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ABSTRAK 

Pantai adalah daerah tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air 

surut terendah, sedangkan pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat 

pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Masalah yang 

kerap terjadi adalah erosi pantai, yang merusak kawasan pemukiman dan prasarana kota 

yang berupa mundurnya garis pantai. 

Penelitian ini dilakukan di perairan Pantai Ampenan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya gelombang di perairan pantai 

tersebut dengan kala ulang tertentu, dengan menggunakan metode peramalan 

gelombang menggunakan grafik peramalan gelombang dan metode Fisher-Tippett Type 

I. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapat tinggi dan periode gelombang dengan 

ketinggian gelombang (H) 1,1 meter dan periode (T) 5,25 detik. Penentuan gelombang 

dengan periode ulang di perairan Pantai Ampenan menggunakan data gelombang 

signifikan hasil peramalan (2006-2015) berdasarkan metode Gumbel (Fisher-Tippett 

Type I). Periode ulang yang digunakan adalah 2, 4, 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 tahun. 

Menghasilkan nilai Hsr untuk setiap kala ulang dengan besaran masing-masing adalah 

0,1395 m, 0,2538 m, 0,3844 m, 0,4780 m, 0,5698 m, 0,6230 m, 0,6607 m, 0,6899 m 

dengan interval keyakinan sebesar 1.28. 

Kata kunci : Pantai Ampenan, grafik peramalan gelombang, metode Fisher Tippett Type 

I 

PENDAHULUAN 

Pantai Ampenan merupakan 

pantai yang berada di Kecamatan 

Ampenan, Lombok, Nusa Tenggara 

Barat, tepatnya berada di sebelah Barat 

Kota Mataram. Topografi wilayah 

Pantai Ampenan umumnya relatif datar 



Tugas Akhir 

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 22 Agustus 2016 

 

2 
 

dengan kemiringan hampir rata (0-1%) 

bahkan cenderung negatif, sehingga 

beberapa lokasi letaknya di bawah 

permukan laut. Kontur 1 meter di atas 

muka laut jatuhnya dari garis pantai, 

hingga mencapai 1-2 kilometer, kecuali 

dibagian selatan wilayah studi (Dinas 

PU Kota Mataram, 2001). 

Permasalahan yang terjadi di 

Pantai Ampenan yaitu abrasi yang 

merupakan efek dari adanya bangunan 

pelindung pantai dan juga kenaikan 

muka air laut yang diakibatkan oleh 

pemanasan global. Struktur tersebut 

melindungi sebagian pantai tetapi 

menyebabkan erosi dan sedimentasi 

yang parah di bagian pantai yang lain. 

Semakin bertambahnya bangunan atau 

struktur pelindung pantai di kawasan 

Pantai Ampenan justru membuat erosi 

dan sedimentasi semakin parah, 

terutama di bagian pantai yang tidak 

terlindungi struktur atau bangunan 

pelindung pantai. 

TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kondisi gelombang 

laut di perairan Pantai Ampenan yang 

mengakibatkan terjadinya abrasi dan 

rusaknya sejumlah bangunan pantai 

pada kala ulang tertentu. 

BATASAN MASALAH 

Penelitian ini hanya untuk 

mencari tahu seberapa besar gelombang 

yang terjadi di perairan Pantai Ampenan 

dengan kala ulang tertentu. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui besar gelombang yang 

terjadi di perairan Pantai Ampenan. 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan grafik peramalan 

gelombang. Tahapan penelitian dapat 

dilihat pada bagan alir di bawah ini. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Hasil peramalan gelombang di 

perairan Pantai Ampenan dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik peramalan 

gelombang. 

Berdasarkan pengolahan data 

angin, didapat tinggi dan periode 

gelombang di perairan Pantai Ampenan 

dengan ketinggian gelombang (H) 1,1 

meter dan juga periode gelombang (T) 

5,25 detik. 

Berdasarkan gaya pembangkit 

gelombang yang terbentuk di lokasi 

penelitian, dikategorikan sebagai 

gelombang yang dibangkitkan oleh 

angin karena memiliki periode 

gelombang antara 4 – 5,25 detik di 

dapat dari pengukuran gelombang 

secara signifikan per tahunnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa gelombang yang 

terbentuk di perairan Pantai Ampenan, 

karakteristiknya sangat dipengaruhi 

oleh angin. Pernyataan ini diperkuat 

oleh Munk (1951) bahwa gelombang 

yang dibangkitkan oleh angin 

mempunyai periode gelombang 1-10 

detik. 

b. Perkiraan gelombang dengan 

periode ulang  

Perkiraan periode ulang menggunakan 

metode Fisher-Tippett Type I dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Periode 

ulang 

(tahun) 

Yr (tahun)  Hsr (m)  

2 0,3665 0,1395 

4 1,2459 0,2538 

10 2,2504 0,3844 

20 2,9702 0,4780 

40 3,6762 0,5698 

60 4,0860 0,6230 

80 4,3757 0,6607 

100 4,6001 0,6899 

Tabel 1. Perkiraan periode ulang 

Penentuan gelombang dengan periode 

ulang di perairan Pantai Ampenan 

menggunakan data gelombang 

signifikan hasil peramalan (2006-2015) 

berdasarkan metode Gumbel (Fisher-

Tippett Type I). Periode ulang yang 

digunakan adalah 2, 4, 10, 20, 40, 60, 

80, dan 100 tahun. Menghasilkan nilai 

Hsr untuk setiap kala ulang dengan 

besaran masing-masing adalah 0,1395 

m, 0,2538 m, 0,3844 m, 0,4780 m, 

0,5698 m, 0,6230 m, 0,6607 m, 0,6899 

m dengan interval keyakinan sebesar 

1.28. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

di perairan Pantai Ampenan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Gelombang laut di perairan 

Pantai Ampenan termasuk 

kedalam gelombang yang 

dibangkitkan oleh angin. 

2. Dari peramalan gelombang 

menggunakan grafik peramalan 

gelombang diperoleh tinggi dan 

periode gelombang yang terjadi 

di perairan Pantai Ampenan 

setiap tahunnya. 

3. Periode ulang menggunakan 

metode Fisher-Tippett Type I 

menghasilkan nilai Hsr selama 2, 

4, 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 

tahun masing-masing adalah 

0,1395 m, 0,2538 m, 0,3844 m, 

0,4780 m, 0,5698 m, 0,6230 m, 

0,6607 m, 0,6899 m. 

SARAN 

1. Untuk penelitian selanjutnya 

dapat dilakukan dengan 

metode yang lain dan 

sumber data angin yang 

lebih banyak serta durasi 

lebih lama (lebih dari 10 

tahun) secara periodik, 

sehingga menghasilka 

kelengkapan informasi. 

2. Perlu dilakukan peramalan 

lanjutan dengan 

mempertimbangkan seluruh 

musim sebagai acuan untuk 

mendapatkan hasil yang 

lebih akurat lagi. 
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