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ABSTRAK 

PENGARUH SEDIMENTASI MANGROVE Avicennia marina  
DALAM MENAHAN LAJU GELOMBANG  

UNTUK PEMBANGUNAN PESISIR BERKELANJUTAN 

 (STUDI KASUS DI PESISIR PANTAI PASIR SAKTI, LAMPUNG 

TIMUR) 

 

Oleh 

ARI SANJAYA 

Hutan mangrove mampu menjaga garis pantai dari adanya abrasi dan erosi, juga 

mampu menahan tiupan angin kencang yang datang dari lautan dan mampu 

menahan serta mengikat sedimen secara periodik. Tujuan penelitian yang pertama 

adalah untuk mengetahui besaran gelombang yang mampu diredam oleh mangrove 

Avicennia marina dan yang kedua mengetahui pengaruh sedimentasinya di pesisir 

pantai desa Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah spot-check, transek-kuadrat dan uji 

laboratorium. Pengukuran data gelombang menggunakan alat SBE 26 dan RBRDuo 

T.D. Pengukuran dilakukan pada 5 stasiun dengan jarak 3 m, 5 m, 10 m, 20 m, dan 

50 m. Rawdata diolah menggunakan Microsoft Excel menghasilkan persentase 

peredaman tinggi gelombang jarak berturut-turut sebesar 70,3%, 73,3%, 91,0%, 

95,6%, 96,1% dan berdasarkan energi gelombang sebesar 49,5%, 53,8%, 82,9%, 

91,4%, 92,3% dengan persentase diameter partikel sebesar 19,36%, 19,75%, 

19,87%, 21,27%. Semakin tinggi peningkatan peredaman gelombang maka 

persentase butirannya semakin kecil dan semakin kebelakang persentase butirannya 

semakin besar dan peningkatan peredamannya relatif kecil. Pada saat gelombang 

datang energinya besar sehingga semua pertikel besar sedimen di laut akan terbawa 

sampai dengan di belakang ekosistem mangrove, begitu gelombang pergi energi 

yang dikeluarkan gelombang semakin kecil sehingga hanya butiran kecil yang 

mampu terbawa kembali dari belakang ekosistem menuju pinggir laut. Kesimpulan 

penelitian adalah tingkat ketebalan mangrove dan diameter partikel lumpur 

berhubungan dengan persentase peredaman gelombang, semakin tebal mangrove 

Avicennia marina, maka akan semakin besar kemampuan meredam gelombang. 

Semakin besar tingkat peredaman gelombang maka persentase butiranya semakin 

kecil dan semakin kebelakang persentase butirannya semakin besar dan 

peningkatan peredamannya relatif kecil. 

Kata kunci : Sedimentasi, Lumpur, Mangrove, Avicennia marina, Peredaman, 

Gelombang 

 



 
 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF MANGROVE Avicennia marina SEDIMENTATION  

IN HOLDING WAVES FOR SUSTAINABLE COASTAL DEVELOPMENT 

(STUDY OF CASE IN PASIR SAKTI BEACH COASTAL, LAMPUNG TIMUR) 

 

By 

ARI SANJAYA 

Mangrove forests can protect the coastline from abrasion and erosion, also able to 

withstand strong wind gusts coming from the ocean, and able to hold and bind 

sediment periodically. The purpose of this first research is to find out the magnitude 

of waves that can be muted by mangrove Avicennia marina and the second to know 

the influence of sedimentation on the coast of Purworejo village, Pasir Sakti 

District, East Lampung regency. The research methods used are spot-check, 

Quadrad methods, and laboratory tests.  Wave data measurement using SBE 26 

and RBRDuo T.D. Measurements are performed at 5 stations with a distance of 3 

m, 5 m, 10 m, 20 m, and 50 m. Raw data processed using Microsoft excel produces 

a percentage of high damping wave distance in a row of 70.3%, 73.3%, 91.0%, 

95.6%, 96.1% and based on consecutive wave energy of 49.5%, 53.8%, 82.9%, 

91.4%, 92.3% with a percentage of particle diameter of 19.36%, 19.75%, 19.87%, 

21.27%. The higher the wave suppression rate, the smaller the grain spread and 

the more backward the percentage of granules the greater and the increase in 

damping is relatively small. By the time the wave comes the energy is large so that 

all the large particles of sediment in the sea will be carried up to the back of the 

mangrove ecosystem, as soon as the wave goes the energy released by the wave is 

getting smaller so that only small grains can be carried back from the back of the 

ecosystem to the seafront. The conclusion is that the thickness of mangroves and 

the diameter of sludge particles are related to the percentage of wave suppression, 

the thicker the mangrove Avicennia marina, the greater the ability to dampen 

waves. The greater the wave suppression rate, the smaller the percentage of the 

grain, and the further back the percentage of granules the greater, and the increase 

in damping is relatively small. 

Keywords: Sedimentation, Mud, Mangrove, Avicennia marina, Damping, Wave  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Indonesia adalah Negara maritim dengan garis pantai yang panjang. Pada 

daerah pesisir terjadi percampuran antara air tawar dan air asin sehingga 

menjadikan wilayah ini kaya akan ekosistem yang memiliki keanekaragaman 

bahari tempat hidup berbagai biota laut dan darat (Djauhari noor, 2011). 

 

Ekosistem mangrove yang tumbuh di pesisir Indonesia mencapai 3 juta hektare, 

jumlah ini mewakili 23% ekosistem mangrove dunia (Giri et al., 2011). 

Gelombang yang berada di laut tidak teratur dan sering berubah-ubah yang 

menyebabkan berubahnya garis pantai serta menurunnya kualitas pesisir 

sebagai suatu ekosistem (Loupatty, 2013 dan Nugraha et al., 2015).  

 

Hutan mangrove memiliki manfaat yang cukup signifikan terhadap lingkungan 

dan kehidupan pesisir (Gumilar, 2010). Besarnya kerusakan di pesisir pantai 

diakibatkan tidak adanya bangunan pemecah dan peredam gelombang sehingga 

gelombang yang datang langsung menghantam daratan dan berpotensi 

menyebabkan terjadinya abrasi dan kerusakan pesisir lainnya (Herison et al., 

2017). 
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Pada ekosistem mangrove terjadi proses sedimentasi, karena adanya 

penggendapan sedimen tersebut dapat mengurangi abrasi tanah serta adanya 

salinitas yang tinggi juga sirkulasi penggenangan oleh pasang surut air laut 

sehingga ekosistem hutan ini memiliki peranan ekologis yang cukup besar 

terhadap mahuk hidup mulai dari sumber daya makanan, industri serta dapat 

mencegah banjir dan erosi karena mampu meredam gelombang sampai fungsi 

rekreasi (Arifin, 2019). 

 

Hutan mangrove sendiri memiliki banyak dampak positif bagi kehidupan 

manusia diantaranya ekosistem mangrove mampu menjaga garis pantai dari 

adanya abrasi dan erosi, juga mampu menahan tiupan angin kencang yang 

datang dari lautan dan mampu menahan serta mengikat sedimen secara periodik 

yang bisa menjadikan terbentuknya lahan baru (Nana karida et al., 2018). Hutan 

mangrove juga memiliki berbagai fungsi biologi sebagai kawasan berkembang 

biak alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut yang memiliki nilai 

ekonomis. Keberadaan hutan mangrove bagi masyarakat sekitar juga dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan karena banyak bagian dari pohon 

mangrove bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, selain itu dengan 

hadirnya hutan mangrove dapat menciptakan kawasan yang indah, nyaman, 

sejuk dan asri (Ghufran et al., 2012). 

 

Saat ini di kawasan hutan lindung register 15 muara Sekampung di Kecamatan 

Pasir Sakti, Lampung Timur banyak ditemukan mangrove tipe Avicennia 

marina. Sebelum tahun 2004 daerah pesisir Lampung Timur terjadi pengikisan 

bibir pantai oleh air laut yang menyebabkan terjadinya abrasi hingga ke tahap 
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memperihatinkan, hutan mangrove merupakan solusi terbaik untuk menangani 

abrasi dan hembusan angin laut yang tinggi, pada tahun 2013 lebih dari 1.000 

Ha hutan mangrove sudah terbentuk (Yuliasamaya, 2014). 

 

Mangrove Avicennia marina memiliki sistem perakaran yang disebut akar nafas 

yang merupakan tumbuhan yang mampu tumbuh pada berbagai kondisi pasang 

surut air laut, akarnya mampu membantu bertambahnya sedimen dan 

mempercepat proses terjadinya tanah timbul dan lahan baru sebagai tempat bibit 

mangrove berkembang biak (Djauhari noor, 2011). 

 

Banyak bagian dari pohon mangrove yang berfungsi untuk menahan peroses 

peredaman gelombang salah satunya substrat. Akar mangrove yang mampu 

menangkap butiran sedimen yang terbawa gelombang datang kemudian 

mengendap dan tertinggal saat gelombang pergi mengakibatkan terciptanya 

sedimentasi pada ekosistem mangrove (Tomascik, 1997). Ekosistem mangrove 

mampu menjadi pemecah dan peredam gelombang alami sehingga tetap 

menjaga daratan di belakangnya selain menggantikan konstruksi pemecah 

gelombang hutan mangrove juga menjadi solusi alternatif ramah lingkungan 

bagi pembangunan pesisir berkelanjutan (Herison et al., 2017). 

 

Ada potensi ekonomi yang dapat dikembangkan pada ekosistem mangrove 

seperti tambak, perumahan, wisata, pelabuhan dan sumber energi terbarukan 

(Ghufran et al., 2012). Dengan adanya potensi tersebut kita juga bisa menjaga 

kelestarian sumberdaya pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  
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Karena dampak merusak dari gelombang laut yaitu abrasi dan erosi maka 

Pesisir Lampung Timur merupakan kawasan yang perlu dilindungi, dengan 

adanya ekosistem mangrove sangat penting dalam menahan laju gelombang. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk : (1) Mengetahui besaran gelombang yang 

mampu diredam oleh mangrove Avicennia marina di pesisir pantai desa 

Purworejo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. (2) Mengetahui 

pengaruh sedimentasi mangrove Avicennia marina dalam menahan laju 

gelombang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan tugas ahir ini untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh sedimentasi mangrove Avicennia marina dalam menahan laju 

gelombang. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini mengarah pada analisis sedimentasi mangrove Avicennia marina 

di daerah pesisir Pantai Pasir Sakti Lampung Timur dengan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Lokasi penelitian atau wilayah pengambilan data hanya di lingkup pesisir 

Pantai Pasir Sakti, Lampung Timur.  

2. Menghitung pengaruh sedimentasi mangrove Avicennia marina terhadap 

laju gelombang. 

3. Pengambilan sampel hanya pada jarak 0-50 m dari garis terluar hutan 

mangrove dengan kondisi kerapatan seragam dan batimetri diangap rata. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan besaran gelombang yang mampu diredam oleh mangrove 

Avicennia marina. 

2. Mendeskripsikan karakteristik sedimen dan reduksi peredaman gelombang 

mangrove Avicennia marina. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mangrove Avicennia marina merupakan salah satu jenis mangrove yang 

banyak di temukan di Indonesia, pesisir Lampung Timur merupakan salah satu 

wilayah dengan sebaran mangrove Avicennia marina terluas. Mangrove 

merupakan tumbuhan yang mampu menahan atau meredam laju gelombang 

laut. Kemampuan peredaman gelombang dipengaruhi oleh bagian-bagian pada 

mangrove tersebut, salah satunya adalah substrat sebagai media untuk 

tumbuhnya mangrove Avicennia marina. Penelitian peredaman gelombang 

oleh Mangrove Avicennia marina yang ditinjau dari pengaruh sedimentasi 

mangrove dilakukan agar kita dapat mengetahui seberapa efektif sedimentasi 

mangrove dalam meredam gelombang. Penelitian dilakukan dengan 

mengambil sampel di kawasan hutan lindung register 15 muara sekampung di 

desa Purworejo, kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur dan kemudian 

dianalisis dan diolah dalam laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung, dan menggunakan software Microsof Excel sehingga 

kita dapat mengetahui pengaruh sedimentasi mangrove Avicennia marina 

dalam menahan laju gelombang untuk pembangunan pesisir yang 

berkelanjutan. 
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 Gambar 1. Skema kerangka pikir  

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber : Hasil Analisa, 2017 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Novindio Dwi Arnanda Putra (2016), telah melakukan penelitian serupa di 

Pantai Indah Kapuk terkait ekosistem mangrove Avicennia marina di mana 

dalam penelitian ini ditinjau sejauh mana peran substrat lumpur dalam 

meredam gelombang laut. Herison (2014), telah melakukan penelitian di 

pantai Indah Kapuk, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana fungsi mangrove Avicennia marina  dalam meredam energi gelombang. 

Penelitian tersebut dapat menjadi pedoman awal ahli teknik pantai (Coastal 

Engineer) dalam melakukan sebuah perencanaan berkelanjutan dan ramah 

lingkungan, juga dapat dijadikan sebuah kajian yang penting bagi 

pengembangan perencanaan berkelanjutan yang ramah lingkungan, 

khususnya yang berhubungan dengan wilayah pesisir juga sumber daya 

perikanan dan kelautan. Selain itu juga banyak penelitian serupa mengenai 

peredaman gelombang dan mangrove di berbagai daerah terutama di 

Indonesia. Dalam tabel 1 akan disajikan beberapa penelitian serupa dalam 

kurun waktu 15 tahun terakhir yang dijadikan acuan oleh penulis dalam 

menyusun penelitian ini. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu  

Sumber 

Peredaman/ 

Perambatan 

Gelombang 

Spesies Lokasi 

Massel, 2006  50 – 70% pada 20m 

pertama 

Avicennia sp. 

and 

Rhizophora 

sp.  

Nang Hai, Can 

Gio Mangrove 

Forest, Vietnam  

Mazda et al., 

2006  

(typhoon 

conditions)  

45 % per 100 m pada 

kedalaman air  0,2 m, 

26 % per 100 m pada 

kedalaman 0,6 m   

Sonneratia sp Vinh Quang 

coast, northern 

Vietnam 

A. Kristiyanto, 

2013 

Peredaman 

sebesar 57,73 % 

untuk Rhizophora sp,  

sedangkan 

39,60 % untuk 

Avicennia sp. 

Avicennia sp. 

and 

Rhizophora 

sp. 

Desa 

Penunggul 

Kecamatan 

Nguling 

Kabupaten 

Pasuruan 

Herison, 2014 Peredaman sebesar 

0.000428 (m/det)2/c 

Avicennia 

marina. 

Pantai Indah 

Kapuk, 

Indonesia 

Novindio, 2016 Peredaman 

Gelombang ditinjau 

dari faktor lumpur 

Avicennia 

marina. 

Pantai Indah 

Kapuk, 

Indonesia 

Herison, 2017 60 % - 98 % pada 

jarak 0-50 

Avicennia 

marina. 

Lampung 

Mangrove 

Center, 

Indonesia 

Edo Rego, 

2018 

Peredaman 

Gelombang ditinjau 

dari faktor serasah 

Avicennia 

marina. 

Pantai Indah 

Kapuk, 

Indonesia 

Herison, 2019 Rasio energi 

gelombang di pantai 

Indah Kapuk dan 

kabupaten Lampung 

Timur 

Avicennia 

marina. 

Kabupaten 

Lampung Timur, 

Indonesia 

Sumber : Hasil Analisa, 2020 
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2.2  Mangrove Avicennia marina 

Mangrove adalah tumbuhan yang tumbuh dan berkembang di daerah pasang 

surut yang tahan akan perubahan salinitas yang tinggi (Setiawan, 2013).  

Vegetasi mangrove memiliki daur hidup yang khusus, untuk bisa berkembang 

biak dengan baik mangrove memiliki daur kehidupan dengan buah yang 

disebut vivipar, yaitu dengan menyiapkan bakal mangrove dari bijinya sebelum 

jatuh dari tangkai pohon (Noor et al., 2006). Buah mangrove sudah 

berkecambah dan mengeluarkan akar sewaktu masih tergantung pada ranting 

pohon, sehingga pada waktu telah matang dan jatuh dari pohon buah sudah siap 

untuk tumbuh jadi bakal pohon baru (Arifin, 2017). 

Kawasan mangrove memiliki berbagai fungsi utama bagi ekosistem dan 

lingkungan hidup (Ghufran et al., 2012) diantaranya : 

1. Fungsi fisik kawasan mangrove: mencegah abrasi/erosi, mengurangi tiupan 

angin menuju daratan, menangkap sedimen secara periodik dan sebagai 

filter intrusi air laut ke darat juga sebagai penghasil energi serta hara. 

2. Fungsi biologis kawasan mangrove: sebagai tempat bertelur, berkembang 

biak dan sumber makanan bagi biota laut dan darat. 

3. Fungsi ekonomi: sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, industri, 

maupun negara dengan menghasilkan kayu, arang, bahan bangunan, 

perikanan, pertanian makanan, minuman, bahan baku kertas tekstil obat-

obatan, alkohol, kosmetik, zat pewarna dan lain-lain. 

Selain memiliki fungsi ekologis seperti yang dijelaskan di atas, ekosistem 

mangrove juga memiliki berbagai manfaat lain seperti penghasil oksigen dan 

sebagai penyerap karbon dioksida (Nybakken, 1988 dan Nababan, 2016) dan 
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memiliki potensi lain seperti wanawisata dengan adanya keragaman vegetasi 

dan satwa dan sebagai tempat konservasi atau penelitian. 

Avicennia marina adalah salah satu jenis mangrove yang masuk ke dalam 

kategori mangrove mayor.  Status tersebut menyebabkan Avicennia marina 

hampir selalu ditemukan pada setiap ekosistem mangrove (Spalding et al.,  

1997 dan Noor et al., 1999). Pantai Pasir Sakti, Lampung Timur merupakan 

salah satu tempat yang memiliki ekosistem mangrove Avicennia marina 

terluas di provinsi Lampung (Yuliasamaya, 2014). Akar mangrove Avicennia 

marina dapat membantu proses pengikatan sedimen dan mempercepat proses 

timbulnya tanah baru, merupakan spesies yang memiliki kemampuan untuk 

tumbuh di berbagai kondisi pasang-surut (Rifardi, 2012) sehingga dapat 

ditemukan hampir di seluruh pesisir pantai Indonesia, terutama di daerah 

yang terlindung.  

2.3  Pantai Pasir Sakti 

Pantai Pasir Sakti, Lampung Timur merupakan kawasan yang memiliki 

ekosistem Mangrove yang cukup luas dan terkenal di kalangan publik karena 

perkembangan ekosistem hutan mangrove yang sangat besar di lampung, pada 

tahun 2013 lebih dari 1.000 ha terhampar di sepanjang hutan lindung register 

15 muara sekampung, di desa Purworejo, kecamatan Pasir Sakti, Lampung 

Timur (Yuliasamaya, 2014). Avicennia marina merupakan jenis mangrove 

yang paling banyak terdapat di Pantai Pasir Sakti Lampung Timur. Pada 

gambar 2 akan ditampilkan visualisasi lokasi penelitian menggunakan 

aplikasi Google Map yang diambil pada tahun 2021. 
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Gambar 2. Visualisasi Pesisir Pantai Pasir Sakti Lampung Timur 

Sumber: Google Map, 2021 

 

2.4  Gelombang laut 

Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air laut disepanjang permukaan 

air. Gelombang terjadi kerena adanya angin yang bertiup di atas permukaan 

perairan yang menimbulkan gaya tekan ke bawah gelombang juga bisa terjadi 

karena adanya kondisi pasang surut dan faktor pengaruh lainnya seperti 

pengaruh aktivitas biota laut dan aktivitas manusia (Nining, 2002). Gaya akan 

mendorong permukaan air menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tempat 

di sekitarnya yang mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga terjadi 

dorongan massa air yang lebih tinggi untuk mengisi tempat yang lebih rendah 

(Herison, 2014). Gelombang merupakan faktor utama yang sangat penting di 

dalam penentuan Tata letak (layout) pelabuhan, perencanaan bangunan tepi 

pantai, alur pelayaran dan arah mata angin. Pada gambar 3 disajikan definisi 

dan karakteristik dari geombang pantai yang diambil dari penelitian 

sebelumnya (Herison, 2014). 



12 
 

 

Gambar 3.Definisi dan karakteristik gelombang pantai 

Sumber: CERC SPM, 1984 

Herison (2014) telah melakukan penelitian terdahulu dengan pengambilan 

data gelombang untuk mengetahui seberapa besar ekosistem mangrove 

mampu meredam gelombang  pada saat akan bertemu mangrove dan setelah 

meninggalkan mangrove dengan spesies yang diteliti pada mangrove 

Avicennia marina. Pada penelitian ini juga menggunakan alat yang sama yaitu 

SBE 26 yang dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Foto alat ukur gelombang SBE 26 (Sea Bird Electronics)  

Sumber : Dokumentasi, 2017 
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Gambar 5. Simulasi proses pengambilan data gelombang pada mangrove  

Sumber : Hasil Analisa, 2017 

Pada gambar 5 dapat dilihat posisi peletakan alat SBE26 & RBR Duo yang 

diletakan di depan dan belakang ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove 

adalah spesies yang berkembang biak cukup baik di daerah peralihan laut dan 

darat di atas substrat lumpur (Herison, 2014). Aspek perlindungan garis pantai 

atau daerah pesisir telah menempatkan peneliti terfokuskan pada 

peredaman/penurunan gelombang oleh mangrove Avicennia marina. Seperti 

pada gambar 6 ekosistem mangrove dapat meredam gelombang yang datang 

dari laut menuju darat. 

 
Gambar 6. Proses peredaman gelombang oleh mangrove  

Sumber : Hasil Analisa, 2017 

RBR DuoTD 
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2.5 Sedimentasi 

Istilah sedimentasi ditujukan pada sebuah lapisan kerak bumi yang 

mengalami proses perpindahan atau transportasi kemudian mengendap 

(Mukminin, 2009). Sedimentasi laut berasal proses biologi, fisika dan kimia 

baik yang terjadi di daratan maupun di laut itu sendiri, sedimen laut terdiri 

dari berbagai sumber materi (Friedman dan Sander, 1978). Sedimentasi yang 

terbentuk dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah topografi bawah 

laut dan pola iklim di laut sekitar (Tampubolon, 2010).  

Pola dan kareakteristik sedimentasi dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan 

alam, aktivitas eksploitasi sumber daya dasar perairan laut mengakibatkan 

perubahan karakteristik sedimentasi alami dan perubahan tekstur sedimen 

permukaan baik yang tersuspensi maupun terendapkan. Fenomena alam 

seperti bencana alam, oseanografi dan musim juga memengaruhi sedimen 

baik secara fisika, kimia maupun biologi (Rifardi 2012). 

Ada tiga proses yang memengaruhi sedimentasi yaitu proses fisika, biologi 

dan kimia. Transportasi dan pengendapan sedimen dipengaruhi oleh hukum-

hukum fisik terutama peranan fluida dalam mentranspor partikel sedimen dan 

perpindahan partikel ini bisa berbentuk traksi, saltasi, rolling dan sliding 

(Rifardi 2012). Arus mentranspor sedimen secara fisika dengan dua 

mekanisme berlawanan yaitu muatan tersuspensi yang menyebarkan partikel 

sedimen halus di permukaan air seperti lanau dan lempung dengan kekuatan 

arus dari air atau udara, muatan pada lapisan dasar perairan berupa partikel 
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yang lebih besar dan berat (boulder, pebbles dan gravel) di gulirkan sepanjang 

dasar perairan (Rifardi 2012). 

Selama proses sedimentasi berlangsung terdapat beberapa gaya yang 

mempegaruhi proses bergeraknya partikel sedimen dari laut menuju daratan 

yaitu gaya gravitasi, gaya dorong dan gaya apung (Tampubolon, 2010). Pada 

gaya gravitasi ini, berat jenis larutan lebih kecil daripada berat jenis partikel 

sehingga mengakibatkan partikel lebih cepat mengendap, daya dorong terjadi 

saat arus laut yang bergerak menuju daratan akan mengakibatkan partikel 

didepannya terdorong/bergerak mengikuti arus, daya apung terjadi jika masa 

jenis partikel lebih kecil dari masa jenis air laut sehingga partikel mudah 

terbawa dan berada di permukaan air (Tampubolon, 2010). Berdasarkan SNI 

1726 : 2012 dengan menggunakan rumus F = m x a di mana a adalah 

percepatan dan m adalah massa dari partikel kita dapat menentukan besarnya 

gaya yang mendorong sedimen hingga ke pesisir. 

 

Gambar 7. Ilustrasi mekanisme transpor sedimen  

Sumber : Rifardi, 2012. 

Aktivitas biologi juga memengaruhi proses sedimentasi karena dapat 

memberikan kontribusi pada proses pengendapan dan menjadi bagian dari 
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partikel sedimen. Beberapa aktivitas biologi adalah aktivitas organisme 

cangkang yang mengandung kalsium karbonat, pada laut dangkal khususnya 

laut tropis, jumlah spesies genus organisme yang mampu mensekresi 

cangkang ini banyak sekali seperti koral dan alga (Rifardi, 2012). Selain itu 

banyak organisme seperti cacing, moluska dan insekta membuat lubang untuk 

mencari makan atau berlindung, pada daerah pasang surut organisme seperti 

udang mampu melubangi sedimen sampai kedalaman 1 meter dan 

memindahkan partikel-partikel di kedalaman tersebut ke permukaan sehingga 

dapat terbentuk lapisan baru. Aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, alga 

dan lumut juga berperan dalam proses sedimentasi. Bakteri mampu 

memengaruhi proses weathering pada batuan (Rifardi, 2012). 

Proses kimia memengaruhi proses pengendapan di perairan dan proses ini 

dapat membentuk mineral yang akan menjadi bagian dalam endapan seperti 

gypsum, felspar dan zeolites. Berbagai proses kimia yang terjadi pada larutan 

sedimen akan memengaruhi pH dan Eh (Rifardi, 2012). 

Kecepatan sedimentasi merupakan sedimentasi yang mengendap di dasar 

perairan selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan 

tebal pengendapan per waktu. Ada dua bentuk kecepatan sedimentasi yaitu 

kecepatan sedimentasi relatif dan absolut (Rifardi, 2008). Sedimen laut 

disusun dari berbagai material organik dan anorganik, jika salah satu 

komponen penyusun sedimen tersebut dapat ditentukan kecepatan 

penambahannya maka kecepatan sedimentasi pada daerah tersebut dapat 

dihitung, organisme dapat digunakan untuk menentukan kecepatan 

sedimentasi jika jumlahnya dapat diketahui (Rifardi, 2012). Jika tidak ada 
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lapisan kunci pada suatu lingkungan seperti lapisan endapan vulkanik, maka 

akan sulit menentukan kecepatan sedimentasi, untuk menentukan lapisan 

kunci banyak parameter fisika, kimia dan biologi yang dapat dijadikan lapisan 

kunci, peneliti harus mengamati dengan teliti fenomena alam dan fenomena 

artifisial (aktivitas manusia) yang dapat memberikan pengaruh kecepatan 

sedimentasi. Selain istilah kecepatan sedimentasi, ada istilah yang sering 

digunakan untuk menjelaskan jumlah (volume dan berat) sedimen yang 

mengendap persatuan luas area per waktu, disebut dengan istilah akumulasi 

sedimen (Tampubolon, 2010). 

Pada ekosistem mangrove terjadi proses sedimentasi yang diakibatkan oleh 

proses pengendapan sedimen oleh pergerakan air pasang dan surut. Air 

pasang membawa material laut berupa partikel kasar dan halus yang 

kemudian mengendap dan sebagian akan terbawa kembali oleh air laut surut, 

partikel yang mengendap akan tertahan oleh akar dan pohon mangrove yang 

dalam periodik tertentu akan menimbulkan lahan baru (Herison, 2014). 

Sedimentasi yang mengendap tersebut terdiri dari berbagai partikel-partikel 

halus dan kasar yang mengandung banyak humus atau gambut (Rifardi, 

2008). Tanah yang berada di pantai berasal dari endapan sedimen yang 

terbawa oleh aliran sungai dari hulu menuju hilir dan menyebar di sekitar 

muara dan terbawa arus pasang surut laut disekitarnya (Tampubolon, 2010). 

Endapan sedimen tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

perkembangan ekosistem mangrove (Tomascik, 1997). Mangrove Avicennia 

marina yang berada di Pesisir Pantai Pasir Sakti, Lampung Timur 

memerlukan substrat lunak untuk tumbuh dengan baik. 



18 
 

Banyak faktor yang memengaruhi sistem zonasi pada ekosistem magrove 

sehingga zonasi hutan mangrove dari satu wilayah dengan wiayah lain 

tidaklah sama. Zonasi juga dapat di tentukan dengan kondisi setempat seperti 

penguapan air dari tanah yang mengakibatkan hipersalinitas. Hipersalinitas 

cenderung mematikan ekosistem mangrove membentuk daerah gundul 

(Nyabakken, 1992). 

Tekstur substrat sangat memengaruhi jenis spesies yang tumbuh di atasnya.  

Rhizophora spp, Avicennia marina, dan Bruguiera spp pada umumnya 

mampu tumbuh baik pada kondisi substrat dengan fraksi liat di atas 65 % dan 

sedimen sekitar 20-30 % (Tomascik, 1997). Avicennia marina, Ceriops spp, 

Lumnitzera spp, Xylocarpus granatum spp, Soneratia spp dan Laguncularia 

spp merupakan spesies yang dapat tumbuh baik pada substrat yang mampu 

mengalirkan air tanah degan cepat, sedangkan spesies Nypa dan Bruguiera 

spp lebih menyenangi tanah yang mampu menyimpan air. Tipe substrat yang 

cocok untuk pertumbuhan mangrove adalah sedimen lunak dan batuan-batuan 

organik yang lembut. Tanah vulkanis juga merupakan substrat yang cukup 

baik dalam perkembangbiakan mangrove (Tomascik, 1997). Pada gambar 8 

disajikan zonasi mangrove di mana spesies Avicennia marina berada di bagian 

terluar dari ekosistem mangrove yang mengakibatkan mangrove jenis ini 

memiliki potensi lebih besar meredam gelombang laut. 
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Gambar 8. Zonasi mangrove terhadap substrat 

Sumber: Welly, 2010 

 

2.6 Analisis Hidrometer 

Analisis hidrometer merupakan sebuah metode untuk menghitung distribusi 

ukuran tanah berdasarkan sedimentasi tanah dalam air, biasa disebut uji 

sedimentasi (SNI 3423 : 2008). Analisis hidrometer ini bertujuan untuk 

mengetahui pembagian dalam ukuran butir tanah yang berbutir halus.  

Manfaat hasil uji ini adalah sebagai perbandingan dengan sifat tanah yang 

ditentukan dari uji batas-batas Atterberg dan untuk menentukan aktivitas 

tanah (Idharmahadi, 2008). Dasar perhitungannya adalah hukum Stokes yang 

ketentuannya antara lain : 

1. Butir-butir tanah dianggap seperti bola, sedangkan kenyataannya tidak 

demikian.  Untuk mengatasi hal ini maka digunakan diameter ekuivalen 

yaitu diameter dari bola fiktif yang terdiri dari material yang sama dan 

mempunyai kecepatan pengendapan yang sama dengan butir tanah yang 

sesungguhnya. 

2. Tempat di mana butir tanah mengendap adalah semi tak berhingga dan 

hanya ditinjau satu butir saja, pada kenyataannya tempatnya adalah tak 

Bruguiera Bruguiera 
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terhingga dan butirnya saling memengaruhi satu sama lain; hal ini diatasi 

dengan hanya mengambil jumlah tanah yang relatif sedikit 50 gram dalam 

1 liter, sehingga keberatan di atas dapat diabaikan. 

3. Berat jenis yang dipergunakan adalah berat jenis rata-rata, dalam 

kenyataannya berat jenis masing-masing butir tanah adalah tidak sama 

dengan rata-ratanya. Dalam penelitian ini berat jenis dianggap sama. 

Berikut perhitungannya: 

1. % finer =
Rc x a

Ws
 x 100% 

Dimana: 

  a  =  Faktor Koreksi  =  
1,65 𝑥 𝐺𝑠

2,65 𝑥 (𝐺𝑠−1)
 

Rc  = Koreksi pembacaan hidrometer (Ra- C0 – Ct) 

Ra = Pembacaan hidrometer sebenarnya 

C0 = Koreksi nol (zero correction) 

Ct = Koreksi suhu 

2. D  = 𝐾 √
𝐿

𝑡
 

Dimana: 

D = Diameter butir 

L = Kedalaman Efektif 

T = Elapsed time 

 = Viskositas akuades (poise) 

Gs = Spesific gravity oil 

Gw = Spesific gravity of water 

K    =  
√30𝜂

𝑔 (𝐺𝑠−𝐺𝑤)
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II. METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Umum 

Metodelogi penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian serta analisis hingga mencapai hasil (Sugiyono, 

2013). Metodologi penelitian juga mencakup mengenai tahap-tahap untuk 

melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya data-data yang didapat akan 

dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan dua macam data, yaitu data primer 

dan data sekunder. Dalam penyusunan tugas akhir ini, tahapan metodelogi 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan 

2. Pengumpulan Data 

3. Pengolahan Data 

4. Analisis Data 

5. Kesimpulan 

3.2 Diagram Alir Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, digunakan pendekatan dengan 

mengikuti diagram alir seperti terlihat pada gambar 9. 
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Gambar 9. Diagram alir penelitian 

Sumber : Hasil Analisa, 2017 

 

 

Mulai 

 

Persiapan Penelitian 

(Studi Literatur, Survei dan Menentukan 

Lokasi Penelitian dan Persiapan Alat) 

Pengumpulan Data 

Sekunder : 

 Peta Lokasi Penelitian  

Untuk Menentukan  

Stasiun Rencana 

Pengolahan Data 

Mengetahui Pengaruh Sedimentasi 

Mangrove Avicennia marina 

Terhadap Peredaman Gelombang 

Selesai 

 

Pengumpulan Data Primer : 

 Data Gelombang 

 Sampel Sedimen 

 Data Kedalaman Air &  

Sedimen 

Data Gelombang Data Sedimentasi  

Hasil Pengolahan 
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3.2.1 Tahapan Persiapan  

Tahapan persiapan meliputi proses identifikasi, perumusan masalah, studi 

literatur dan survei pendahuluan. Dimulai dengan mencari informasi terkait 

kebutuhan pesisir pantai akan gelombang air laut. Setelah mendapatkan 

informasi mengenai kebutuhan tersebut kemudian tahap identifikasi dan 

perumusan masalah untuk mendapatkan kasus penelitian beserta tujuannya. 

Kemudian melakukan studi literatur untuk mengetahui metode analisis yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 

a. Lokasi Penelitian  

Penelitian berlokasi di kawasan hutan lindung register 15 muara Sekampung 

di desa Purworejo, kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

Pantai Pasir Sakti menjadi tempat yang paling cocok karena memiliki 

gelombang laut lepas yang tinggi sehingga memenuhi kriteria dalam 

melakukan penelitian, seperti sebaran mangrove jenis Avicennia marina, 

jarak mangrove, ketinggian muka air pasang yang cukup. Dalam jarak 50 m 

ada 5 stasiun yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu pada jarak 3 m, 5 

m, 10 m, 20 m dan 50 m dengan menggunakan alat ukur gelombang jenis 

SBE 26 (Sea Bird Electronics) dan RBRDuo TD. Dapat dilihat di gambar 

10 bahwa untuk mencapai lokasi kita bisa menggunakan kendaraan dari 

pusat kota dilanjutkan menggunakan perahu di Desa Purworejo, Kecamatan 

Pasir Sakti dan dilanjutkan dengan menelusuri hutan mangrove untuk 

menuju titik pengambilan data. 
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Gambar 10. Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur 

Sumber : Hasil Analisa, 2019 

 

 

Gambar 11. Skema titik pengambilan sampel penelitian  

Sumber : Hasil Analisa, 2019 



25 
 

Tabel 2. Koordinat pengambilan sampel sedimen 

STA Elevasi LS BT 

STA 1 17 ft 05,52948° 105,82213° 

STA 2 40 ft 05,52945° 105,82207° 

STA 3 38 ft 05,52943° 105,82201° 

STA 4 40 ft 05,52943° 105,82199° 

STA 5 41 ft 05,52938° 105,82192° 

Sumber : Hasil Survei, 2017 

3.2.2 Tahapan Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui observasi langsung 

data primer di lapangan yang berlokasi di pantai Pasir Sakti, Lampung Timur. 

Sedangkan data sekunder di kumpulkan melalui instansi terkait. 

a. Data Penelitian 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, data 

primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengamatan 

langsung dilapangan yang meliputi :  

a) Data gelombang (50 m dari garis mangrove terluar). 

b) Sampel sedimen (4 sampel uji di setiap stasiun). 

c) Pengukuran kedalaman sedimen di setiap stasiun. 

d) Pengukuran kedalaman air di setiap stasiun. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melakukan penelitian ini. 

Dalam hal ini data bisa diperoleh dari instansi terkait atau tidak diambil 

secara langsung di lapangan yang meliputi : 

a) Layout area sebagai acuan peta untuk mencari stasiun yang ditinjau. 

 

b. Peralatan  dalam  Proses  Pengambilan  Data  Gelombang 

Pengukuran tinggi gelombang menggunakan alat tipe SBE 26 dari 

DISHIDROS TNI Angkatan Laut sebanyak 1 unit dan alat tipe RBRDuo T.D 

sebanyak 1 unit. Alat SBE26 dipasang pada sebelah luar mangrove (sebelum 

gelombang menyentuh mangrove) dan alat RBRDuo T.D dipasang setelah 

gelombang menyentuh mangrove. Sebelum pengambilan data dilakukan 

kontrol terhadap pengukuran. Bila terdapat kesalahan pencatatan dari alat, akan 

dilakukan pengukuran ulang.  Universitas Lampung dan TNI AL sudah 

melakukan MOU terkait penelitian ini. Alat SBE 26 dan RBRDuo T.D 

merupakan alat pengukur ketinggian gelombang yang telah memiliki lisensi 

resmi secara internasional.  Peralatan yang digunakan dalam pengukuran data 

gelombang menggunakan alat-alat sebagai berikut : 

1. SBE 26  

SBE 26 (Sea Bird Electronics) adalah alat ukur gelombang yang diletakkan 

di bagian depan dari mangrove, lihat gambar 12. Alat ini berfungsi mencatat 

data gelombang datang yang tegak lurus dengan mangrove. Sebelum proses 

pencatatan akan dilakukan pemasangan pelampung yang berfungsi 

menahan alat agar tidak tenggelam, selanjutnya karena proses pencatatan 
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dilakukan pada saat pasang tertinggi yaitu malam hari maka alat penerangan 

berupa lampu kedip harus dipasang pada bagian atas dari pelampung yang 

berfungsi untuk memudahkan pengawasan alat dari kejauhan dan pencarian 

alat ketika proses pencatatan gelombang berakhir. 

 

Gambar 12. Foto alat ukur gelombang SBE 26 (Sea Bird Electronics) 

Sumber : Dokumentasi, 2017 

 

2. RBRDuo T.D  

RBRDuo T.D adalah alat ukur gelombang yang diletakkan di bagian 

belakang mangrove, lihat gambar 13. Alat ini berfungsi mencatat 

gelombang pergi yang tegak lurus mangrove. RBRDuo T.D memiliki 

ukuran yang lebih kecil daripada SBE 26 (Sea Bird Electronics)  

sehingga akan lebih mudah untuk memindahkan alat ini dengan cepat, 

maka alat ini diletakkan di bagian belakang mangrove. Sebelum proses 

pencatatan akan dilakukan pengikatan alat ke bambu panjang yang 

berfungsi sebagai tiang penyangga agar alat tidak jatuh kemudian 

tenggelam dan memudahkan saat pemindahan alat untuk melakukan 

pencatatan gelombang di stasiun lainnya. Selanjutnya karena proses 

pencatatan dilakukan pada saat pasang tertinggi yaitu malam hari maka 

alat penerangan berupa lampu kedip dipasang pada bagian atas dari 
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bambu yang berfungsi untuk memudahkan pengawasan alat dari 

kejauhan dan pencarian alat ketika proses pencatatan gelombang 

berakhir. 

 

Gambar 13. Foto alat ukur gelombang RBRDuo T.D  

Sumber : Dokumentasi, 2017 

c.  Proses  Pengambilan  Data  Gelombang 

Pelaksanaan kegiatan pengukuran ketinggian gelombang mengikuti 

kondisi pasang surut gelombang, pengambilan data dilaksanakan pada 

malam hari pada saat waktu gelombang pasang tertinggi.  Pengambilan 

data dimulai pada saat mulainya kondisi gelombang pasang sampai 

selesainya keadaan gelombang pasang.  

Pengambilan data gelombang dilakukan pada saat gelombang akan 

bertemu mangrove dan setelah gelombang meninggalkan mangrove. 

Energi gelombang yang terjadi pada mangrove Avicennia marina 

merupakan fokus utama dalam melakukan pengambilan data gelombang 

di lokasi penelitian yaitu Pantai Pasir Sakti, Lampung Timur. Kemudian 

akan dilakukan analisis berdasarkan besarnya rambatan gelombang 

sebelum dan sesudah melewati ekosistem mangrove tersebut.  
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Dalam proses pengambilan dan pengolahan data gelombang akan 

dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut (Herison et al., 2017) : 

1. Melakukan pra survei dahulu bersama-sama dengan teknisi alat ukur 

gelombang untuk mengecek lokasi pemasangan alat saat melakukan 

penelitian nantinya. 

2. Melakukan persiapan, hal tersebut dimulai dari ordinat stasiun, 

peralatan, transportasi, peralatan  cadangan dan peralatan P3K.  

3. Proses pencatatan data gelombang per stasiun dengan durasi minimal 2 

jam saat pasang tertinggi yaitu malam hari. 

4. Melaksanakan pengukuran. Masing masing alat dipasangkan oleh 2 

orang tenaga lapangan dan teknisi dari TNI AL. SBE26 dan RBRDuo 

T.D merupakan alat ukur yang dipakai dalam penelitian. Berikut 

tahapan dalam proses pengukuran : 

a. Teknisi melakukan Setting alat ukur dan control pencatatan data dari 

alat SBE26 dan RBRDuo T.D. DISHIDROS Angkatan Laut 

merupakan pemilik alat ukur gelombang yang digunakan penelitian.  

b. Melakukan percobaan alat untuk memastikan alat dapat berfungsi 

dengan baik dan benar. 

c. Melakukan pemasangan peralatan tambahan pada alat ukur agar 

mempercepat proses pemasangan alat saat di lokasi. 

d. Melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi kapal 

menuju lokasi penelitian. 
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e. Memasangkan alat ukur. Pada bagian depan mangrove, alat yang 

akan dipasang adalah SBE26 sedangkan pada bagian belakang 

mangrove, RBRDuo T.D yang akan dipasang. 

f. Melakukan pengukuran oleh SBE26 dan RBRDuo T.D. Alat tersebut 

akan melakukan penyimpanan data gelombang. 

g. Mengambil alat ukur selanjutnya melakukan upload data hasil 

pengukuran gelombang. 

h. Melakukan pengulangan tahapan no.4 untuk pengukuran gelombang 

ke stasiun berikutnya.  

5. Alat ukur akan mengolah hasil yang didapat di lapangan. Kemudian 

akan memprosesnya menjadi output data berupa data mentah 

(RAWDATA).   

6. Melakukan pengolahan dan analisis data gelombang pada masing 

masing stasiun.   

d. Proses  Pengambilan  Data  Sedimentasi Mangrove 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tabung Paralon dan Penutup Tabung 

Tabung paralon digunakan sebagai tempat menyimpan sampel sedimen. 

Tabung berukuran 4 inci dan panjangnya 40 cm. Jumlah dan ukuran 

tabung bervariasi tergantung kebutuhan dan keperluan penelitian. Dalam 

penelitian ini jumlah tabung yang digunakan sebanyak 20 tabung, lihat 

gambar 14. 
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Gambar 14. Tabung pipa paralon & penutupnya 

Sumber : Dokumentasi, 2017 

2.  Karet Penutup 

Karet penutup digunakan untuk menutup bagian bawah dan atas tabung 

agar mengurangi kebocoran pada tabung uji. 

 
Gambar 15. Karet penutup 

Sumber : Dokumentasi, 2017 

3. GPS Mapping 

Alat GPS digunakan untuk pemetaan dan mengetahui titik pengambilan 

sampel pada daerah terpencil seperti hutan mangrove. 

4. Kayu Ukur 

Kayu ukur digunakan untuk mengukur kedalaman sedimen dan 

kedalaman sedimen di lokasi penelitian. 
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5. Meteran Roll 30 m 

Meteran roll digunakan untuk mengukur keliling dan luasan di lokasi. 

6. Cat 

Cat digunakan untuk memberi tanda pada tabung uji agar tidak tertukar. 

7. Alat Snorkeling 

Alat snorkeling digunakan untuk membantu penglihatan di dalam air saat 

mengambil sampel sedimen. 

8. Alat Tulis Penelitian 

Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil data penelitian di lapangan. 

9. Alat P3K 

Peralatan P3K berfungsi sebagai pertolongan pertama saat terjadi 

kecelakaan kerja di lapangan. 

10. Kontainer Plastik 

Kontainer plastik digunakan sebagai wadah penyimpanan barang-barang 

penelitian yang rentan terhadap air. 

11. Lakban 

Lakban digunakan untuk merekatkan alat penyimpanan sampel (paralon) 

dengan penutupnya untuk mengurangi kebocoran udara. 

12. Life Jacket 

Life Jacket digunakan sebagai alat keselamatan di lokasi penelitian, 

dikarenakan lokasi berada di laut. 

13. Alat Penerangan 

Senter digunakan sebagai alat bantu penerangan saat pengambilan data di 

malam hari. 
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e. Metode Pengumpulan Data Sedimentasi Mangrove 

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data serta bahan yang 

dibutuhkan, penulis melakukan pengolahan data di Laboratorium Sedimen 

Teknik Sipil Universitas Lampung. Penulis akan melakukan percobaan 

analisa hidrometer yang bertujuan untuk menentukan distribusi ukuran butir-

butir sedimen. Pemeriksaan dilakukan dengan analisa sedimen dengan alat 

hidrometer, berikut alat dan bahan serta pelaksanaan untuk uji hidrometer 

(Idharmahadi, 2008). 

1. Hidrometer, untuk mengetahui berat jenis suspensi. 

2. Saringan terdiri atas satu susunan dengan tutup atas bawah. Nomor 

saringan (standar ASTM). 

Ukurannya adalah sebagai berikut: 

a) No.10 (2,00 mm) 

b) No. 20 (0,85 mm) 

c) No.40 (0,425 mm) 

d) No.60 (0,250 mm) 

e) No. 140 (0,106 mm) 

f) No. 200 (0,075 mm) 

3. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. 

4. Gelas silinder kapasitas 1.000 cc, dengan diameter 2,5 inch = 6,35 cm, 

tinggi 18 inch = 45,7 cm dengan tanda volume 1.000 cc disebelah dalam 

pada ketinggian 36 cm dari dasar. 

5. Cawan porselen (mortar) dan pestel penggerus berkepala karet atau 

dibungkus karet. 
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6. Alat pengaduk suspensi (stirring apparatus). 

7. Termometer 0-50 ℃. 

8. Stopwatch 

9. Water bath, bak air dengan suhu yang dapat diatur konstan, alat ini 

terutama diperlukan bila suhu udara sangat tidak konstan. 

10. Air destilasi 

11. Bahan dispersi (reagent), dapat berupa water glass (sodium silikat) atau 

calgon (sodium hexameta phosphate). 

12. Sieve Shaker (penggetar ayakan). 

Pelaksanaan : 

1. Sedimen yang diperolah dari lapangan dikeringkan dan akan digunakan 

sebagai benda uji. 

2. Letakkan contoh sedimen dalam tabung gelas beaker (kapasitas 250 cc). 

Tuangkan ±125cc larutan air dan reagent yang telah disiapkan. Campur 

dan aduk sampai seluruh sedimen tercampur dengan air. Biarkan sedimen 

terendam selama 16 - 24 jam. 

3. Tuangkan campuran tersebut dalam alat pengaduk (stirring apparatus).  

Pastikan tidak ada butir yang tertinggal atau hilang dengan membilas 

menggunakan air destilasi dan tuangkan air bilasan ke alat. 

4. Kemudian segera pindahkan suspensi ke gelas silinder pengendap.  

Pastikan tidak ada sedimen yang tertinggal dengan membilas dan 

menuangkan air bilasan ke silinder.  Tambahkan air destilasi sehingga 

volumenya mencapai 1.000 cm3. 
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5. Disamping silinder isi suspensi tersebut, sediakan gelas silinder kedua 

yang diisi hanya dengan air destilasi ditambah reagent sehingga berupa 

larutan yang keduanya sama seperti yang dipakai pada silinder pertama. 

Apungkan hidrometer dalam silinder kedua ini selama percobaan 

dilaksanakan. 

6. Tutup gelas isi suspensi dengan tutup karet (atau dengan telapak tangan).  

Kocok suspensi dengan membolak balik vertikal ke atas dan ke bawah 

selama 1 menit, sehingga butir-butir sedimen melayang merata dalam air.  

Gerakan membolak-balik gelas ini harus dilakukan sekitar 60 kali.  Lalu 

letakkan silinder berdiri di atas meja dan bersama dengan berdirinya 

silinder, jalankan stopwatch dan merupakan waktu permulaan 

pengendapan T = 0. 

7. Lakukan pembacaan hidrometer pada saat T = 2; 5; 15; 30; 60; 250 dan 

1.440 menit (setelah T = 0), dengan cara di waktu sekitar 20 atau 25 detik 

sebelum setiap saat pelaksanaan pembacaan, ambil hidrometer dari 

silinder kedua, celupkan secara hati-hati dan pelan-pelan dalam suspensi 

sampai mencapai kedalaman sekitar taksiran skala yang akan terbaca, 

kemudian lepaskan (jangan sampai timbul goncangan).  Kemudian pada 

saatnya bacalah skala yang ditunjuk oleh puncak meniscus muka air = R1 

(pembacaan dalam koreksi). Setelah dibaca, segera ambil hidrometer 

pelan-pelan, pindahkan kedalam silinder kedua.  Dalam air silinder kedua, 

bacalah skala hidrometer = R2 (koreksi pembacaan). 

8. Setiap setelah pembacaan hidrometer, amati dan catat temperatur suspensi 

dengan mencelupkan termometer. 
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9. Setelah pembacaan hidrometer terakhir selesai dilaksanakan (T = 1.440 

menit), tuangkan suspensi keatas saringan No.200 seluruhnya, jangan 

sampai ada butir yang tertinggal.  Cucilah dengan air bersih, sampai air 

yang mengalir di bawah saringan menjadi jernih dan tidak ada lagi butiran 

halus yang tertinggal. 

10. Pindahkan butir-butir sedimen yg tertinggal pada suatu tempat, kemudian 

keringkan dalam oven (temperatur 105°-110°). 

11. Kemudian dinginkan dan timbang serta catat massa sedimen kering yang 

diperoleh = B1 gram. 

12. Saringlah sedimen ini dengan menggunakan sejumlah saringan. 

13. Timbang dan catat massa bagian sedimen yang tertinggal di atas tiap 

saringan. Periksalah bahwa seharusnya jumlah massa dari masing-masing 

bagian sama atau dekat dengan massa sebelum disaring.  

 

3.2.3 Tahapan  Pengolahan  Data  

Tahap pengolahan data merupakan proses Pengolahan data yang 

dikumpulkan untuk mendapatkan suatu hasil yang dibutuhkan atau 

diinginkan. Proses pengolahan data yang dilakukan yaitu untuk 

memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada berdasarkan data 

gelombang dan data substrat mangrove di lapangan. 

 

3.2.4 Tahapan Analisis 

Semua hasil yang didapat dari penelitian ini akan diolah dengan Ms.Excel 

dan ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik hubungan serta penjelasan-
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penjelasan yang didapat dari hasil perambatan gelombang di tiap stasiun 

dan diameter partikel sedimen. 

3.2.5 Tahap Kesimpulan 

Bagian kesimpulan berisi hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap 

ini dilakukan penyimpulan dari seluruh proses penelitian yang berujung 

pada jawaban dan saran dari rumusan masalah yang ada. Pembuatan 

simpulan dibuat untuk mengetahui besaran peredaman gelomang oleh 

mangrove Avicennia marina dan mengetahui pengaruh sedimentasinya 

dalam menahan laju gelombang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Semakin besar jarak mangrove Avicennia marina, maka semakin besar 

kemampuan meredam gelombang. Persentase peredaman gelombang 

berdasarkan ΔH Pada jarak 50 m sebesar 96,1%. Dan berdasarkan ΔE Pada 

jarak 50 m sebesar 92,3%. 

2. Diameter butiran sedimen memiliki pengaruh dalam menahan laju 

gelombang. Semakin besar peningkatan peredaman maka sebaran 

butirannya relatif kecil itu terjadi di jarak 3 – 10 m dan semakin 

kebelakang persentase butirannya semakin besar dan peningkatan 

peredamannya relatif kecil terjadi pada jarak 10 - 50m. Pada saat 

gelombang datang energinya besar sehingga semua pertikel besar sedimen 

di laut akan terbawa sampai dengan di belakang ekosistem mangrove, 

begitu gelombang pergi energi yang dikeluarkan gelombang semakin kecil 

sehingga hanya butiran kecil yang mampu terbawa kembali dari belakang 

ekosistem menuju pinggir laut. Pada 50 m jarak ekosistem mangrove 

dengan diameter rata-rata antara 0,0152 - 0,0167 mm dan persentase 

butiran berkisar antara 19,36% - 21,27% mampu manahan laju gelombang 

sampai 96%.  
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5.2  Saran 

Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan 

penelitian dengan menambahkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mencari lokasi baru sebagai objek penelitian mangrove agar semakin 

banyak diketahui manfaat mangrove untuk mencegah abrasi pantai dan 

sebagai pemecah gelombang alami. 

2. Melakukan penelitian efektifitas peredaman gelombang pada jenis 

mangrove yang berbeda. 

3. Mencari bagian substrat sedimen dari mangrove avicennia marina yang 

memiliki pengaruh dalam peredaman gelombang. 

4. Mengembangkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan untuk 

menyelamatkan bumi dari kerusakan alam di masa mendatang. 
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