PEMODELAN
HIDRODINAMIKA
MUARA SUNGAI
STUDI KASUS : MUARA SUNGAI
PORONG SIDOARJO

Engki Andri Kisnarti, S.T., M.Si.
Dr. Drs. Viv Djanat Prasita, M.App.Sc.
5/2/2019
Hang Tuah Press, Surabaya

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai

ii

ISBN : 978-602-5595-15-8

PEMODELAN HIDRODINAMIKA
MUARA SUNGAI
STUDI KASUS : MUARA SUNGAI PORONG SIDOARJO

Engki Andri Kisnarti, S.T., M.Si.
Dr. Drs. Viv Djanat Prasita, M.App.Sc.

Hang Tuah Press, Surabaya
2019

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai

iii

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai
Studi Kasus: Muara Sungai Porong Sidoarjo
Oleh Engki Andri Kisnarti, S.T., M.Si. dan
Dr. Drs. Viv Djanat Prasita, M.App.Sc.

xvi + 111 hal, 15 x 23 cm
Hang Tuah Press 001-05-2019
ISBN 978-602-5595-15-8

COPYRIGHT ©2019, UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA,
ALL RIGHTS RESERVED
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Cetakan pertama: Mei 2019

Editor
Layouter
Designer

: Dr. Viv Djanat Prasita
: Joko Mahadma, S.Pd.
: Joko Mahadma, S.Pd.

Diterbitkan oleh Hang Tuah Press
Jl. Arif Rahman Hakim 150 Sukolilo, Surabaya.
Phone: 031-5945864/94 Fax.: 031-5946261
SURABAYA

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai

iv

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
hanya atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Buku
Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai. Buku ini merupakan salah
satu bahan referensi matakuliah Hidrodinamika dan Pemodelan
Oseanografi di lingkungan Universitas Hang Tuah, terutama di
Program Studi Oseanografi. Buku ini menjelaskan teori dan aplikasi
pemodelan hidrodinamika. Diawali dengan penjelasan muara sungai
dan dilanjutkan dengan karakteristik pasang surut, arus laut, dan
gelombang laut dan hingga studi kasus permasalahan muara sungai
Porong Sidoarjo..
Kepada Rektor Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, Ketua
Jurusan Oseanografi Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan diucapkan
terima kasih atas dukungan moril maupun materiil hingga buku ini
dapat terselesaikan. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada rekan
sejawat maupun mahasiswa yang mendorong pembuatan buku ini.
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Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada Direktorat Jenderal
Perguruan Tinggi, DIKTI dan ketua LPPM Universitas Hang Tuah
yang telah memberikan kesempatan penelitian sehingga hasil
penelitiannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan buku ini..
Akhir kata semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, terutama
mahasiswa Universitas Hang Tuah, yang mengambil mata kuliah
terkait dengan hidrodinamika pantai. Kritik dan saran dapat kami
terima demi kesempurnaan buku ini.
Surabaya, 2 Mei 2019
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

Muara sungai adalah bagian hilir dari sungai yang berhubungan
dengan laut. Permasalahan di muara sungai dapat ditinjau di bagian
mulut sungai (river mouth) dan estuari. Mulut sungai adalah bagian
paling hilir dari muara sungai yang langsung bertemu dengan laut,
sedangkan estuari adalah bagian dari sungai yang dipengaruhi oleh
pasang surut. Pengaruh pasang surut terhadap sirkulasi aliran
(kecepatan/debit, profil muka air, intrusi air asin) di estuari dapat
sampai jauh ke hulu sungai, tergantung pada tinggi pasang surut,
debit sungai, dan karakteristik estuari (tampang aliran, kekasaran
dinding, dan sebagainya).
Muara sungai berfungsi sebagai pengeluaran/pembuangan
debit sungai, terutama pada waktu banjir, ke laut. Karena letaknya
yang berada di ujung hilir, maka debit aliran di muara adalah lebih
besar dibanding pada tampang sungai di sebelah hulu. Selain itu
muara sungai juga harus melewatkan debit yang ditimbulkan oleh
pasang surut, yang bisa lebih besar dari debit sungai. Sesuai dengan
fungsinya tersebut muara sungai harus cukup lebar dan dalam.
Permasalahan yang sering dijumpai adalah banyaknya endapan di
muara sungai sehingga tampang alirannya kecil, yang dapat
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mengganggu pembuangan debit sungai ke laut. Ketidaklancaran
pembuangan tersebut dapat mengakibatkan banjir di daerah sebelah
hulu muara.
Selain itu muara (estuari) mempunyai nilai ekonomis yang
penting, karena dapat berfungsi sebagai alur penghubung antara laut
dan daerah yang cukup dalam di daratan. Pengaruh pasang surut
yang masuk ke estuari dapat menyebabkan kenaikan muka air, baik
pada waktu air pasang maupun air surut. Selama periode pasang, air
dari laut dan dari sungai masuk ke estuari dan terakumulasi dalam
jumlah sangat besar. Selama periode surut, volume air tersebut akan
kembali ke laut, sehingga karena besarnya volume air yang dialirkan
ke laut maka kedalaman aliran akan cukup besar. Selain itu
kecepatan arus juga besar yang dapat mengerosi dasar estuari
sehingga dapat mempertahankan kedalaman aliran. Kondisi ini
memungkinkan digunakannya estuari untuk alur pelayaran menuju ke
daerah pedalaman. Dengan demikian keberadaan estuari akan
mempercepat perkembangan daerah yang ada di sekitarnya, karena
memungkinkan dibukanya pelabuhan-pelabuhan di daerah tersebut.
Beberapa pelabuhan yang berada di estuari diantaranya adalah
pelabuhan Selawan, Palembang, dan sebagainya.
Permasalahan yang banyak dijumpai di muara sungai adalah
pendangkalan / penutupan mulut sungai, baik sedimen lumpur dari
hulu sungai maupun sedimen (pasir) yang berasal dari laut. Untuk
kasus muara sungai Porong, pendangkalan dan penutupan sungai
cenderung dari lumpur yang dibawa oleh debit sungai Porong.
Permasalahan yang menarik perhatian adalah pembuangan lumpur
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Lapindo ke Badan Sungai
mempercepat

proses

Porong sehingga kegiatan tersebut

pendangkalan

Sungai

Porong.

Hal

ini

merupakan kajian yang baru dan menarik. Oleh karena itu,
berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu pemodelan muara
sungai,

khususnya

muara

sungai

Porong

Sidoarjo.

Untuk

pembahasan pemodelan hidrodinamika muara sungai diperlukan
pemahaman karakteristik pasang surut, arus, dan gelombang laut di
muara sungai tersebut sehingga penjelasan tentang karakteristik
oseanografi tersebut akan diberikan terlebih dahulu.
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BAB II
MUARA SUNGAI

Cameron dan Pritchard (1993) dalam Lopa dkk, (2016) menyatakan
bahwa muara sungai merupakan daerah hilir sungai (semi-tertutup)
yang memiliki hubungan dengan laut terbuka, yang dipengaruhi oleh
proses pasang surut, di mana air laut tercampur dengan air tawar
yang berasal dari aliran air sungai. Dari sudut pandang efek pasang
surut, Dionne (1963) dalam Lopa dkk, (2016) telah mendefinisikan
muara sebagai suatu inlet lautan, yang dicapai oleh aliran sungai yang
berinteraksi dengan perisitiwa pasang surut, biasanya yang dibagi
menjadi tiga kategori: (a) muara dengan pengaruh laut yang kecil; (b)
muara dengan pangaruh pencampuran salinitas dan air tawar yang
kuat; (c) muara yang ditandai oleh air tawar tetapi didominasi oleh
pasang surut.

Faktor dominan yang mempengaruhi muara sungai dapat
dibedakan dalam tiga kelompok (Triatmodjo, 1999):
a. Muara yang didominasi gelombang laut
Gelombang besar yang terjadi pada pantai berpasir dapat
menyebabkan atau menimbulkan angkutan sedimen baik dalam
arah tegak lurus maupun sejajar pantai. dari kedua jenis transpor
Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai
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tersebut, transpor sedimen sepanjang pantai adalah yang paling
dominan. Transpor sedimen sepanjang pantai terdiri dari dua
komponen yaitu transpor sedimen dalam bentuk mata gergaji di
garis pantai dan transpor sepanjang pantai di surf zone. Angkutan
sedimen tersebut dapat bergerak masuk ke muara sungai dan
karena di daerah tersebut kondisi gelombang sudah tenang maka
sedimen akan mengendap. Banyaknya endapan bergantung pada
gelombang dan ketersediaan sedimen di pantai. Semakin besar
gelombang semakin besar angkutan sedimen dan semakin banyak
sedimen yang mengendap di muara. Apabila debit sungai kecil
kecepatan arus tidak mampu mengerosi endapan tersebut
sehingga muara sungai dapat benar-benar tertutup oleh sedimen.
Kondisi semacam ini banyak terjadi di sungai-sungai di pantai
Selatan Jawa Tengah dan beberapa sungai kecil di pantai Utara
Jawa. Permasalahan muncul pada musim penghujan di mana
debit banjir tidak lancar dibuang ke laut karena adanya penutupan
muara. Akibatnya banjir dapat terjadi di daerah sebelah hulu
muara. Jika debit sungai sepanjang tahun cukup besar, kecepatan
arus dapat mengerosi endapat tersebut, sehingga mulut sungai
selalu terbuka.
Gambar 1. menunjukkan pola sedimentasi muara sungai yang
didominasi oleh gelombang dan bergantung pada arah gelombang.
Apabila gelombang dominan relatif tegak lurus terhadap muara,
pola sedimentasi dapat ditunjukkan seperti Gambar 1A sedangkan
apabila arah gelombang dominan membentuk sudut terhadap
pantai

maka

akan

terjadi

penutupan
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penutupannya sesuai arah gerakan sedimen sepanjang pantai
(Gambar 1 B).

Gambar 1.

Pola sedimentasi muara sungai yang didominasi
gelombang (Sumber: Triatmodjo, 1999).

Pada muara sungai yang membelok, mulut sungai selalu bergerak
(berpindah-pindah).

Perpindahan

tersebut

dipengaruhi

oleh

angkutan sedimen sepanjang pantai dan debit sungai seperti
dijelaskan pada Gambar 2. Gambar 2A merupakan mulut sungai
awal ketika masih terbuka. Gelombang pecah yang membentuk
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sudut terhadap garis pantai menimbulkan limpasan energi yang
dapat diuraikan dalam komponen tegak lurus dan sepanjang
pantai. Limpasan energi tersebut menyebabkan terjadinya arus
dan transpor sedimen sepanjang pantai.

Gambar 2.

Proses pembentukan endapan di mulut sungai
gelombang (Sumber: Triatmodjo, 1999).

Transpor sedimen tersebut akan masuk ke muara dan karena
kondisi gelombang di muara telah tenang maka sedimen tersebut
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mengendap. Sesuai dengan arah transpor tersebut di tebing A
lebih banyak terjadi pengendapan. Dengan adanya endapan di A,
tampang aliran di mulut sungai menjadi lebih kecil sehingga
kecepatan arus meningkat. Kecepatan arus yang besar tersebut
akan mengerosi tebing B. Tebing A juga tererosi namun karena
suplai dari transpor sedimen sepanjang pantai yang diendapkan
lebih besar, maka endapan di tebing A semakin banyak. Proses
tersebut berlangsung terus menerus selama gelombang cukup
besar, ssehingga mulut sungai semakin bergeser dalam arah yang
sesuai dengan transpor sedimen sepanjang pantai.
Apabila debit sungai dari hulu kecil sehingga tidak mampu
mengerosi endapan, maka mulut sungai dapat tertutup oleh
endapan. Elevasi endapan bisa cukup tinggi yang bergantung
pada tinggi run up gelombang pada tebing pantai.

b. Muara sungai yang didominasi debit sungai
Muara ini terjadi pada sungai dengan debit sepanjang tahun cukup
besar yang bermuara di laut dengan gelombang relatif kecil.
Sungai tersebut membawa angkutan sedimen dari hulu cukup
besar. Sedimen yang sampai di muara sungai merupakan sedimen
suspensi dengan diameter partikel sangat kecil, yaitu dalam
beberapa mikron. Sifat-sifat sedimen kohesif ini lebih bergantung
pada gaya-gaya permukaan dari pada berat, yang berupa gaya
tarik menarik dan gaya tolak menolak demikian juga kecepatan
endapannya meningkat tajam. Pada waktu surut sedimen tersebut
akan terdorong ke muara dan menyebar di laut. Selama periode
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sekitar titik balik di mana kecepatan aliran kecil, sebagian suspensi
mengendap. Saat berikutnya di mana air mulai pasang, kecepatan
aliran bertambah besar dan sebagian suspensi 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 surut kecepatan aliran
besar sehingga sebagian sedimen yang telah diendapkan tererosi
kembali tetapi di depan muara di mana aliran telah menyebar,
kecepatan aliran lebih kecil sehingga tidak mampu mengerosi
semua sedimen yang telah diendapakan. Dengan demikian dalam
satu siklus pasang surut jumlah sedimen yang mengendap lebih
banyak dari pada tererosi sehingga terjadi pengendapan di depan
mulut sungai. Proses tersebut terjadi terus menerus sehingga
muara sungai akan maju kearah laut membentuk delta. Gambar 3
menunjukkan pola sedimentasi di muara sungai yang didominasi
oleh debit sungai. Dari tampang memanjang terlihat bahwa
endapan banyak terjadi di pantai di depan muara.
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 terakumulasi
dengan air dari hulu sungai. Pada waktu air surut, volume air yang
sangat besar tersebut mengalir keluar dalam periode waktu
tertentu yang bergantung pada tipe pasang surut. Dengan
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demikian kecepatana rus selama surut tersebut besar, yang cukup
potensial untuk membentuk muara sungai. Muara sungai tipe ini
berbentuk corong atau lonceng seperti ditunjjukan pada Gambar 4
angkutan sedimen berasal dari sungai dan laut. Beberapa
endapan terjadi di muara sungai. Di sebagian besar perairan di
indonesia tinggi pasang surut adalah kecil, yang berkisar antara 12 m, sehingga tidak terbentuk muara sungai tipe ini.

Gambar 3.

Pola sedimentasi di muara sungai yang didominasi
debit sungai (Sumber: Triatmodjo, 1999).
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Gambar 4.

Pola sedimentasi di muara sungai yang didominasi
pasang surut (Sumber: Triatmodjo, 1999).
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BAB III
PASANG SURUT LAUT

Jika kita berada di pantai dalam waktu cukup lama, maka kita akan
melihat bahwa permukaan laut akan senantiasa berubah-ubah
sepanjang waktu. Pada mulanya muka air rendah, beberapa waktu
kemudian menjadi lebih tinggi dan akhirnya mencapai maksimum.
Setelah itu muka air turun kembali sampai elevasi terendah dan
kemudian naik kembali. Perubahan elevasi muka air laut sebagai
fungsi waktu inilah yang disebut pasang surut. Pasang surut adalah
fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di
langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi
(Triadmojo, 1999).

Pengetahuan tentang waktu, ketinggian dan arus pasang surut sangat
penting dalam aplikasi yang sangat luas seperti navigasi, penentuan
datum peta hidrografi untuk batas wilayah laut suatu negara,
pembangunan pelabuhan, penahan gelombang, dok, jembatan laut,
pemasangan pipa bawah laut, dan lain sebagainya. Sampai saat ini
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pasang surut merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu
oseanografi.

Beberapa studi arkeologi di India menunjukan bahwa orang India
sudah mulai memperhitungkan pasang surut dalam mendesain
beberapa bangunan laut di sekitar Ahmedabad sejak tahun 2.500 SM.
Tidak jelas apakah mereka sudah memperhitungkan pasang surut
berdasarkan gerakan bulan dan matahari atau belum. Namun catatan
tentang pengamatan pasang surut paling kuno yang didapati orang
adalah yang dibuat oleh tentara Iskandar Yang Agung ketika mereka
menyerbu India disekitar tahun 325 SM. Catatan paling kuno yang
menuliskan adanya hubungan erat antara pasang surut dengan
kedudukan bumi dan bulan adalah catatan yang di tulis oleh
Aristoteles pada tahun 322 SM (Ali dkk.,1994).

Dalam perkembangan teori pasang surut, saat ini ada dua teori yang
digunakan untuk menerangkan peristiwa pasang surut yaitu teori
kesetimbangan (equilibrium theory) dan teori dinamik (dynamical
theory) (Ilahude,1999).

3.1.

Teori Kesetimbangan

Pada teori kesetimbangan bumi diasumsikan sebagai bola raksasa
yang seluruh permukaannya tertutup oleh air dan dipengaruhi oleh
gaya tarik astronomi khususnya bulan dan matahari. Teori ini berawal
dari hukum Newton ke tiga, yaitu gaya tarik dari dua benda yang
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berada dalam suatu medan gravitasi adalah berbanding lurus dengan
perkalian massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak:

....................................(3.1)
dengan ketentuan:

= konstanta gravitasi
= massa benda 1 dan 2
= jarak antara benda 1 dan 2
Bumi, bulan, dan matahari tidaklah diam, ketiganya memiliki gerakan
yang bekerja secara serentak, sehingga pasang surut yang terjadi
diakbatkan oleh pergerakan dari bumi, bulan, dan matahari yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Ilahude,1999):
1. Revolusi bulan mengitari orbit eliptik bulan terhadap bumi selama
29,5 hari. Orbit eliptik bulan terhadap bumi membentuk sudut ± 5°
dengan orbit eliptik bumi terhadap matahari.
2. Revolusi bumi mengitari orbit eliptik bumi terhadap matahari
selama 365,25 hari. Sumbu rotasi bumi membentuk sudut 66,5°
terhadap orbit eliptik bumi terhadap matahari.
3. Rotasi bumi pada sumbunya selama 24 jam.
Faktor-faktor tersebut mengakibatkan adanya deklinasi matahari atau
lebih dikenal dengan gerak semu matahari dan deklinasi bulan.
Deklinasi matahari mengakibatkan posisi matahari berubah-ubah
pada 23,5° LU sampai 23,5° LS. Deklinasi bulan mengakibatkan
posisi bulan berubah-ubah pada 28,5° LU sampai 28,5° LS.
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Gambar 5. Orbit ekliptik bumi dan bulan (Ilahude,1999).

Gambar 5 menunjukan orbit bulan terhadap bumi dan orbit bumi
terhadap matahari berbentuk ellips. Dengan demikian, benda-benda
angkasa ini pada saat tertentu berada pada jarak terjauh dan pada
saat yang lain berada pada jarak terdekat antara satu terhadap lainya.
Pada sistem bumi-bulan, titik terjauh disebut apoge dan titik terdekat
disebut perige, sedangkan pada sistem bumi-matahari titik terjauh
disebut aphelion dan titik terdekat disebut perihelion. Rotasi bumi dan
putaran bumi-bulan memunculkan gaya sentrifugal, sehingga gaya
pembangkit pasang surut merupakan resultan dari gaya tarik atau
gaya gravitasi dan gaya sentrifugal.

Pada sistem bumi–bulan, gaya-gaya pembangkit pasang surut adalah
gaya sentrifugal sistem bumi-bulan ( ) dan gaya gravitasi bulan (
(Gambar 6).

)

bekerja dalam persekutuan pusat gravitasi bumi-bulan

yang titik massanya terletak disekitar ¾ jari-jari bumi dari titik pusat
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bumi.

bekerja dengan kekuatan yang seragam di seluruh titik

permukaan bumi dengan arah yang selalu menjauhi bulan pada garis
yang sejajar dengan garis yang menghubungkan pusat bumi dengan
bulan. Besar

tergantung pada jarak pusat massa suatu titik partikel

air di permukaan bumi terhadap pusat massa bulan. Resultan

dan

menghasilkan gaya pembangkit pasang surut di permukaan bumi.
Pada titik P yang lokasinya terdekat dengan bulan dan segaris
dengan sumbu bumi-bulan, gaya grafitasi bulan yang bekerja pada
titik tersebut lebih besar dibanding dengan gaya sentrifugalnya
(

> ). Di titik P badan air tertarik menjauhi bumi ke arah bulan.

Seiring dengan menjauhnya lokasi titik pengamatan terhadap bulan,
gaya gravitasi yang bekerja pada di titik-titik di permukaan bumi akan
semakin kecil. Di titik P`, gaya sentrifugal lebih dominan dibanding
gaya grafitasi (

< ), sehingga badan air tertarik menjauhi bumi dan

pada arah menjauhi bulan (Poerbondono dan Djunasjah, 2005).

Gambar 6.

Arah gaya sentrifugal dan gaya gravitasi bulan yang
bekerja di permukaan bumi (Sumber: Poerbandono dan
Djunasjah, 2005).
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Pada sistem bumi-matahari, keadaanya adalah sama namun, gaya
gravitasi bumi-matahari sangat kecil. Hal ini karenakan jarak bumi
dengan matahari jauh lebih besar dibandingkan jarak bumi dengan
bulan. Oeh karena itu, besarnya pasang surut yang disebabkan oleh
bulan lebih dari dua kali pasang surut yang disebabkan oleh matahari.
3.1.1 Pengaruh Sistem Matahari dan Bulan
Disini akan diasumsikan bumi tidak berotasi, bidang orbit bulan
terhadap bumi dan bidang orbit bumi terhadap bulan berhimpit pada
bidang khatulistiwa. Dengan kondisi ini maka didapatkan 4 keadaan
yaitu (Ilahude,1999):
1. Pasang surut yang disebabkan gravitasi bulan akan terjadi pada
daerah-daerah dekat titik sublunar (titik terjauh dengan bulan) dan
nadir (titik terjauh dengan bulan). Air naik akan dialami 2 kali dalam
29,5

hari,

dikarenakan

jangka

waktu

siklus

sinodik

yang

merupakan waktu dari bulan baru ke bulan baru berikutnya adalah
29,5 hari.
2. Pasang surut yang disebabkan gravitasi bulan akan memiliki
pasang tertinggi pada saat bulan berada di perige dan pasang
terendah pada saat bulan berada di apoge. Waktu dari perige ke
perige adalah 27,5 hari yang disebut siklus anomalis. Dalam waktu
satu tahun garis sumbu bumi-bulan hanya dua kali berimpit
dengan garis sumbu matahari-bumi, sekali di perige dan sekali di
apoge, sehingga bila kita gabungkan pengaruh matahari dan
bulan, pasang yang benar-benar tertinggi dan terendah masingmasing akan terjadi sekali setiap tahun.
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3. Pasang surut yang disebabkan gravitasi matahari meskipun sangat
kecil dari kekuatan bulan akan terjadi pula pada titik sublunar dan
nadir, dan air pasang tertinggi terjadi pada saat bumi ada di
perihelion, dan air pasang terendah pada saat bumi di aphelion,
masing-masing terjadi sekali dalam setiap tahun.
4. Akibat dari kekuatan gravitasi bulan yang jauh lebih besar dari
kekuatan

gravitasi

matahari,

gravitasi

bulan

dominan

mempengaruhi pasang surut. Gravitasi matahari hanya bersifat
memindahkan sumbu pasang surut dari impitanya dengan sumbu
bumi bulan (Gambar 7).

Gambar 7.

Pengaruh gaya gravitasi
terhadap pasang surut.

matahari

dan

bulan

3.1.2 Pengaruh Rotasi Bumi
Disini bumi berputar pada porosnya dalam waktu 24 jam untuk sekali
putaran. Gesekan (friction) air dan bumi diabaikan. Hidrosfer bumi
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bergerak terus menerus menyesuaikan diri dengan gaya tarik bulan
dan matahari. Bulan dan matahari diasumsikan berada pada posisi
yang diam atau tetap pada bidang khatulistiwa.
Sembarang titik di khatulistiwa akan mengalami air pasang dan air
surut setiap 6 jam, atau dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu
hari atau disebut pasang surut harian ganda. Gambar 8 menunjukan
pada saat T0 dan T12 merupakan kondisi air pasang, sedangkan pada
saat T6 dan kembali pada T0 kondisi air surut. Kondisi pasang surut
yang demikian disebut sebagai pasang surut harian ganda (semi
diurnal tide).

Gambar 8. Pengaruh rotasi bumi terhadap pasang surut.
3.1.3 Pengaruh Gabungan dari Revolusi Bulan dan Revolusi
Bumi.
Bulan akan menyelesaikan siklus sinodik melewati tahap bulan baru,
perempat ke-1, perempat ke-2, perempat ke-3 dan kembali ke tahap
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bulan baru yang memakan waktu 29,5 hari. Setiap terbitnya bulan
melewati bujur-bujur bumi rata-rata terlambat 50 menit, dan ini terlihat
pula pada pasang surut yang disebabkan gravitasi bulan, yaitu air
pasang akan terlambat 50 menit setiap harinya.
Pada bulan baru dan bulan purnama, maka akan terjadi air pasang
tertinggi dan air surut terendah sehingga mengakibatkan perbedaan
yang besar pada saat air pasang dan air surut. Kedudukan demikian
disebut spring tide, sedangkan pada perempat ke-1 dan perempat ke2, bulan berada pada posisi 90° dari garis bumi matahari. Dalam hal
ini gaya tarik bulan dan gaya tarik matahari mempunyai arah yang
berlawanan, sehingga akan terjadi air pasang terendah dan air surut
tertinggi, mengakibatkan perbedaan yang kecil pada saat air pasang
dan air surut. Kedudukan demikian disebut neap tide (Gambar 9).
Akibat gabungan dari keadaan ini ialah terjadinya spring tide dan neap
tide berganti-ganti setiap 7,5 hari (Gambar 10). Akibat lainya ialah
terjadinya pergantian air pasang dan air surut dengan interval 6 jam
12 menit, dengan catatan setiap hari akan terlambat 50 menit.
3.1.4 Pengaruh Deklinasi Bulan
Deklinasi bulan mempunyai kemungkinan pergeseran pada 28,5° LU
sampai 28,5° LS, dengan gaya tarik dua kali lebih besar dibandingkan
matahari. Untuk menjelaskan pengaruh deklinasi bulan dari segi teori
kesetimbangan, perlu disederhanakan dengan hanya memperhatikan
pengaruh deklinasi bulan dan mengabaikan pengaruh matahari.
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Gambar 9.

Kedudukan bumi, bulan, dan matahari saat spring tide
dan neap tide.

Gambar 10. Grafik pasang surut di suatu lokasi dalam 1 bulan
menunjukan spring tide dan neap tide yang terjadi.
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Gambar 11. Pengaruh deklinasi bulan terhadap pasang surut.
Pada pasang surut harian ganda diketahui memiliki dua kali pasang
dan dua kali surut setiap harinya. Namun dengan adanya deklinasi
bulan, tinggi air pasang ataupun surut dalam satu hari tidaklah sama.
Jika pengamatan pasang surut dilakukan di titik A, pada saat T0 yaitu
saat bulan berada pada diatas bujur yang sama dengan posisi A,
maka alat pencatat akan menunjukan air pasang (Gambar 11), 12,25
jam berikutnya, titik A akan berada pada bujur yang berlawanan
dengan posisi bulan. Dalam hal ini, alat pencatat akan menunjukan air
pasang ke-2 pada hari yang sama namun memiliki ketinggian air yang
lebih rendah (Gambar 12), sehingga terdapat air pasang tertinggi
(higher high water) dan air pasang terendah (lower high water) pada
hari yang sama. Pada deklinasi bulan yang cukup besar, tinggi air
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pasang terendah dapat sama dengan tinggi air surut, sehingga dalam
satu hari hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Kondisi
pasang surut demikian disebut pasang surut harian tunggal (diurnal
tide).

Gambar 12. Grafik pasang surut di titik A.
3.2

Teori Dinamik

Teori kesetimbangan hanya dapat menerangkan kejadian pasang
surut dengan anggapan bahwa bumi diselimuti oleh air secara
keseluruhan. Pada kenyataanya, di permukaan bumi terdapat pulaupulau dan benua-benua. Selain itu dasar laut juga tidak rata, karena
adanya palung yang dalam, perairan dangkal, selat, teluk, gunung
bawah laut, dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya
penyimpangan-penyimpangan

dari

kondisi

ideal,

dan

dapat

menimbulkan ciri-ciri pasang surut yang berbeda dari satu lokasi ke
lokasi lainya. Maka untuk dapat memasukan ke semua faktor dalam
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pembahasan mengenai pasang surut, teori baru telah dikembangkan
sebagai pelengkap teori kesetimbangan hingga dapat menjelaskan
peristiwa pasang surut yang sesuai dengan kondisi lokasi pasang
surut. Teori inilah yang disebut teori dinamik. Teori dinamik meliputi 3
hal yaitu:
1. teori dasar tentang osilasi tetap
2. pengaruh resonansi atau sinkronisasi antara osilasi dari massa air
yang berada di teluk-teluk, selat-selat, laut-laut, dan lain-lain
dengan gaya astronomi.
3. pengaruh geostropik yaitu pengaruh gaya Coriolis terhadap
gerakan air yang disebabkan rotasi bumi.

3.3

Pengamatan Pasang Surut

Pengamatan pasang surut dilakukan untuk memperoleh data tinggi
muka air laut pada suatu lokasi. Rentang pengamatan pasang surut
sebaiknya dilakukan selama selang waktu keseluruhan periodeisasi
benda-benda langit yang mempengaruhi terjadinya pasang surut.
Rentang waktu pengamatan pasang surut yang lazim dilakukan untuk
keperluan praktis adalah 15 atau 29 piantan (1piantan = 24 jam)
dengan interval waktu biasanya 15, 30, 60 menit. (Poerbandono &
Djunasjah, 2005). Lokasi pengamatan pasang surut disebut stasiun
pengamatan pasang surut.

Cara paling sederhana untuk mengamati pasang surut dapat
dilakukan menggunakan palm atau rambu pasang surut atau tide staff
(Gambar 13). Pengamatan ini dilakukan secara manual. Tinggi muka
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air setiap jam diamati secara manual oleh operator (pencatat) dan
dicatat pada suatu formulir pengamatan pasang surut. Pada palm
dilukis tanda-tanda skala bacaan, biasanya dalam satuan desimeter
maupun centimeter. Pencatat akan menuliskan kedudukan tinggi
muka air laut relatif terhadap palm pada interval waktu tertentu sesuai
dengan skala bacaan yang tertulis pada palem. Tinggi palm
disesuaikan dengan karakter tunggang air pada wilayah perairan yang
diamati. Biasanya tinggi palm yang digunakan sekitar 4–6 m.

Gambar 13. Alat pengamatan pasang surut jenis palem atau tide
staff.
Dalam

pengamatan

pasang

surut

menggunakan

palm

perlu

memperhatikan beberapa hal yaitu:
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1. Palm dipasang pada daerah yang tidak kering pada saat surut dan
tidak tenggelam pada saat pasang. Lokasi palm merupakan
daerah yang berhubungan langsung dengan laut, bukan daerah
tertutup atau cekungan dan tidak berada pada daerah gelombang
pecah atau aliran sungai.
2. Palm harus dipasang dalam kondisi tegak lurus dan bila perlu
diberi penyangga. Jika sama sekali tidak memungkinkan untuk
memasang palm secara tegak lurus, maka sudut kemiringan palm
harus diukur sehingga pembacaan palem dapat dikoreksi.
3. Palm sedapat mungkin terpasang kokoh, tidak berubah-ubah baik
secara vertikal maupun horizontal.
4. Palm dipasang menghadap sedemikian rupa sehingga mudah
dibaca oleh pengamat.
5. Palm dipasang pada posisi yang mudah untuk melakukan
pengikatan palm dengan bench mark (BM) dengan cara sipat datar
(levelling).
6. Posisi palm harus tidak terganggu oleh aktifitas kapal atau perahu
motor yang ada di sekitar lokasi.
7. Jika memungkinkan palm sebaiknya dipasang pada saat air surut
tersurut sehingga posisi palm tidak kering pada saat air surut.

Dalam setiap pengamatan pasang surut diperlukan pengikatan
stasiun

pengamatan

pasang

surut

(palm)

untuk

mengetahui

kedudukan nol palm relatif terhadap suatu titik di pantai yang
ditetapkan untuk keperluan rekonstruksi. Titik pengikatan nol palm
tersebut perlu didokumentasikan (atau dibuat permanen sebagai
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bench mark) dengan baik agar mudah ditentukan kembali. Pengikatan
stasiun pengamatan pasang surut dilakukan dengan pengukuran sipat
datar untuk menentukan beda tinggi nol palm relatif terhadap titik
pengikat. Jika beda tinggi nol palm terhadap titik ikat diketahui, maka
beda tinggi tersebut nantinya akan digunakan untuk mendefinisikan
tinggi titik ikat itu sendiri setelah datum vertikal ditentukan dari
pengamatan pasang surut. Gambar 14 memperlihatkan kedudukan
palm (atau alat pengamat pasang surut lain) di P sebesar
terhadap titik pengikat Z.

Gambar 14.

Kedudukan stasiun pasang surut (P) sebesar
terhadap bench mark (Z) (Sumber: Poerbandono
& Djunasjah, 2005).

Teknologi pengamatan pasang surut yang lebih maju tidak lagi
menggunakan cara manual dan memerlukan orang yang ditugasi
untuk mengamati dan mencatat tinggi muka air. Pencatatan tinggi
muka air dilakukan oleh alat secara otomatis. Alat pengamatan

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai

27

pasang surut otomatis ini disebut tide gauge. Alat ini dapat dibedakan
menjadi dua jenis yaitu jenis pelampung (floating tide gauge) dan jenis
tekanan (presure tide gauge).

Pada tide gauge jenis pelampung (Gambar 15), gerakan naik dan
turunnya air laut dideteksi dengan sebuah pelampung yang
digantungkan pada kawat baja. Kawat baja tersebut digulungkan pada
suatu silinder penggulung. Sebuah sistem mekanik melakukan
peredam dan konversi gerakan silinder penggulung kawat baja dari
arah vertikal ke arah horisontal. Gerakan horisontal bolak-balik
tersebut

kemudian

disambungkan

pada

sebuah

pena

yang

menggores pada gulungan kertas perekam data yang digulungkan
pada suatu silinder.

Gambar 15. Alat pengamatan pasang surut jenis pelampung.
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Pada tide gauge jenis tekanan, pada prinsipnya sama dengan jenis
pelampung, namun gerakan naik dan turunya air laut direkam melalui
perubahan tekanan pada dasar laut yang dihubungkan dengan alat
pencatat. Alat ini dipasang sedemikian rupa, sehingga selalu berada
di bawah permukaan air laut tersurut. Dalam perkembanganya, tide
gauge jenis tekanan dimodifikasi mengunakan sensor digital.

Selain menggunakan palm dan tide gauge, pengamatan pasang surut
juga dapat dilakukan menggunakan satelit altimetri. Sistem satelit
altimetri berkembang sejak tahun 1975 saat diluncurkannya sistem
satelit Geos-3.

Pada saat ini secara umum sistem satelit altimetri

mempunyai tiga objektif ilmiah jangka panjang yaitu mengamati
sirkulasi lautan global, memantau volume dari lempengan es kutub,
dan mengamati perubahan muka laut rata-rata (MSL) global. Prinsip
dasar satelit altimetri adalah satelit altimetri dilengkapi dengan
pemancar pulsa radar (transmiter), penerima pulsa radar yang sensitif
(receiver), serta jam berakurasi tinggi. Pada sistem ini, altimeter radar
yang dibawa oleh satelit memancarkan pulsa-pulsa gelombang
elektromagnetik (radar) ke permukaan laut.

Pulsa-pulsa tersebut

dipantulkan balik oleh permukaan laut dan diterima kembali oleh
satelit. Pada dasarnya satelit altimetri bertugas mengukur jarak
vertikal dari satelit ke permukaan laut. Untuk skala regional dan
global, satelit altimetri Topex/Poseidon dapat dimanfaatkan untuk
mengukur tinggi muka air laut yang berada jauh dari pantai. Sistem ini
mempunyai footprint beam pada radius sekitar 7 km dan sangat
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rentan terhadap noise yang ditimbulkan oleh daratan, sehingga tidak
memungkinkan untuk pemantauan lokal.

3.4

Analisis Harmonik Pasang Surut

Tujuan

dari

studi

tentang

pasang

surut

disamping

sebagai

pengembangan ilmu pengetahuan juga dimaksudkan untuk dapat
meramalkan secara tepat kondisi pasang surut di suatu tempat.
Peramalan pasang surut yang baik sangat diperlukan untuk berbagai
keperluan seperti navigasi sampai ke perencanaan bangunan laut
ataupun pantai. Untuk dapat meramalkan dengan tepat tinggi pasang
surut pada waktu tertentu di suatu tempat, diperlukan informasi yang
akurat tentang berbagai parameter pasang surut di tempat tersebut.
Parameter-parameter pasang surut diperoleh dari hasil analisis
pasang surut terhadap data pengamatan pasang surut yang diambil
selama jangka waktu tertentu.

Dalam teori kesetimbangan telah dijelaskan bahwa pasang surut
dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan pergerakan dari bumi, bulan dan
matahari. Meskipun sangat kompleks, tetapi bumi, bulan, dan
matahari memiliki pergerakan yang teratur terutama periode atau
siklusnya, sehingga metode analisis pasang surut didasarkan pada
perhitungan gerak sistem bumi, bulan, dan matahari. Gerakan vertikal
muka laut yang periodik merupakan resultan atraksi gravitasi bulan
dan matahari pada waktu kedudukan tertentu. Oleh karena itu,
gelombang pasang surut yang diamati di suatu lokasi merupakan
superposisi dari beberapa gelombang yang masing-masing pada
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setiap saat tertentu dibangkitkan oleh kedudukan benda langit
(Gambar 16). Metode analisis ini disebut metode harmonik.

Gambar 16.

Grafik pasang surut sebagai resultan dari 9 komponen
harmonik pasang surut
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Pada tahun 1928, A. T. Doodson mengenalkan metode yang amat
praktis untuk analisis pasang surut dari pengamatan 15 atau 29 hari.
Metode ini dikenal dengan sebutan Admiralthy Method of Analysis of
Tide. Untuk mendapatkan komponen harmonik pasang surut,
Doodson mengembangkan sistematika pengolahan data pengamatan
pasang surut dengan bantuan skema dan tabel-tabel pengali.
Dengan metode ini didapat sembilan komponen pembangkit pasang
surut yang dapat diturunkan. Tabel 1 memperlihatkan komponenkomponen harmonik utama berikut periodenya.
Dengan mengetahui komponen-komponen pembangkit pasang surut
dapat dilakukan perhitungan untuk meramalkan pasang surut. Nilai
amplitodo dan phase dari komponen-komponen pasang surut yang
telah diketahui selanjutnya dimasukan dalam mesin peramal pasang
surut (Gambar 17). Saat ini peramalan pasang surut sudah dilakukan
menggunakan komputer.
Selain

untuk

peramalan

pasang

surut,

komponen-komponen

pembangkit pasang surut juga digunakan untuk menentukan tipe
pasang surut. Komponen yang digunakan untuk menentukan tipe
pasang surut adalah K1, O1, M2, dan S2. Dengan keempat komponen
ini dapat ditentukan tipe pasang surut dengan rumus Formzahl
(Poerbandono & Djunasjah, 2005):

dengan ketentuan:

NF

= nilai formzahl

AK1, AO1

= amplitudo pasang surut harian utama

AM2, AS2

= amplitudo pasang surut ganda utama
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Tabel 1.

Komponen, periode dan fenomena konstanta harmonik
pasang surut.

Spesies

Semi
diurnal

Diurnal

Periode
panjang

Perairan
dangkal

Nama
Komponen

Periode
(jam)

M2

12.42

S2

12

N2

12.66

K2

11.97

K1

23.93

Deklinasi sistem bulan dan matahari

O1

25.82

Deklinasi bulan

P1

24.07

Deklinasi matahari

Mf

327.86

Variasi setengah bulanan

Mm

661.3

Variasi bulanan

Ssa

2191.4

Variasi semi tahunan

2SM2

11.61

Interaksi bulan dan matahari

MNS2

13.13

MK3

8.18

M4

6.21

MS4

2.2
Interaksi M2 dan S2
Sumber: Poerbondono & Djunasjah 2005

Fenomena
Gravitasi bulan dengan orbit lingkaran
dan sejajar ekuator bumi
Gravitasi matahari dengan orbit
lingkaran dan sejajar ekuator bumi
Perubahan jarak bulan ke bumi akibat
lintasan yang berbentuk elips
Perubahan jarak matahari ke bumi
akibat lintasan yang berbentuk elips

Interaksi bulan dan matahari dengan
perubahan jarak matahari akibat lintasan
berbentuk elips
Interaksi bulan dan matahari dengan
perubahan jarak bulan akibat lintasan
berbentuk elips
2X kecepatan sudut M2
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Dengan mengetahui komponen-komponen pembangkit pasang surut
dapat dilakukan perhitungan untuk meramalkan pasang surut. Nilai
amplitodo dan phase dari komponen-komponen pasang surut yang
telah diketahui selanjutnya dimasukan dalam mesin peramal pasang
surut (Gambar 17). Saat ini peramalan pasang surut sudah dilakukan
menggunakan komputer.

Gambar 17. Alat peramal pasang surut.
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Secara umum, pasang surut diberbagai daerah dapat dibedakan
dalam 4 (empat) tipe (Gambar 18), yaitu pasang surut harian tunggal
(diurnal tide), harian ganda (semidiurnal tide) dan 2 (dua) jenis
campuran dengan klasifikasi dari sifat pasang surut berdasarkan
perhitungan adalah:
1. Pasang surut ganda (Nilai F < 0,25), artinya dalam satu hari
terdapat dua kali air tinggi dan dua kali air rendah, dengan
ketinggian dua air tinggi dan rendah berurutan yang hampir sama.
2. Pasang surut campuran cenderung ganda (0,25 < F < 1,5), artinya
dalam satu hari terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut
tetapi tinggi dan periodenya berbeda
3. Pasang surut campuran cenderung tunggal (1,5 < F < 3,0), artinya
dalam satu hari terjadi satu air pasang dan satu air surut, tetapi
kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali pasang dan
dua kali surut dengan tinggi dan periode yang berbeda.
4. Pasang surut tunggal (nilai F > 3,0), artinya dalam satu hari terjadi
satu kali pasang dan satu kali surut.
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Gambar 18. Grafik tipe-tipe pasang surut (Sumber: Triadmodjo,
1999) .
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BAB IV
ARUS PASANG SURUT LAUT

Arus pasang surut adalah pergerakkan massa air laut secara
horizontal yang dihubungkan dengan naik turunnya permukaan air
laut akibat gaya tarik benda-benda angkasa terutama bulan dan
matahari. Arus pasang surut yang disebabkan oleh adanya fenomena
pasang surut air laut berubah arahnya secara periodik. Pada waktu
pasang di suatu perairan teluk misalnya arus laut akan bergerak
memasuki teluk, sebaliknya arus bergerak dalam arah yang
berlawanan (keluar teluk) pada saat surut. Apabila suatu daerah
memiliki tipe pasang surut harian tunggal maka kecenderungan arus
pasang surut yang terjadi adalah harian tunggal yang berarti dalam
satu hari terjadi perubahan arah arus satu kali, sedangkan untuk
wilayah yang memilki tipe pasut harian ganda maka arus pasang
surutnya akan mengalami dua kali perubahan arah arus dalam satu
hari. Sementara itu, pasang surut campuran arahnya akan mengalami
perubahan dalam interval sekali sampai dua kali sehari. Besarnya
kecepatan arus pasang surut yang akan terjadi akan sangat
bergantung pada pasang surut.
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Pada saat elevasi pasang surut mencapai titik tertinggi (maksimum)
dan terendah (minimum) maka laju arus akan sama dengan nol. Laju
arus maksimum terjadi pada saat elevasinya sama dengan nol. Arus
pasang surut akan mengalami perubahan arah setelah elevasi pasang
surut mencapai minimum atau maksimum. Karena arus pasang surut
bersifat periodik maka kejadiannya dapat diramalkan.

4.1

Gerakan Arus Pasang Surut

Gerakan arus pasang surut ada tiga tipe, yaitu gerak rotasi dan gerak
yang berubah arah (bolak-balik), dan tipe hidrolik. Di laut lepas, gerak
arus pasang surut adalah gerak rotasi yang berbentuk elips dengan
arah rotasi adalah searah dengan putaran jarum jam di belahan bumi
utara (BBU) dan berlawanan arah dengan jarum jam di belahan bumi
selatan (BBS). Arus pasang surut bergerak secara kontinu dengan
arah yang terus berubah mengikuti arah yang searah atau berlawanan
dengan putaran jarum jam dalam satu periode pasang surut. Di lepas
pantai, rotasi arus pasang surut tipe semidiurnal melengkapi satu
siklusnya dalam waktu 12 jam 25 menit. Akibat pengaruh deklinasi
bulan, terjadi ketidaksamaan harian pada pasang surut dan arus
pasang surutnya. Jika ketidaksamaan ini cukup besar maka vektor
arus akan memperlihatkan dua elips dengan ukuran yang berbeda
selama periode 24 jam 50 menit. Ketidaksamaan harian terjadi pada
tropic tide dimana deklinasi bulan adalah maksimal yaitu 28 o terhadap
ekuator, sedangkan pada equatorial tide dengan bulan tepat berada
diatas ekuator bumi, ketidaksamaan harian dari arus tidak terjadi.
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Di sungai, estuari dan teluk gerakan arus pasang surut adalah bolak
balik dan kondisi pola arus pasang surutnya sebagai berikut:
a. Saat pasang
Muka air di laut lebih tinggi dari pada di estuari (teluk), akibatnya
arus pasang surut bergerak memasuki estuari (teluk), kondisi ini
disebut dengan flood.
b. Saat surut
Muka air di laut lebih rendah dari pada di estuari (teluk), sehingga
arus pasang surut keluar estuari (teluk) menuju laut, kondisi ini
disebut dengan ebb.
Sewaktu akan terjadi perubahan arah arus, terdapat suatu periode
yang pendek dengan kecepatan arus adalah kecil atau nol dan kondisi
ini disebut dengan slack water. Kecepatan arus maksimum pada saat
pasang disebut dengan flood strength dan kecepatan maksimum pada
saat surut disebut ebb strength. Flood strength dan ebb strength ini
terjadi diantara dua slack water (Gambar 19).

Gambar 19. Flood strength dan ebb strength

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai

39

Di selat yang menghubungkan dua perairan, yang dipengaruhi pasang
surut secara independen, tipe arus pasang surutnya adalah tipe
hidrolik. Umumnya tinggi dan fasa pasang surut di kedua ujung selat
adalah tidak sama. Beda fasa di kedua ujung selat menyebabkan arus
pasang surut yang berasal dari dua perairan yang dihubungkan oleh
selat tersebut bertemu di dalam selat.
Umumnya amplitudo arus pasang surut sesuai dengan range dari
pasang surut. Pada saat spring tide (pasang purnama) dan pada saat
bulan paling dekat dengan bumi (moon’s perigee) terjadi arus yang
kuat, sementara pada saat neap tide dan pada saat bulan yang paling
jauh dengan bumi (moon’s apogee) terjadi arus yang lemah.

4.2

Arus Pasang Surut di Estuari

4.2.1 Ketidaksimetrian dan Perbedaan Fasa
Pengaruh gesekan dasar dan debit sungai kurva pasang surut di
estuari tidak lagi simetri seperti halnya di laut lepas, mengakibatkan
ebb lebih lama daripada flood. Kecepatan penjalaran pasang surut ke
dalam estuari bergantung pada kedalaman air. Jadi puncak
gelombang (air tinggi) akan bergerak lebih cepat dari pada lembah
gelombang (air rendah). Gelombang pasang surut bergerak lebih
cepat saat pasang dari pada saat surut. Hal ini mengakibatkan terjadi
ketidaksimetrian kurva pasang surut dengan interval diantara air tinggi
(high water) dan air rendah (low water) berikutnya lebih lama dari
pada interval antara air rendah dan air tinggi selanjutnya. Surut atau
ebb lebih lama dari pada pasang atau flood. Debit sungai berperan
dalam memperlambat (memperlama) surut dan mempercepat pasang.
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Semakain masuk ke arah hulu kurva pasang surut semakin tidak
simetri (Gambar 20).

Gambar 20. Kurva pasang surut di Estuari Sungai Hudson (kiri),
New York (Sumber: Park, 2005); Kurva pasang surut
pada saat spring di Sungai Hooghly, India (kanan)
(Sumber: van Rijn, 1990).

Gambar 21.

Kurva perbedaan fasa diantara arus pasang surut dan
elevasi muka air (Sumber: van Rijn, 1990).
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Pengaruh gesekan dan debit sungai mengakibatkan perbedaan fasa
antara pasang surut horizontal (arus pasang surut) dan pasang surut
vertikal (naik turunnya muka air). Arus pasang surut berubah arah
lebih cepat (lebih dahulu) dari pada perubahan elevasi muka air
(pasang surut). Di estuari Western Scheldt, Netherlands, terjadi
perbedaan fasa selama 3 jam (Gambar 21). Efek gesekan dasar ini
juga mengakibatkan perbedaan fasa arus dekat dasar dan arus dekat
permukaan. Arus dekat dasar lebih dahulu berubah arah dari pada
arus dekat permukaan terutama pada low water slack ketika air
dangkal dan efek gesekan paling besar (Gambar 22).

Gambar 22.

Perbedaan fasa diantara arus dekat dasar (Sumber:
van Rijn, 1990)

Pada Gambar 22 terlihat bahwa pada saat surut (ebb tide) (jam 8
sampai dengan jam 11) aliran bergerak ke arah laut, kecepatan dekat

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai

42

dasar lebih kecil dari pada kecepatan dekat permukaan. Pada saat
pasang (flood tide) (jam 11,5), di dekat permukaan aliran masih ke
arah muara sementara di dekat dasar aliran sudah bergerak ke arah
hulu. Fakta ini menunjukkan arus dekat dasar berubah arah lebih
cepat dari pada arus dekat permukaan. Bagaimana pengaruh
gesekan dasar dapat mempercepat perubahan arah arus dekat dasar
dibandingkan dengan arus dekat permukaan? Hal ini terjadi karena
pengaruh gesekan arus dekat dasar lebih kecil dibandingkan arus
dekat permukaan. Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam
paragraf di bawah ini.

Gradien tekanan horizontal akibat perbedaan elevasi antara laut dan
daerah hulu

, konstan dari permukaan sampai dengan dasar. Hal

ini mengakibat momentum horizontal ke arah laut yang lemah di dekat
dasar lebih dahulu dikalahkan oleh gradien tekanan dari pada
momentum horisontal yang lebih besar di dekat permukaan sehingga
arus dekat dasar berubah arah kearah hulu. Jadi perubahan arah arus
yang lebih awal dekat dasar ini dimungkinkan karena kecepatan arus
dekat dasar lemah sehingga momentum aliran ke arah muara lemah
sementara gradien tekanan ke arah hulu cukup besar (muka air di laut
lebih tinggi daripada di hulu) sehingga memaksa arus dekat dasar
bergerak ke arah hulu. Di dekat permukaan, momentum aliran ke arah
muara masih lebih kuat daripada gradien tekanan ke arah hulu
sehingga aliran dekat permukaan masih bergerak ke arah muara.
Pada jam 12 arus dekat permukaan mulai bergerak ke arah hulu
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(seluruh kolom air bergerak ke arah hulu). Jadi arus dekat dasar
berubah arah ½ jam lebih awal daripada arus dekat permukaan.

4.2.2. Variasi Arus Pasang Surut di Estuari
Variari arus pasang surut di estuari ada dua, yaitu:
1. Variasi dalam arah melintang
Arus pasang surut bervariasi dalam arah melintang estuari.
Kecepatan arus umumnya lebih besar dibagian tengah daripada
bagian tepi tetapi untuk estuari yang berbelok-belok maka arus
kuat terjadi dekat tepi yang cembung dan tepi yang cekung
(Gambar 23). Secara rata-rata arus pasang surut berubah arah
lebih cepat di daerah tepi estuari daripada dibagian tengahnya,
dengan kecepatan arus lebih besar. Perbedaan ½ jam sampai
dengan 1 jam umum dijumpai. Perbedaan waktu ini bisa berubah
oleh efek arus non pasang surut.

Gambar 23. Variasi kecepatan arus pasang surut dalam arah
melintang.
2. Variasi dalam arah vertikal
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Kecepatan arus dekat dasar lebih kecil daripada kecepatan arus
dekat permukaan dan flood biasanya terjadi lebih awal di dekat
dasar dibandingkan di dekat permukaan. Perbedaannya bisa
mencapai 1–2 jam atau lebih kecil lagi, hal ini tergantung pada:

4.3



estuari



lokasi di estuari



debit sungai

Hubungan antara Waktu Arus Pasang Surut dan Waktu
Pasang Surut

Di banyak tempat dimana keduanya, yaitu: arus pasang surut dan
pasang surutnya semidiurnal terdapat hubungan yang jelas antara
waktu arus pasang surut dan waktu air tinggi dan rendah. Di lokasilokasi dengan ketidaksamaan yang besar antara pasang surut dengan
arus pasang surutnya atau bila tipe arus pasang surutnya berbeda
dengan tipe pasang surutnya, maka hubungan antara waktu arus
pasang surut dan waktu pasang surut tidak konstan. Untuk kasus
seperti ini berbahaya untuk meramalkan waktu arus pasang surut dari
waktu pasang surutnya.
Secara umum, slack water terjadi pada high water (HW) dan low
water (LW) dan arus maksimum terjadi pada saat pasang dan surut,
tetapi hal ini tidak terjadi di setiap tempat. Arus pasang surut yang
mencapai maksimum dalam interval waktu antara LW dan HW disebut
flood current, sedangkan arus pasut mencapai maksimum dalam
interval waktu HW dan LW disebut ebb current. Ilustrasi ini dapat
dilihat pada Gambar 21.
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4.4

Efek Arus Non Pasang Surut

Arus non pasang surut tidak merubah pola arus pasang surut. Pola
arus berbentuk ellips dan arus bolak-balik masih tetap terlihat
walaupun dipengaruhi oleh arus non pasang surutnya. Tetapi arus
non pasang surut merubah kecepatan arus pasut. Bila arus non
pasang surut searah dengan arus pasang surutnya maka kecepatan
arus akan bertambah sesuai dengan kekuatan arus non pasang
surutnya. Sebaliknya bila arus non pasang surut berlawanan dengan
arus pasang surut maka kecepatan arus pasang surutnya berkurang
sesuai dengan kekuatan arus non pasang surutnya.

Efek arus non-pasang surut:
1. Tidak merubah pola arus bentuk elips (open ocean) atau arus
bolak-balik di estuari atau selat tidak berubah
2. Merubah kecepatan arus pasang surut. Bila arus non-pasang surut
searah dengan arus pasang surut, arus pasang surutnya
dipercepat. Bila arus non-pasang surut berlawanan arah dengan
arus pasang surut, arus pasang surutnya diperlambat.
Arus non-pasang surut tidak merubah pola arus pasang surut tapi
merubah kecepatan arus pasang surut.
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4.5

Dinamika Pasang Surut dan Arus Pasang Surut

4.5.1 Persamaan Hidrodinamika
Dinamika pasang surut dan arus pasang surut dapat dipelajari dari
persamaan hidrodinamika 2 dimensi (2D) atau 3 dimensi (3D). Berikut
ini kita hanya membahas persamaan hidrodinamika 2D. Persamaan
hidrodinamika 2D yang dirata-ratakan terhadap kedalaman tanpa
memperhatikan gaya pembangkit pasang surut yang langsung,
diberikan oleh:
Persamaan gerak:

(4.1)
(4.2)

Persamaan Kontinuitas:

(4.3)
Dengan ketentuan:

adalah stres gesekan di permukaan (gesekan angin) dalam
arah x dan y.

adalah stres gesekan dasar dalam arah x dan y.
Persamaan (4.1), (4.2), dan (4.3) adalah persamaan yang
menyatakan gerak arus di suatu perairan yang dipengaruhi oleh angin
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dan pasang surut. Dalam mempelajari arus pasang surut kita dapat
mengabaikan gesekan angin

dan

.

Gerak arus pasang surut hanya dipengaruhi oleh gesekan dasar.
Gesekan dasar dapat dihitung dari hubungan:

(4.4a)
(4.4b)
dengan

adalah magnitude kecepatan di dasar dan

adalah koefisien gesekan dasar yang besarny 0,002.

diukur di

ketinggian referensi standar, biasanya 1 m di atas dasar perairan.

Persamaan (4.1), (4.2) dan (4.3) adalah persamaan yang non linier
karena mengandung suku-suku non linier:
1. suku konvektif,
2. suku gesekan dasar

Persamaan (4.1) dan (4.2) dapat dilinearkan dengan mengabaikan
suku-suku konvektif dan melinierkan suku gesekan dasar.

(4.5a)
(4.5b)
Dengan ketentuan

= faktor satuan pengatur
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Karena elevasi muka air jauh lebih kecil daripada kedalaman air ( )
maka

diabaikan terhadap .

Persamaan

hidrodinamika

2D

yang

dirata-ratakan

terhadap

kedalaman dan dilinierkan dinyatakan oleh:
Persamaan gerak:
(4.6)
(4.7)

Persamaan kontinuitas:
(4.8)

4.5.2 Gelombang Pasang Surut Menyusur Pantai–Gelombang
Kelvin
Gelombang pasang surut yang memasuki ke perairan pantai dan
bergerak menyusur pantai akan mengalami perubahan amplitudo
yang

berkurang

secara

eksponensial

ke

arah

lepas

pantai.

Gelombang pasang surut bergerak sedemikian rupa sehingga di BBU
pantai berada di sebelah kanannya dan di BBS di sebelah kirinya.

Gelombang pasang surut yang bergerak menyusur pantai (Gambar
24):


Amplitudonya berkurang secara eksponensial ke arah lepas
pantai
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Di BBU pantai (boundary) selalu di sebelah kanannya dan di
BBS di sebelah kirinya.

Gelombang pasang surut yang bergerak menyusur pantai dengan
karakteristik

yang

tersebut

Amplitudo gelombang menjadi

diatas

disebut

gelombang

Kelvin.

x amplitudo di pantai pada suatu

jarak R dari pantai, R disebut jari-jari deformasi Rossby.

Jari-jari deformasi Rossby menyatakan dimensi minimum dari suatu
perairan yang dapat merasakan efek Coriolis. Dimensi perairan  R
maka coriolis tidak dapat diabaikan. Dimensi perairan < R maka
coriolis dapat diabaikan.

Gambar 24.

Arah penjalaran gelombang dan variasi amplitudo ke
arah lepas pantai.
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Persamaan Gelombang Kelvin:
Persamaan hidrodinamika gelombang pasang surut (gelombang
panjang) di suatu perairan dengan kedalaman yang uniform (konstan
dalam ruang) dan tanpa gesekan diberikan oleh:

(4.9)
(4.10)
(4.11)
dan

konstan terhadap kedalaman.

Persamaan (4.9)–(4.11) ini diperoleh dari persamaan (4.6)–(4.8)
dengan mengambil

kostan dan mengabaikan gesekan. Karena kita

mempelajari gelombang yang bergerak menyusur pantai maka pada
hakekatnya kita mempelajari gerak gelombang suatu dimensi. Tinjau
kasus gelombang pasang surut bergerak menyusuri pantai yang
membentang dalam arah barat-timur (arah ).
Disini kita meninjau gelombang pasang surut yang bergerak dalam
arah

saja,

. Dengan mengambil

, maka persamaan (4.9),

(4.10), dan (4.11) menjadi:

(4.12)
(4.13)
(4.14)
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Eliminasi

dari persamaan (4.12) dan (4.14) kemudian turunkan

persamaan (4.12) terhadap

dan persamaan (4.14) terhadap

dan

kurangkan.

(4.15a)

Dengan ketentuan

merupakan kecepatan fasa gelombang

panjang. Dengan cara yang sama kita dapat mengeliminasi

dari

persamaan (4.12) dan (4.14) dan diperoleh:

(4.15b)
Kemudian eliminasi

dari persamaan (4.13) dan (4.14), diperoleh:

(4.15c)
Solusi dari persamaan (4.15b) diberikan oleh:

(4.16)
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dimana

hanya fungsi dari y saja.

Dengan mensubtitusikan (4.16) ke dalam (4.15c) kita dapat
menentukan

sehingga:

(4.17a)
(4.17b)
= konstanta
Dari persamaan ini kita lihat gelombang pasang surut yang menyusur
pantai (dalam arah x) amplitudonya berkurang secara eksponensial ke
arah lepas pantai (arah y).
Amplitudo maksimum ada di pantai dan akan berkurang secara
eksponensial ke lepas pantai. Pantai selalu berbeda di sebelah kanan
penjalaran gelombang (BBU) dan di sebelah kiri di BBS.

Untuk kasus gelombang pasang surut yang menyusur pantai dalam
arah utara selatan (arah y), kecepatan arus pasang surut dan elevasi
gelombang diberikan oleh:

(4.18a)
(4.18b)
Disini kita juga melihat bahwa amplitudo gelombang yang bergerak
menyusur pantai dalam arah y amplitudonya maksimum di pantai dan
berkurang ke lepas pantai (arah x).
atau

dapat berupa gelombang progresif

sederhana, misalnya
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Representasi skematik dari gelombang Kelvin di BBU diperlihatkan
pada Gambar 25.

Gambar 25. Gelombang Kelvin di BBU (Adaptasi: van Rijn, 1990).

4.6 Resonansi Pasang Surut dan Arus Pasang Surut
Tinjau suatu teluk dengan kedalaman dan panjang (Gambar 26).
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Gambar 26. Teluk dengan panjang dan kedalaman .

Persamaan hidrodinamika gelombang pasang surut memasuki teluk
dapat dinyatakan sebagai persamaan satu dimensi (dalam arah x).
Persamaan gerak:

(4.19)

Persamaan kontinuitas:

(4.20)
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Persamaan (4.19) dan (4.20) diperoleh dari persamaan (4.9)-(4.10)
dengan mengambil

dan

. Gaya Coriolis diabaikan karena

kita meninjau teluk yang sempit.

Syarat batas:

dengan

di

(di mulut)

di

(di head/ujung)

adalah amplitudo arus pasang surut.

Solusi persamaan (4.19) dan (4.20) diberikan oleh Yanagi, 1999:

(4.21)
(4.22)
Dari persamaan (4.21) dan (4.22) dapat dilihat bahwa elevasi muka
air dan kecepatan arus berbeda fasa 90 derajat. Pada saat elevasi
mencapai ekstrim kecepatan sama dengan nol dan pada saat elevasi
nol kecepatan arus maksimum. Persamaan (4.21) menyatakan
persamaan gelombang berdiri (standing wave) yang terbentuk akibat
superposisi dari gelombang pasang surut yang memasuki teluk dan
gelombang pasang surut yang dipantulkan ke arah laut.

Tinggi pasang surut di kepala (head) dan di mulut teluk diberikan oleh:
di kepala
di mulut
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Dari kedua persamaan ini dapat dilihat bahwa tinggi (range) pasang
surut bertambah dari mulut teluk ke ujung teluk (head). Amplifikasi
tinggi pasang surut (atau perbandingan tinggi pasang surut di mulut
teluk dan tinggi pasang surut di head adalah:

(4.25)
Dari persamaan (4.25) dapat dilihat bahwa
bila

menjadi tidak berhingga

. Kondisi ini dapat terjadi bila panjang teluk sama

dengan .

Amplifikasi (resonansi) terjadi bila panjang teluk l sama dengan
seperempat panjang gelombang.

Resonansi di suatu teluk dapat terjadi bila periode gelombang pasang
surut atau gelombang panjang lainnya mendekati atau sama dengan
periode alami dari teluk.
Periode alami dari teluk dapat ditentukan dari hubungan:

(4.26)

adalah periode alami dari teluk.
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Bila periode gelombang pasang surut mendekati atau sama dengan T
maka terjadi resonansi atau amplifikasi tinggi gelombang.

Gambar 27.

Resonansi di Teluk Fundy-Kanada (Sumber:
http://www.coa.edu).
Efek resonansi gelombang panjang menjadi perhatian yang serius
bagi ahli teknik pantai dalam mendesain pelabuhan disamping
mengurangi efek aksi gelombang angin (wind waves) dengan
menggunakan breakwater. Resonansi di Teluk Fundy (Kanada)
mengakibatkan tinggi pasang surut menjadi 15 m di head teluk
(Gambar 27). Periode alami Teluk Fundy 12 jam. Resonansi ini juga
mengakibatkan amplifikasi arus pasang surut.

4.7

Efek Berkurangnya Kedalaman

Perubahan amplitudo gelombang pasang surut dan kecepatan arus
pasang surut yang terjadi akibat berkurangnya kedalaman dapat
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dipelajari dengan menganggap fluks energi gelombang pasang surut
adalah konstan selama penjalaran gelombang memasuki perairan
pantai.

Fluks energi gelombang pasang surut melalui suatu bidang vertikal
tegak lurus arah penjalaran gelombang diberikan oleh:

adalah tekanan dinamik dari gelombang ,

(Gambar 28).

adalah kecepatan partikel air (akibat gelombang) dalam arah
.

Gambar 28.

Tekanan dinamik dari gelombang.

Elevasi muka air dan kecepatan partikel air diberikan oleh:
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Dengan ketentuan,
= amplitudo gelombang pasang surut
= amplitudo gelombang pasang surut

Dengan menggunakan hubungan

(4.27a)
dan

maka amplitudo arus pasang surut

(4.27b)

Fluks energi gelombang pasang surut melalui suatu kolom vertikal
dari permukaan sampai dengan dasar persatuan lebar (

)

adalah:

Fluks energi rata-rata dalam satu periode gelombang:
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dengan menggunakan

Anggapan yang dibuat adalah fluks energi konstan selama penjalaran
gelombang pasang surut memasuki perairan pantai.
dan

,

seterusnya,

indeks

1,

2,

3,

……….

....

mengindikasikan kedalaman

Pada saat gelombang pasang surut memasuki perairan dangkal dari
kedalaman

ke kedalaman

, kecepatan fasa berkurang menjadi

(Gambar 29):

kecepatan fasa berkurang dengan berkurangnya kedalaman
perairan pantai.
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Gambar 29. Perubahan kecepatan fasa gelombang pasang surut
saat memasuki perairan dangkal.
Dari

persamaan

(4.28)

kita

dapat

menentukan

amplitudo gelombang di kedalaman
persamaan

(4.27b),

(4.29),

perbandingan kecepatan
kedalamannya berubah dari

dan

(4.30a),

kita

(

(

<

<

dapat

arus pasang surut
ke

perbandingan
) dan dari
menentukan

di daerah

yang

).

(4.30a)

, dan dari persamaan (4.27a) diperoleh:
,
dan dari persamaan (4.29) dan (4.30a) diperoleh
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(4.30b)
dengan

<

, maka

>

dan

>

.

Dari hubungan ini dapat dilihat amplitudo gelombang dan kecepatan
arus pasang surut bertambah besar bila kedalaman berkurang.
Perubahan amplitudo gelombang dan kecepatan arus pasang surut
saat memasuki periran pantai diperlihatkan pada Gambar 30.

Gambar 30.

Perubahan amplitude gelombang pasang surut dan
kecepatan arus (Adaptasi: Bowden,1983).

4.8

Co-tidal (co-phase) dan Co-Range (Co-Amplitudo)

Dengan menganalisis data elevasi pasang surut disuatu tempat, kita
dapat menetukan amplitudo dan fasa dari bermacam-macam
komponen harmonik pasang surut. Dari data amplitudo dan phase
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komponen-komponen pasang surut kita dapat meramalkan pasang
surut di tempat tersebut untuk waktu yang berbeda. Kemudian dengan
data data amplitudo dan fasa disuatu tempat yang dapat berfungsi
sebagai syarat batas kita dapat memodelkan/mensimulasi amplitudo
dan phase di tempat lain sehingga kita bisa menggambarkan kontur
co-tidal dan co-range.
Co-tidal adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan
phasa yang sama dan co-range adalah garis yang menghubungkan
titik-titik dengan range/amplitudo yang sama. Titik amphidromik
adalah titik elevasi/tinggi pasut sama dengan nol.
Gelombang pasang surut bergerak mengitari titik amphidromik
dalam suatu periode pasang surut. Titik amphidromik, co-range dan
co-phase membentuk suatu sistem yang disebut sistem amphidromik.
Sistem amphidromik ini terbentuk akibat pengaruh geometri pantai
dan Coriolis.
Untuk menentukan co-phase dan co-range dapat ditempuh dua cara:
1. berdasarkan data pengamatan
2. berdasarkan hasil simulasi/model

Contoh gerakan Gelombang Kelvin yang menyusur pantai Perancis
dan

Inggris.

gelombang

Garis
pasang

co-phase
surut

menunjukkan

sementara

arah

co-range

pergerakan
menunjukkan

perubahan tinggi pasang surut dari pantai ke titik amphidromik.
Contoh pergerakan gelombang pasang surut menyusur pantai
Perancis dan Inggris (Laut Utara) dan perubahan amplitudonya yang
dinyatakan oleh garis co-phase dan co-range diperlihatkan pada
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Gambar 31. Gerakan gelombang pasang surut menyusur pantai
mengelilingi titik amphidromik ini adalah Gelombang Kelvin.

Gambar 31.

Sistem Amphidromik di Laut Utara (Sumber:
http://ffden2.phys.uaf.edu).
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Gelombang Kelvin yang bergerak di suatu basin semi tertutup
arahnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam (BBU) dengan
amplitudo yang berkurang ke arah titik amphidromik. Rotasi
gelombang pasang surut yang berlawanan dengan arah jarum jam
dapat dilihat dari garis co-phase dan pengurangan amplitudo ke arah
titik amphidromik dapat dilihat dari garis co-range. Di pantai tinggi
gelombang pasang surut (gelombang Kelvin) maksimum. Sistem
amphidromik pasang surut M2 di laut-laut dunia diperlihatkan pada
Gambar 32.

Gambar 32.

Co-range dan co-phasa untuk komponen M2.
(Sumber: http://en.wikipedia.org).
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BAB V
GELOMBANG LAUT

5.1.

Definisi Gelombang Laut

Purba dan Pranowo, (2015) menjelaskan bahwa gelombang laut
merupakan mekanisme naik turunnya permukaan air secara tegak
lurus

yang

terjadi

dalam

waktu

sesaat

hingga

mencapai

keseimbangan. Gelombang hampir terjadi disetiap permukaan laut
dan kolam air dimanapun baik dalam bentuk gelombang panjang
(dalam bentuk arus). Gelombang ini dapat dibangkitkan oleh faktor
luar dan internal. Faktor luar seperti angin dan gaya gravitasi bulan
dan matahari, sedangkan dari faktor internal berasal dari gempa bumi
(tsunami) dan perbedaan densitas. Tiga faktor yang menentukan
karakteristik gelombang yang dibangkitkan oleh angin yaitu: (1) lama
angin bertiup atau durasi angin, (2) kecepatan angin dan (3) fetch
(jarak yang ditempuh oleh angin dari arah pembangkitan gelombang
atau daerah pembangkitan gelombang) (Baharuddin dkk., 2009 dalam
Hadi dan Sugianto, 2012).
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Selain itu aktifitas manusia dan rekayasa teknik dapat mengakibatkan
gelombang seperti perubahan struktur pantai dan gerak kapal.
Beberapa peneliti menyatakan bahwa gelombang adalah akibat
“gangguan” terhadap kolam air dan sebagian lagi menyatakan bahwa
gelombang dapat terjadi secara teratur jika diakibatkan oleh gejala
pasang surut.

5.2.

Karakteristik Gelombang Laut

Purba dan Pranowo, (2015) menjelaskan gelombang tidak berjalan
linear dan merupakan superposisi dari banyak gelombang dimana
kecepatan, tinggi, bentuk, dan perubahannya tidak teratur. Saat ini
pendekatan

yang

paling

memungkinkan

adalah

dengan

menggunakan model matematika dan juga model fisik serta dengan
pengukuran langsung.

Akibat bentuknya yang tidak teratur, maka pendekatan gelombang
dengan melihat keadaan gelombang pada kondisi sederhana. Secara
teori, gelombang sederhana dapat diartikan sebagai berikut:
1) Bentuk gelombang adalah sinusoidal,
2) Amplitudo gelombang sangat kecil jika dibandingkan dengan
panjang gelombang dan kedalaman air,
3) Viskositas dan tegangan permukaan dapat diabaikan
4) Gaya Coriolis dan vortivitas, yang keduanya bergantung pada
rotasi bumi dapat diabaikan pada skala lokal,
5) Kedalaman air seragam dan dasar air tidak ada perbedaan
densitas yang besar,
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6) Gelombang tidak didefleksi oleh daratan atau penghalang yang
lain.

Untuk memulai memahami gelombang ada baiknya mengetahui
beberapa

istilah

yang

sering

digunakan

dalam pembelajaran

gelombang antara lain:
1) Tinggi gelombang/wave height (H): jarak vertikal antara puncak
dan lembah gelombang
2) Panjang gelombang/wave length (L): jarak mendatar antara dua
puncak gelombang yang berurutan atau jarak mendatar antara 2
lembah,
3) Periode gelombang/period (T): waktu yang diperlukan oleh dua
puncak atau dua lembah gelombang untuk melalui satu titik,
4) Frekuensi (f): jumlah puncak (atau jumlah lembah) yang melewati
suatu titik tetap tiap detik,
5) Stepness: pembagian antara tinggi gelombang dengan panjang
gelombang (H/L).
5.3 Peramalan Gelombang Laut
Gelombang merupakan elemen utama yang berpengaruh dalam
kegiatan penanganan pantai. Arah dan besaran gelombang datang
merupakan hal yang sangat kompleks dimana masing-masing
gelombang mempunyai sifat-sifat berbeda, sehingga gelombang
harus

dianalisis

secara

statistik.

Analisis

statistik

gelombang

diperlukan untuk mendapatkan beberapa karakteristik gelombang
seperti

gelombang

representatif
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gelombang, dan gelombang ekstrim (gelombang dengan periode
ulang tertentu) untuk menentukan kondisi dari suatu pantai. Seri data
gelombang diperoleh dengan melakukan pengukuran gelombang
secara real time melalui penempatan alat ukur gelombang di lepas
pantai. Kegiatan tersebut memerlukan biaya yang besar dan durasi
waktu yang cukup panjang. Sehubungan dengan kondisi tersebut,
maka kegiatan peramalan gelombang dari data angin merupakan
solusi yang paling tepat untuk mendapatkan hasil kajian yang
sempurna (Putra, 2013).
1.

Analisis angin
Angin, seperti yang terdapat dalam penelitian Herucakra (2010),
adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan,
yaitu dari daerah dengan tekanan udara tinggi ke daerah dengan
tekanan udara rendah. Perbedaan tekanan ini terjadi akibat
adanya perbedaan temperatur.

2.

Distribusi kecepatan angin
Pengukuran angin umumnya dilakukan di daratan, oleh karena
itu perlu dilakukan konversi sehingga pengukuran angin seolaholah dilakukan dil aut. Data angin yang dipakai adalah data angin
yang diukur pada ketinggian 10 meter di atas permukaan bumi
dengan

alasan

bahwa

pada

ketinggian

tersebut

terjadi

keseimbangan satuan pengukuran (stabilitas netral), apabila
angin tidak diukur pada ketinggian 10 meter maka perlu
dilakukan koreksi dengan menggunakan koreksi sebagai berikut
(Triatmojo, 1999):
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.................................(5.1)
Dengan ketentuan

U

= kecepatan angin.

U (10) = kecepatan angin pada ketinggian 10 meter.
y

= elevasi terhadap tinggi muka air dengan nilai y lebih
kecil dari 20 meter.

3.

Konversi kecepatan angin
Data angin 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 kemudian dikonversi menjadi data angin laut.
Kecepatan angin diukur dengan anemometer, dan biasanya
dinyatakan dalam satuan knot. Satuan knot adalah panjang satu
menit garis bujur melalui khatulistiwa yang ditempuh dalam satu
jam, atau 1 knot = 1,852 km/h = 0,5 m/s.
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. Data angin yang diperlukan
merupakan hasil pengamatan beberapa tahun yang disajikan
dalam bentuk tabel dengan jumlah data yang sangat besar.
Kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk diagram yang
disebut dengan mawar angin. Gambar 33 adalah contoh mawar
angin yang dibuat berdasarkan pengolahan data angin yang
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tercatat oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG)

yang

terdapat

di

sekitar

daerah

pantai

yang

direncanakan.

Gambar 33.

Windrose 8 arah mata angin dari tahun 1990-2009
(Sumber: Hidayah, dkk., 2012).
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Gambar tersebut menunjukkan presentase kejadian angin dengan
kecepatan tertentu dari berbagai

arah dalam periode

waktu

pencatatan. Dalam gambar tersebut garis–garis radial adalah arah
angin dan tiap lingkaran menunjukan presentase kejadian angin
dalam periode waktu pengukuran. Biasanya pengukuran angin
dilakukan di darat, oleh karena itu diperlukan transformasi/koreksi dari
data angin di atas daratan yang terdekat dengan lokasi studi ke data
angin di atas permukaan laut. Hubungan tersebut dapat dilihat pada
Gambar 34 (Coastal Engineering Research Center (CERC), 1984).

Gambar 34. Hubungan antara kecepatan angin di laut dan di darat
(Sumber: after Resio dan Vincent, 1977b dalam CERC,
1984).
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Dengan memasukkan nilai kecepatan angin terkoreksi (U) pada
Gambar 34, maka akan didapat RL. Kecepatan angin harus
dikonversikan menjadi faktor tegangan angin (UA). Faktor tegangan
angin berdasarkan kecepatan angin di laut (UW), yang telah dikoreksi
terhadap data kecepatan angin di darat (UL). Rumus faktor tegangan
angin berdasarkan kecepatan angin di laut adalah sebagai berikut
(CERC, 1984):
................. (5.2)
dengan:ketentuan
=

kecepatan angin di atas permukaan laut (m/s)

RL

=

nilai yang diperoleh dari grafik hubungan antara kecepatan
angin di darat dan di laut

UL

=

kecepatan angin di atas daratan (m/s)

Setelah dilakukan konversi kecepatan angin di atas, kecepatan angin
dikonversikan pada faktor tegangan angin dengan menggunakan
rumus berikut (CERC, 1984):
....... (5.3)
Dengan ketentuan :
=

faktor tegangan angin dalam m/s

=

kecepatan angin dalam m/s

4. Fetch
Fetch adalah jarak tanpa halangan di atas air dimana gelombang
dibangkitkan oleh angin dan mempunyai arah dan kecepatan
yang konstan. Di dalam peninjauan pembangkitan angin di laut,

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai
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fetch dibatasi oleh bentuk daratan yang dikelilingi laut (Gambar
35). Di daerah pembentukan gelombang, gelombang tidak hanya
dibangkitkan dalam arah yang sama dengan arah angin tetapi
juga dalam berbagai sudut terhadap arah angin. Fetch effektif
diberikan oleh persamaan sebagai berikut (CERC, 1984):

Dengan ketentuan:

= fetch rerata efektif
= panjang segmen fetch yang diukur dari titik observasi
gelombang

= deviasi pada kedua sisi dari arah angin dengan
menggunakan
pertambahan 6° sampai sudut
sebesar 42° pada kedua sisi dari arah angin

Gambar 35. Contoh fetch (Sumber: Triadmodjo, 1999).
Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai
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5.

Peramalan gelombang di laut dalam
Peramalan gelombang di laut dalam dilakukan untuk dapat
mengetahui tinggi gelombang (H) dan periode gelombang (T)
berdasarkan pada kecepatan angin, lama hembus angin, dan
fetch dengan menggunakan grafik pada Gambar 36. Dari grafik
tersebut apabila panjang fetch (F), faktor tegangan angin (UA)
dan durasi diketahui maka tinggi dan periode gelombang
signifikan dapat dihitung.

Pemodelan Hidrodinamika Muara Sungai
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Gambar 36. Nomogram peramalan gelombang (Sumber: CERC, 1984).
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BAB VI
STUDI KASUS :
MODEL HIDRODINAMIKA
MUARA SUNGAI PORONG

Bab ini berisi studi kasus tentang kondisi di perairan Muara Sungai
Porong, yang dibagi dalam dua tinjauan. Pertama, parameter
Oseanografi (bathimetri, pasang surut, gelombang, debit sungai dan
arus), kedua adalah morfologi garis pantai perairan Muara Sungai
Porong berdasarkan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi
maritim (analisis citra satelit di Perairan Muara Sungai Porong) dari
2000-2016 dan simulasi sedimentasi di Muara Sungai Porong.

6.1.

Parameter Oseanografi di Muara Sungai Porong

6.1.1 Kedalaman di Muara Sungai Porong
Kedalaman perairan di Muara Sungai Porong Sidoarjo berkisar antara
0,6–3 m (Gambar 37). Sepanjang wilayah sungai, daerah pinggir
sungai merupakan daerah yang dangkal dengan kedalamannya
berkisar 1,2 – 1,8 m yang ditandai dengan warna oranye. Semakin ke
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tengah sungai, warna orange berubah ke kuning lalu hijau yang
menandakan adanya perubahan kedalaman hingga 3 m. Kedalaman
dari sungai ke arah muara semakin berukurang hanya berkisar 0,6–
1,8 m, sementara dari muara menuju ke laut didominasi kedalaman
0,2–1,2 m dengan beberapa wilayah mencapai 2,4–3 m.

Sungai Porong

Pulau
Lusi

Gambar 37.

6.1.2

Selat Madura

Batimetri Muara Sungai Porong, Sidoarjo. Warna
orange merupakan area yang dangkal, sedangkan
warna ungu menunjukkan wilayah yang dalam.
Satuan dalam m.

Pasang Surut di Muara Sungai Porong

Data pasang surut selama pengamatan diolah untuk mendapatkan
konstanta pasang surut yang terdiri dari frekuensi, amplitudo, dan
phase pasang surut. Konstanta pasang surut dapat dilihat dalam
Tabel 2 dan Tabel 3. Konstanta K1, O1, M2, dan S2 digunakan untuk
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menghitung nilai Formzahl dan setelah itu tipe pasang surut dapat
diketahui. Perhitungan nilai Formzahl sebesar 0,8, artinya tipe pasang
surut di Muara Sungai Porong adalah campuran cenderung ke harian
ganda. Hasil perhitungan ini didukung pula oleh grafik pasang surut
yang menunjukkan bahwa dalam 24 jam terdapat dua kali kedudukan
air tinggi dan air rendah yang tidak teratur dan condong ke harian
ganda (Gambar 38) (Kisnarti dan Prasita, 2014; Kisnarti, 2016;
Kisnarti dan Prasita, 2018). Nilai Mean Sea Level di Muara Sungai
Porong adalah sebesar 193 cm dari 0 palm.

Gambar 38. Grafik pasang surut di Muara Sungai Porong,
menunjukkan tipe pasang surut campuran yang condong
keharian ganda.
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Tabel 2.

A (cm)
g

o

Tabel 3.

Konstanta
MSF
2Q1
Q1
O1
NO1
K1
J1
OO1
UPS1
N1
*M2
*S2
ETA2
MO3

6.1.3

Konstanta harmonik Muara Sungai Porong dengan A
adalah Amplitudo (cm) dan go adalah beda fase. Nilai M2,
S2, K1, dan O1 digunakan untuk menentukan tipe pasang
surut.
S0

M2

S2

N2

K1

O1

M4

MS4

K2

P1

193

7

142

4

103

15

3

1

38

34

-

125

21

43

261

278

62

82

21

261

Konstanta harmonik dengan T-Tide. Nilai M2, S2, K1, dan
O1 digunakan untuk menentukan tipe pasang surut.
Frekuensi
0,0028219
0,0357064
0,0372185
0,0387307
0,0402686
0,0417807
0,0432929
0,0448308
0,0463430
0,0789992
0,0805114
0,0833333
0,0850736
0,1192421

Amplitudo
24,7092
1,5002
2,7523
10,178
149,8504
9,0908
1,0547
5,8454
7,649
4,6334
13,5049
11,3738
5,1542
2,949

Fase
164,69
231,72
113,81
299,66
84,34
355,45
351,82
289,44
317,52
267,45
337,41
8,76
323,63
213,51

Konstanta
M3
*MK3
SK3
MN4
M4
MS4
S4
2MK5
2SK5
2MN6
M6
2MS6
2SM6
3MK7
M8

Frekuensi
0,1207671
0,1222921
0,1251141
0,1595106
0,1610228
0,1638447
0,1666667
0,2028035
0,2084474
0,2400221
0,2415342
0,2443561
0,2471781
0,2833149
0,3220456

Amplitudo
0,7365
5,1911
3,186
0,6023
1,5244
1,6616
0,8873
1,2491
0,8702
0,6064
0,3566
0,3203
0,3769
0,2417
0,3315

Fase
229,4
314,13
300,37
230,19
275,29
318,5
294,42
209,31
329,2
256,46
307,27
7,58
234,34
134,63
35,3

Analisis Angin di Muara Sungai Porong

Analisis angin dibagi menjadi dua tahap yaitu analisis angin secara
global dan analisis angin permusim. Analisis angin secara global
adalah menganalisis angin selama 10 tahun (2006-2015), sedangkan
analisis permusim adalah analisis angin berdasarkan musim barat,
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musim peralihan I, musim timur, dan musim peralihan II selama kurun
waktu 10 tahun (2006-2015).
1. Analisis angin secara global
Berdasarkan hasil pengolahan data angin 10 tahun (2006-2015)
pada Gambar 6.3. angin utama dominan dari arah tenggara dan
kedua yaitu dari arah selatan. Kecepatan 1-2 m/s memiliki
persentase distribusi frekuensi tertinggi yaitu dengan total
keseluruhan 49,01% dengan persentase tertinggi dari arah
tenggara 18,81% dan kedua yaitu dari arah selatan dengan
11,05%. Kecepatan 0-1 m/s memiliki persentase distribusi
frekuensi tertinggi kedua yaitu dengan total keseluruhan 30,68%
dengan persentase tertinggi arah tenggara 6,94% dan kedua yaitu
dari arah selatan dengan 6,66 %. Dari total keseluruhan data
memiliki kecepatan rata-rata sebesar 1,41 m/s dan kecepatan
angin signifikan sebesar 2,2 m/s.
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Gambar 39.

Mawar angin dan distribusi frekuensi angin secara
global selama 10 tahun (2006-2015). Angin utama
berasal dari tenggara.
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2. Analisis musim barat
Angin utama pada musim barat (Gambar 40) cenderung dari arah
barat daya dan kedua yaitu dari arah barat. Kecepatan 1-2 m/s
memiliki persentase distribusi frekuensi tertinggi yaitu 42,34%
dengan persentase tertinggi dari arah barat daya 10,91% dan
kedua yaitu dari arah barat 8,91%. Kecepatan 0-1 m/s memiliki
persentase distribusi frekuensi tertinggi kedua yaitu 40,35%
dengan persentase tertinggi arah barat daya 6,92% dan kedua
yaitu dari arah selatan 5,61%. Total keseluruhan data memiliki
kecepatan rata-rata 1,26 m/s dan kecepatan angin signifikan
sebesar 2,29 m/s. Dengan kecepatan angin rata-rata atau
signifikan kurang membangkitkan UA minimum sehingga dikatakan
angin lemah dan tidak bisa diramalkan menggunakan grafik
peramalan gelombang.
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Gambar 40.

Mawar angin dan distribusi frekuensi angin musim
barat selama 10 tahun (2006-2015). Angin dominan
berasal dari barat daya.
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Gambar 41.

Mawar angin dan distribusi frekuensi angin peralihan I
selama 10 tahun (2006-2015). Angin utama berasal
dari tenggara.
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3. Analisis musim peralihan I
Analisis hasil pengolahan data angin peralihan I (Gambar 41)
angin utama cenderung dari arah tenggara dan kedua yaitu dari
arah timur. Kecepatan 1-2 m/s memiliki distribusi frekuensi tertinggi
yaitu dengan total keseluruhan 53% dengan persentase tertinggi
dari arah tenggara 22,52% dan kedua yaitu dari arah timur
12,44%. Kecepatan 0-1 m/s memiliki distribusi frekuensi tertinggi
kedua yaitu dengan total keseluruhan 38,35% dengan persentase
tertinggi arah tenggara 11,00% dan kedua yaitu dari arah timur
7,35%. Rata-rata kecepatan angin pada peralihan I yaitu 1,15 m/s
dan kecepatan angin signifikan sebesar 1,78 m/s maka kecepatan
angin rata-rata atau signifikan kurang membangkitkan

UA

minimum sehingga dikatakan angin lemah dan tidak bisa
diramalkan menggunakan grafik peramalan gelombang.
4. Analisis musim timur
Ditinjau berdasarkan hasil pengolahan data angin pada saat
musim timur (Gambar 42) angin utama cenderung dari arah
tenggara dan kedua yaitu dari arah selatan. Kecepatan 1-2 m/s
memiliki persentase distribusi frekuensi tertinggi 50,05% dengan
persentase tertinggi dari arah tenggara 28,72% dan kedua yaitu
dari arah selatan 13,43%. Kecepatan 0-1 m/s memiliki persentase
distribusi frekuensi tertinggi kedua 10,24% dengan persentase
tertinggi arah tenggara 3,7% dan kedua yaitu dari arah selatan
2,7%. Kecepatan rata-rata angin berhembus sebesar 1,77 m/s dan
kecepatan angin signifikan sebesar 2,45 m/s maka kecepatan
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angin rata-rata atau signifikan kurang membangkitkan

UA

minimum sehingga dikatakan angin lemah.

Gambar 42.

Mawar angin dan distribusi frekuensi angin musim
timur selama 10 tahun (2006-2015). Angin dominan
dari tenggara.
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5. Analisis musim peralihan II
Musim peralihan II (Gambar 43) angin utama dominan dari arah
tenggara dan kedua yaitu dari arah selatan. Kecepatan 1-2 m/s
memiliki persentase distribusi frekuensi tertinggi yaitu dengan total
55,32% dengan persentase tertinggi dari arah tenggara 24% dan
kedua yaitu dari arah selatan dengan 17,32%. Kecepatan 0-1 m/s
memiliki persentase distribusi frekuensi tertinggi kedua yaitu
dengan total 30,91% dengan persentase tertinggi arah tenggara
8,31% dan kedua yaitu dari arah selatan dengan 7,15%. Total
keseluruhan data memiliki kecepatan rata-rata sebesar 1,28 m/s
dan kecepatan angin signifikan sebesar 1,96 m/s maka kecepatan
angin rata-rata atau signifikan kurang membangkitkan

UA

minimum sehingga dikatakan angin lemah dan tidak bisa
diramalkan menggunakan grafik peramalan gelombang.
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Gambar 43.

Mawar angin dan distribusi frekuensi angin peralihan
II selama 10 tahun (2006-2015). Angin utama dari
tenggara.
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6.1.4 Analisis Gelombang Bangkitan Angin di Muara Sungai
Porong
Data angin selanjutkan diramalkan menggunakan grafik peramalan
gelombang untuk menghasilkan periode dan tinggi gelombang. Pada
saat peramalan gelombang dibutuhkan fetch efektif sebagai input
pada saat melakukan peramalan gelombang. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa panjang fetch efektif sebesar 48,46 km. Data
kecepatan angin yang semula diukur di darat ditransformasi menjadi
data kecepatan angin di permukaan laut.

Hubungan antara angin di atas laut dan di atas daratan dikonversi
menggunakan grafik dan dihitung menghasilkan faktor tegangan angin
(UA) sebesar 3,74 m/s.

UA merupakan syarat utama pada saat

peramalan gelombang dengan nilai minimum UA yang dibutuhkan
untuk permalan gelombang yaitu 5 m/s, sedangkan kondisi UA di
lokasi penelitian yaitu kurang dari nilai minimum. Peramalan
gelombang tersebut menggunakan metode SMB (Sverdrup Munk
Bretschneider) yang dikembangkan oleh Resio dan Vincent (1977),
Ijima dan Tang (1996) dalam CERC (1984) yaitu peramalan yang
dibangun berdasarkan pertumbuhan energi gelombang, dengan
menggunakan angin berkecepatan ≥ 10 knot (≥5 m/s) yang arahnya
efektif untuk membangkitkan gelombang daerah perairan yang
ditinjau. Umpel dkk, (2015) telah menghitung bahwa kecepatan angin
minimum 2,96 m/s maka dapat menghasilkan UA sebesar 5,18 m/s.
Dengan UA dilokasi penelitian sebesar 3,74 m/s maka UA di lokasi

91

penelitian diasumsikan 5 m/s. Dapat disimpulkan bahwa tinggi
gelombang berdasarkan grafik peramalan gelombang sebesar 0,57 m
dengan periode gelombang 3,9 s. Dengan tinggi dan periode
gelombang tersebut maka untuk membangkitkan energi gelombang di
lokasi penelitian dapat digolongkan lemah serta kurang memberikan
kontribusi maksimal dalam perubahan Muara Sungai Porong.
6.1.5 Debit Sungai di Muara Sungai Porong
Debit sungai diperoleh dari Unit Pelaksana Teknik Daerah Pengairan
Porong. Berdasarkan hasil pengolahan data debit sungai di Muara
Sungai Porong, debit sungai tertinggi di musim barat terjadi pada
Februari sebesar 600-1.200 m3/s dengan rata-rata sebesar 697,62
m3/s. Saat musim timur, debit sungai rata-rata pada Juli hanya 45,19
m3/s. Dari data arus dan debit sungai menunjukkan bahwa kecepatan
aliran Sungai Porong lebih tinggi pada Februari 2017 daripada Juli
2018.

92

Sungai Porong

Sungai Porong

Pulau
Lusi

Selat
Madura
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Gambar 44.

Arus di Muara Sungai Porong pada saat (a) menuju
pasang, (b) pasang), (c) setelah pasang di musim
barat. Warna merah menunjukkan kecepatan aliran
yang tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan
kecepatan aliran yang rendah. Satuan dalam m/s.

6.1.6 Arus di Muara Sungai Porong
1. Musim Barat
Pengamatan arus pasang surut dilakukan bersamaan dengan
pengamatan pasang surut yaitu Februari 2018. Saat menuju
pasang, arus yang terjadi di perairan Muara Sungai Porong
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Sidoarjo mulai dari muara hingga ke laut lepas adalah 0-1,6 m/s.
Aliran arus sepanjang sungai hingga ke muara adalah 1-2,8 m/s
(Gambar 44). Bila ditinjau dari data kedalaman (Gambar 37), aliran
saat di muara atau di cabang Pulau Lusi terjadi karena adanya
belokan dan kedalaman yang dangkal. Gambar 44a menunjukkan
saat pasang, arus di muara hingga laut didominasi oleh warna biru
dan beberapa warna hijau dengan kecepatan arusnya 0,4-2,4 m/s.
Kecepatan air di muara saat sebelum pasang yang tadinya ada
yang berwarna merah kini berubah hanya didominasi warna hijau
kebiruan dengan kisaran angka 1,6-2 m/s. Hal ini disebabkan
karena masuknya air laut yang sedang pasang masuk ke dalam
sungai sehingga mengurangi kecepatan aliran air dari sungai
(Gambar 44b). Setelah pasang, daerah laut masih didominasi
warna biru dengan kecepatan 0,6-1,2 m/s. Kecepatan aliran di
muara juga mulai ada peningkatan dengan adanya warna oranye.
Kecepatan arus di sekitar Puau Lusi masih berkisar antara 1,4-2
m/s (Gambar 44c).

Saat menuju surut, kecepatan arus yang terjadi di perairan Muara
Sungai Porong Sidoarjo mulai dari muara hingga ke laut lepas
adalah 0-1 m/s. Aliran arus sepanjang sungai hingga ke muara
adalah 1-2,8 m/s. Aliran saat di muara atau di cabang Pulau Lusi
terjadi karena adanya belokan dan topografi yang dangkal
(Gambar 45a). Saat surut, arus di muara hingga laut didominasi
oleh warna biru dan ungu dengan kecapatan yaitu 0,2-0,6 m/s.
Kecepatan aliran di muara tidak berubah dari sebelum surut
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karena memang murni air debit sungai, tidak ada pengaruh
masukan air pasang yang menyebabkan kecepatannya berkurang
(Gambar 45b). Setelah surut, kecepatan arus perlahan bertambah
yang ditandai dengan bertambahnya warna biru menuju ke arah
laut (Gambar 45c).
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Gambar 45. Arus di Muara Sungai Porong pada saat (a) menuju
surut, (b) surut dan (c) setelah surut di musim barat.
Warna merah menunjukkan kecepatan aliran yang
tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan kecepatan
aliran yang rendah. Satuan dalam m/s.
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Secara keseluruhan arah arus mengalir dari barat menuju timur.
Hal ini disebabkan oleh debit sungai yang begitu besar hampir
mencapai 700 m3/s, sehingga kalaupun ada air pasang yang
masuk ke sungai tidak berpengaruh terlalu signifikan hingga
membuat arah arus berbalik.

2. Musim Timur
Pada musim timur, pengambilan data arus dilakukan pada Juli
2018. Saat menuju pasang, arus yang terjadi di perairan Muara
Sungai Porong Sidoarjo mulai dari muara hingga ke laut lepas
adalah 0-1,2 m/s (Gambar 46a). Aliran arus sepanjang sungai
hingga ke muara adalah 0-0,3 m/s. Kecepatan aliran saat di muara
atau di cabang Pulau Lusi ditandai dengan warna merah yang
menunjukkan angka aliran air 1,8 m/s. Saat pasang maupun
setelah pasang, lokasi yang memiliki arus lebih kencang tidak
berubah (Gambar 46b dan 46c). Hanya angka kecepatannya yang
semakin meningkat. Di sebelah utara dan selatan Pulau Lusi
terdapat aliran air yang lebih kencang dari yang lain yaitu 1,8 m/s.
Arus di daerah laut didominasi dengan kecepatan 0,3-0,9 m/s.
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Gambar 46. Arus di Muara Sungai Porong pada saat (a) menuju
pasang, (b) pasang, dan (c) setelah pasang di musim
timur. Warna merah menunjukkan kecepatan aliran yang
tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan kecepatan
aliran yang rendah. Satuan dalam m/s.
Saat kondisi menuju surut maupun surut, kecepatan arus pada
saat musim timur tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan saat
pasang (Gambar 47a - 47b). Masih terjadi kecepatan aliran air di
sebelah Utara dan Selatan Pulau Lusi. Daerah laut juga arusnya
kecil, hanya berkisar 0,15-0,75 m/s. hal tersebut dapat terjadi
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karena banyaknya wilayah yang dangkal serta debit sungai yang
kecil pada saat surut (Gambar 47c).

Sungai Porong

Pulau
Lusi

Sungai Porong

Selat
Madura

Pulau
Lusi

(a)

Selat
Madura

(b)

Sungai Porong

Pulau
Lusi

Selat
Madura

(c)

Gambar 47.

6.2

Arus di Muara Sungai Porong pada saat (a) menuju
surut, (b) surut dan (c) setelah surut di musim timur.
Warna merah menunjukkan kecepatan aliran yang
tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan
kecepatan aliran yang rendah. Satuan dalam m/s.

Morfologi Garis Pantai

6.2.1 Analisis Citra Satelit di Muara Sungai Porong
Analisis citra satelit Landsat Muara Sungai Porong dilakukan dengan
menggunakan citra landsat tahun 2000 dan 2016 (Gambar 48). Hasil
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perhitungan luas delta pada tahun 2000 sebesar 36.038 m² dan
luasnya pada tahun 2016 sebesar
pertambahan luas deltanya sebesar

927.000 m²

sehingga

890.962 m² dalam waktu 16

tahun. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pertambahan luas
delta relatif cepat, yaitu rerata pertambahan delta setiap tahunnya
bertambah sebesar 55.685,13 m² (5,57 Ha). Pertambahan luas delta
tersebut secara detil dapat dilihat pada Gambar 48. Proses
sedimentasi terjadi dari endapan air sungai yang terbawa arus sungai
sehingga terbentuk delta yang selalu bertambah (Kisnarti, et al.,
2014). Pahlevi et al. (2010) menyatakan bahwa perubahan daratan di
Pesisir

Sidoarjo-Pasuruan,

mengalami

pertambahan

khususnya
daratan

Muara

setiap

Sungai

tahunnya,

Porong
dan

laju

pertambahan daratan tertinggi adalah tahun 2006 – 2007 sebesar
93.298 Ha.

Selain itu pada 2017, sudah mulai muncul delta baru sebelah utara
dari delta yang ada. Namun demikian delta baru tersebut pada saat
pasang masih tenggelam sehingga delta tersebut belum tampak pada
citra satelit. Oleh karena itu, daratan di sekitar Muara Sungai Porong
terbentuk dari delta-delta yang awalnya kecil kemudian membesar.
Proses pembentukan tersebut dipengaruhi oleh

pasang surut,

gelombang dan debit sungai yang membawa sedimen.
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(A).

(B).

(C).

Gambar 48. Hasil analisis morfologi muara Sungai Porong pada tahun:
(A) 2000, (B). 2016 dan (C). Luas delta sebesar 36.038 m² pada tahun
2000 dan pada tahun 2016 luasnya sebesar 927.000 m².
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Perubahan morfologi Muara Sungai Porong dapat digolongkan tipe
muara yang didominasi oleh debit sungai. Hal ini disebabkan
pengaruh debit Sungai Porong yang kecil di musim timur (rata-rata
Juli hanya 45,19 m3/s) dan tidak ada curah hujan, sehingga
menyebabkan sedimen terendapkan di sungai. Sedimen tersebut
akan tererosi oleh debit sungai dan curah hujan di musim barat (ratarata sebesar 697,62 m3/s). Di alur sungai terutama pada saat air surut
kecepatan aliran besar, sehingga sebagian sedimen yang telah
diendapkan tererosi kembali (Triatmodjo, 1999). Namun demikian,
karena kecepatan aliran arus lebih kecil di depan muara dan
kedalaman di mulut muara sungai dangkal, maka aliran arus tersebut
tidak mampu mengerosi semua sedimen yang telah diendapkan.
Dengan demikian dalam satu siklus pasang surut jumlah sedimen
yang mengendap lebih banyak dari pada yang tererosi, oleh karena
itu, terjadi pengendapan di depan mulut sungai. Proses tersebut
terjadi terus menerus sehingga muara sungai akan maju kearah laut
membentuk delta.
6.2.2

Sedimen di Muara Sungai Porong

Sedimen yang berada di Muara Sungai Porong Sidoarjo didominasi
oleh lumpur dengan presentase sekitar 95,9% dan sisanya sebesar
4,1% adalah pasir. Wilayah yang paling banyak didominasi oleh
lumpur tentunya sepanjang sungai hingga ke muara, sedangkan mulai
dari muara hingga ke laut lepas sedimennya berupa pasir.
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Gambar 49.

Lokasi pengambilan sampel sedimen.

Lokasi A kadar rata-rata sedimen terlarut 300,8 g/l , kadar rata-rata
sedimen terlarut pada lokasi A2 adalah 14,837 g/l , lokasi B memiliki
kadar rata-rata sedimen terlarut 14,881 g/l , sedangkan lokasi B2
menunjukan kadar rata-rata sedimen terlarut 23,331 g/l. Lokasi C dan
C2 memiliki rata-rata sedimen terlarut senilai 91.643 g/l dan 12,631 g/l
(Gambar 49).

6.2.3 Simulasi sedimentasi selama 15 hari di Muara Sungai
Porong sebelum ada buangan lumpur
1. Musim barat
Saat musim barat wilayah sedimentasi yang paling besar pada
saat air pasang maupun surut tidak jauh berbeda. Sedimentasi
terjadi di wilayah muara hingga sedikit ke arah laut, terjadi
perbedaan saat pasang maupun surut yaitu area yang lebih luas
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saat air pasang. Sedimentasi yang terjadi di utara Pulau Lusi
adalah 75-120 kg/m3, di sebelah timur Pulau Lusi sedimentasinya
adalah 165-180 kg/m3 yang ditandai dengan warna oranye.
Selatan Pulau Lusi ke arah laut sedimentasinya 90-135 kg/m3,
sedangkan sedimentasi di daerah laut lebih kecil yang ditandai
dengan warna biru yaitu berkisar antara 15-30 kg/m3 (Gambar
50a).

Sungai Porong

Pul
au
Lusi

(a
)

Sungai Porong

Selat
Madura

Pul
au
Lusi

Selat
Madura

(b
)

Gambar 50.

Sedimentasi pada saat (a) pasang dan (b) surut di
musim barat. Warna merah menunjukkan sedimentasi
yang tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan
sedimentasi yang rendah. Satuan dalam kg/m3.

Saat surut, sedimentasi yang terjadi di utara Pulau Lusi sebesar
120-135 kg/m3, di timur Pulau Lusi sedimentasinya sebesar 150190 kg/m3 yang ditandai dengan warna orange dan merah. Selatan
Pulau Lusi ke arah laut sedimentasinya 90-135 kg/m3, sedangkan
sedimentasi di daerah laut lebih kecil yang ditandai dengan warna
biru, yaitu berkisar antara 15-30 kg/m3.
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Sedimentasi pada saat surut lebih besar karena buangan sedimen
terendapkan di mulut muara. Saat pasang, terjadi pengadukan air
yang menyababkan sedimen terurai ke berbagai arah yang
menyebabkan sedimentasi lebih kecil (Gambar 50b).
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Gambar 51.

Sedimentasi pada saat (a) pasang dan (c) surut di
musim timur. Warna merah menunjukkan sedimentasi
yang tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan
sedimentasi yang rendah. Satuan dalam kg/m3.

2. Musim Timur
Saat musim timur, sedimentasi yang terjadi di Muara Sungai
Porong lebih besar daripada saat musim barat yaitu mulai 60-200
kg/m3 (Gambar 6.15a). Hal ini dapat disebabkan karena aliran
debit sungai yang kecil dan juga tidak ada asupan air hujan
sehingga tidak terjadi pengendapan. Potensi sedimentasi paling
besar berada di barat Pulau Lusi yang ditandai dengan warna
merah. Sedimentasi pada lokasi tersebut mencapai lebih dari 200
kg/m3 (Gambar 6.15b).
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6.2.4 Simulasi sedimentasi di Muara Sungai Porong setelah ada
buangan lumpur selama pengamatan (15 hari)
1. Musim barat
Pada saat pasang, air laut akan masuk ke muara sungai,
sedangkan debit sungai juga tinggi, sehingga terjadi pengadukan
air yang menyebabkan sedimen terurai ke berbagai arah. Saat
pasang, simulasi sedimentasi selama 15 hari di Muara Sungai
3

Porong sebesar 80-300 kg/m yang ditandai dengan warna biru
hingga oranye (Gambar 52a). Pada saat surut sedimentasi
mencapai lebih dari 300 kg/m3 (Gambar 52b), dapat dilihat pada
warna merah di barat Pulau Lusi. Sedimentasi paling besar terjadi
di daerah muara ke arah sungai yang dapat menyebabkan
tertutupnya aliran sungai.

Sungai Porong

Sungai Porong

Pula
u
Lusi

(a
)
Gambar 52.
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Simulasi sedimentasi pada saat (a) pasang dan (b)
surut setelah ada buangan lumpur selama 15 hari di
musim barat. Warna merah menunjukkan sedimentasi
yang tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan
sedimentasi yang rendah. Satuan dalam kg/m3.
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Gambar 53.

Simulasi sedimentasi pada saat (a) pasang dan (b)
surut selama 15 hari setelah ada buangan lumpur di
musim timur. Warna merah menunjukkan sedimentasi
yang tinggi sedangkan warna ungu menunjukkan
sedimentasi yang rendah. Satuan dalam kg/m3.

2. Musim timur
Di barat Pulau Lusi terjadi sedimentasi sebesar 275-300 kg/m3,
sedangkan di selatan Pulau Lusi sedimentasi sebesar 75-175
kg/m3. Perbedaan saat pasang dan surut di musim timur terlihat di
selatan Pulau Lusi. Pada saat surut sedimentasi di selatan Pulau
Lusi sebesar 100-200 kg/m3 (Gambar 53).
6.3

Analisis

Hubungan

antara

Perubahan

Muara

Sungai

Porong terhadap pengaruh Parameter Oseanografi (Pasang
Surut, Arus dan Gelombang)
Perubahan morfologi Muara Sungai Porong sangat dipengaruhi oleh
faktor lingkungan terutama dari parameter Oseanografi seperti arus
yang disebabkan pasang surut dan arus non pasang surut, angin

106

sebagai pembangkit gelombang, pasang surut sebagai koreksi citra
pada saat penangkapan citra pada jam tersebut mengalami pasang
atau surut serta kedalaman merupakan hasil akhir yang menentukan
wilayah tersebut mengalami pendangkalan atau pengikisan. Dari hasil
pengolahan data parameter Oseanografi diatas dapat disimpulkan
bahwa pengaruh perubahan Muara Sungai Porong paling dominan di
musim barat yaitu disebabkan oleh arus non pasang surut. Arus non
pasang surut merupakan arus sisa dengan pengaruhnya bermacammacam. Untuk mengetahui penyebab dominan dari arus non pasang
surut dilakukan pengolahan data debit sungai dan data angin sebagai
input dari gelombang. Dari pengolahan data debit sungai diketahui
kecepatan aliran dari debit sungai dengan kecepatan aliran rata-rata
sebesar 578,9 m³/s. Pahlevi dkk, (2010) menyatakan pula bahwa
sumber material sedimen di pesisir disebabkan karena pesisir
Sidoarjo banyak terdapat muara sungai yang memiliki debit sungai
relatif tinggi (500 m³/s) ditambah sejak tahun 2006 terjadi limpahan
sedimen berasal dari bencana lumpur lapindo yang dialirkan ke Selat
Madura melalui Sungai Porong. Data angin dengan kecepatan angin
signifikan selama 10 tahun sebesar 2,22 m/s dan kecepatan rata-rata
sebesar 1,41 m/s sangat lemah untuk membangkitkan energi
gelombang. Dari analisis kecepatan aliran debit sungai dan peramalan
gelombang maka debit sungai memiliki pengaruh terbesar terhadap
perubahan Muara Sungai Porong yang dibuktikan dari pemisahan
arus bahwa lebih didominasi arus non pasang surut daripada arus
pasang surut. Muara sungai yang didominasi oleh debit sungai
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dengan gelombang relatif kecil akan membawa angkutan sedimen
dari hulu cukup besar.

Simulasi model hidrodinamika menunjukkan bahwa sedimen suspensi
semakin menuju ke arah muara hingga muara tidak terlalu besar,
sebaliknya sedimen suspensi yang menuju ke laut bertambah. Hal ini
dapat terjadi karena adanya pertemuan air sungai dan laut sehingga
turbulensi yang terjadi lebih besar dan menyebabkan sedimen
terangkat.

Sedimentasi yang terjadi di sisi barat dapat diakibatkan oleh adanya
aliran arus dari sungai yang melewati belokan cabang sebelah timur.
Arus dari arah tersebut berbelok menuju timur laut hingga utara serta
ke arah tenggara dan selatan. Pada saat arus mengalir ke arah
selatan sedimen terhambat oleh bentuk Pulau Lusi. Selain itu
akumulasi sedimen juga disebabkan adanya pasang surut, ketika air
pasang maka sedimen akan terangkut ke arah muara. Hal ini dapat
mempengaruhi walaupun efek pasang surut pada lokasi ini tidak
terlalu dominan.
Lumpur lapindo memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
Sungai Porong. Hal tersebut karena Sungai Porong digunakan
sebagai tempat pembuangan lumpur lapindo. Tentunya hal tersebut
memiliki dampak yang sangat terlihat seperti perluasan daratan (citra
satelit dan simulasi) di barat dan utara Pulau Lusi. Terbentuknya
pulau tersebut menunjukkan bahwa sedimentasi yang diakibatkan
adanya lumpur lapindo sangat besar.
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