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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian tugas akhir ini berada pada pantai Labuhan Jukung Kota 

Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang dibatasi dengan garis 

pantai dengan koordinat  5.184967° LS 103.930358° BT di sebelah utara dan  

5.196862° LS dan 103.929646° BT di sebelah selatan seperti yang ditunjukan 

pada peta di bawah ini. 

 

Gambar 3.1. Peta Lokasi Objek Penelitian. 

 

 

3.2. Alat dan Data Penelitian 

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini berupa software atau perangkat lunak 

untuk menunjang penulisan dan analisis spasial. Sementara data yang 
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digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

3.2.1  Alat-Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan data penelitian 

tugas akhir ini yaitu : 

1. Laptop untuk melakukan pengolahan data dan penulisan laporan. 

2. Mouse untuk membantu pengolahan data dan penulisan laporan. 

Selain alat-alat diatas, alat-alat lain yang digunakan pada penelitian ini 

berupa perangkat lunak yang terdiri dari : 

1. Microsoft Word 2010 digunakan sebagai software yang membantu 

dalam pembuatan laporan Penelitian Tugas Akhir. 

2. Microsoft Excel 2010 digunakan sebagai software pengolahan data 

non spasial. 

3. Draw.io digunakan dalam pembuatan diagram alir secara online. 

4. ArcMap 10.3 digunakan untuk melakukan overlay dari setiap layer 

data yang digunakan serta melakukan analisis spasial. 

5. Global Mapper 18.0 sebagai software untuk melakukan pengolahan 

dan pengkonversian data posisi. 

6. WRPlot sebagai software yang digunakan untuk membuat 

windrose dan waverose. 

 

3.2.2  Data Penelitian 

Data-data yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini terbagi atas 

data spasial dan data non spasial. Data spasial yang digunakan pada 

penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Batas Administrasi Kabupaten Pesisir Barat yang diperoleh dari 

Badan Informasi Geospasial. 

2. Data batimetri yang diperoleh dari Batimetri Nasional (Batinas) 

Badan Informasi Geospasial. 

3. Peta laut No. 137 yang diperoleh dari Pusat Hidrografi dan 

Oseanigrafi TNI-AL. 
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4. Data Garis Pantai yang diperoleh dari Pusat Hidrografi dan 

Oseanigrafi TNI-AL. 

Sementara data non spasial yang digunakan pada penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

1. Data Kecepatan dan arah angin yang diperoleh dari Stasiun 

Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2015-2019. 

 

 

3.3. Prosedur Penelitian 

 

Tahapan pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari 

studi literatur, pengumpulan data, pengukuran fetch efektif, pengkonversian 

data angin menjadi gelombang pecah dan penentuan potensi pembentukan rip 

current di pantai Labuhan Jukung. Tahapan pelaksanaan dapat dilihat pada 

diagram alir berikut. 
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Gambar 3.2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

3.3.1. Pengolahan Data Angin 

Data nilai kecepatan angin pada lokasi pengamatan data angin 

dianggap sama dengan wilayah penelitian sehingga penentuan nilai 

faktor tegangan angin pada lokasi penelitian dapat dilakukan. 
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Pengambilan lokasi stasiun pengamatan data angin didasarkan dari 

letak lokasi penelitian. Data angin yang diperoleh dari stasiun 

meteorologi kelas III Fatmawati Soekarno dianggap merepresentasikan 

data angin  pada wilayah penelitian. Hal ini dikarenakan karakteristik 

pantai pada lokasi pengamatan angin dan lokasi penelitian berada pada 

sisi barat Sumatera dan letak stasiun pengamatan angin yaitu stasiun 

meteorologi kelas III Fatmawati Soekarno merupakan lokasi 

pengamatan angin yang paling dekat dengan wilayah penelitian. Oleh 

karena itu data angin dari hasil pengamatan stasiun meteorologi kelas 

III Fatmawati Soekarno digunakan dalam penelitian ini. 

Pengolahan data angin dilakukan untuk mendapatkan nilai faktor 

tegangan angin yang menjadi faktor pembentuk gelombang. Namun 

sebelum melakukan penentuan besar faktor tegangan angin maka perlu 

melakukan koreksi data angin dengan tahapan sebagai berikut [25]. 

1. Melakukan koreksi durasi. 

Data angin yang tersedia biasanya tidak disebutkan durasinya atau 

merupakan data hasil pengamatan sesaat. Kondisi sebenarnya 

kecepatan angin adalah selalu berubah-ubah meskipun pada arah 

yang sama. Untuk melakukan peramalan gelombang diperlukan 

juga durasi angin bertiup. Berdasarkan data hasil pengamatan angin 

sesaat, dapat dihitung kecepatan angin rata-rata untuk durasi angin 

tertentu, dengan peramaan 2.10. kecepatan angin yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu kecepatan angin maksimum dengan durasi 

tiga jam. Dari data yang diperoleh tidak disebutkan durasi angin 

yang bertiup sehingga perlu  dilakukan untuk mendapatkan 

kecepatan angin maksimum yang berhembus selama durasi angin 

bertiup selama tiga jam. 

 

2. Melakukan koreksi elevasi. 

Wind stress factor dihitung dari kecepatan angin yang diukur dari 

ketinggian 10 m diatas permukaan. Bila data angin diukur tidak 

dalam ketinggian ini, koreksi perlu dilakukan dengan persamaan 
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2.3. Pada kasus kecepatan angin yang diperoleh dari stasiun 

meteorologi kelas III Soekarno Fatmawati diukur dari elevasi 24 

m. sehingga koreksi elevasi harus dilakukan.  

3. Melakukan koreksi stabilitas. 

Koreksi stabilitas ini berkaitan dengan perbedaan temperatur udara 

tempat bertiupnya angin dan air tempat terbentuknya gelombang. 

Koreksi stabilitas dapat dihitung menggunakan persamaan 2.11. 

Dikarenakan data yang diperoleh dari stasiun meteorologi kelas III 

Soekarno Fatmawati tidak terdapat perbedaan data suhu antara 

lokasi pengamatan angin dan lokasi penelitian maka maka 

dianjurkan memakai nilai 𝑅𝑇=1.10. 

Dikarenakan letak stasiun pengamatan angin masih berada pada 

wilayah pesisir maka koreksi efek lokasi tidak perlu dilakukan dan 

hasil data kecepatan angin dapat digunakan untuk melakukan 

penentuan faktor tegangan angin menggunakan persamaan 2.2.  

 

3.3.2. Penentuan Fetch Efektif 

Penentuan titik pengukuran fetch efektif didasarkan pada letak dimana 

laut dianggap masih berada pada kategori laut dalam. Pada peramalan 

gelombang, data yang digunakan adalah data-data besar kecepatan 

angin maksimum harian berikut arahnya yang kemudian diproyeksi ke 

delapan arah mata angin utama. Selain itu juga dibutuhkan informasi 

tentang panjang fetch efektif untuk delapan arah mata angin utama. 

Untuk menghitung panjang fetch digunakan prosedur sebagai berikut 

[18]:  

1. Masukan layer garis pantai sebagai acuan pengukuran batas 

fetch yang akan dibuat. 

2. Tentukan titik dasar pembuatan garis fetch (berada di laut 

dalam). 

3. Tarik garis fetch untuk suatu arah.  



 

 

35 

 

4. Tarik garis fetch dengan penyimpangan sebesar 42° dan –42° 

dari suatu arah sampai pada batas areal yang lain. Pengambilan 

nilai 42° ini dilakukan mengingat adanya keadaan bahwa angin 

bertiup dalam arah yang bervariasi atau sembarang, maka 

panjang fetch diukur dari titik pengamatan dengan interval 6°. 

Tiap garis pada akhirnya memiliki 15 garis fetch [18].  

5. Ukur panjang fetch tersebut sampai menyentuh daratan terdekat 

mengunakan feature Measure pada software ArcGIS. 

6. Catat setiap jarak yang diperoleh dari pengukuran. 

7. Hitung besar fetch efektif dengan menggunakan persamaan 

2.12. 

 

3.3.3. Penentuan Tinggi dan Periode Gelombang 

Dalam penentuan tinggi dan periode gelombang perlu dilakukan 

analisis apakah gelombang yang terbentuk merupakan gelombang yang 

terbentuk secara penuh (fully developed sea), daerah dengan fetch 

tertentu (fetch limited), atau terbatas oleh durasi tertetu (duration 

limited) [21].  

Analisis yang dilakukan akan menentukan persamaan yang akan 

digunakan untuk menghitung tinggi dan periode gelombang. Analisis 

pembentukan gelombang dilakukan dengan melihat diagram alir 2.5 

[21]. Tinggi dan periode angin di laut dalam digunakan dalam 

penentuan tipe gelombang pecah yang menjadi salah satu faktor 

pembentuk rip current.  

 

3.3.4. Pengolahan Data Batimetri 

Data batimetri digunakan untuk memperoleh acuan penentuan tinggi 

air dan menghitung slope dari dasar laut. Data batimetri yang 

digunakan adalah kontur kedalaman yang terukur dari Mean Sea Level 

(MSL). Pembuatan kontur dapat dilakukan dengan menggunakan 

software ArcGIS 10.3. 
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Kontur kedalaman yang dihasilkan masih merupakan kedalaman dari 

MSL, sehingga perlu diubah menjadi kedalaman dari chart datum 

berdasarkan peta laut yang ada yaitu sesuai garis pantai yang menjadi 

batas pertemuan antara bagian lautan dengan daratan yang terjadi pada 

saat air laut pasang tertinggi. Pengubahan nilai kedalaman berdasarkan 

chart datum cukup dengan cara melakukan penambahan nilai 

kedalaman berdasarkan informasi yang ada pada peta laut yang ada. 

Informasi penambahan nilai kedalaman dapat dilihat pada peta laut 

seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.3. Informasi perbedaan nilai kedalaman antara MSL dan 

Chart Datum pada peta laut [29]. 

Data kedalaman air digunakan untuk melakukan penentuan nilai 

panjang gelombang pada perairan dangkal, perubahan arah datang 

gelombang karena efek refraksi dan tinggi pada saat gelombang pecah. 

Penentuan ketinggian gelombang di laut dangkal diperoleh 

berdasarkan teori gelombang Airy dimana tinggi gelombang di laut 

dangkal akan semakin tinggi dibandingkan di laut dalam dan dihitung 

menggunakan persamaan 2.18.  

1. Penentuan slope 

Penentuan nilai slope dilakukan dengan menggunakan persamaan 

2.25 dan 2.26 dimana slope yang diukur merupakan lokasi dimana 
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dicurigai terdapat rip current berdasarkan hasil wawancara pihak 

pengelola pantai Labuhan Jukung. Pengukuran slope dilakukan 

dari kedalaman nol tegak lurus garis kontur hingga kedalaman 20 

m yang dimana mencakup semua perairan dangkal di wilayah 

penelitian. Titik pengukuran slope pantai dilakukan berdasarkan 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.4. Peta posisi pengukuran slope. 

Data slope digunakan dalam penentuan tipe gelombang pecah yang 

menjadi parameter dalam pembentukan rip current. Dimana akan 

mempengaruhi besar kemiringan gelombang pecah. 

 

3.3.5. Penentuan Tinggi dan Tipe Gelombang Pecah 

Penentuan tinggi dan tipe gelombang pecah dilakukan dengan 

mengkonversi data tinggi gelombang di laut dalam menjadi tinggi 

gelombang di laut dangkal berdasarkan teori gelombang airy. Untuk 

menentukan tinggi gelombang di laut dangkal diperlukan data panjang 

gelombang di laut dangkal dengan menghitung panjang gelombang di 

laut dangkal menggunakan persamaan 2.22 yang kemudian digunakan 

untuk perhitungan koefisien pendangkalan (shoaling). Nilai koefisien 

pendangkalan kemudian digunakan untuk memperoleh nilai tinggi 

gelombang ekivalensi yang dimana digunakan dalam melakukan 
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pembacaan grafik hubungan hubungan antara 𝐻𝑏/𝐻0′  dan 𝐻0′/𝑔𝑇
2 

(gambar 2.11), sehingga diperoleh tinggi gelombang pecah. Kemudian 

dilakukan pembacaan grafik hubungan antara 𝐻𝑏/𝑔𝑇
2  dan  𝑑𝑏/𝐻𝑏 

(gambar 2.12), untuk mengetahui posisi dari gelombang pecah yang 

menjadi lokasi yang berpotensi mulai terbentuknya rip current di 

pantai Labuhan Jukung [21]. 

Penentuan tipe gelombang pecah yang menjadi faktor pembentuk rip 

current dilakukan dengan menghitung nilai surf similarity seperti pada 

persamaan 2.1. hasil data tipe gelombang kemudian dipadukan dengan 

sudut arah datang gelombang untuk memprediksi kemungkinan 

kemunculan rip current. 

 

3.3.6. Penentuan Potensi Kejadian Rip Current 

Potensi kejadian rip current merupakan waktu kejadian rip current 

pada tahun 2015-2019 dimana terjadi akibat dua faktor yang 

mempengaruhi pembentukan rip current, yaitu : 

1. Tipe Gelombang Pecah 

Tipe gelombang pecah diperoleh dengan menghitung niai surf 

similarity (Ni), dimana nilai surf similarity dipengaruhi oleh tinggi 

gelombang, panjang gelombang dan dan kemiringan pantai seperti 

pada persamaan 2.1. 

2. Arah datang gelombang pecah 

Arah datang gelombang pecah ditentukan berdasarkan arah datang 

gelombang akibat efek refraksi gelombang, sehingga arah datang 

gelombang pecah berbeda dengan arah datang gelombang di laut 

dalam. Arah datang gelombang pecah ditentukan dengan 

persamaan 2.19. Arah datang gelombang yang menjadi faktor 

terbentuknya rip current adalah arah datang gelombang dengan 

sudut ≤5° tegak lurus terhadap garis pantai dengan orientasi seperti 

pada gambar 2.8 [9]. 

 


