai tahun 2015 (383.68) telah melewati ordinat 

jalan raya (382). 

3. Terjadi perbedaan jarak sedimen dari garis pantai sampai jalan raya pada 

tahun 2013 tepatnya pada grid 31 antara hasil dari program GENESIS 

dengan hasil pengukuran langsung pada objek penelitian, hal ini mungkin 

terjadi karena input data arah gelombang pada program GENESIS hanya 

dipakai satu arah (arah datang gelombang dominan) sedangkan pada 

kenyataannya arah datang gelombang berbeda – beda sesuai dengan arah 

datang angin yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang (imbangan 

tidak diperhitungkan). 
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B. Saran 

 

1. Pengurangan sedimen pada garis pantai Kelapa Rapat yang berpotensi 

mengganggu aksesbilitas jalan raya hendaknya dapat dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk dapat dibuat langkah – langkah sistem perlindungan dini 

mengingat pentingnya akses jalan tersebut. 

2. Dengan adanya program GENESIS ini diharapkan dapat dilakukan 

penelitian kembali pada tempat – tempat yang garis pantainya berdekatan 

dengan jalan raya sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya 

pengaruh langsung perubahan garis pantai terhadap aksesbilitas jalan raya 

pada tempat tersebut. 

3. Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan Program GENESIS, 

perlu diperhatikan keterbatasan program untuk dapat mengurangi 

terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi hasil dari 

program (imbangan di perhitungkan). 
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