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Bab I  Pendahuluan  

 

1.1 Latar Belakang  

 Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang 

tertinggi dan air surut terendah (Triatmodjo, 1999). Bentuk pantai sangat 

berpengaruh pada keadaan alam sekitar seperti pengangkutan, pengendapan, dan 

pengikisan pantai, hal tersebut yang dipengaruhi oleh arus, gelombang, angin serta 

aktivitas manusia di pantai tersebut (Sandy, 1996). 

Wilayah pantai ini merupakan wilayah yang sangat instensif dimanfaatkan 

untuk kegiatan manusia, seperti pariwisata. Adanya kegiatan tersebut 

menyebabakan masalah pada kawasan pantai seperti perubahan garis pantai 

berupa terjadinya erosi pantai yang menyebabkan kemunduruan garis pantai dan 

tanah timbul akibat endapan pantai yang menyebabkan kemajuan garis pantai. 

Adapun salah satu pantai yang terjadi perubahan garis pantai adalah Pantai Pasir 

Putih, Lampung Selatan. 

Pantai Pasir Putih, Lampung Selatan memiliki kegunaan lahan camp 

Angkatan laut dan sekrang juga jadi objek wisata Kecamatan Ketibung, Lampung 

Selatan. Berdasarkan bentuknya, pantai ini merupakan pantai berpasir yang 

merupakan gugusan pantai barat sumatera yang relatif berpasir. Pantai ini juga 

pantai yang berada di Teluk Lampung yang cenderung mengalami erosi akibat 

gelombang dan pasang-surut. 

Berdasarkan fungsi lahan pantai tersebut merupakan pantai wisata, masalah 

perubahan garis pantai akibat sedimentasu sangatlah berpengaruh pada 

keberlangsungan daerah wisata tersebut. Hal di atas merupakan alasan peneliti 

melakukan penelitian ini, dimana Perubahan garis pantai merupakan suatu 

permasalahan pantai dan salah satu parameter Indeks kerusakan pesisir. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui perubahan garis pantai yang terjadi saat angin 

musim barat dan angin musim timur serta perubahan garis pantai pada saat musim 

peralihan I dan musim peralihan II. Penelitian ini akan berfokus pada perubahan 

garis pantai di tahun 2010, 2015, 2021.  
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1.2   Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah terjadinya perubahan garis 

pantai pada angin musim barat dan musim timur, serta dari musim peralihan I dan 

peralihan II. 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1 Untuk menghitung laju perubahan garis pantai di setiap musim barat, 

timur, peralihan I dan peralihan II pada angin muson di tahun 2010, 

2015, dan 2021. 

2 Untuk memprediksi perubahan garis pantai selama 10 tahun kedepan 

dimulai dari 2022 pada setiap musim barat, timur, peralihan I dan 

peralihan II angin muson.  

1.4  Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
1 Penelitian dilakukan di Pantai Pasir Putih, Desa Tarahan, Kecamatan 

Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia, 

2 Data lapangan yang diambil dalam penelitian ini di ambil langsung di 

Pantai Pasir Putih, Lampung Selatan berupa titik koordinat X dan Y 

yang ambil pada kodisi surut, 

3 Data citra satelit yang diambil data citra Landsat 5, 7, dan 8  tahun 2010, 

2015, 2021, 

4 Citra yang digunakan adalah data citra satelit landsat pada tahun 2010, 

2015, dan 2021 yang diambil pada saat angin musim barat (Januari), 

musim timur (Juli), Serta angin musim peralihan I (April 2010, 2021 

dan Mei 2015) dan peralihan II (November),  

5 Data pasang surut digunakan berasal dari jurnal penelitian terdahulu, 

6 Musim pada angin muson hanya digunakan sebagai acuan 

perbandingan perubahan garis pantai, 

7 Laju perubahan garis pantai dihitung dengan bantuan perangkat 

lunak DSAS (Digital Shoreline Analysis System), 
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8 Menghitung laju maksimum dan minimum akresi dan abrasi yang 

terjadi di lokasi penelitian dengan metode pendekatan NSM (Net 

Shoreline Movement) dan EPR (End Point Rate), 

9 Memprediksi perubahan garis pantai menggunakan regresi linier EPR 

(End Point Rate). 

 


