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RINGKASAN 

 

Pantai Morosari telah mengalami erosi yang merusak kawasan pantai dan bangunan pemecah 

gelombang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai deformasi dan stabilitas 

bangunan pemecah gelombang. Analisis deformasi meliputi analisis kesebangunan dan analisis 

pergerakan. Analisis stabilitas yang dilakukan meliputi, stabilitas lapis lindung, daya dukung, dan 

penurunan tanah setelah mengalami perubahan bentuk terhadap bangunan tersebut. Berdasarkan 

hasil analisis deformasi, rata-rata besar pergerakan horizontal sebesar 3,331 cm/6 bulan dan rata-

rata pergerakan vertikal sebesar 2,988 cm/6 bulan untuk bangunan pemecah gelombang 2011. 

Rata-rata besar pergerakan horizontal sebesar 4,165 cm/6 bulan dan rata-rata pergerakan vertikal 

sebesar 2,491 cm/6 bulan untuk bangunan pemecah gelombang 2013. Arah pergerakan horizontal 

cenderung ke arah barat laut dan arah pergerakan vertikal mengalami penurunan. Nilai konsolidasi 

tanah dari hasil pengukuran tahun 2016 pada bangunan pemecah gelombang tahun 2011 sebesar 

2,117 cm/6 bulan  cm, tahun 2013 sebesar 2,520 cm/6 bulan. Besarnya nilai daya dukung tanah 

(SF) bangunan pemecah gelombang tahun 2011 sebesar 13,361, tahun 2013 sebesar 12,937. Hal 

ini yang menyebabkan bangunan pemecah gelombang 2011 lebih stabil dibandingkan bangunan 

pemecah gelombang 2013. Hasil perhitungan armouring  untuk bangunan pemecah gelombang 

tahun 2011, yaitu 365 kg, tahun 2013, yaitu 337 kg, sedangkan untuk berat batu lapis lindung di 

lapangan sebesar 300 kg. Hal tersebut menunjukkan bahwa armouring di lapangan pada bangunan 

pemecah gelombang tahun 2011 dan tahun 2013 tidak stabil. 

Kata kunci : bangunan pemecah gelombang, analisis deformasi, analisis daya dukung tanah, 

analisis penurunan tanah, Kabupaten Demak. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Pantai mempunyai keseimbangan dinamis yaitu cenderung menyesuaikan bentuk 

profilnya sedemikian sehingga mampu menghancurkan energi gelombang yang datang. 

Mekanisme pantai dengan mudah menghancurkan gelombang normal yang datang, sedang 

gelombang besar yang mempunyai energi besar walaupun terjadi dalam waktu singkat akan 

menimbulkan abrasi (Pranoto, 2007). Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam 

kondisi pesisir, yang dapat mengancam garis pantai sehingga mundur kebelakang, merusak 

tambak maupun lokasi persawahan yang berada di pinggir pantai, dan juga mengancam 

bangunan bangunan yang berbatasan langsung dengan air (Harahab, 2016) . Abrasi pantai 

terjadi dari perubahan bentuk gelombang laut. Pengikisan pantai (abrasi) akibat gelombang laut 

adalah salah satu penyebab kerusakan tersebut (Supriyanto, 2003).  

Abrasi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga 

mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lainnya (Triatmodjo, 2012). 

Pada umumnya gelombang dengan kemiringan besar menggerakkan material kearah laut 

(abrasi), dan gelombang kecil dengan periode panjang menggerakkan material kearah darat 

(akresi) (Nawisworo, 2006). Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari 

posisi asalnya (Triatmodjo, 1999). Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah pesisir 

yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang rawan terhadap kenaikan muka air laut, banjir 

pasang, abrasi dan akresi karena berada pada wilayah yang bertopografi yang rendah (Ondara, 

2016). Salah satu daerah yang mengalami abrasi cukup parah adalah pantai di Kecamatan 

Sayung. Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan yang berada di pesisir Pantai 

utara Jawa dan termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Demak, wilayah ini 

berhubungan langsung dengan Laut Jawa (Subardjo, 2004).  
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Kabupaten Demak sendiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

mengalami permasalahan abrasi pantai yang parah dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, 

tercatat pada tahun 2002 ada 145,50 hektar pantai di Demak terkikis abrasi, kerusakan pantai 

itu meningkat lima kali lipat pada 2005, yakni mencapai 758,30 hektar (Qarnain, 2014). Pantai 

Morosari Demak adalah salah satu pantai yang mengalami kemunduran garis pantai cukup 

mengkhawatirkan. Desa Bedono merupakan desa dengan kerusakan terparah, tersisa lima 

dusun dari awalnya tujuh dusun, dua dusun yang mundur akibat abrasi yaitu Dusun Senik dan 

Dusun Tambaksari. Bahkan, akses jalan desa antar dusun ada yang terputus, air laut pada saat 

pasang telah memasuki pemukiman. Dari tahun 2000-2005, di Desa Bedono diketahui 325 Ha 

tambak hilang akibat abrasi, 110 Ha lahan tergenang air pasang (Ihwan, dkk, 2014).  

Di daerah tersebut permasalahan yang terjadi cukup berat khususnya menyangkut 

penurunan fungsi lahan dikarenakan abrasi pantai, dan penggenangan air laut di kawasan 

tambak seluas 582,8 ha yang selama lima tahun ini tergenang dan kemudian hilang (Bappeda 

Demak, 2000). Terjadinya abrasi di pesisir Kabupaten Demak disebabkan oleh kegiatan 

pembangunan di wilayah lain yang berakibat pada berubahnya pola hidrodinamika perairan 

demak yang disebabkan oleh pengaruh gelombang dan arus laut sehingga terjadi 

ketidakseimbangan pergerakan sedimen dari dan menuju pantai (Ismail, 2012). Kondisi arus 

secara umum akan homogen tergantung kepada kondisi batimetri dan morfologi garis pantai 

(Hadikusumah, 2009). Apabila muka laut mendapatkan tekanan angin (wind stress), 

terbentuklah tinggi gelombang dan selanjutnya arus permukaan terbentuk. Jika tinggi 

gelombang kuat, maka kecepatan arus berubah membesar dan terbentuklah longshore current 

yang kuat, yang mengakibatkan sedikit demi sedikit pantai tersebut akan terjadi abrasi 

(Boonastria, 2014). Penentu adanya abrasi selain oleh gelombang dan arus, juga ditentukan pula 

oleh kondisi batimetri yang tidak stabil (Buddin, 2012).  

Salah satu cara penanggulangan dan antisipasi yang dilakukan supaya abrasi tidak 

semakin bertambah yaitu dengan membangun bangunan pengaman pantai. Bangunan 

pengaman pantai adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi pantai dari 

kerusakan akibat gelombang dan arus laut (Triatmodjo, 2009). Bangunan pengaman pantai 

dibagi menjadi beberapa tipe yaitu  Groin, Jetty, Breakwater (pemecah gelombang), Seawall, 

dan Revetment (Asnawi, 2010). Salah satu tipe bangunan pengaman pantai yang ada di Pantai 

Morosari yaitu bangunan pengaman pantai dengan tipe breakwater atau pemecah gelombang. 
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Di wilayah pantai tersebut terdapat 4 desa yang  terancam bahaya abrasi, yaitu Desa Bedono, 

Desa Surodadi, Desa Sriwulan dan Desa Timbulseloko (Sri Rejeki, 2011).  

Pemecah gelombang ini memiliki peranan yang cukup penting bagi kehidupan 

masyarakat, maka diperlukan suatu bentuk pemeliharaan dan perawatan yang memadai guna 

menghindari kerusakan pada bangunan tersebut (Triatmodjo, 2009).  Seperti diketahui bahwa 

bangunan pengaman pantai di Pantai Morosari akan mengalami tekanan akibat gelombang dan 

arus laut (Pattipawaej dan Kurnia, 2013). Akibat gaya tekanan ini maka bangunan pengaman 

pantai dapat mengalami perubahan bentuk dan pergerakan bangunan (Triatmodjo, 

1999). Dengan diketahui adanya pergerakan posisi dari bangunan pengaman pantai, sehingga 

dapat dilakukan analisis pergerakan terhadap bangunan pengaman pantai karena perubahan 

posisi bangunan dapat mempengaruhi nilai maanfaat dari breakwater tersebut. Gelombang akan 

menimbulkan tekanan lateral pada struktur, sehingga gaya dan momen yang ditimbulkannya 

merupakan beban yang mempengaruhi stabilitas dari struktur bangunan tersebut (Wahyudi, 

2005). Total gaya yang bekerja dari gelombang dan arus laut, mempengaruhi kestabilan 

bangunan pengaman pantai (Sriyana, 2007). Pada kondisi existing bangunan pengaman pantai 

saat ini telah mengalami perubahan bentuk dan posisi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan data yang diperoleh dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, dengan hasil 

pengukuran saat ini.  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi, meneliti dan mengkaji 

pengaruh gelombang terhadap kerusakan bangunan pengaman pantai Pantai Morosari di 

Kecamatan Sayung, serta memberikan gambaran perubahan yang terjadi. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis mengenai kontrol kestabilan pada pemecah gelombang setelah mengalami 

perubahan bentuk terhadap bangunan tersebut. Kontrol stabilitas yang dilakukan yaitu dari segi 

konsolidasi tanah dan daya dukung tanahnya. Stabilitas daya dukung tanah sangat perlu 

dilakukan untuk mengetahui faktor ketahanan dari bangunan pengaman pantai di Pantai 

Morosari (Hariyoni dkk, 2013). Pada waktu konsolidasi, bangunan pengaman pantai di atas 

lapisan tersebut akan menurun (Terzaghi, 1987).  

Dalam bidang teknik geodesi ada hal yang perlu diketahui mengenai penurunan 

tersebut, yaitu besarnya penurunan yang akan terjadi. Tanah harus mampu mendukung dan 

menopang beban dari setiap konstruksi yang direncanakan diatas tanah tersebut tanpa suatu 

kegagalan geser dan dengan lendutan pampat yang dihasilkan dapat ditolelir untuk konstruksi 

tersebut (Sophian, 2010). Fungsi dari dilakukannya penelitian mengenai pergerakan, 
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konsolidasi tanah dan daya dukung tanah terhadap bangunan pengaman pantai yaitu untuk 

kelangsungan dan kemanfaatan dari bangunan pengaman pantai kedepannya serta dapat 

digunakan sebagai referensi design pemecah gelombang dengan karakteristik yang relatif sama. 

Selain itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi antara 

besarnya pergerakan, besarnya konsolidasi tanah dan nilai dari daya dukung tanah terhadap 

kondisi bangunan pengaman pantai di Pantai Morosari saat ini. 

1.2. Perumusan dan Permbatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik perumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil analisis pergerakan horizontal dan vertikal yang terjadi di bangunan 

pengaman pantai di Pantai Morosari ? 

2. Bagaimana arah pergerakan horizontal dan vertikal dari bangunan pengaman pantai di 

Pantai Morosari ? 

3. Bagaimana hasil analisis stabilitas daya dukung tanah dan konsolidasi tanah bangunan 

pengaman pantai di Pantai Morosari ? 

4. Bagaimana hasil evaluasi antara pergerakan vertikal, konsolidasi tanah, dan daya 

dukung tanah terhadap bangunan pengaman pantai di Pantai Morosari saat ini? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis besar pergerakan horizontal dan vertikal yang terjadi. 

2. Menganalisis arah pergerakan horizontal dan vertikal yang terjadi. 

3. Menganalisis kondisi bangunan pengaman pantai saat ini berdasarkan nilai stabilitas 

daya dukung tanah dan konsolidasi tanah. 

4. Mengevaluasi hubungan antara pergerakan vertikal, konsolidasi tanah, dan daya dukung 

tanah terhadap bangunan pengaman pantai di Pantai Morosari saat ini. 

1.4  Target Luaran 

Dalam kegiatan ini luaran penelitian yang ingin dicapai adalah memberikan informasi 

mengenai besarnya pergerakan secara horizontal dan vertikal serta memberikan informasi 
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mengenai nilai kestabilan atau ketahanan dari bangunan pengaman pantai. Ada beberapa 

bangunan pengaman pantai yang telah rusak dan perlu dianalisa ulang. Kemudian dilakukan 

pula analisa dari tempat-tempat atau titik-titik lokasi yang mengalami abrasi terparah untuk 

diberikan bangunan pengaman pantai yang baru. Diharapkan seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan persoalan abrasi pantai dapat dibantu penyelesaiannya dengan pembuatan desain 

bangunan pengaman pantai yang baru sebagai bagian dari alat bantu pengambilan keputusan 

selanjutnya. 

Selain itu dalam kegiatan penanganan abrasi pesisir Kecamatan Sayung, ada beberapa 

luaran lain yang ingin dicapai, antara lain: 

1. Terlaksananya pendampingan masyarakat dalam tahap sosialisasi, penyusunan 

desain bangunan pengaman pantai. 

2. Membina dan memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana 

bangunan pengaman pantai untuk hari mendatang; 

3. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan masalah 

abrasi dan sedimentasi, sehingga pengelolaan bangunan pengaman pantai dapat 

lebih efektif dan bersifat keberlanjutan. 

4. Publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi  

Selain target yang akan dicapai di atas juga akan ada target luaran seperti terlihat pada Tabel 

1.1. berikut ini : 

Tabel 1.1. Rencana Target Capaian Tahunan 

No 

Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori 
Waji

b 

Tambaha

n 
TS 1) 

TS

+1 

TS+

2 

1 
Aritkel ilmiah dimuat 

di jurnal 2) 

Internasional 

bereputasi           

Nasional 

Terakreditasi   √  Draf     

Nasional tidak 

Terakreditasi √  

Publis

hed     

2 Aritkel ilmiah dimuat 

di prosiding 3) 

Internasional 

Terindeks           

Nasional   √  Draf     

3 
Invited speaker dalam 

temu ilmiah 4) 
Internasional           

Nasional           

4 Visiting Lecturer 5) Internasional           

5 Paten           
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No 

Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori 
Waji

b 

Tambaha

n 
TS 1) 

TS

+1 

TS+

2 

Hak Rekayasa 

Intelektual (HKI) 6) 

Paten sederhana           

Hak Cipta           

Merek dagang           

Rahasia dagang           

Desain Produk 

Industri            

Indikasi Geografis           

Perlindungan 

Varietas Tanaman           

Perlindungan 

Topografi Sirkuit 

Terpadu           

6 
Teknologi Tepat Guna 
7)             

7 

Model/Purwarupa/Des

ain/ Karya seni/ 

Rekayasa Sosial 8)             

8 Buku Ajar (ISBN) 9)           

9 
Tingkat Kesiapan 

Teknologi (TKT) 10)             
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Studi Kerusakan Pantai 

Proses kerusakan pantai yang berupa abrasi pantai dapat terjadi karena sebab alamiah 

dan juga sebab buatan. Pemahaman akan sebab abrasi merupakan dasar yang penting didalam 

perlindungan pantai. Perlindungan yang baik seharusnya bersifat komprehensif, selain itu  

diharapkan perlindungan tersebut efektif untuk menanggulangi permasalahan kerusakan yang 

ada. Hal itu akan dapat tercapai apabila penyebab kerusakan di pantai dapat diketahui 

(Wahyudi, 2009). 

Abrasi pantai terjadi karena ketidakseimbangan transportasi sedimen. 

Ketidakseimbangan  tersebut terjadi karena berbagai hal, baik alami maupun buatan. Sebab 

sebab alami abrasi pantai antara lain karena (Wahyudi, 2009): 

a. Sifat dataran pantai yang masih muda dan belum berimbang, dimana sumber 

b. sedimen (source) lebih kecil dari kehilangan sedimen (sink). 

c. Adanya sink di daerah lepas pantai. 

d. Perubahan  iklim gelombang. 

e. Hilangnya perlindungan pantai (bakau, terumbu karang, sand dune). 

f. Naiknya muka air. 

Selain sebab alamiah, pada daerah pantai yang dikembangkan, seringkali sebab abrasi 

pantai adalah karena sebab buatan. Penyebab itu antara lain (Setyandito, 2007): 

a. Perusakan perlindungan pantai alami, seperti kegiatan penebangan  bakau, 

b. Perusakan terumbu karang, pengambilan pasir, dan lain-lain. 

c. Perubahan imbangan transportasi sedimen sejajar pantai akibat pembuatan 

d. bangunan pantai, seperti: jetty, pemecah gelombang, pelabuhan, dan lain-lain. 

e. Perubahan suplai sedimen dari daratan, contohnya: perubahan aliran sungai atau 

f. sudetan sungai, pembuatan bendungan di hulu sungai, dan lain-lain. 

g. Perubahan gaya gelombang yang mengenai pantai. 

h. Pengembangan pantai yang tidak sesuai dengan proses pantai. 

Pada umumnya sebab-sebab kerusakan pantai merupakan gabungan dari beberapa 

faktor diatas. Agar penanganan masalah abrasi pantai dapat dilakukan dengan baik, maka 
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penyebabnya harus diidentifikasi terlebih dahulu. Secara umum, gaya yang menyebabkan 

terjadinya kerusakan pantai (abrasi) adalah gelombang (Hakim, 2012). Gelombang angin 

adalah gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Gelombang angin 

merupakan faktor paling dominan dalam proses pantai khususnya arah gelombang. Karena 

gelombang selalu berusaha tegak lurus garis pantai.  

Gerakan osilasi partikel air berperan penting dalam transportasi sedimen pantai (Umar, 

2011). Pada zona surf zone turbulensi yang dibangkitkan oleh gelombang pecah mendominasi 

proses pantai. Selain ombak di surf zone menimbulkan kemungkinan arus sejajar pantai 

(longshore current) dan arus tegak lurus pantai (ripp current) serta arus sirkulasi yang sangat 

berperan dalam membentuk garis pantai. Dengan adanya pengembangan pantai untuk berbagai 

kepentingan, maka perimbangan dan perlindungan alami pantai yang ada dapat terusik ataupun 

rusak. Akibatnya pantai menjadi terbuka dan rentan terhadap abrasi atau abrasi. Maka dalam 

hal ini perlu dilakukan penanganan terhadap masalah tersebut (Hadikusumah, 2009). 

2.2. Gelombang  

Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan 

transpor sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai serta menyebabkan gaya-gaya 

yang bekerja pada bangunan pantai (Wibowo, 2008). Pasang surut juga merupakan faktor 

penting karena bisa menimbulkan arus yang cukup kuat terutama di daerah yang sempit, 

misalnya di teluk, estuari dan muara sungai (Wihantoro, 2008). Selain itu elevasi muka air 

pasang dan air surut juga sangat penting untuk merencanakan bangunan bangunan pantai. 

Gambar 2.1 menunjukkan suatu gelombang yang berada pada sistem koordinat x y dimana 

gelombang menjalar pada arah sumbu x.  

Beberapa notasi yang digunakan adalah (Triatmodjo, 1999):  

d   : jarak antara muka air rerata dan dasar laut (kedalaman laut).  

η(x,t)  : fluktuasi muka air terhadap muka air diam.  

H  : tinggi gelombang.  

L         : panjang gelombang yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan.  

T   : periode gelombang yaitu interval waktu yang diperlukan oleh partikel air untuk 

kembali pada kedudukan yang sama dengan kedudukan sebelumnya.  

C  : kecepatan rambat gelombang = L/T.  

k  : angka gelombang = 2π/L.  

σ  : frekuensi gelombang = 2π/T. 
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Gambar 2. 1. Sket definisi gelombang. 

(Sumber : Bambang Triatmodjo, 1999) 

 

Pada umumnya gelombang terjadi karena hembusan angin di permukaan air laut. 

Daerah di mana gelombang itu dibentuk disebut daerah pembangkitan gelombang (wave 

generating area). Gelombang yang terjadi di daerah pembangkitan disebut sea, sedangkan 

gelombang yang terbentuk di luar daerah pembangkitan disebut swell (Triatmodjo, 1999). 

Ketika gelombang menjalar, partikel air di permukaan bergerak dalam suatu lingkaran besar 

membentuk puncak gelombang pada puncak lingkarannya dan lembah pada lintasan terendah. 

Di bawah permukaan, air bergerak dalam lingkaran-lingkaran yang makin kecil (Rahayu, 

2000). Saat gelombang mendekati pantai, bagian bawah gelombang akan mulai bergesekan 

dengan dasar laut yang menyebabkan pecahnya gelombang dan terjadi putaran pada dasar laut 

yang dapat membawa material dari dasar pantai serta menyebabkan perubahan profil pantai 

(Gambar 2.2). 

 

 

Gambar 2. 2. Gerak partikel air di laut dangkal, transisi dan dalam 

(Sumber : Triatmodjo, 1999) 
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Pada umumnya bentuk gelombang sangat kompleks dan sulit digambarkan secara  

matematis karena ketidaklinieran, tiga dimensi dan bentuknya acak (random). Ada beberapa 

teori yang menggambarkan bentuk gelombang yang sederhana dan merupakan pendekatan dari 

alam. Teori yang sederhana adalah teori gelombang linier. Menurut teori gelombang linier, 

gelombang berdasarkan kedalaman relatifnya dibagi menjadi tiga yaitu deep water (gelombang 

di laut dangkal), transitional water (gelombang laut transisi), shallow water (gelombang di laut 

dalam) (Triatmodjo, 1999). Klasifikasi dari gelombang ditunjukkan dalam Tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2. 1. Klasifikasi gelombang menurut teori gelombang linier 

(Sumber : Yuwono, 1982) 

Klasifikasi  d/L 2π d/L Tan h (2π d/L) 

Gelombang Laut Dalam >1/2 > π =1 

Gelombang Laut Transisi 1/25 s.d 1/2 ¼ s.d 1/2 Tan h (2π d/L) 

Gelombang Laut Dangkal <1/25 <1/4 =2π d/L 

 

Gelombang laut dalam perjalanannya menuju ke pantai akan mengalami proses 

deformasi yaitu refraksi, difraksi, serta refleksi (Triatmodjo, 1999). Refraksi terjadi akibat 

adanya pengaruh perubahan kedalaman laut dalam menuju pantai yang semakin dangkal. 

Defraksi terjadi akibat gelombang terhalang oleh rintangan seperti pemecah gelombang atau 

pulau. Sedangkan refleksi adalah proses pemantulan gelombang oleh dinding atau bentuk garis 

pantai tertentu (Yuwono dan Kodoatie, 2004). Gelombang yang sampai ke pantai setelah 

mengalami proses deformasi tersebut akan menimbulkan perubahan marfologi pantai (abrasi 

atau akresi).  

Abrasi pantai disebabkan adanya arus sepanjang pantai (long shore current) yang 

dibangkitkan oleh gelombang pecah di sekitar pantai. Arah arus sejajar pantai (long shore 

current) tergantung dari sudut datang gelombang sampai ke pantai. Arah arus sejajar pantai 

(long shore current) akan mempengaruhi perpindahan sedimen (litoral transport) pada zona 

gelombang pecah (Wihantoro, 2008). Litoral transport dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu transport sepanjang pantai (longshore transport) dan transport tegak lurus pantai 

(onshore-offshore transport) (Umar, 2011). 
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2.3. Bangunan Pengaman Pantai 

Pemecah gelombang adalah konstruksi yang direncanakan untuk melindungi daerah 

atau garis pantai yang terletak di belakangnya dari serangan gelombang. Pemecah gelombang 

umumnya dibangun sejajar dengan garis pantai. Pemecah gelombang dibedakan menjadi dua, 

yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan lepas pantai, (Triatmodjo, 1999). Pemecah 

gelombang memiliki beberapa bentuk dasar dan syarat-syarat teknis sebagai berikut: 

1. Gelombang disalurkan melalui suatu dinding batu miring atau pemecah gelombang batu 

sehingga energi gelombang dapat dihilangkan secara gravitasi. 

2. Batu-batu tersebut dapar pula dibuat dalam bentuk-bentuk secara buatan misalanya tetrapod, 

hexapod, kubus modifikasi, dan lain-lain. 

3. Dengan membangun suatu dinding tegak yang ketinggian dan kekuatannya cukup sehingga 

gelombang tersebut dapat didifraksi dan dihapuskan karena pecahnya gelombang.  

4. Dinding pemecah gelombang diberi penyerap gelombang. Pada studi lapis lindung pemecah 

gelombang dengan bentuk batuan tetrapod, hexapod, dan kubus modifikasi digunakan pemecah 

gelombang sisi miring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3. Pemecah gelombang lepas pantai 

(Sumber : Triatmodjo, 1999) 

 

Pemecah gelombang tenggelam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu, 

dynamically stable reef breakwater, statically stable low-crested breakwater dan statically 

stable submerged breakwater (van der Meer, 1991). Pemakaian pemecah gelombang 

tenggelam, termasuk submerged breakwater belakangan ini sudah banyak dipakai (Pina, 1990). 

Submerged breakwater adalah pemecah gelombang tenggelam dengan elevasi awal ambang 

terletak di bawah elevasi muka air diam (SWL).Pemecah gelombang ini mungkin tidak efektif 

pantai 

Garis pantai 

Pemecah gelombang 

Arah gelombang 
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pada saat pasang. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, pemecah gelombang ini sebaiknya 

dipasang pada lokasi dengan pasang surut rendah. Fungsi utama dari pemecah gelombang 

tenggelam adalah meredam energi gelombang yang datang ke pantai melalui mekanisme 

gelombang pecah, disipasi, gesekan, dan refleksi gelombang. 

Pemecah gelombang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari 

gangguan gelombang agar aman untuk tempat berlabuh kapal dan aktivitas pelabuhan lainnya. 

Bangunan pengaman harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memberikan fungsi yang 

maksimal tetapi juga efisien ditinjau dari biaya, waktu, mobilitas pembangunannya, dan 

keamanan, (Triatmodjo, 1999). Dewasa ini perancangan pemecah gelombang itu sendiri 

berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Terdapat beberapa 

jenis pemecah gelombang antara lain pemecah gelombang batu, pemecah gelombang dinding, 

pemecah gelombang konstruksi khusus. Sebagian besar pelabuhan di Indonesia menggunakan 

pemecah gelombang tipe sisi miring dikarenakan elevasi puncak bangunan rendah, kerusakan 

berangsur-angsur, dan murah bila dibandingkan dengan tipe pemecah gelombang lainnya, 

(Kramadibrata, 2002). 

Pemecah gelombang sisi miring biasanya dibuat dari tumpukan batu alam yang 

dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau beton dengan bentuk tertentu. Biasanya 

butir batu pemecah gelombang sisi miring disusun dalam beberapa lapis, dengan lapis terluar 

(lapis pelindung) terdiri dari batu dengan ukuran besar dan semakin kedalam ukurannya 

semakin kecil. Stabilitas batu lapis pelindung tergantung pada berat dan bentuk butiran serta 

kemiringan sisi bangunan, (Triatmodjo, 2007).  

2.4. Pergerakan 

Pergerakan merupakan suatu fenomena dimana objek-objek alamiah atau buatan manusia 

mengalami perubahan bentuk dari kondisi awalnya, biasanya terjadi perubahan posisi, seperti 

naik, turun, dan bergeser (Hanifa, 2007). Pergerakan yang terjadi pada objek infrastruktur dapat 

disebabkan oleh faktor alam misalnya pergerakan tanah di lokasi berdirinya infrastruktur 

tersebut. Untuk mengetahui besar pergerakannya, diperlukan monitoring posisi terhadap target 

yang terdapat pada infrastruktur (Sunantyo, 2012). Target dapat berupa titik, garis atau bidang 

yang dapat dianggap mewakili objek infrastruktur. Monitoring dilakukan secara kontinyu (time 

series). Apabila posisi target diketahui di setiap pengamatan, maka perubahan posisi yang 

terjadi tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan pergerakannya (Apriyanti, 

2015). 
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 Penentuan parameter-parameter pergerakan dilakukan melalui survei pergerakan. 

Survei pergerakan adalah survei geodetik yang bertujuan untuk mempelajari fenomena-

fenomena pergerakan dan geodinamika yang terjadi. Fenomena-fenomena tersebut terbagi atas 

dua, yaitu fenomena alam seperti pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api, dan lain-

lain. Fenomena yang lain adalah fenomena buatan manusia seperti bangunan, jembatan, 

bendungan, dan sebagainya (Sunantyo, 2012) 

 Survei pergerakan itu sendiri bisa bermacam-macam metodenya. Salah satu metode 

pergerakan yaitu metode konvensional, contohnya dengan menggunakan Teodolit, Total 

Station, ataupun sipat datar. Seiring perkembangan kemajuan teknologi muncul metode baru 

dalam survei pergerakan, yaitu metode satelit (Abidin, 2004). Metode satelit dapat dilakukan 

dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) ataupun dengan menggunakan 

penginderaan jauh. Pengamatan menggunakan GPS ataupun Total Station, akan diperoleh 

model pergerakan yang dapat ditentukan dengan membandingkan posisi titik-titik di atas 

permukaan bumi dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam melakukan suatu survei pergerakan 

diperlukan kerangka dasar untuk pemantauan pergerakan secara berkala (Yulaikhah, 2010). 

2.5. Formulasi Analisis Pergerakan dari Aspek Geometrik 

Analisis pergerakan aspek geometrik dapat dilakukan dengan menganalisis pergeseran 

posisi titik pantau. Analisis pergeseran terdiri atas dua tahap pengujian, yaitu uji pergeseran 

titik (Ulinnuha, 2015). Uji pergerakan titik ini dilakukan untuk mengetahui titik-titik pantau 

yang mengalami pergeseran. Tahap ini dilakukan jika hasil uji kesebangunan jaringan ditolak. 

Pada intinya, dalam mendeteksi pergeseran pada tiap titik pantau, uji ini mirip seperti proses 

data snooping yaitu dilakukan terhadap masing-masing titik pantau. Tahap pengujiannya 

adalah sebagai berikut (Ulinnuha, 2015) : 

1. Menyusun hipotesis 

Ho : titik ke-i tidak mengalami pergeseran 

Ha : titik ke-i mengalami pergeseran 

2. Menetapkan taraf uji ( 0α ). 

3. Menentukan nilai batas 1,∞,-1 0
F  dari tabel fungsi Fisher dengan argumen 0α .  

4. Menghitung nilai Wdi untuk setiap titik pantau sesuai dengan persamaan 2.1 dan 2.2. 

diod

didi
di

N

VQ
W



-1

         2. 1 
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Nd = Ud
T ( Ud Qd Ud

T )-1 Ud       2. 21  

5. Menguji hipotesis nol (Ho) dengan menggunakan persamaan 2.3 

Hipotesis nol diterima jika :  1,∞,-1
21

0
≤ FWdi     2. 3 

Apabila Ho diterima maka artinya titik ke-i tidak mengalami pergeseran, sebaliknya jika Ho 

ditolak maka  titik ke-i itu mengalami pergeseran. 

 

2.6. Daya Dukung Tanah 

Dalam tahap pembangunan suatu struktur bangunan dibutuhkan data besaran daya 

dukungtanah dalam menerima beban. Daya dukung tanah perlu diketahui untuk menghitung 

dan merencanakan dimensi podasi yang dapat mendukung beban struktur yang akan dibangun 

(Sutarman, 2013). Apabila daya dukung tanah tidak mampu menerima beban dari struktur yang 

direncanakan, dengan data daya dukung tanah yang telah diketahui kita dapat melakukan 

perlakua  tertentu agar nilai daya dukung tanah dapat mencapai nilai yang diinginkan. 

penimbunan dan pemadatan merupakan salah satu perlakuan tertentu untuk mendapatkan 

nilai daya dukung tanah (Santosa, 2007). Analisis  kapasitas  dukung  tanah  mempelajari  

kemampuan  tanah  dalam mendukung  beban  dari  struktur-struktur  yang  terletak  diatasnya. 

Kapasitas dukung  menyatakan  tahanan  geser  tanah  untuk  melawan  penurunan  akibat 

pembebanan yaitu tahanan geser yang dapat dikerahkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang 

gesernya. Untuk memenuhi stabilitas jangka panjang perhatian harus diberikan pada perletakan 

dasar pondasi (Sutarman, 2013).  

Pondasi harus diletakkan pada kedalaman yang cukup untuk  menanggulangi  abrasi  

permukaan,  gerusan,  kembang  susut  tanah  dan gangguan tanah di sekitar pondasi. Analisis-

analisis kapasitas dukung dilakukan dengan cara pendekatan untuk memudahkan  hitungan.  

Persamaan-persamaan  yang  dibuat  dikaitkan  dengan jenis tanah, sifat tanah dan bentuk 

bidang geser yang terjadi saat keruntuhan. Keruntuhan tanah dapat dipengaruhi banyak faktor. 

Untuk mempelajarinya harus memperhatikan atau mengamati jalannya keruntuhan tersebut. 

Keruntuhan dibagi 3, yaitu (Santosa, 2007): 

1. Keruntuhan geser umum 

2. Keruntuhan geser lokal 

3. Keruntuhan penetresi 

http://www.testindo.com/article/71/daya-dukung-tanah#daya_dukung_tanah
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Kajian geoteknik dan mekanika tanah dalam hal ini adalah kajian terhadap sifat sifat tanah 

dan hubungannnya dengan daya dukung tanah. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah 

untuk mendukung beban. Pengujian di lapangan untuk mengetahui kuat dukung tanah dapat 

dilakukan dengan cara pengambilan sampel (boring), sondir maupun SPT (Standard Penetration 

Test). Perlu juga dilakukan vane shear test untuk tanah lempung. Kemampuan tanah untuk 

beban baik dari segi struktur pondasi maupun bangunan diatasnya tanpa terjadi keruntuhan 

geser. Besar beban yang bekerja disebut beban longsor dan tegangan yang bekerja disebut daya 

dukung batas. Daya dukung batas yang dimaksud adalah kemampuan tanah mendukung beban 

dan diasumsikan pada saat tanah melai terjadi keruntuhan (Nakazawa, 2000).  

2.7. Konsolidasi Tanah 

Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume secara berlahan-lahan pada tanah 

jenuh sempurna dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air pori, atau dengan 

kata lain konsolidasi adalah proses terlepasnya air tanah akibat dari beban yang bekerja pada 

tanah tersebut (Budi, 2011). Konsolidasi umumnya berlangsung dalam satu arah saja yaitu arah 

vertikal (Hardiyatmo, 2003). Pada konstruksi bangunan, penurunan yang perlu diperhatikan 

adalah penurunan jangka panjang dari suatu lapisan tanah. Penurunan jangka panjang terjadi 

pada lapisan tanah lempung dimana lapisan ini mempunyai daya rembes yang buruk. Pada teori 

konsolidasi lapisan lempung yang sering mengalami konsolidasi berada di bawah muka air 

tanah (lempung dalam keadaan jenuh). Adapun tujuan dari konsolidasi adalah menentukan sifat 

kemampatan tanah sifat pengembangan dan karakteristik konsolidasinya yang merupakan 

fungsi dari permeabilitas tanah (Budi, 2011). 

1. Sifat pemampatan tanah dinyatakan dengan indeks kompresi (Cc) 

2. Sifat pengembangan tanah dinyatakan dengan indeks swelling (Cs) 

3. Karakteristik konsolidasi dinyatakan oleh koefisien konsolidasi (Cv) 

Penurunan konsolidasi adalah penurunan yang diakibatkan keluarnya air dalam pori tanah 

akibat beban yang bekerja pada pondasi yang besarnya ditentukan oleh waktu pembebanan dan 

terjadi pada tanah jenuh (Sr = 100%) atau yang mendekati jenuh (Sr = 90% – 100%) atau pada 

tanah berbutir halus, yang mempunyai harga K ≤ 10-6 m/s. Terzaghi (1925) memperkenalkan 

teori konsolidasi satu arah (one way) yang pertama kali untuk tanah lempung jenuh air. Teori 

ini menyajikan cara penentuan distribusi kelebihan tekanan hidrostatis dalam lapisan yang 

sedang mengalami konsolidasi pada sembarang waktu setelah bekerjanya beban. Beberapa 

asumsi dasar dalam analisis konsolidasi satu arah antara lain, tanah bersifat homogen, derajat 
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kejenuhan tanah 100 % (jenuh sempurna), partikel/butiran tanah dan air bersifat inkompresibel 

(tak termampatkan), arah pemampatan dan aliran air pori terjadi hanya dalam arah vertikal. 

Ketebalan lapisan tanah yang diperhitungkan adalah setebal lapisan tanah lempung jenuh air 

yang ditinjau (Hardiyatmo, 2003). 
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BAB III  

KEMAJUAN PENELITIAN 

3.1. Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengaman pantai Morosari, yang terletak di lokasi studi 

meliputi Dusun Morosari, Pandansari dan Tambaksari yang secara administratif di dalam 

wilayah Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, seperti terlihat pada Gambar 

3.1. Posisi dari bangunan pengaman pantai di penelitian ini terletak pada sistem proyeksi UTM 

zone 49S. 

 

 

Gambar 3. 1. Lokasi Penelitian 

  

Gambar 3. 2. Kondisi Bangunan pengaman pantai 

 

 

 

 

 

 

 

442128 m, 9234830 m 
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Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 

 

Pengukuran untuk survei pergerakan ini, perlu adanya titik kontrol, yang diukur 

menggunakan alat ukur GPS (Global Positioning System) di 1 titik kontrol yang diukur selama 

1 hari. Titik kontrol digunakan sebagai data koordinat ikatan untuk menentukan posisi titik-titik 

yang telah diukur menggunakan Total Station. Gambar 3.3 menunjukkan titik-titik pergerakan 

yang terletak di atas bangunan pengaman pantai yang diukur secara periodik pada bulan Januari 

dan Desember 2018. Pengukuran pergerakan dilakukan pada dua bangunan pengaman pantai. 

Bangunan pengaman pantai pertama dibanguna pada tahun 2013 (bangunan 1), sedangkan 

bangunan pengaman pantai yang kedua dibangun pada tahun 2011 (bangunan 2). Pemilihan 

bangunan tersebut dimaksudkan untuk mewakili besarnya pergerakan yang terjadi pada 

bangunan pengaman pantai yang dibangun pada tahun 2011 dan 2013. 
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Gambar 3.3. Desain pengukuran titik-titik pergerakan pada bangunan pengaman pantai Pantai 

Morosari 

 

 

1 Pengukuran dimensi bangunan pengaman pantai  

Pengukuran dimensi bangunan pengaman pantai dilakukan pada bulan Januari 2018. 

Pengukuran dimensi menggunakan alat ukur Total Station tipe TopCon 322. Pengukuran ini 

dilakukan terhadap sisi-sisi terluar dari bangunan pengaman pantai Pantai Morosari. Pada 

Gambar 3.4 menunjukkan pengukuran dimensi yang telah dilaksanakan di Pantai Morosari, 

Kabupaten Demak. 

 

Titik kontrol 

P3 P1 P2 P4 P5 P6 

Bangunan 2013 Bangunan 2011 
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Gambar 3. 4. Pengukuran dimensi bangunan pengaman pantai 

 

2.Teknik Pengambilan Data Gelombang Pantai Morosari 

Pengukuran gelombang di lakukan di Perairan Sayung Demak Jawa Tengah. 

Pengukuran gelombang menggunakan ADCP Sontex Argonaut-XR untuk mendapatkan data 

Tinggi gelombang (H) dan Periode gelombang (T) dari perairan Sayung tersebut. Alat ini 

memiliki tinggi 18 cm dan lebar 15,2 cm dan dilengkapi sensor di bagian atasnya. ADCP 

bekerja dengan memancarkan dan menerima kembali gelombang akustik pada suatu frekuensi 

sehingga didapatkan data gelombang laut. Sensor terbuka dan menerima data setiap 10 menit 

lalu data yang diperoleh dirata-ratakan dan dikirim kepada alat penerima sensor, selanjutnya 

akan disimpan dalam bentuk data gelombang sesuai interval waktu yang sudah ditentukan. 

Melalui gelombang akustik yang dipancarkan dan diterima kembali tersebut, alat ini dapat 

merekam data tinggi gelombang (H), periode gelombang (T) dan arah penjalaran gelombang. 

Selanjutnya melakukan pengukuran kedalaman dasar perairan terhadap permukaan air pada 

saat pengukuran menggunakan Echosounder Garmin GPS Map 565, dan melakukan 

pengukuran koordinat menggunakan GPS Handheld untuk mengetahui titik koordinat lokasi 

pengukuran. Untuk keperluan penelitian ini tinggi dan periode gelombang signifikan adalah 

H33 atau tinggi rerata dari 1/3 nilai tertinggi dari pencatatan gelombang, yang juga disebut 

sebagai tinggi gelombang signifikan. Cara yang sama juga digunakan untuk periode 

gelombang. Gambar 3.5 menunjukkan kegiatan pengambilan data gelombang yang telah 

dilakukan di Pantai Morosari pada bulan Januari 2018. 
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Gambar 3. 5. Kegiatan Pengukuran Gelombang di Pantai Morosari 

 

3.Teknik Pengambilan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan dan diperoleh dari instansi terkait 

dalam hal ini data sekunder didapatkan dari : 

1. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat 

Jenderal Sumber Daya Air. Data sekunder yang didapat dari Balai Besar berupa data laporan 

desain rencana dan data tanah Perairan Morosari Demak. 

2. Data angin Bandara Ahmad Yani yang digunakan berasal dari BMKG Semarang 

(www.ogimet.com) berupa data angin per tiga jam mulai pukul 00.00 sampai dengan 21.00 

setiap elevasi 10 menit. Data angin ini diperlukan untuk mengetahui kecepatan dan arah 

dominan angin sebagai data inputan pemodelan gelombang dalam menentukan arah angin dan 

peramalan gelombang.  

3. Data pasang surut yang digunakan berasal dari hasil pengolahan data menggunakan software 

MIKE 21 dengan menngunakan titik koordinat di lokasi breakwater. 

4. Peta Bathimetri Cirebon – Semarang terbitan DISHIDROS TNI–AL (Dinas Hidro 

Oseanografi TNI AL) daerah Sayung skala 1:200.000 tahun 2013. 

 

4, Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pengolahan data 

untuk menghitung besar dan arah pergerakan bangunan pengaman pantai. Tahap yang kedua 

yaitu pengolahan data untuk menghitung kapasitas daya dukung tanah dari bangunan pengaman 

pantai di Pantai Morosari, Kabupaten Demak Jawa Tengah. 
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5Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu analisis pertama 

terhadap pergerakan horizontal dan vertikal bangunan pengaman pantai, analisis kedua yaitu 

analisis data pasang surut, analisis ketiga yaitu analisis konsolidasi tanah, dan analisis keempat 

yaitu analisis kapasitas/stabilitas daya dukung tanah. Adapun penjelasan dari masing-masing 

analisis seperti pada subbab di bawah ini. 

 

a. Analisis pergerakan terhadap pergerakan horizontal dan vertikal.  

Perhitungan analisis pergerakan horizontal dan vertikal dari aspek geometrik 

menggunakan data koordinat multikala yang terdistribusi dalam jaring pengamatan dengan 

dilakukannya uji statistik terhadap besar pergerakan (Abidin, dkk. 2009). Analisis pergerakan 

yang dilakukan untuk mengevaluasi pergerakan horizontal dan vertikal. Uji yang dilakukan 

pada tahap analisis pergerakan yaitu uji pergerakan titik. Analisis pergerakan horizontal dan 

vertikal yang dilakukan menggunakan derajat kepercayaan 95 % (masih diakomodasi kesalahan 

sistematis yang nilainya sangat kecil pada alat), untuk mengetahui apakah pergerakan titik yang 

terjadi benar disebabkan karena pergerakan (Ulinnuha, 2015).  

Uji pergerakan titik digunakan untuk menganalisis letak titik yang mengalami 

pergerakan horizontal maupun vertikal. Uji pergerakan titik dilakukan dengan metode uji 

Fisher. Tingkat kepercayaan untuk melakukan uji kesebangunan jaring dan uji pergerakan titik 

menggunakan 95% dengan derajat kebebasan 18. Uji pergerakan titik yaitu membandingkan 

antara nilai varian aposteori pergerakan dengan nilai varian apriori pergerakan sesuai dengan 

persamaan 2.3. Berdasarkan persamaan 2.3 jika hipotesis nol diterima menunjukkan bahwa 

jaring pemantauan pergerakan tidak mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya jika hipotesis 

nol ditolak menunjukkan bahwa jaring pemantauan pergerakan telah mengalami perubahan. 

Oleh karena itu harus dilakukan uji pergerakan pada setiap titik yang ada untuk semua kala 

untuk mengetahui titik mana yang telah mengalami pergerakan horizontal maupun vertikal.  

b. Analisis data pasang surut 

Analisis data pasang surut menggunakan input data pasang surut dari hasil pengolahan 

data menggunakan software MIKE 21 dengan mengunakan titik koordinat di lokasi breakwater. 
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Data pasang surut yang didapat diolah menggunakan software Ia Kipas ( Djoko Luknanto, Staff 

pengajar UGM ) untuk mendapatkan nilai komponen pasang surut dan nilai elevasi muka air 

laut antara lain yaitu HHWL, MHWL, MWL, MLWL, MSL. Pembuatan grafik tersebut dibuat 

menggunakan Microsoft Excel 2010.  

 

c.Analisis data konsolidasi tanah 

Bila suatu lapisan tanah mengalami tambahan beban di atasnya maka air pori akan 

mengalir dari lapisan tersebut dan volumenya akan menjadi lebih kecil. Peristiwa inilah yang 

disebut dengan konsolidasi. Pada umumnya konsolidasi ini akan berlangsung dalam satu 

jurusan vertikal saja karena lapisan yang mendapat beban tambahan tersebut tidak dapat 

bergerak dalam jurusan horizontal (ditahan oleh tanah sekelilingnya). 

Pada waktu konsolidasi, bangunan pengaman pantai di atas lapisan tersebut akan 

menurun. Dalam bidang teknik sipil ada hal yang perlu diketahui mengenai penurunan tersebut, 

yaitu besarnya penurunan yang akan terjadi. Bila tanahnya berjenis lempung, maka penurunan 

akan agak besar, sedangkan kalau tanah terdiri dari pasir, penurunannya akan kecil. Karena itu 

lempung dikatakan mempunyai High Compressibility dan pasir mempunyai Low 

Compresibility. Penurunan pada lempung biasanya memakan waktu yang lama, karena daya 

rembesan air sangat lemah. 

Sebaliknya penurunan pada pasir berjalan sangat cepat sehingga pada waktu 

pembangunan di atas pasir sudah selesai, maka penurunan juga dianggap selesai. Karena itu 

biasanya orang hanya memperhitungkan penurunan lapisan pada tanah lempung. Tujuan 

analisis konsolidasi tanah adalah untuk mengetahui besarnya penurunan tanah apabila tanah 

mendapatkan beban. Tujuan lain dari analisis konsolidasi tanah ini yaitu Untuk mendapatkan 

koefisien indeks pemampatan dan pengembangan (Cc, Cr) , koefisien konsolidasi (Cv) serta 

tekanan prakonsolidasi (pc). 

Pada penelitian ini analisis konsolidasi tanah terletak pada 3 lapisan tanah yaitu tanah 

pasir, tanah lumpur, dan tanah lempung. Selanjutnya perhitungan nilai konsolidasi tanah 

menggunakan persamaan konsolidasi tanah primer dengan kondisi tanah lempung over 

konsolidasi. Hal ini terjadi karena lempung pada kondisi over consolidation, yaitu tekanan pra-

konsolidasi lebih besar dari tekanan overburden efektif yang ada pada waktu sekarang (OCR 

>1).  
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d. Analisis kapasitas daya dukung tanah 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah untuk perencanaan 

bangunan pengaman pantai. Dalam menganalisis stabilitas bangunan  pemecah gelombang ada 

beberapa variabel penting yang harus diperhatikan diantaranya konstanta tanah tergantung φ, 

kedalaman pondasi (meter), lebar pondasi (meter), kohesi tanah, dan berat jenis/unit tanah (ton 

per meter kubik). Analisis-analisis kapasitas dukung dilakukan dengan cara pendekatan untuk 

memudahkan  hitungan.  Persamaan-persamaan  yang  dibuat  dikaitkan  dengan jenis tanah, 

sifat tanah dan bentuk bidang geser yang terjadi saat keruntuhan. Pada penelitian ini analisis 

kapasitas daya dukung tanah menggunakan pola keruntuhan geser setempat (Local Shear 

Failure), yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Muka tanah disekitar pondasi tidak terlalu mengembang, karena dorongan kebawah 

dasar pondasi lebih besar 

2) Kondisi kesetimbangan plastis hanya terjadi pada sebagian tanah saja 

3) Miring yang terjadi pada pondasi tidak terlalu besar terjadi 

4) Terjadi pada tanah dengan kompresibilitas tinggi yang ditunjukkan dengan penurunan 

yang relatif besar 

5) Kapasitas dukung batas (qu) sulit dipastikan sulit dianalisis, hanya bisa diamati 

penurunannya saja. 

Selanjutnya persamaan Terzaghi yang digunakan pada penelitian ini yaitu persamaan untuk 

tanah dengan keruntuhan geser setempat (local shear  failure) dengan Kapasitas daya dukung 

pondasi persegi empat (BxL). Pada perhitungan local shear  failure, untuk harga c diganti c′ = 

2/3 c dan harga  diganti ′ = tan-1 (2/3 tan ). Dari nilai c′ dan ′ didapatkan faktor-faktor daya 

dukung untuk kondisi keruntuhan lokal: N′c; N′q; N′ 

 

 

3.2 Hasil penelitian dan luaran yang telah diperoleh  

1. Besar dan Arah Pergerakan Horizontal Bangunan Pemecah Gelombang 

Perhitungan pergerakan horizontal dalam penelitian ini adalah pada rentang waktu Juni 

sampai Desember 2016. Nilai dan arah pergerakan horizontal hasil pengolahan ditunjukkan 

pada Tabel 3.1.  
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Tabel 3.1. Nilai dan arah pergerakan horizontal 

 

Nilai pergerakan pada bulan Juni sampai dengan Desember digambarkan vektornya 

secara horizontal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pengeplotan ini dilakukan untuk 

mengetahui pola pergeseran dari bulan Juni sampai Desember.  

 

 

Gambar 3. 6. Visualisasi arah pergeseran horizontal titik-titik pantau pada bangunan pemecah 

gelombang tahun 2011 dan 2013 

 

2. Besar dan arah pergerakan vertikal bangunan pemecah gelombang  

Nilai pergerakan vertikal diperoleh dari hasil selisih atau beda tinggi antara tinggi elipsoid 

bulan Juni dan tinggi elipsoid bulan Desember. Titik pantau yang mengalami pergerakan 

vertikal sejumlah enam titik pantau pada bangunan pemecah gelombang Pantai Morosari. Nilai 

pergerakan vertikal hasil pengolahan ditunjukkan pada Tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Nilai pergerakan vertikal bulan Juni sampai Desember 2016 

 

Berdasarkan Tabel 3.2, nilai pergerakan vertikal bernilai negatif, hal itu berarti semua 

titik pantau bergerak turun. Rata-rata nilai pergerakan vertikal bangunan pemecah gelombang 

tahun 2011 lebih besar dibandingkan dengan bangunan pemecah gelombang tahun 2013, yaitu 

sebesar 2,988 cm.  

Nilai pergerakan vertikal berkisar antara 1,71 cm s.d 5,10 cm. Arah pergerakan vertikal 

sesuai dengan Gambar 3.2 menunjukkan bahwa arah pergerakan turun di bangunan pemecah 

gelombang tahun 2011 dan tahun 2013. 

3. Hasil Analisis Pasang Surut Air Laut 

Dalam melakukan analisis pasang surut air laut menggunakan data yang diperoleh dari hasil 

pengolahan menggunakan software MIKE menunjukkan hasil Perhitungan Komponen Pasut. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh gambar 3.6 diperoleh kesimpulan bahwa tipe pasang 

surut di Perairan Sayung, Kabupaten Demak yaitu tipe pasang surut harian tunggal. 
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Gambar 3.6 Grafik pasang surut di lokasi breakwater 

4. Hasil Perhitungan Konsolidasi Tanah 

Pada Tabel 3.3. menyajikan hasil perhitungan lamanya waktu penurunan yang terjadi 

pada bangunan pemecah gelombang tahun 2013 dan 2011 dengan menggunakan nilai derajat 

konsolidasi sebesar 88 %. 

Tabel 3.3.. Hasil perhitungan waktu penurunan 

 

Perhitungan konsolidasi yang dilakukan meliputi dua bangunan breakwater yaitu bangunan 

breakwater tahun 2013 dan bangunan breakwater tahun 2011. Berikut adalah hasil dari 

perhitungan konsolidasi tanah berdasarkan data pengukuran tahun 2016 pada bangunan 
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breakwater baik pada tahun 2013 dan tahun 2011 yang disajikan dalam bentuk Tabel 3.4. dan 

3.5. di bawah ini. 

Tabel 3.4.. Perhitungan konsolidasi tanah breakwater tahun 2013 
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Tabel 3.5.. Perhitungan konsolidasi tanah breakwater tahun 2011 
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5. Hasil Perhitungan Daya Dukung Tanah (SF) 

Perhitungan daya dukung tanah yang dilakukan meliputi dua bangunan breakwater yaitu 

bangunan breakwater tahun 2013 dan bangunan breakwater tahun 2011. Berikut adalah hasil 

dari perhitungan daya dukung tanah berdasarkan data hasil pengukuran tahun 2016 pada 

bangunan breakwater pada tahun 2013 dan tahun 2011 yang disajikan dalam bentuk Tabel 3.6 

dan 3.7. di bawah ini. 
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Tabel 3.6.. Perhitungan daya dukung tanah breakwater  tahun 2013 

 

 

Tabel 3.7.. Perhitungan daya dukung tanah break water tahun 2011 
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6  Hasil Penggambaran Dimensi Breakwater 

Pada Gambar 3.7 dan 3.8. menampilkan gambar dimensi design breakwater tahun 2011 

dan breakwater tahun 2013 berturut-turut. Pada Gambar 3.9 dan 3.10 menampilkan gambar 

dimensi existing breakwater tahun 2011 dan breakwater tahun 2013 berturut-turut. 

 

 

Gambar 3.7. Gambar Design Breakwater tahun 2011 

 

Gambar 3.8. Gambar Design Breakwater tahun 2013 

 

Gambar 3.9. Gambar Existing Breakwater tahun 2011 

 

Gambar 3.10. Gambar Existing Breakwater tahun 2013 
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Berdasarkan hasil penggambaran yang ditampilkan pada Gambar 3.7 hingga 3.10 

menunjukkan telah terjadi perubahan dimensi bangunan breakwater dan perubahan elevasi 

puncak bangunan breakwater, baik pada breakwater tahun 2011 dan breakwater tahun 2013. 

Hasil perubahan dimensi tersebut digunakan untuk mendukung hasil perhitungan pergerakan, 

konsolidasi tanah, dan daya dukung tanah bahwa telah terjadi penurunan tanah pada bangunan 

breakwater di Pantai Morosari, Kabupaten Demak. 

7. Evaluasi Hubungan Antara Daya Dukung Tanah dengan Konsolidasi Tanah 

Pada Tabel 3.8 menunjukkan hasil perbandingan dimensi dengan daya dukung dan konsolidasi 

menggunakan data dari hasil pengukuran tahun 2016. Berdasarkan nilai-nilai yang disajikkan 

pada Tabel 3.8 di bawah dapat disimpulkan bahwa nilai Safety Factor (SF) bangunan 2011 

lebih besar dari nilai SF bangunan 2013. Hal tersebut disebabkan oleh nilai volume bangunan 

dan nilai tekanan pada bangunan 2011 lebih kecil dibandingkan dengan bangunan 2013. 

Sehingga, bangunan 2011 lebih stabil dibandingkan dengan bangunan 2013. Volume bangunan 

dan tekanan pada bangunan sangat mempengaruhi nilai dari Safety Factor (SF). 

Tabel 3.8. Hasil Perbandingan dimensi dengan daya dukung dan konsolidasi 

 

3.3 Tahap yang masih harus diselesaikan    

3.4 Kendala yang dihadapi dan solusinya  
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BAB IV 

KESIMPULAN SEMENTARA 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

Besarnya pergerakan pada bangunan pemecah gelombang tahun 2011 memiliki rata-

rata besar pergerakan horizontal sebesar 3,331 cm dan rata-rata pergerakan vertikal sebesar 

2,988 cm. Besarnya pergerakan pada bangunan pemecah gelombang tahun 2013 memiliki rata-

rata besar pergerakan horizontal sebesar 4,165 cm dan rata-rata pergerakan vertikal sebesar 

2,491 cm, 

Arah pergerakan horizontal bangunan pemecah gelombang di Pantai Morosari (bangunan 

tahun 2011 dan bangunan tahun 2013) cenderung ke arah barat laut, Arah pergerakan 

vertikalnya mengalami penurunan semua, baik pada bangunan tahun 2011 dan bangunan tahun 

2013. 

Besarnya nilai konsolidasi tanah berdasarkan data dari hasil pengukuran tahun 2016 pada 

bangunan pemecah gelombang tahun 2011 sebesar 1,655 cm, setelah pembebanan selama 5 

tahun nilai konsolidasi tanah menjadi 21,174 cm. Besarnya nilai konsolidasi tanah bangunan 

pemecah gelombang tahun 2013 sebesar 1,970 cm, setelah pembebanan selama 3 tahun nilai 

konsolidasi tanah menjadi 15,122 cm. Besarnya nilai daya dukung tanah (SF) bangunan 

pemecah gelombang tahun 2011 sebesar 13,361, Besarnya nilai daya dukung tanah (SF) 

bangunan pemecah gelombang tahun 2013 sebesar 12,937. 

Hasil evaluasi hubungan antara besar pergerakan, nilai konsolidasi tanah dan nilai daya 

dukung tanah, menunjukkan bahwa antara besar pergerakan dengan nilai konsolidasi tanah 

memiliki hubungan yang linier. Selanjutnya hubungan antara nilai konsolidasi tanah dengan 

nilai daya dukung tanah (SF) memiliki hubungan yang berkebalikan. Nilai konsolidasi tanah 

dan nilai daya dukung tanah (SF) memiliki hubungan berkebalikan, dikarenakan nilai dari SF 

dipengaruhi oleh volume bangunan dan tekanan pada bangunan. Hal ini yang menyebabkan 

breakwater 2011 lebih stabil dibandingkan breakwater 2013, karena nilai volume dan tekanan 

pada breakwater 2011 lebih kecil dibandingkan dengan nilai volume dan tekanan pada 

breakwater 2013. Pergerakan titik dan penurunan konsolidasi tanah menyebabkan terjadiny 
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perubahan atau penurunan elevasi bangunan design dengan bangunan pemecah gelombang saat 

ini . 
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Lampiran I. Justifikasi Anggaran Penelitian  

1. Honor 

Jasa  
Honor/jam 

(Rp) 

Waktu                 

(Jam per 

minggu) 

Minggu 
Total 

Honor (Rp) 

Jasa Pengolaan 

Data Primer dan 

Sekunder 

(Penggunaan 

Arc.Gis 10.1 dan 

Auto CAD untuk 

menentukan 

pergerakan tanah, 

dimensi bangunan, 

daya dukung tanah 

dan konsolidasi 

tanah 

8.000 14 10 

 

1.120.000 

 

Jasa Surveyor 

untuk melakukan 

pengumpulan data 

Survey lapangan 

8.000 
2 org x 6 Shift x  

3 Jam 

 

3 kali 

 

864.000 

Jasa Data Counting 

untuk pengumpulan 

data sekunder 

4.000 
2 org x 3 shift x   

3 jam 
2 kali 144.000 

Subtotal (Rp) 2.128.000 

2. Pembelian bahan habis pakai 

Material 
Justifikasi 

Pembelian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total 

Harga 

Peralatan 

Penunjang 

Kertas A4 (80gr) 

Pembuatan 

laporan 

penelitian 

4 rim 40.000 160.000 

Tinta isi ulang (3 

warna) 

Pembuatan 

laporan 

penelitian 

3 buah 50.000 150.000 

Flashdisk 

(SANDISK Ultra 

Dual Drive OTG 

16GB [SDDD2]) 

Penyimpanan 

data dan  

laporan 

Penelitian 

1 buah 100.000 100.000 

CD RW + kotak  

Penyimpanan 

data dan  

laporan 

Penelitian 

2 keping 11.000 22.000 

Set Perlengkapan 

tulis untuk survey 

(Pena, Buku, dll) 

Dipakai saat 

pengambilan 

data manual 

3 Set 35.000 105.000 
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Penjilidan laporan 

Pembuatan 

laporan 

penelitian 

5 jilid 15.000 75.000 

Subtotal (Rp) 612.000 

 

3. Perjalanan 

Perjalaanan 
Justifikasi 

Perjalanan 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total Biaya 

Bahan Bakar 

Minyak Kendaraan 

selama 

pengambilan data 

sekunder 

Pengambilan 

Datad dan  

Survey 

Lapangan  

          9 kali  160.000 1.440.000 

Perjalanan Seminar 

nasional 

transportasi, 

akomodasi  
1 kali 800.000 800.000 

Subtotal (Rp) 2.240.000 

4. Sewa 

Material 
Justifikasi 

Sewa 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Total Biaya 

Kendaraan  

Transportasi 

untuk 

Pengambilan 

Data sekunder 

1 unit x 4 kali 250.000 1.000.000 

Sewa perlengkapan 

Pengukuran (GPS 

Handheld dan TS) 

Pengambilan 

data  
1 LS 500.000 500.000 

Subtotal (Rp) 1.500.000 

Total Anggaran Seluruhnya (Rp) 6.480.000 
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