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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Dalam revolusi bumi terdapat peristiwa atau fenomena alam yang setiap 

harinya dirasakan dan bermanfaat bagi manusia. Salah satu contoh yang dapat 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah fenomena gelombang air laut. 

Gelombang air laut merupakan fenomena alam yang merambat dengan perantara 

serta memiliki cepat rambat tertentu. Sifat gelombang yang bergerak menuju pantai 

sangat dipengaruhi oleh kedalaman air laut. Laut mempunyai kondisi topografi 

yang mirip dengan daratan. Maksudnya adalah dasar laut memiliki topografi yang 

tidak rata, sehingga ada yang dalam maupun yang dangkal (Hati, Yulianti, & 

Marwati, 2020). Peristiwa yang dapat terjadi pada gelombang yang merambat 

menuju pantai, salah satunya adalah wave shoaling. 

Fenomena shoaling merupakan peristiwa yang mengakibatkan kenaikan 

tinggi amplitudo gelombang saat gelombang bergerak menuju kedalaman air yang 

dangkal sehingga menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik bentuk 

gelombang yang meliputi tinggi, panjang dan kecepatan gelombang (Imbar, 2020). 

Salah satu contoh dari fenomena shoaling yang dapat ditemukan dalam kehidupan 

adalah peristiwa tsunami. Tsunami merupakan salah satu peristiwa fenomena alam 

gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa 

bumi.   

Pada penelitian ini fenomena shoaling akan dikaji menggunakan model 

persamaan air dangkal atau dengan nama lain Shallow Water Equations (SWE). 

Persamaan air dangkal merupakan persamaan bagi gelombang air yang 

permukaannya dipengaruhi oleh kedalaman (Farouq & Adytia, 2018) dengan 

asumsi 
𝑑
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 serta terdiri dari persamaan konservasi massa dan persamaan 

konservasi momentum. 



 

2 
 

Persamaan air dangkal dapat digunakan untuk menyimulasikan penyebaran 

gelombang permukaan yang berjalan dua arah dalam ruang satu dimensi. Dengan 

menggunakan persamaan air dangkal, diperoleh hasil simulasi numerik untuk 

topografi dasar rata dan dasar tak rata. Pada hasil simulasi numerik saat topografi 

dasar rata akan diselesaikan menggunakan metode Forward Time Centered Space 

(FTCS) dan Forward Time Centered Space (FTCS) dengan modifikasi. Hasil 

simulasi numerik untuk topografi dasar tidak rata diperoleh menggunakan metode 

upwind yang dimanfaatkan untuk menghampiri nilai kedalaman. Selain mengetahui 

metode yang digunakan pada hasil simulasi numerik untuk topografi dasar tidak 

rata, akan dilihat kenaikan amplitudo gelombang yang terjadi melalui koefisien 

pendangkalan atau shoaling untuk melihat seberapa besar kenaikan tinggi 

amplitudo gelombang pada dasar yang tidak rata atau pada dasar yang dangkal.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis meneliti mengenai 

penyelesaian persamaan air dangkal linear secara numerik menggunakan metode 

beda hingga pada Forward Time Centered Space (FTCS).  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana syarat kestabilan numerik metode beda hingga FTCS dan syarat 

kestabilan numerik metode beda hingga modifikasi FTCS pada persamaan 

air dangkal linear? 

2. Bagaimana hasil simulasi penyelesaian numerik berdasarkan syarat 

kestabilan persamaan air dangkal linear menggunakan metode beda hingga 

FTCS dan metode beda hingga modifikasi FTCS? 

3. Bagaimana perbandingan kenaikan tinggi gelombang (fenomena shoaling) 

pada persamaan air dangkal menggunakan metode upwind? 
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1.3 Batasan Masalah 

 

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada studi persamaan air dangkal linear. 

1. Pembahasan penelitian ini yaitu model persamaan air dangkal linear dengan 

asumsi 
𝑑

𝐿
<
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20
 

2. Penelitian ini membahas mengenai persamaan air dangkal linear pada 

metode FTCS. 

3. Hasil simulasi yang didapatkan untuk kasus topografi dasar rata dan 

topografi dasar tidak rata 

 

 

1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian 

 

Tujuan dan manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui syarat kestabilan numerik metode beda hingga FTCS dan 

syarat kestabilan numerik metode beda hingga modifikasi FTCS pada 

persamaan air dangkal linear. 

2. Untuk mengetahui hasil simulasi penyelesaian numerik berdasarkan syarat 

kestabilan persamaan air dangkal linear menggunakan metode beda hingga 

FTCS dan metode beda hingga modifikasi FTCS. 

3. Untuk mengetahui perbandingan kenaikan tinggi gelombang (fenomena 

shoaling) pada persamaan air dangkal menggunakan metode upwind. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah: 

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu yang telah didapat selama 

perkuliahan serta memberikan informasi mengenai persamaan air dangkal linear 

serta fenomena shoaling. 

 

 

1.5 Metodologi 

 

Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Pustaka (Library Research) 

Dalam melakukan penelitian pustaka, penulis melakukan kegiatan dalam 

mengumpulkan, membaca serta mempelajari beberapa tugas akhir, jurnal, 

buku, maupun artikel terkait penelitian. 

2. Mempelajari Persamaan air dangkal 

Tahapan ini dilakukan pemahaman pada model persamaan air dangkal 

linear, skema numerik beda hingga serta syarat kestabilan. 

3. Mempelajari Metode Forward Time Centered Space (FTCS). 

Tahapan ini dilakukan pemahaman pada metode Forward Time Centered 

Space (FTCS) yang nantinya di substitusi kedalam persamaan air dangkal 

Linear. 

4. Solusi Numerik Model 

Tahap ini menyelesaikan model persamaan air dangkal serta melakukan 

simulasi menggunakan metode numerik beda hingga pada Forward Time 

Centered Space (FTCS). 

5. Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian serta 

saran sebagai masukan dan perbaikan untuk penelitian berikutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

 

Tugas akhir ini terdiri dari 5 pokok pembahasan. Pada bab I berisi tentang 

gambaran umum terkait penelitian pada penulisan Tugas Akhir ini. Pada bab II 

berisi tentang materi terkait penelitian yang mendukung penulisan Tugas Akhir ini, 

pada bab ini akan dibahas model matematika persamaan air dangkal. Pada bab III 

berisi tentang penguraian penyelesaian numerik persamaan air dangkal linear pada 

penelitian ini menggunakan metode FTCS (Forward Time – Centered Space) untuk 

kasus topografi dasar rata / tanpa topografi dasar. Pada bab IV akan dibahas tentang 

penyelesaian numerik persamaan air dangkal linear pada penelitian ini 

menggunakan metode FTCS (Forward Time – Centered Space) untuk kasus 

topografi dasar tidak rata / topografi dasar berubah. Pada bab V membahas tentang 

kesimpulan dan saran penelitian. 

  


