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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi gelombang laut 

yang terjadi di perairan Pantai Ampenan pada kala ulang tertentu, dengan 

menggunakan Metode Sverdup Munk Bretschneider (SMB). Tahapan penelitian 

dapat dilihat pada bagan alir di bawah ini. 

 

   Gambar 4.1. Tahapan penelitian 
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A. Studi Pustaka 

Sebelum melakukan sebuah penelitian, studi pustaka merupakan hal pertama 

yang harus kita pahami terlebih dahulu. Studi pustaka adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik 

atau masalah yang akan atau sedang diteliti. 

Dalam melakukan penelitian di lokasi perairan Pantai Ampenan, dapat 

diketahui permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut, data – data yang perlu 

digunakan untuk mendukung penelitian tersebut. Cara atau metode yang 

digunakan untuk  menyelesaikan penelitian sesuai dengan kondisi di lokasi harus 

sesuai dan tepat. 

B. Inventarisasi Data 

Sebelum memulai perencanaan gelombang, diperlukan berbagai data untuk 

bisa meramalkan gelombang. Data – data yang diperlukan antara lain : 

1. Data kecepatan angin merupakan data yang diperoleh dari BMKG stasiun 

Kediri, Lombok Barat, NTB. Data kecepatan angin yang digunakan pada 

penelitian ini selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2006 – 2015. 

2. Windrose atau mawar angin adalah sebuah metode penggambaran 

informasi mengenai kecepatan dan arah angin pada suatu lokasi tertentu. 

Untuk menggambar windrose digunakan bantuan software Grapher Demo 

9. Data angin yang diperoleh dari BMKG dimasukan kedalam aplikasi ini, 

setelah itu akan keluar gambaran mawar angin suatu daerah yang dijadikan 

lokasi penelitian.    

3. Peta Pulau Lombok dan Pulau Bali didapat dari Google Earth. 

4. Fetch adalah daerah dimana gelombang dibangkitkan oleh angin. Untuk 

memperoleh fetch antara Pulau Lombok dan Pulau Bali, menggunakan 

bantuan software autocad. Dari peta yang diambil dari Google Earth, 

kemudian dimasukan ke dalam autocad dan menggambar jari – jari untuk 

kipas fetch. 

5. Grafik yang digunakan adalah grafik peramalan gelombang. Untuk bisa 

meramalkan gelombang, diperlukan tinggi dan periode ulang gelombang 

signifikan setiap tahunnya.   
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C. Perencanaan Gelombang Sverdup Munk Bretscneider (SMB) 

Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari data angin dan fetch, selanjutnya 

adalah perhitungan tinggi dan periode gelombang dengan menggunakan cara 

grafis yaitu dengan diagram peramalan gelombang. Metode SMB digunakan pada 

daerah lepas pantai yang mengabaikan kondisi topografi laut. 

Metode ini digunakan di perairan Pantai Ampenan yang merupakan lokasi 

penelitian karena disamping mengabaikan kondisi topografi laut, juga karena 

keterbatasan data sehingga tidak bisa menggunakan metode lain. Data yang 

diperlukan untuk metode lain adalah data durasi angin yang terjadi di perairan 

tempat penelitian. Durasi angin sangat diperlukan jika menggunakan metode lain 

selain metode SMB. Data durasi angin sangat membantu untuk membuat 

peramalan semakin akurat. 

D. Tinggi dan Periode Signifikan 

Dari hasil grafik peramalan gelombang, akan didapatkan tinggi dan periode 

ulang gelombang signifikan setiap tahunnya dari data kecepatan angin selama 10 

tahun. 

E. Analisis Gelombang Periode Ulang 

Dalam analisis gelombang periode ulang terdapat dua metode yang digunakan, 

yaitu metode Gumbel (Fisher – Tippett Type I) dan metode Weibull. Pada 

penelitian ini digunakan metode Gumbel (Fisher – Tippett Type I). Tidak ada 

petunjuk yang jelas untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. 

Setelah mendapatkan tinggi dan periode ulang gelombang signifikan, 

selanjutnya melakukan perhitungan analisis gelombang periode ulang. Tinggi dan 

periode gelombang signifikan yang didapat, diurutkan dari data yang terbesar 

hingga data yang terkecil. Selanjutnya memulai perhitungan yang diminta untuk 

melengkapi tabel hitungan dari analisis gelombang periode ulang. 

Setelah semua tabel analisis gelombang periode ulang dihitung, selanjutnya 

menentukan interval keyakinan. Interval keyakinan adalah batasan keyakinan 

yang digunakan terhadap tinggi gelombang signifikan ekstrim. Pada penelitian di 

perairan Pantai Ampenan, digunakan batas keyakinan sebesar 80% (1,28 r). 
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Penggunaan batas keyakinan 80% merupakan batasan standar yang sering 

digunakan dalam peramalan gelombang.  

 

 


