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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang 

terbentang dari Sabang sampai Merauke, hampir dua pertiganya adalah lautan 

dengan panjang garis pantai 81.000 kilometer dan berada pada posisi 7° 20' LU-14° 

LS dan 92° BT-141° BT [1]. Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat intensif 

dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti kawasan pusat pemerintahan, 

pemukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian, perikanan, pariwisata, 

dan sebagainya. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru 

seperti erosi pantai yang secara langsung merusak lingkungan pantai dan 

mundurnya garis pantai atau tanah timbul sebagai akibat endapan pantai dan 

menyebabkan perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai disatu pihak dapat 

dikatakan menguntungkan karena luas lahan bertambah, sementara dipihak lain 

dapat menyebabkan masalah pengembangan wisata di daerah pantai [2] 

Garis pantai merupakan pertemuan antara pantai (daratan) dan air (lautan). Suatu 

tinggi muka air tertentu dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai, yaitu garis air 

tinggi (high water line) sebagai garis pantai dan garis air rendah (low water line) 

sebagai acuan kedalaman [3]. Penambahan dan pengurangan area pantai tiap tahun 

menjadi diskusi nasional terkait kedaulatan negara. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi awal penentuan garis pantai di wilayah Pesisir Barat Lampung. 

Indonesia juga dikelilingi dua laut besar yaitu Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik serta posisinya yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan kondisi 

pasang surut, angin, gelombang, dan arus laut cukup besar. Hasil pengukuran tinggi 

pasang surut wilayah laut Indonesia menunjukkan beberapa wilayah lepas laut 

pesisir daerah Indonesia memiliki pasang surut cukup tinggi [4]. 
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Pasang surut laut sangat penting dalam studi masalah kelautan. Pengetahuan 

tentang pasang surut dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pengelolaan wilayah 

pesisir seperti pembuatan pelabuhan, bangunan pemecah gelombang, jembatan 

laut, pemasangan pipa bawah laut dan lain sebagainya. Pengetahuan mengenai 

waktu, tinggi, dan arus pasang surut memegang peranan penting, bahkan dalam 

kegiatan penangkapan ikan sampai peluncuran satelit [5]. Informasi mengenai 

karakteristik dan sifat pasut dapat diperoleh setelah melakukan analisis harmonik 

pasut yang menghasilkan nilai konstanta harmonik pasut. Pada umumnya analisis 

harmonik pasut menggunakan data pasut dengan interval pencuplikan selama 1 jam, 

namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pencuplikan data pasut dengan 

interval pencuplikan lebih dari 1 jam. Informasi pasang surut yang diperoleh dari 

altimetri sama prinsipnya dengan tide gauge. Setiap titik yang dilewati oleh lintasan 

satelit dapat ditinjau sebagai stasiun pasut, baik yang terletak di pesisir ataupun laut 

lepas. Interval waktu pengamatan tide gauge dapat dibuat setiap detik, menit, 

ataupun jam, sedangkan pengamatan altimetri Jason 2 dengan repeat-orbit mission, 

interval waktu (revisit time) setiap 9,9156 hari atau 237,975 jam. 

Prinsip dasar pengukuran satelit altimetri adalah mengukur ketinggian satelit 

terhadap topografi dari muka laut dengan memancarkan pulsa gelombang 

elektromagnetik (radar) ke permukaan laut, kemudian dipantulkan kembali oleh 

permukaan laut dan diterima kembali oleh satelit. Dengan memanfaatkan data 

waktu tempuh pulsa saat dikirimkan dan dipantulkan kembali ke satelit. Data waktu 

tempuh pulsa yang diperoleh dikonversi menjadi data jarak dengan menghitung 

selisih waktu antara saat pemancaran gelombang elektromagnetik dari satelit dan 

saat pengembalian gelombang elektromagnetik kembali ke satelit 

Pesisir Barat Sumatera Bagian Selatan dalam penelitian terdiri dari Pesisir Barat 

Provinsi Lampung dan Pesisir Provinsi Bengkulu. Wilayah tersebut merupakan 

wilayah perairan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil seperti Kepulauan 

Enggano, Pulau Tikus, Pulau Mega, dan Pulau Pisang yang menjadi destinasi 

wisata dan aktivitas kegiatan perekonomian oleh masyarakat di sekitarnya [6] [7]. 

Oleh karena itu, pemantauan dinamika air laut kaitannya dengan informasi 

konstanta harmonik pasang surut diperlukan untuk informasi awal penentuan garis 

pantai dan data tambahan untuk pengelolaan wilayah pesisir, khususnya pariwisata.   
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan pada identifikasi masalah. Beberapa rumusan 

masalah yang diperoleh antara lain : proses menghitung konstanta harmonik pasang 

surut dari data pasut dan altimetri, selanjutnya dapat ditentukan tipe pasang surut 

dari lokasi penelitian, kemudian terakhir dilakukan validasi dan uji korelasi 

terhadap hasil konstanta harmonik data stasiun pasut dan data satelit altimetri. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui konstanta 

harmonik dari data satelit altimetri tepatnya di perairan Pesisir Barat Provinsi 

Lampung dengan data validasi Stasiun Pasang Surut Krui dan Seblat dalam kurun 

waktu 4 tahun. Secara urut tujuan penelitian ini adalah 

a Dapat memahami proses tahapan menghitung konstanta harmonik 

menggunakan data tide gauge dan data satelit altimetri di wilayah Pesisir Barat, 

Provinsi Lampung. 

b Dapat menghitung tipe pasang surut dari lokasi penelitian yaitu Stasiun Pasut 

Krui dan Seblat 

c Dapat menghitung besar korelasi data satelit altimetri dengan data pasang surut 

di wilayah Pesisir Barat, Provinsi Lampung. 

d Menganalisis konstanta harmonik per tahun berdasarkan data satelit altimetri 

Jason-2 yang dihitung dalam kurun waktu 2 tahun (2016-2017). 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun ruang lingkup dan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a Data pasang surut di lokasi stasiun pengamatan pasang surut Krui dan Seblat. 

b Ketelitian data pasang surut dilakukan dengan perbandingan nilai mean sea 

level bulanan dan tahunan serta dilakukan prediksi atau peramalan data pasut di 

tahun 2018-2019 dengan menggunakan program t_tide terdapat di lampiran 5 

c Analisis pasut difokuskan pada data di pass 077 dan pass 153 (lintasan) satelit 

Jason-2 yang berdekatan dengan Stasiun Pasut Krui dan Seblat (stasiun pasut 

Badan Informasi Geospasial), dengan data yang dipakai tahun 2016-2017 
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d Metode pengolahan data pasut yang digunakan Metode Least Square 

e Konstanta pasut yang di analisis adalah tiga konstanta utama pasut harian (K1, 

O1, P1) dan tiga konstanta utama pasut semi harian (M2, N2, S2), serta berfokus 

pada pembahasan amplitudo, fase termasuk parameter yang dihitung tetapi 

tidak menjadi fokus bahasan. 

f Pengolahan data dalam tugas akhir ini menggunakan periode data pasang surut 

aliasing dan periode asli  

g Tidak ada subsidensi daratan.  

 

1.4.  Metode Penelitian 

Metodologi penelitian pada pembuatan tugaps akhir ini sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan studi literatur terhadap berbagai referensi yang terkait. 

Referensi yang menunjang penelitian terdapat pada daftar pustaka 

2. Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengambilan data yang dibutuhkan untuk tugas akhir. Data 

yang dibutuhkan yaitu peta dasar Kabupaten Pesisir Barat, garis pantai Pesisir 

Barat, data pasang surut daerah studi, dan data Geophysical Data Record (GDR) 

satelit Jason-2. 

3. Pengolahan Data 

Tahap ini melakukan pengolahan data pasang surut menggunakan metode Least 

Square yang diterapkan pada data pasut dari tides.big.go.id dan data hasil olahan 

GDR satelit Jason-2 Pengolahan data GDR satelit Jason-2 melalui beberapa tahap 

yaitu: mencari nilai Sea Surface Height (SSH), Mean Sea Surface (MSS), Sea Level 

Anomaly (SLA) dan Total Water Level Envelope (TWLE). 

4. Analisis  

Tahap ini dilakukan analisis harmonik metode least square dilanjutkan dengan 

analisis korelasi terhadap data hasil olahan pasang surut dari BIG dan data satelit 

Jason-2. Parameter yang dilakukan perbandingan adalah konstanta harmonik dari 

hasil kedua data tersebut.  
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Secara grafik dapat dijelaskan dengan kerangka berpikir dibawah 

 

 

 

Gambar 1 1 Diagram alir penelitian 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yang secara 

rinci sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini dijelaskan latar belakang, tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka menjelaskan teori mengenai pasang surut, konstanta 

harmonik, satelit altimetri, muka laut, tidal aliasing, analisis harmonik dan uji 

korelasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan dijelakan tentang tahapan-tahapan penelitian dan pengolahan data, 

kerangka pikir serta desain penelitian sehingga diperoleh konstanta harmonic dari 

data tide gauge dan data altimetri 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini data yang diperoleh beserta hasil pengolahannya akan disajikan. Data yang 

disajikan dapat berupa tabel, gambar, atau grafik. Bab ini juga mencakup analisis 

atas hasil yang diperoleh dari pengolahan data.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan penutup dan berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya 

  


