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Gambar 6.21. Kontur hasil pelacakan perunut radioaktif pada tanggal 1 Agustus. 

(Sumber: Supriyatna, 1999). 
 
Pergerakan sedimen yang ada di depan muara Banjir Kanal 

Timur baik hasil simulasi model transpor sedimen dua dimensi 
maupun hasil pelacakan dengan menggunakan perunut radioaktif 
(Supriatna,1999),  menyebar hampir keseluruh arah dari titik 
pelepasan perunut, akan tetapi adanya dominasi arah pola 
pergerakan sesuai dengan arah arus perairan.  

Model transpor sedimen dua dimensi yang dibangun sudah 
cukup baik untuk mensimulasikan pola pergerakan sedimen yang 
berasal dari Banjir Kanal Timur Semarang, hal ini dibuktikan 
dengan kecocokannya dengan hasil pelacakan perunut radioaktif. 

Hasil simulasi model arus yang digunakan memperlihat pola 
sirkulasi arus saat kondisi surut menuju pasang bergerak dari arah 
Utara / Timur Laut menuju pantai dan membelok ke arah Barat 
sejajar garis pantai. Dengan kisaran kecepatan pada saat surut 
menuju pasang adalah  0,0004 s/d 0,04 m/dt (purnama) dan 0,0003 
s/d 0,03 m/dt (perbani). Sedangkan saat pasang menuju surut arus 
bergerak menuju Utara dengan kisaran kecepatan  0,0001 s/d 0,031 
m/dt (purnama) dan 0,0001 s/d 0,036 m/dt (perbani). 

Hasil simulasi model pada tanggal 25 Juli saat setelah 34 jam 
sedimen dimasukan ke dalam daerah penelitian konsentrasi 
sedimen tersuspensi berkisar antara 1.x10-5 s/d 3.77x10-2 kg/m3, 24 
jam kemudian (26 Juli) kisaran kandungan konsentrasi dalam 
perairan adalah 2,0x10-5 s/d 2,98x10-2 kg/m3. Setelah 204 jam 
sedimen dimasukan ke dalam perairan  kisaran konsentrasi sedimen 
dalam kolom perairan adalah antara 4,30x10-4 s/d 9,39x10-3 kg/m3. 
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BAB 7   
MODEL  TRANSPOR SEDIMEN  

TIGA DIMENSI 
 

 
Mempelajari fenomena transpor sedimen di perairan pantai 

merupakan suatu hal yang penting, karena langsung maupun tidak 
langsung akan terkait dengan pemanfaatan dan pemeliharaan 
lingkungan estuari dan pantai.   Langsung, misalnya karena proses 
transpor sedimen berimplikasi dalam evolusi morfologi, dan tidak 
langsung misalnya karena berimplikasi pada tingkat penetrasi 
cahaya dan transpor kimia yang dapat mempengaruhi proses 
biologi serta dapat juga mempelajari penyebaran limbah domestik 
yang masuk ke dalam suatu perairan. 

 Sedimen yang dimodelkan dan dipelajari pada bagian dari 
buku ini adalah sedimen kohesif yang berasal dari Banjir Kanal 
Timur Semarang. Pembahasan simulasi model transpor sedimen ini 
bukan hanya ditujukan untuk mempelajari sedimen itu sendiri, 
tetapi juga akan dimanfaatkan menjelaskan penyebaran koprostanol 
yang merupakan indikator limbah domestik yang masuk ke 
perairan.  

Kompleksnya proses dan skala waktu yang panjang ditemui 
dalam transpor sedimen, telah memaksa kita untuk mengalihkan 
perhatian kepada pemakaian model numerik sebagai cara untuk 
mempelajari proses transpor sedimen  tersebut dari pada pemakaian 
model fisik atau penelitian langsung di lapangan. 

Model numerik transpor sedimen merupakan suatu hal yang 
baik dalam membantu memprediksi akibat yang akan ditimbulkan 
oleh adanya transpor sedimen dan sejauh mana penyebaran limbah 
domestik yang berasal dari sungai ke dalam perairan pantai. Dalam 
buku ini, kajian terhadap penyebaran limbah domestik dipelajari 
melalui kaitan antara transpor sedimen dengan indikator limbah 
domestik, yakni koprostanol. Selain itu hasil pemodelan transpor 
sedimen  juga bermanfaat dalam perencanaan pekerjaan bangunan 
pantai dan untuk memprediksi akibat yang ditimbulkan bangunan 
terhadap perubahan pantai di dan sekitar tempat bangunan tersebut 
didirikan. 

Model transpor sedimen dalam tiga dimensi ruang yang 
begitu kompleks sangat sulit untuk diselesaikan secara analitik, 
oleh kerena itu diperlukan suatu bentuk pendekatan penyelesaian 
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lain yakni melalui penyelesaian numerik. Dalam perhitungan pada 
skala horizontal yang lebar (estuari, pantai, laut), biasanya, 
pendekatan yang digunakan adalah model aliran rata-rata terhadap 
kedalaman dan dikombinasikan dengan formulasi transpor sedimen 
dua dimensi horizontal (Boer et al, 1984; Coeffe dan Pechon, 1982; 
Lapetit dan Hanguel, 1978).  Pendekatan yang seperti itu hanya 
berlaku dengan baik apabila panjang skala horizontal jauh lebih 
besar dibandingkan skala vertikal transpor sedimen tersuspensi 
lokalnya. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang dimiliki 
oleh model dua dimensi, maka beberapa model tiga dimensi telah 
mulai dikembangkan, diantaranya oleh Sheng dan Butler (1982),  
Miller (1983), Wang dan Adeff (1986), Van Rijn (1984b) dan 
beberapa peneliti lainnya. 

Permasalahan saat sekarang adalah tidak adanya model 
transpor sedimen tersebut yang dapat diberlakukan atau diterapkan 
secara langsung untuk semua daerah kajian.  Untuk itu diperlukan 
perlakuan khusus terhadap model dan pencarian syarat batas yang 
cocok serta koefisien-koefisien yang sfesifik untuk daerah-daerah 
tertentu.  Diantara koefisien yang sangat berperan penting dalam 
mempengaruhi transpor sedimen adalah kecepatan jatuh dan 
tegangan geser kritis erosi sedimen.  Dimana kecepatan jatuh dan 
tegangan geser kritis erosi sedimen suatu daerah dengan daerah 
lainnya berbeda. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh 
karakteristik sedimen itu sendiri dan salinitas perairan. 

Selanjutnya dalam buku ini, model transpor sedimen yang 
dibahas adalah model transpor sedimen tiga dimensi dengan 
menggunakan koordinat  sigma. Penggunaan koordinat sigma 
bertujuan untuk mengakomodasi bentuk batimetri dasar perairan 
dan untuk memperkecil kesalahan numerik yang ditimbulkan oleh 
gradien konsentrasi yang tinggi di dekat dasar perairan.   

Arus yang digunakan dalam model transpor sedimen, adalah 
arus yang dibangkitkan oleh angin, dan diasumsikan dalam model 
transpor sedimen, gelombang dan pasut kecil terhadap transpor 
sedimen dan perubahan batimetri jangka panjang, sehingga dapat 
diabaikan. 

 
7.1. Persamaan Pembangun Transpor Sedimen Tiga Dimensi 

Pemodelan transpor sedimen kohesif yang dibahas dalam 
bab ini adalah, transpor sedimen tersuspensi, sedimen dasar dan 
perubahan batimetri perairan. Persamaan pembangun berserta 
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syarat batasnya akan  yang digunakan dalam pemodelan ini, akan 
disajikan dalam bagian berikut.  

 
7.1.1.  Persamaan Sedimen Tersuspensi 

Persamaan pembangun yang digunakan dalam model tiga 
dimensi transpor sedimen tersuspensi dalam koordinat sigma 
adalah: 
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dimana: 
C = konsentrasi sedimen tersuspensi, 
U = kecepatan aliran horisontal sb_x, 
V = kecepatan aliran hotisontal sb_y, 
 = kecepatan aliran vertikal sb_z, 
s=kecepatan endap sedimen, 
D = H + elevasi,   
H = dalam perairan,  

x,y dan z = koefisien difusi dalam arah x,y dan z, cS = 
source/sink. 
  Kecepatan arus yang digunakan dalam pemodelan transpor 
sedimen ini adalah arus yang berasal dari model hidrodinamika 
POM. 

 
7.1.2.  Persamaan sedimen dasar 

Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian yang luas 
Van Rijn (1987), konsentrasi sedimen dasar dapat dinyatakan 
sebagai berikut : 

*

18,0
D
Tcc ob 

                     (7.2) 

dimana : oc  = konsentrasi (dasar) maksimum. 
 
Persamaan (7.2) di atas menyatakan bahwa konsentrasi 

dasar akan nol apabila tegangan geser dasar lebih kecil dari 
tegangan geser kritis erosi. Rivera (1997) menyatakan bahwa 
kondisi seperti itu tidak realistis, sebab selama dalam kolom 
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perairan masih terdapat sedimen tersuspensi, maka akan juga ada 
sedimen dasarnya. Mehta et al. (1989), mengasumsikan bahwa 
konsentrasi dasar berhubungan dengan rata-rata konsentrasi 
sedimen dan variasi vertikal konsentrasi, bentuk analitis hubungan 
tersebut diberikan oleh Teeter (1986), yakni : 
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dimana :  
c  = konsentrasi sedimen rata-rata,  
p = probabilitas pengendapan, dan  

eP  = bilangan Peclet.  
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dimana :   = konstantan von Karman dan   dapat diasumsikan 
sama dengan 1, (Koutitas, 1988). Secara umum,            peningkatan 

nilai eP  mengimplikasikan peningkatan dominasi pengendapan 
atau sedimentasi di lingkungan, kasus ini terjadi dibanyak estuari 
(Mehta et al, 1989). Perubahan level dasar (bed level change) 
dihitung berdasarkan perumusan sebagai berikut (Van Rijn, 1987) : 
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                                                                                         (7.5) 
dimana :  

bz  = level dasar di atas datum (referensi),  
h   = dalam aliran (m),  
st   = ss + sb = total transpor sedimen,  
ss  = transpor muatan tersuspensi integrasi kedalaman,  
sb  = transpor muatan dasar dan 
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= konsentrasi rerataan kedalaman. 
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Transpor muatan tersuspensi dalam arah x dan y dihitung menurut: 

s uc c
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dzs x s x
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h
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                                        (6.6.a)  
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                                                                          (7.6b)   

 
Sedangkan transpor dari partikel sedimen yang relatif halus, 

sebagai muatan dasar dapat diduga dengan menggunakan formula 
deterministik berikut: 
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dimana : 
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g = percepatan gravitasi                                                                                          
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gsDD
                                 v    = adalah koefisien viskositas kinematik dari air  

D50 = ukuran butir sedimen.s    =  densitas spesifik = s


 
  = densitas air laut, 

s = densitas sedimen. 
 
7.2. Tahapan Pemodelan Transpor Sedimen Tersuspensi Tiga 

Dimensi 
Ada beberapa tahapan utama pemodelan transpor sedimen 

tersuspensi, diantaranya adalah penelitian lapangan, percobaan 
laboratorium dan pemodelan numerik. Tahapan penelitian lapangan 
dan percobaan laboratorium sudah dijelaskan pada bab terdahulu. 
Sehingga pada bagian ini, akan difokuskan kepada penjelasan 
pembangunan model numerik transpor sedimen tiga dimensi yang 
diaplikasikan untuk daerah estuari peraian pantai Semarang. 
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Pelaksanaan simulasi model transpor sedimen ini, terintegrasi 
dengan simulasi model hidrodinamika. 
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Gambar  7.1. Skema alur model transpor sedimen. 
 
Penerapan model untuk perairan pantai Semarang 

berdasarkan waktu simulasinya. Simulasi musiman dilakukan 
selama satu tahun yang dibagi atas empat musim, yakni musim 
Barat, peralihan musim Barat ke musim Timur, musim Timur dan 
peralihan musim Timur ke musim Barat. Simulasi diawali pada 
musim Barat, dengan prosedur simulasi sama dengan simulasi 
bulanan. Sedimen yang dimodelkan adalah sedimen yang berasal 
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dari Banjir Kanal Timur Semarang dan menyebar serta mengendap 
di perairan Semarang.  

Asumsi utama yang digunakan disini adalah sedimen yang 
masuk ke dalam daerah model hanya berasal dari Banjir Kanal 
Timur Semarang, dengan besarnya konsentrasi sedimen yang 
masuk berhubung linier dengan debit aliran Banjir Kanal Timur 
berdasarkan persamaan (2.26). Parameter-parameter yang 
digunakan dalam simulasi model transpor sedimen di perairan 
pantai Semarang disajikan dalam Tabel 7.1.    

 
Tabel  7.1. Parameter-parameter yang digunakan dalam simulasi model transpor 

sedimen. 
Parameter Persamaan/Besaran 

Tegangan Geser Kritis Deposisi 
(pengendapan), cd. (N/m2) 

0,18 

Rapat Massa sedimen, s (kg/m3) 2657 

Porositas sedimen, p 0,4 

Paremeter erosi,Me. (kg/m2.dt) 5.e-6 

Diameter sedimen, D50. (mm) 0,0018 

 
Pemodelan transpor sedimen dalam penelitian ini digunakan 

perumusan kecepatan jatuh Tsuruya et al. (1990) : 
WS = 0.6x10-3xC1.2    untuk 0,0 < C  4.3  
WS = 0.00026            untuk C > 4.3  
dimana C adalah konsentrasi sedimen (kg/m3) dan Ws adalah 
kecepatan jatuh sedimen (m/dt). 

 
7.2.1. Penyelesaian Numerik Persamaan Pembangun Model  

Perhitungan model transpor sedimen tersuspensi tiga 
dimensi dilakukan dengan cara penyelesaian persamaan 
pembangun (7.1) melalui metoda beda hingga semi-implisit, 
dimana pemisahan variabel ke dalam langkah waktu difusi vertikal 
dan langkah waktu adveksi ditambah difusi horizontal. Bentuk 
penyelesaian persamaan transpor ini dikembangkan dari bentuk 
penyelesaian model POM. Bentuk pertama adalah implisit (untuk 
mengakomodasi spasi vertikal yang kecil dekat dasar) sementara 
yang terakhir adalah eksplisit yakni sebagai berikut: 
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Adv(C) dan Dif(C) menyatakan suku adveksi dan difusi 

horizontal. Penyelesaiannya dilakukan dalam dua langkah waktu.  
Bagian Adveksi dan difusi horizontal didefrensialkan menurut: 
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Bagian difusi vertikal didefrensialkan menurut: 
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7.2.2.  Kondisi Awal dan Syarat Batas    
Kondisi awal saat penerapan model di perairan Pantai 

Semarang konsentrasi sedimen di seluruh domain simulasi adalah 
nol, dengan pengertian lain adalah tidak adanya terdapat sedimen 
yang tersuspensi di kolom perairan penelitian. Selanjutnya hasil 
akhir dari simulasi tersebut digunakan sebagai nilai awal bagi 
bulan-bulan  selanjutnya. 

Pada batas tertutup diterapkan syarat batas semislip : 
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       (7.11) 
 
Dalam penelitian ini digunakan syarat batas terbuka Radiasi 

Orlanski Implisit (ORI): 
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Dalam arah vertikal, pada permukaan perairan tidak ada 

perpindahan sedimen suspensi melalui muka air, sehingga kondisi 
batasnya dapat ditulis sebagai berikut: 
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Dalam arah vertikal, pada permukaan perairan tidak ada 

perpindahan sedimen suspensi melalui muka air, sehingga kondisi 
batasnya dapat ditulis sebagai berikut: 
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Pada dasar perairan selalu dipengaruhi oleh besarnya 

tegangan geser dasar  aliran dan sifat-sifat endapan yang dapat 
menentukan terjadinya erosi atau pengendapan, Nicholson dan 
O'Connor (1986).  Oleh karena itu pada dasar perairan besarnya 
fluks sedimen di dasar merupakan nilai fluks erosi dan deposisi. 
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dimana : 
Se = fluks erosi, 
Sd = fluks deposisi. 
 
Fluks erosi dapat dihitung dengan menggunakan perumusan 

Partheniades’s, 1965, berikut: 
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dimana : 

b   = tegangan geser dasar, 

ce  = tegangan geser kritis erosi, 
Me = koefisien erosi. 
 
Fluks deposisi ditentukan berdasarkan pendekatan formulasi 

Krone’s (1962) berikut: 
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 untuk cdb        (7.16) 

dimana: cd  = tegangan geser kritis deposisi. 
 
Tegangan geser dasar yang disebabkan oleh arus dapat 

ditentukan berdasarkan persamaan berikut (Van Rijn 1993); 
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8
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dimana :   2/122 vuV   yang merupakan amplitudo dari 
kecepatan aliran dan cf  merupakan koefiesien gesekan yang 
berhubungan dengan arus, diasumsikan merupakan fungsi dari 
kedalaman air h dan tinggi kekasaran csk , sebagai berikut : 

 cs
c kh

f
,

2 /12log
24.0


     (7.18) 

 
Tegangan geser dasar tersebut dapat memberikan gambaran 

tentang pengaruh kecepatan arus terhadap fluks resuspensi.  
Tegangan geser kritis saat mulai terjadi fluks resuspensi 
dipengaruhi juga oleh tipe dan komposisi sedimen di suatu tempat. 
Van Rijn (1993) memberikan sebuah hubungan analitik tegangan 
geser kritis menurut Shields sebagai berikut : 

  crsce gd  50       (7.19) 
 

dimana cr  didefenisikan sebagai parameter mobilitas kritis 
partikel. Nilai cr  bervariasi untuk ukuran dan densitas partikel 
yang berbeda, yakni : 

1
*24,0  Dcr    41 * D        

64,0
*14,0  Dcr   104 * D        

1
*040,0  Dcr   2010 * D                  (7.20) 
29
*013,0 Dcr    15020 * D        

055,0cr    150* D        
 
Dalam mempelajari fenomena transpor sedimen gelombang 

permukaan juga dipertimbangkan, yakni dalam kaitannya dengan 
tegangan geser dasar. Dimana dalam studi ini tegangan geser dasar 
tidak hanya dipengaruhi oleh arus, akan tetapi juga oleh gelombang 
permukaan. Total tegangan geser dasar yang dapat ditentukan 
berdasarkan persamaan berikut : 

   222  
4
1 

8
1

bwccw ufvuf  
      (7.21) 
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dimana wf  dan cf  secara berurutan masing-masing adalah faktor 
gesekan gelombang dan arus, ub adalah kecepatan partikel sedimen. 
Faktor gesekan gelombang wf , diasumsikan berhubungan dengan 
penyimpangan orbital gelombang dekat dasar A dan tinggi 
kekasaran dasar wsk ,  (Van Rijn, 1993) : 
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       (7.22) 
 
Penyimpangan orbital gelombang dekat dasar ditentukan 

dari karakteristik gelombang signifikan dan diberikan sebagai 
berikut : 
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      (7.23) 

 
Tinggi kekasaran yang terkait dengan gelombang wsk ,  

memiliki nilai 0,01 sampai 0,1 m (Van Rijn, 1993). 
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7.3. Pengaruh Grid Tarhadap Hasil Model 
Pengujian pengaruh grid vertikal terhadap distribusi vertikal 

sedimen tersuspensi dilakukan dengan menggunakan model 
sedimen tersuspensi satu dimensi vertikal.  Model diterapkan pada 
saluran sederhana pada kondisi setimbang.  Model memiliki 
deskripsi sebagai berikut : panjang 3100 m, lebar 1000 m, 
kedalaman 6 m, d50 = 200 m, d90 = 300 m, Ws = 0,0125 m/dt.  
Grid numerik terdiri dari : 20 x 40 grid. Model hidrodinamika yang 
digunakan dalam simulasi ini adalah model POM (Mellor,   1986). 

Distribusi vertikal konsentrasi sedimen tersuspensi hasil 
simulasi model pada beberapa titik di bagian ujung jety dari kanal 
diperlihatkan oleh Gambar 7.2.  Disini terlihat bahwa konsentrasi 
sedimen tersuspensi secara vertikal terdistribusi dari permukaan 
sampai ke dasar dengan konsentrasi yang tinggi di dekat dasar 
perairan.   
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Dalam pemodelan ini juga dirancang grid dekat dasar 
serapat mungkin (ukuran grid yang kecil) yang bertujuan untuk 
menghindari terjadinya osilasi yang disebabkan oleh gradien 
konsentrasi dekat dasar yang cukup besar. Distribusi vertikal 
konsentrasi sedimen pada sisi depan sebelah barat jety cenderung 
lebih seragam (Gambar 7.2 a) dari permukaan ke dasar.  Pada sisi 
depan dan di bagian depan sebelah Barat jety memperlihatkan 
kecenderungan distribusi vertikal sedimen memiliki perbedaan 
yang signifikan.  Hal ini disebabkan oleh karena profil vertikal 
kecepatan aliran sudah sangat terpengaruh oleh keberadaan jety, 
sehingga dengan demikian ini juga berdampak terhadap distribusi 
vertikal konsentrasi sedimen. 

Pengaruh ukuran grid vertikal terhadap distribusi vertikal 
konsentrasi sedimen diperlihatkan oleh Gambar 7.3.  Guna melihat 
pengaruh dari jumlah dan ukuran grid vertikal, maka hasil simulasi 
model dibandingkan dengan hasil berdasarkan perhitungan analitik.   

Gambar 7.3a memperlihatkan hasil simulasi model dengan 
jumlah grid vertikalnya 5 grid.  Distribusi vertikal sedimen 
tersuspensi memiliki nilai yang masih jauh berbeda jika 
dibandingkan dengan hasil perhitungan analitik, terutama sekali 
pada daerah yang ukuran gridnya lebih besar   ( kecuali dekat 
dasar). Untuk ukuran grid yang sedikit lebih banyak (11 grid) 
(Gambar 7.3b) hasil simulasi model memperlihatkan 
kecenderungan mendekati hasil perhitungan analitik.  Hal ini 
mengandung arti bahwa dengan ukuran grid yang lebih kecil 
(karena dengan jumlah grid yang lebih banyak untuk kedalaman 
yang sama, maka ukuran grid akan lebih kecil) terdapat 
kecenderungan hasil simulasi model akan mendekati hasil 
analitiknya. 

Untuk jumlah grid yang lebih banyak (20 grid) yang berarti 
juga ukuran grid lebih kecil dan dengan menempatkan lebih rapat 
grid dekat dasar, maka hasil simulasi model memperlihatkan hasil 
yang mendekati sama dengan perhitungan berdasarkan 
penyelasaian analitiknya (Gambar 7.3.c). 

Dari tiga skenario ukuran grid pembandingan tersebut di 
atas, diperlihatkan bahwa semakin banyak jumlah grid vertikalnya 
(yang berarti ukuran grid juga semakin kecil), maka hasil simulasi 
model akan semakin mendekati nilai analitiknya.  Hal lain yang 
juga dapat diambil dari hasil pembandingan ini adalah bahwa hasil 
model akan lebih baik diperoleh apabila grid dibuat sedemikian 
rapat dekat dasar dengan ukuran grid yang kecil, perancangan yang 
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demikian dapat mengurangi kesalahan numerik yang diakibatkan 
oleh gradien konsentrasi yang besar. 

Pekerjaan yang sama juga pernah dilakukan oleh van Rijn 
(1987), dimana menguji pengaruh ukuran grid vertikal untuk model 
distribusi konsentrasi sedimen tersuspensi yang persamaan 
pembangunnya diselesaikan dengan metoda Finite Volume.  
Deskripsi lengkap dari metoda yang dilakukan oleh van Rijn ini 
dapat dilihat dalam pustaka van Rijn (1987). 

Van Rijn (1987), menyatakan kesalahan (c/canalitik) yang 
lebih besar terjadi pada dekat permukaan dan berkisar 200% untuk 
jumlah grid 6, 30% untuk jumlah grid 11 dan 2% untuk jumlah grid 
21.  Nilai yang sama diperoleh untuk komputasi berdasarkan fluks 
sedimen yang ditentukan (Ea,e) sebagai syarat batas dasar. Hasil 
dari simulasi model yang dilakukan oleh van Rijn ini disajikan 
pada Gambar  7.4. Berdasarkan dari kedua hasil pengujian tersebut 
(penelitian ini dan van Rijn) terlihat dengan nyata bahwa sangat 
signifikan pengaruh jumlah grid vertikal terhadap distribusi vertikal 
sedimen dalam kolom perairan berdasarkan simulasi model, baik 
itu persamaan pembangun yang diselesaikan dengan metoda finite 
different maupun finite volume.  Oleh karena itu dapat disimpulkan 
bahwa akan diperoleh lebih baik hasil simulasi model apabila 
menggunakan jumlah grid vertikal lebih banyak. 
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                              (a) 

 
                               (b) 

 
                                 (c) 

Gambar 7.2. Distribusi vertikal sedimen tersuspensi pada saluran sederhana hasil 
simulasi model satu dimensi vertikal sedimen tersuspensi. 
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Gambar 7.2. Distribusi vertikal sedimen tersuspensi pada saluran sederhana hasil 
simulasi model satu dimensi vertikal sedimen tersuspensi. 
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                          (a)                

 
                          (b)                

 
                         (c) 

Gambar 7.3. Distribusi vertikal sedimen tersuspensi pada saluran sederhana hasil 
simulasi model satu dimensi vertikal sedimen tersuspensi dengan 
jumlah dan ukuran grid vertikal yang berbeda-beda. 
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Gambar 7.4. Pengaruh ukuran grid vertikal terhadap profil konsentrasi. (Sumber: 

Van Rijn, 1987). 
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Gambar 7.4. Pengaruh ukuran grid vertikal terhadap profil konsentrasi. (Sumber: 

Van Rijn, 1987). 
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7.4. Verifikasi Model Transpor Sedimen 

Verifikasi model transpor sedimen dilakukan dengan cara 
membandingkan hasil simulasi model dengan data lapangan, baik 
hasil penelitian sedimen tersuspensi maupun hasil penelitian lain 
yang mencerminkan proses transporasi material di perairan pantai 
Semarang. Data penyebaran sedimen tersuspensi pada musim Barat 
(pengamatan bulan Pebruari, 1997 yang dilakukan oleh TIM 
URGE BATCH III) digunakan sebagai data verifikasi hasil model 
sedimen.  

Simulasi model pada bulan Pebruari (musim Barat), pola 
penyebaran sedimen tersuspensi memiliki kecenderungan sedimen 
yang berasal dari BKT bergerak ke arah Timur dari BKT dengan 
konsentrasi yang tinggi di sekitar muara dan di sekitar dekat pantai    
(Gambar 7.5 (a)). Pola yang sama juga diperlihatkan oleh sedimen 
tersuspensi yang diperoleh berdasarkan hasil survei pada bulan 
Pebruari 1997 (Gambar 7.6).  Data survei ini menyajikan bahwa 
sedimen memiliki kecenderungan pola pergerakan sedimen ke arah 
timur, namun tidak teratur seperti yang diperlihatkan hasil simulasi 
model. 

Berdasarkan pembandingan pola penyebaran sedimen 
antara data lapangan dengan hasil simulasi model di atas, dapat 
dinyatakan bahwa model yang dibangun untuk mensimulasikan 
atau memprediksi proses transpor sedimen khususnya untuk 
perairan pantai Semarang sudah cukup baik dan dapat dipercaya. 
Perbedaan kuantitas konsentrasi antara hasil simulasi model dengan 
data lapangan diduga salah satunya karena debit sedimen yang 
dimasukkan ke dalam model lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
kondisi waktu data lapangan diambil. Hal ini telah dibuktikan 
bahwa apabila debit sedimen berdasarkan pers. (2.26) dikalikan 
dengan 1/3, maka konsentrasi sedimen hasil model akan mendekati 
data lapangan (Gambar 7.5 (b)).  

Verifikasi juga dilakukan untuk sedimen dasar melalui 
pembandingan dengan pola penyebaran koprostanol yang diberikan 
oleh Bachtiar (2002) yang merupakan hasil penelitian di perairan 
pantai Semarang. Perbandingan ini dapat dilakukan karena 
koprostanol tersebut terkandung dalam sedimen dasar yang berada 
di permukaan dasar perairan. 
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                                     (a) 
 

 
                                  (b) 

 
Gambar 7.5. Pola penyebaran konsentrasi sedimen tersuspensi hasil simulasi 

model pada bulan Pebruari (kg/m3). (a) model asli; (b) model 
diperbaiki (debit x 1/3)  
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diperbaiki (debit x 1/3)  
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Gambar 7.6. Pola penyebaran konsentrasi sedimen tersuspensi hasil pengamatan 

lapangan pada bulan Pebruari 1997 (kg/m3).  
 

Hasil simulasi model memperlihatkan bahwa adanya 
kecenderungan pergerakan sedimen dasar ke arah Barat dari Banjir 
Kanal Timur. Sehingga hal ini dapat diduga bahwa ada sedimen 
yang masuk ke dalam kolam pelabuhan dan lama kelamaan 
konsentrasi sedimen dasar dalam kolam pelabuhan akan menjadi 
lebih tinggi dikarenakan terkurung dalam kolam pelabuhan sampai 
mencapai pintu Utara kolam pelabuhan. Apabila konsentrasi yang 
lebih tinggi tersebut keluar dari kolam pelabuhan melalui pintu 
Utara kolam pelabuhan, maka konsentrasi sedimen dibagian luar 
jetty sebelah Utara kolam pelabuhan akan menjadi lebih tinggi 
dibandingkan dibeberapa daerah lainnya.  

Kondisi pada musim Timur hasil model (Gambar 7.7(a)) 
memperlihatkan  konsentrasi sedimen dasar di sebelah luar jetty 
kolam pelabuhan bagian Utara memiliki konsentrasi labih tinggi 
(0,020 kg/m3) dibandingkan dengan yang ada dekat muara Banjir 
Kanal Timur (0,01 kg/m3). Kecenderungan pola hampir sama juga 
dihasilkan model untuk musim Barat. Dimana konsentrasi sedimen 
dasar sebelah luar jetty kolam pelabuhan sisi Utara lebih tinggi (0,1 
- 0,08 kg/m3) jika dibandingkan dengan di area yang ada dekat 
muara Banjir Kanal Timur, khususnya untuk area sebelah Barat 
jetty kolam pelabuhan sisi Timur, yang memiliki konsentrasi lebih 
rendah (sekitar di bawah 0,080 kg/m3). 
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Dengan demikian, berdasarkan hasil model seperti yang 
telah disajikan secara ringkas di atas, secara kualitas dapat 
dinyatakan pola penyebaran sedimen dasar pada musim Timur dan 
musim Barat (Gambar 7.7) memperlihatkan kecenderungan sama 
dengan pola penyebaran koprostanol pada bulan yang bersamaan 
dari penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2002) seperti yang 
ditampilkan dalam Gambar 7.8.  

Bachtiar (2002) melakukan kajian terhadap penyebaran 
koprostanol yang berasal dari Banjir Kanal Timur. Dimana 
berdasarkan Gambar 7.8 terlihat bahwa kandungan koprostanol 
yang rendah (<5 g/gram) tersebar pada stasiun yang berada relatif 
dekat dari pantai, dengan kedalaman < 3 meter. Sedangkan 
kandungan koprostanol yang relatif tinggi (> 10 g/gram) terdapat 
pada stasiun yang berada pada kedalaman perairan > 5 meter, 
khususnya disebalah luar jety. Karena dalam penelitiannya 
koprostanol tersebut berasal dari Banjir Kanal Timur dan 
terkontaminasi dengan sedimen tersuspensi, maka dapat dinyatakan 
disini bahwa telah terjadi pengendapan yang tinggi di sekitar luar 
jetty sebelah luar kolam pelabuhan. 

Perbedaan dalam kuantitas antara koprostanol dan sedimen, 
dimana kuantitas konsentrasi sedimen dasar di beberapa tempat 
tertentu lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas konsentrasi 
koprostanol. Akan tetapi kosentrasi sedimen dasar hampir 
berdanding lurus dengan konsentrasi koprostanol, yakni pola dan 
tempat konsentrasi yang tinggi pada masing-masing hasil model 
dan data koprostanol memperlihatkan kemiripan. Perbedaan dalam 
hal kuantitas konsentrasinya diduga dikarenakan perbedaan skala 
waktu, dimana pola penyebaran koprostanol memperlihatkan 
kejadian proses yang telah berlangsung lama (lebih dari satu 
tahun), sedangkan pola penyebaran sedimen dasar dari hasil 
simulasi selama periode satu tahun. Penyebab lain terjadinya 
perbedaan ini, karena dalam simulasi model pengaruh gelombang 
sebagai pembangkit arus (longshore current) dan aktivitas nelayan 
diabaikan dalam pemodelan. 

Berdasarkan hasil model dan data koprostanol seperti yang 
diperoleh di atas, maka dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 
sedimen dasar dapat menentukan banyaknya keberadaan 
koprostanol, dimana semakin tinggi konsentrasi sedimen dasar 
yang terbawa ke suatu lokasi, maka konsentrasi koprostanol yang 
terbawa juga akan tinggi.  
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tertentu lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas konsentrasi 
koprostanol. Akan tetapi kosentrasi sedimen dasar hampir 
berdanding lurus dengan konsentrasi koprostanol, yakni pola dan 
tempat konsentrasi yang tinggi pada masing-masing hasil model 
dan data koprostanol memperlihatkan kemiripan. Perbedaan dalam 
hal kuantitas konsentrasinya diduga dikarenakan perbedaan skala 
waktu, dimana pola penyebaran koprostanol memperlihatkan 
kejadian proses yang telah berlangsung lama (lebih dari satu 
tahun), sedangkan pola penyebaran sedimen dasar dari hasil 
simulasi selama periode satu tahun. Penyebab lain terjadinya 
perbedaan ini, karena dalam simulasi model pengaruh gelombang 
sebagai pembangkit arus (longshore current) dan aktivitas nelayan 
diabaikan dalam pemodelan. 

Berdasarkan hasil model dan data koprostanol seperti yang 
diperoleh di atas, maka dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 
sedimen dasar dapat menentukan banyaknya keberadaan 
koprostanol, dimana semakin tinggi konsentrasi sedimen dasar 
yang terbawa ke suatu lokasi, maka konsentrasi koprostanol yang 
terbawa juga akan tinggi.  
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                                      (a) 

 
                                      (b) 

Gambar 7.7. Pola penyebaran konsentrasi sedimen dasar (kg/m3) hasil simulasi 
model pada: (a) musim Timur dan (b) musim Barat. 

 
Analisa hubungan konsentrasi sedimen dengan konsentrasi 

koprostanol sendiri didukung oleh hubungan korelasi antara 
kandungan organik total (KOT) dengan konsentrasi koprostanol. 
Dimana hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa baik pada 
kondisi  musim Timur maupun musim Barat, koprostanol 
mempunyai korelasi positif yang sangat signifikan terhadap 
kandungan organik total. 
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                                   (a) 

 
                                     (b) 

Gambar 7.8. Peta pola penyebaran koprostanol (a) pada bulan Juli 1997 (kondisi 
monsun Timur) dan (b) pada Pebruari 1998 (kondisi monsun 
Barat). Sumber : Bachtiar, 2002. 

 
Data musim Timur menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

koprostanol terhadap KOT adalah 0,832** dengan signifikan 
korelasi 0,000, sedangkan data musim Barat menunjukkan 
koefisien korelasi 0,722** dengan signifikan korelasi 0,001. Hasil 
analisis korelasi tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi 
koprostanol meningkat dengan meningkatnya kandungan organik 
total di sedimen (Bachtiar, 2002). Grafik korelasi koprostanol 
terhadap kandungan organik total pada sampel musim Timur dan 
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Barat disajikan dalam Gambar 7.9. Secara umum, sejalan dengan 
hubungan korelasi tersebut, dapat juga dinyatakan bahwa 
konsentrasi sedimen akan memberikan juga korelasi positif dengan 
konsentrasi koprostanol.   

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Dureth et al. 
(1986) dalam Bachtiar, (2002), dimana mereka menemukan bahwa 
koprostanol terutama berasosiasi dengan sedimen tersuspensi, 
dengan demikian konsentrasi sedimen yang tinggi juga akan 
mengadsorpsi koprostanol yang lebih banyak.  

Perbedaan yang cukup signifikan antara hasil simulasi 
model dengan data lapangan yang sajikan oleh Bachtiar, (2002) 
terjadi di daerah dekat muara Banjir Kanal Timur. Simulasi model 
memberikan konsentrasi sedimen dekat muara lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan daerah lebih jauh dari muara, sedangkan hasil 
data lapangan memperlihatkan konsentrasi koprostanol dekat 
muara Banjir Kanal Timur lebih rendah dibandingkan dengan 
daerah yang jauh dari muara. 

Perbedaan yang terjadi antara hasil model dengan data 
lapangan, karena dalam model pengaruh angin dan debit Banjir 
Kanal Timur merupakan dua faktor yang membangkitkan arus 
diperairan tersebut. Sedangkan dalam kenyataan di lapangan dekat 
dan sekitar muara banyak faktor yang mempengaruhi dan 
membangkitkan arus, misalnya gelombang, pasut, angin dan debit 
Banjir Kanal Timur. Sudah barang tentu pengaruh penyederhanaan 
yang dilakukan dalam model, dalam beberapa hal akan 
memberikan hasil yang sedikit berbeda dengan hasil data lapangan. 
Ada kemungkinan apabila dalam pemodelan, pengaruh gelombang 
dimasukan sebagai pembangkit arus akan diperoleh hasil yang 
lebih baik. Bachtiar (2002) menyatakan bahwa daerah penelitian 
yang berada pada kedalaman lebih rendah dari 5 meter, memiliki 
sedimen dasar tidak stabil karena adanya pengaruh gelombang 
pendek, sehingga terjadi proses resuspensi.  

Pada kedalaman perairan < 2
1  panjang gelombang (L), 

orbital gelombang mulai mempengaruhi sedimen permukaan dasar 
perairan. Pengaruh orbital gelombang (tegangan geser dasar 
gelombang, w ) meningkat dengan berkurangnya kedalaman 
perairan, dan bersama pengaruh arus (tegangan geser dasar arus, c ) 
pada kondisi surut menuju pasang, akan memberikan tekanan pada 
sedimen permukaan dasar perairan berupa bottom shear stress 
maksimum ( max b ). Apabila pada kedalaman tertentu ( max b ) 
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melebihi tegangan kritis erosi sedimen ( cr ) maka akan terjadi 
erosi, sehingga sedemen yang semula sudah terendap dapat 
kembali tersuspensi dan terbawa arus.  

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan 
pada pola konsentrasi sedimen dan koprostanol dekat muara Banjir 
Kanal Timur dan dekat pantai, diduga karena dalam model tidak 
dimasukkan pengaruh aktifitas nelayan di daerah tersebut. Nelayan 
pada kedalaman lebih rendah dari 5 meter melakukan penangkapan 
ikan dan pencarian kerang dengan mengunakan dredge, sehingga 
terjadi peristiwa penggerusan dan resuspensi sedimen serta 
sedimen yang telah teruspensi tersebut terangkut kembali sesuai 
dengan pola pergerakan arus daerah penelitian (Bachtiar, 2002).  

 

 
Gambar  7.9. Grafik korelasi antara parameter sampel sedimen Koprostanol-

KOT: (a) Data musim Timur dan (b) data musim Barat. Sumber: 
Bactiar, 2002. 

 
7.5. Distribusi Sedimen Tersuspensi Perairan Pantai 

Semarang 
Sedimen tersuspensi dan dasar yang terdistribusi di perairan 

pantai Semarang dalam pembahasan ini tergantung dari debit 
sedimen yang masuk daerah penelitian Banjir Kanal Timur dan 
kondisi perairan pantai Semarang. Debit sedimen yang masuk 
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dalam perairan Pantai Semarang dalam pemodelan ini diberikan 
sebagai hubungannya dengan debit aliran Banjir Kanal Timur 
musiman seperti yang disajikan dalam Tabel 7.2. 

 
Tabel  7.2. Debit sedimen Banjir Kanal Timur Musiman dan Bulanan. (Sumber 

data: Bachtiar, 2002). 
Musim Debit sedimen 

rata-rata 
musiman (m3/dt) 

 Bulan Debit sedimen rata-
rata bulanan (m3/dt) 

Barat 0,0682 

 Desember 0,0728 

 Januari 0,0758 
 Pebruari 0,0818 
 Maret 0,0421 

Peralihan I 0,0511 
 April 0,0654 

 Mei 0,0365 

Timur 0,0104 

 Juni 0,0248 

 Juli 0,0044 
 Agustus 0,0034 
 September 0,0155 

Peralihan II 0,0335 
 Oktober 0,0180 

 Nopember 0,0490 
 
Simulasi model sedimen tersuspensi tiga dimensi pada 

daerah perairan Pantai Semarang dilakukan pada perbedaan musim, 
masing-masing adalah musim Barat, peralihan musim Barat ke 
musim Timur, musim Timur dan peralihan musim Timur ke musim 
Barat. Sumber utama sedimen tersuspensi dalam simulasi model 
adalah sedimen yang berasal dari Banjir Kanal Timur Semarang. 
Besarnya fluks sedimen yang masuk dari Banjir Kanal Timur setiap 
musimnya ditentukan berdasarkan persamaan (3.2).   

Simulasi model diawali dari musim Barat, dimana saat awal 
simulasi daerah model dianggap tidak ada sedimen tersuspensi di 
kolom perairan. Konsentrasi akhir sedimen dari hasil simulasi 
model pada musim Barat digunakan sebagai nilai awal konsentrasi 
sedimen untuk simulasi model pada simulasi peralihan musim 
Barat ke musim Timur. Hasil akhir dari simulasi peralihan musim 
Barat ke musim Timur digunakan sebagai nilai awal pada musim 
Timur. Terakhir, nilai akhir dari musim Timur digunakan sebagai 
nilai awal simulasi peralihan musim Timur ke musim Barat. 
Setelah dilakukan simulasi pada keempat kondisi tersebut, simulasi 
dilakukan kembali untuk musim Barat, dimana nilai awal yang 
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digunakan adalah hasil akhir dari simulasi peralihan musim Timur 
ke musim Barat. Sehingga dengan demikian kondisi perairan dalam 
keempat musim sudah dipengaruhi oleh keberadaan musim-musim 
sebelumnya. Lengkapnya hasil simulasi model musiman ini 
disajikan dalam Gambar 7.10 s/d Gambar 7.13. 

Simulasi model dalam musim Barat memperlihatkan 
distribusi sedimen tersuspensi ke arah Timur dari sumber (Banjir 
Kanal Timur), seperti yang disajikan dalam Gambar 7.10.  
Disepanjang pantai sebelah timur BKT, perairan yang semula 
diasumsikan tidak ada sedimen tersuspensinya, pada akhir simulasi, 
mulai dari tepi pantai hingga jarak  sekitar 350 m ke arah laut telah 
terdapat sedimen tersuspensi, dengan konsentrasinya berkisar 
antara 0,01 kg/m3 sampai 0,24 kg/m3. Jika diperhatikan Gambar 
7.10, maka dapat dinyatakan bahwa selama musim Barat, sedimen 
tersuspensi dengan konsentrasi di atas 0,01 kg/m3 hanya berada di 
sebelah Timur Banjir Kanal Timur dan tutupannya hanya sekitar 
sejauh 350 m ke arah laut dari garis pantai. Gradien konsentrasi 
sedimen tersuspensi  dari satu titik ke titik disebelahnya dalam 
daerah penelitian relatif rendah.  

 Pada masa peralihan dari musim Barat ke musim Timur, 
penyebaran sedimen tersuspensi yang berasal dari Banjir Kanal 
Timur sudah cukup jauh dan sudah menyebar ke Timur dan Barat 
serta ke Utara perairan dari Banjir Kanal Timur (Gambar-7.11).  
Penyebaran ke arah utara sudah melewati jetty kolam pelabuhan 
paling luar.  Konsentrasi sedimen tersuspensi yang ada dalam 
perairan pada selang waktu ini adalah sekitar 0,001 kg/m3 s/d 0,18 
kg/m3. Sedimen tersuspensi dengan konsentrasi 0,01 s/d 0,09 kg/m3 
berada sekitar 300 m dari garis pantai, sedangkan perairan luarnya 
memiliki konsentrasi sedimen tersuspensi lebih rendah. Di muara 
dan BKT konsentrasi sedimennya sekitar 0,01 kg/m3 s/d 0,18 
kg/m3. Dalam kolam pelabuhan terlihat adanya pergerakan sedimen 
dengan konsentrasi lebih tinggi dari konsentrasi sedimen perairan 
umumnya. Penyebaran konsentrasi sedimen tersebut menuju ke 
mulut kolam pelabuhan sebelah utara. 

Konsentrasi sedimen tersuspensi di perairan Pantai 
Semarang pada musim Timur relatif rendah, yakni sekitar 0,003 s/d 
0,04 kg/m3.  Sekitar Banjir Kanal Timur konsentrasi sedimen 
berkisar 0,01 s/d 0,04 kg/m3, sedangkan di bagian lainnya 
konsentrasi sedimen hanya sekitar 0,003 s/d 0,009 kg/m3. Hasil 
simulasi pada musim Timur ini diperlihatkan dalam Gambar 7.12. 
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Dalam musim peralihan dari musim Timur ke musim Barat 
konsentrasi sedimen tersuspensi di perairan pantai Semarang 
adalah sekitar 0,004 s/d 0,118 kg/m3.  Dalam kolam pelabuhan 
konsentrasi sedimen tersuspensi relatif lebih tinggi dibandingkan 
dengan perairan bagian lainnya, yakni 0,05 s/d 0,08 kg/m3, kecuali 
di sekitar muara Banjir Kanal Timur yang memiliki konsentrasi 
sedimen sekitar 0,08 s/d 0,12 kg/m3. Konsentrasi sebesar 0,12 
kg/m3 merupakan konsentrasi sedimen di Banjir Kanal Timur 
(Gambar 7.13). Pada musim peralihan ini, juga menghasilkan 
konsentrasi sedimen bagian sebelah Barat domain penelitian lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan bagian sebelah Timur. Selain itu, 
konsentrasi sedimen tersuspensi pada massa peralihan dari musim 
Timur ke musim Barat lebih tinggi dari musim Barat, peralihan 
musim Barat ke musim Timur dan musim Timur. 

Hasil simulasi model untuk empat musim ini 
memperlihatkan bahwa pergerakan sedimen sesuai dengan arah 
pergerakan arus perairan. Secara keseluruhan rata-rata total dari 
masing-masing musim memperlihatkan sedimen dengan 
konsentrasi lebih tinggi berada di bagian Barat daerah penelitian.  

Keberadaan kolam pelabuhan juga mempengaruhi 
pergerakan sedimen, dimana sedimen yang masuk ke dalam kolam 
pelabuhan menjadi terperangkap dan mengakibatkan konsentrasi 
sedimen disana menjadi lebih tinggi. Sedimen yang berada dalam 
kolam pelabuhan ini seterusnya sebagian besar menyebar sampai 
keluar kolam melalui pintu sebelah Utara kolam pelabuhan. 
Kejadian yang demikian itu mengakibatkan pada setiap musim, 
konsentrasi sedimen sekitar sisi luar sebelah Utara kolam 
pelabuhan konsentrasi sedimen lebih tinggi dibandingkan dengan 
perairan sekitarnya.    
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(a) 

 
     (b) 

 
(c) 

 
 
Gambar 7.10. Distribusi sedimen tersuspensi pada akhir musim Barat, hasil 

simulasi model. (a) permukaan, (b) tengah dan (c) dekat dasar perairan.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
 
Gambar 7.11. Distribusi sedimen tersuspensi pada akhir Peralihan musim Barat 

ke musim Timur, hasil simulasi model. (a) permukaan, (b) tengah 
dan (c) dekat dasar perairan.  
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                                        (a) 

 
                                       (b) 

 
                                              (c) 

 

Gambar 7.12. Distribusi sedimen tersuspensi pada akhir musim Timur, hasil 
simulasi model. (a) permukaan, (b) tengah dan (c) dekat dasar 
perairan.  
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Gambar 7.12. Distribusi sedimen tersuspensi pada akhir musim Timur, hasil 
simulasi model. (a) permukaan, (b) tengah dan (c) dekat dasar 
perairan.  
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                                          (a) 

 
                                          (b) 

 
                                                (c) 

 
Gambar 7.13. Distribusi sedimen tersuspensi pada akhir Peralihan musim Timur 

ke musim Barat, hasil simulasi model. (a) permukaan, (b) tengah 
dan (c) dekat dasar perairan.  
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7.6. Distribusi Sedimen Dasar Perairan Pantai Semarang 
Perhitungan konsentrasi sedimen dasar berdasarkan pada 

Persamaan (7.3) yang diberikan oleh Teeter (1986). Konsentrasi 
maksimum sedimen dasar dalam musim Barat di Banjir Kanal 
Timur adalah 0,72 kg/m3 (Gambar 7.14). Pada akhir simulasi dalam 
musim Barat memperlihatkan bahwa sedimen dasar berasal dari 
Banjir Kanal Timur Semarang kecenderungan pergerakannya ke 
arah Timur daerah model. Kondisi ini diperlihatkan oleh 
pergerakan sedimen dasar dengan konsentrasi lebih tinggi dekat 
pantai sebelah Timur dari muara Banjir Kanal Timur bergerak ke 
arah Timur daerah model. Gambar 7.14 juga memperlihatkan 
bahwa gradien konsentrasi sedimen dasar dari titik yang satu 
dengan titik yang lainnya relatif kecil. Gambaran ini 
mengindikasikan penyebaran sedimen dasar cukup merata di 
perairan pantai Semarang.  

Pola penyebaran konsentrasi sedimen dasar memiliki 
kecenderungan ke arah Barat terjadi pada akhir simulasi dalam 
massa peralihan musim Barat ke musim Timur. Konsentrasi 
sedimen dasar dalam kolam pelabuhan cenderung lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan domain model di luar kolam pelabuhan 
tersebut. Konsentrasi sedimen yang tinggi itu juga menyebar 
sampai pintu keluar sebelah Utara kolam pelabuhan. 

Konsentrasi sedimen dasar pada peralihan musim Barat ke 
musim Timur adalah 0,001 s/d 0,542 kg/m3, dengan konsentrasi 
tertinggi berada di Banjir Kanal Timur, yakni 0,542 kg/m3. Seluruh 
bagian domain simulasi bahkan sampai keluar domain model sudah 
terlihat adanya sedimen dasar, seperti yang diperlihatkan dalam 
Gambar 7.15. Hal lain yang juga dihasilkan adalah konsentrasi 
sedimen dasar sebelah Timur daerah model lebih rendah 
dibandingkan dengan daerah model sebelah Barat. 

Lebih rendah ditemukan konsentrasi sedimen dasar dalam 
musim Timur dibandingkan dengan musim sebelumnya, dengan 
konsentrasi tertinggi di Banjir Kanal Timur, yakni 0,111 kg/m3. 
Sebagian besar daerah model memiliki konsentrasi sedimen adalah 
0,096 s/d 0,015 kg/m3 dengan konsentrasi di bagian Timur daerah 
model juga lebih rendah (Gambar 7.16). 

Pada alur layar kapal dalam kolam pelabuhan konsentrasi 
sedimen dasar  yang dihasilkan dari simulasi model waktu 
peralihan dari musim Timur ke musim Barat lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan bagian daerah model lainnya, termasuk 
konsentrasi sedimen dasar di Banjir Kanal Timur.  Dimana pada 
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7.6. Distribusi Sedimen Dasar Perairan Pantai Semarang 
Perhitungan konsentrasi sedimen dasar berdasarkan pada 
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alur layar kapal tersebut konsentrasi sedimen dasarnya adalah antar 
0,40 s/d 0,56 kg/m3, sedangkan di Banjir Kanal Timur sendiri 
hanya 0,534 kg/m3. Seperti hasil simulasi model dari dua musim 
sebelumnya, konsentrasi sedimen bagian sebelah Barat lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan bagian sebelah Timur, akan tetapi pada 
masa peralihan musim ini, perbedaan tersebut sangat jelas sekali 
terlihat (Gambar 7.17). 

Jika diperhatikan setiap musimnya hasil simulasi model 
sedimen dasar terlihat dominansi penyebaran sedimen dengan 
konsentrasi lebih tinggi mengarah ke arah Barat daerah model. 
Seterusnya juga diperoleh bahwa konsentrasi sedimen sekitar sisi 
Utara jetty paling luar kolam pelabuhan sedikit lebih tinggi jika 
dibandingkan konsentrasi sedimen dasar sebelah Utara dan Timur 
Banjir Kanal Timur, walaupun perairan tersebut dekat dengan 
sumber sedimen (Banjir Kanal Timur).  

 

 

 
Gambar 7. 14. Distribusi sedimen dasar pada akhir musim Barat, hasil simulasi 

model. 
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Gambar 7.15. Distribusi sedimen dasar pada akhir peralihan musim Barat ke 

musim Timur, hasil simulasi model. 
 

 

 
Gambar 7.16. Distribusi sedimen dasar pada akhir Timur, hasil simulasi model. 
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Gambar 7.15. Distribusi sedimen dasar pada akhir peralihan musim Barat ke 

musim Timur, hasil simulasi model. 
 

 

 
Gambar 7.16. Distribusi sedimen dasar pada akhir Timur, hasil simulasi model. 
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Gambar 7.17. Distribusi sedimen dasar pada akhir peralihan musim Timur ke 

musim Barat, hasil simulasi model. 
 
7.7. Perubahan Batimetri Perairan Pantai Semarang 

Masuknya sedimen dari Banjir Kanal Timur ke perairan 
pantai Semarang, dapat mempengaruhi perubahan batimetri. Laju 
perubahan kedalaman perairan ini dapat dipengaruhi oleh 
banyaknya sedimen yang masuk ke perairan, selain itu juga 
dipengaruhi faktor oseanografi perairan. Faktor oseanografi ini 
akan mempengaruhi penyebaran sedimen di perairan, dan juga 
akan mempengaruhi pengendapan sedimen dan penggerusan dasar 
perairan. 

Perubahan batimteri berdasarkan hasil simulasi model 
musiman diperlihatakan oleh Gambar 7.18 s/d 7.21. Perubahan 
batimetri musiman secara keseluruhan rata-rata besar terjadi sekitar 
pantai dengan kisaran laju pendangkalan (sedimentasi) 2,0 s/d 9,0 
cm/tahun. Laju pendangkalan yang tinggi terjadi di sekitar muara 
Banjir Kanal Timur Semarang, yakni sekitar 9,0 cm/tahun.  

Kembali jika daerah penelitian di luar daerah dekat garis 
pantai, dibagi atas dua bagian daerah penelitian, yakni bagian 
sebelah Barat dan Timur, maka dapat dilihat perbedaan laju 
sedimentasi pada kedua daerah tersebut. Untuk daerah sebelah 
Barat, laju sedimentasinya berkisar antara 0,8 s/d 5 cm/tahun, 
sedangkan laju sedimentasi sebelah Timur laju sedimentasinya 
lebih rendah, yakni berkisar 0,67 s/d 3 cm/tahun.  
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Berdasarkan hasil simulasi model perubahan batimetri 
musiman, laju perubahan batimetri (pendakalan) di bagian sebelah 
Barat daerah penelitian lebih besar dibandingkan dengan daerah 
sebelah Timur. Rentang laju perubahan batimetri dari kedua 
pemodelan tersebut tidak terdapat perbedaan yang berarti.   

Apabila dibandingkan hasil pemodelan ini dengan hasil 
penelitian dari Amiruddin (2001), diperlihatkan kecenderungan 
perubahan batimetri yang sama, dimana erosi dan sedimentasi 
besar terjadi di sepanjang garis pantai dan daerah pinggir jetty 
kolam pelabuhan serta daerah dalam kolam pelabuhan. Amiruddin 
(2001) menyatakan bahwa selama satu tahun simulasi telah terjadi 
perubahan batimetri sebesar 13 cm.  Terdapat perbedaan besar laju 
perubahan batimetri yang dihasilkan dalam penelitian ini dengan 
Amiruddin (2001), perbedaan tersebut dapat diterima karena dalam 
penelitian ini faktor gelombang dalam pembangkit arus tidak 
diperhitungkan, sedangkan dalam penelitian Amiruddin (2001) 
pembangkit arusnya adalah gelombang. 

 

 
 

Gambar 7.18. Perubahan batimetri pada akhir peralihan musim Barat ke musim 
Timur, hasil simulasi model (cm). 
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Gambar 7.18. Perubahan batimetri pada akhir peralihan musim Barat ke musim 
Timur, hasil simulasi model (cm). 
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Gambar 7.19. Perubahan batimetri pada akhir musim Timur, hasil simulasi 
model (cm). 

 
 

Gambar 7.21. Perubahan batimetri pada akhir musim Barat, hasil simulasi model 
(cm). 

 
 
Gambar 7.20. Perubahan batimetri pada akhir peralihan musim Timur ke musim  
                        Barat, hasil simulasi model (cm). 
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7.8. Penyebaran Sedimen Banjir Kanal Timur Dalam Kaitan 
Dengan  Studi Lingkungan Perairan Pantai Semarang 

Mempelajari transpor sedimen berasal dari sungai perairan 
pantai, bukan hanya diperuntukkan untuk kepentingan studi 
sedimen itu sendiri, tetapi bermanfaat untuk kepentingan lainnya, 
misalnya untuk perencanaan bangunan pantai, kepentingan 
lingkungan, kepentingan pengembangan kawasan wisata pantai dan 
untuk perikanan. 

Pemodelan transpor sedimen disini akan dikaji kaitannya 
dengan indikator limbah dimestik, yakni penyebaran koprostanol 
yang terbawa bersamaan dengan transpor sedimen berasal dari 
Banjir Kanal Timur. Hal lain yang juga dipelajari adalah dampak 
masuknya sedimen tersuspensi dari Banjir Kanal Timur Semarang 
ke perairan Pantai Semarang, serta manfaat lainnya untuk kajian 
lingkungan.  

Masuknya bahan polutan ke dalam lingkungan laut dapat 
diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama (WHO, 1982), 
yakni: Bahan, atau kelompok bahan, yang beracun (toxic), tahan 
lama (durable) dan manumpuk (accumulative), dimana tindakan 
perlu dilakukan di sumbernya. Bahan, atau kelompok bahan kedua 
yakni: yang bukan beracun sebelumnya (de pere se, atau 
disebabkan proses dilusi alami), dan pada umumnya berpengaruh 
hanya terbatas pada daerah pantai. 

Bahan-bahan pencemar yang masuk kedalam perairan 
pantai, dalam proses transpornya dapat menyerupai sifat transpor 
sedimen, dan bahkan ada yang dalam bentuk terjerap dalam 
sedimen. Dengan demikian melalui studi transpor sedimen, 
memungkinkan sekaligus untuk mempelajari bahan-bahan lain 
yang masuk ke dalam perairan pantai. 

 
7.9. Penyebaran Koprostanol Berdasarkan Model Sedimen 

Kohesif 
Keterkaitan antara pola penyebaran sedimen dengan 

koprostanol, dilandasi oleh beberapa penelitian terdahulu, 
diantaranya: berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Dureth et. al. (1986) memperlihatkan koprostanol dalam 
transpornya berasosiasi dengan sedimen halus dan mempunyai sifat 
sama dengan sedimen halus tersebut. Selain itu, menurut Reeves, 
A.D dan D. Patton (2003)  koprostanol dalam suatu perairan sangat 
dipengaruhi oleh fisika transpornya (physical transpor). Sehingga 
berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, maka untuk 
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mempelajari penyebaran koprostanol dapat melalui pendekatan 
kajian sedimen halus kohesif. 

Penelitian kandungan koprostanol yang dilakukan oleh 
Bachtiar (2002) di perairan pantai Semarang dengan menganalisis 
kandungan koprostanol yang berada dalam sedimen dasar perairan. 
Analisis terhadap 19 titik sampling sedimen yang berada di 
perairan pantai Semarang, Kandungan rata-rata konsetrasi 
koprostanol dari 19 sampling sedimen adalah 4.2940 g/gram. 
Berdasarkan analisis kandungan koprostanol dalam sedimen dan 
konsentrasi sedimen dasar hasil model, dapat dihitung pola 
penyebaran dan konsentrasi koprostanol di perairan pantai 
Semarang, yakni dengan cara sebagai berikut: 

)3(gram/cm dasar  sedimenikonsentras x g/gram)( 4.2940                              
  lkoprostano iKonsentras




 
Karena konsentrasi dan pola penyebaran sedimen dasar 

hasil simulasi model bulanan maupun musiman memperlihatkan 
kecenderungan yang sama, oleh karena itu untuk mempelajari pola 
penyebaran koprostanol hanya untuk hasil simulasi sedimen dasar 
musiman saja. Pola penyebaran dan konsentrasi koprostanol di 
perairan pantai Semarang berdasarkan perhitungan dengan hasil 
model sedimen dasar untuk kondisi musiman diperlihatkan dalam 
Gambar 7.22 s/d 7.25. 

Koprostanol yang berasal dari Banjar Kanal Timur 
Semarang berdasarkan hasil analisis, terjadi penyebaran hampir ke 
semua daerah penelitian, akan tetapi untuk semua musim, terlihat 
adanya kecenderungan lebih dominan ke arah Barat dan Barat Laut 
daerah penelitian. Kecenderungan ini terlihat jelas dari pola 
penyebaran dan besarnya konsentrasi koprostanol yang ditemukan 
disetiap bagian daerah penelitian. Hasil analisis yang diperoleh ini, 
didukung oleh hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh 
Bachtiar (2002) yang memperlihatkan kecenderungan yang sama. 

Pada musim Barat koprostanol terdapat diseluruh daerah 
penelitian, dimana konsentrasi yang tinggi berada dekat muara 
Banjir Kanal Timur Semarang yakni sekitar 1,25x10-6 s/d 3,1x10-6 
gram/cm3. Akan tetapi di daerah sekitar bagian sebelah luar jetty 
kolam pelabuhan sebelah Utara, jika dibandingkan dengan di 
beberapa bagian daerah yang berada lebih dekat dari muara Banjir 
Kanal Timur memiliki konsentrasi koprostanol ralatif lebih tinggi. 
Misalkan, konsentrasi koprostanol yang berada pada jarak sekitar 
100 meter dari muara Bajir Kanal Timur hanya 0,10 x10-6 
gram/cm3, sedangkan untuk daerah yang berjarak sekitar 200 
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meter muara Bajir Kanal Timur yakni berkisar 0,15 x10-6 s/d 
0,20x10-6 gram/cm3 . Kondisi konsentrasi koprostanol yang 
demikian ini mulai terjadi di daerah sebelah luar jetty kolam 
pelabuhan bagian Utara. Pola penyebaran koprostanol di dasar 
perairan pada musim Barat ini diperlihatkan dalam Gambar 7.22. 

Dalam masa peralihan dari musim Barat ke musim Timur, 
konsentrasi koprostanol memiliki kencederungan pola 
penyebarannya lebih tinggi di sebelah Barat daerah penelitian 
(Gambar 7.23). Konsentrasi koprostanol yang tinggi juga tetap 
berada di daerah sekitar muara Banjir Kanal Timur Semarang, 
yakni 1,47x10-6 s/d 2,33x10-6 gram/cm3.   Pada jarak sekitar 600 
m dari muara Banjir Kanal Timur ke arah Utara konsentrasi 
koprostanol sekitar 0,10x10-6 gram/cm3. Sekitar bagian luar jetty 
sebelah Utara kolam pelabuhan (0 - 50 meter dari jetty tersebut) 
konsentrasi koprostanol adalah 0,1x10-6 gram/cm3, konsentrasi 
yang demikian itu lebih besar dari pada daerah yang berada di 
sekitar jarak 75 s/d 200 m dari muara Banjir Kanal Timur 
Semarang dan berada di sebelah Timur daerah penelitian, yakni 
konsentrasi koprostanolnya berkisar 0,05x10-6 s/d 0,1x10-6 
gram/cm3.  

Penyebaran koprostanol di daerah perairan pantai Semarang 
pada musim Timur memperlihatkan pola yang hampir sama dengan 
dua musim terdahulu, akan tetapi konsentrasi di sekitar muara 
Banjir Kanal Timur Semarang terjadi penurunan, yakni hanya 
berkisar 0.22x10-6 s/d 0,47x10-6 gram/cm3 (Gambar 7.24). 
Rendahnya konsentrasi koprostanol disekitar muara Banjir Kanal 
Timur Semarang ini disebabkan karena koprostanol yang masuk ke 
dalam daerah penelitian juga rendah, hal ini dapat dilihat dengan 
rendahnya debit aliran Banjir Kanal Timur pada musim ini, yakni 
1,30 m3/dt. Terdapat hubungan linier antara konsentrasi sedimen 
yang membawa sekaligus koprostanol dengan debit aliran Banjir 
Kanal Timur Semarang. 

Konsentrasi koprostanol di sekitar muara Banjir Kanal 
Timur Semarang sekitar 1,24 x10-6 s/d 1,52 x10-6 gram/cm3 pada 
masa peralihan musim Timur ke musim Barat (Gambar 7.25). 
Konsentrasi sebesar itu lebih tinggi dari pada konsentrasi pada 
musim Timur, nilai lebih besar tersebut terkait dengan debit aliran 
Banjir Kanal Timur yang juga besar, debit aliran Banjir Kanal 
Timur pada masa peralihan musim ini adalah 2,59 m3/dt.  

Pada masa peralihan musim, dari musim Timur ke musim 
Barat, sangat terlihat konsentrasi koprostanol di bagian Barat lebih 
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tinggi dari pada bagian Timur daerah penelitian, bahkan ada bagian 
Barat daerah penelitian ini yang konsentrasi koprostanolnya 
melebihi konsentrasi di muara Banjir Kanal Timur yang menjadi 
sumber koprostanol, daerah tersebut adalah bagian perairan yang 
berada dalam kolam pelabuhan. Pada sisi dalam jetty kolam 
pelabuhan sebelah Barat ada daerahnya yang mengandung 
koprostanol sampai 2,37x10-6 gram/cm3. 

Dapat diduga penyebab terdapat lebih tingginya konsentrasi 
koprostanol di dalam kolam pelabuhan dibandingkan dengan 
konsentrasi sumber, karena kecepatan aliran pada masa peralihan 
ini relatif rendah (maksimum 0,14 m/dt) dibandingkan musim 
lainnya. Sehingga kecepatan aliran sebesar tersebut tidak mampu 
membawa jauh koprostanol dari sumbernya dan hanya berada di 
sekitar muara Banjir Kanal Timur. Karena pergerakan aliran 
dominan ke arah Barat daerah penelitian, maka koprostanol dibawa 
oleh pergerakan air ke dalam kolam pelabuhan. Akumulasi 
konsentrasi dari waktu ke waktu ini, menimbulkan konsentrasi di 
kolam pelabuhan menjadi lebih tinggi. 

Analisis koprostanol ini mengindikasikan bahwa koprotanol 
yang masuk melalui Banjir Kanal Timur Semarang ke dalam 
perairan pantai Semarang pola penyebarannya bervariasi setiap 
musimnya. Pola penyebaran koprostanol setiap musim sangat 
tergantung pada pergerakan arus perairan tersebut dan debit Banjir 
Kanal Timur Semarang itu sendiri. Pada masa peralihan musim 
Timur ke musim Barat dan pada musim Barat koprostanol yang 
memiliki konsentrasi lebih tingginya (0,2x10-6 gram/cm3) dapat 
menyebar labih jauh ke arah laut dari Banjir Kanal Timur, yakni 
mencapai sekitar lebih dari 300 meter dari muara Banjir Kanal 
Timur. Sedangkan pada jarak tersebut dalam masa peralihan musim 
Barat ke musim Timur dan musim Timur kandungan konsentrasi 
koprostanol jauh lebih rendah (sekitar  0,1x10-6 gram/cm3). 

Koprostanol yang bergerak dalam kolom perairan, pada 
saatnya akan jatuh ke dasar perairan dan akan mengendap. Melelui 
hasil model perubahan batimetri akan diduga keberadaan 
koprostanol setelah beberapa waktu jatuh ke permukaan perairan, 
atau dari model itu juga dapat diduga umur koprostanol yang ada 
dalam lapisan sedimen dasar perairan. 

Memperhatikan hasil model perubahan batimetri selama 
setahun, bahwa pada stasiun S3 (berada pada kontur 4 cm/tahun) 
maka perubahan batimetri (pendangkalan) pada stasiun tersebut 
terjadi setinggi 4 cm (laju sedimentasi 4 cm/tahun). Sehingga 
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koprostanol yang ada pada kedalaman 60 cm hasil penelitian 
Bachtiar,2002 berdasarkan prediksi hasil model ini adalah 
merupakan koprostanol yang telah mengendap selama 15 tahun. 
Hasil perhitungan model ini masih berada dalam kisaran hasil 
penelitian Bachtiar (2002) yakni 14 - 16 tahun.       

 

 

 
Gambar 7.22. Distribusi koprostanol akhir musim Barat (x10-6 gram/cm3) 
  

 

 
Gambar 7.23. Distribusi koprostanol akhir peralihan dari musim Barat ke musim 

Timur (x10-6 gram/cm3). 
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Gambar 7.24. Distribusi koprostanol akhir musim Timur (x10-6 gram/cm3). 
 

 

 
Gambar 7.25. Distribusi koprostanol akhir perlihan musim Timur ke musim 

Barat (x10-6 gram/cm3). 
 

7.10. Laju Pengendapan Koprostanol Berdasarkan Laju 
Perubahan Batimetri 

Koprostanol yang terbawa oleh arus bersamaan dengan 
sedimen akan terendapkan di dasar perairan. Laju pengendapan 
koprostanol (Wkm) dapat ditentukan berdasarkan banyaknya massa 
sedimen yang mengendap (Ms) dan konsentrasi rata-rata 
koprostanol (Ck) yang terkandung dalam sedimen berdasarkan 
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analisis data lapangan (Bachtiar,2002). Berdasarkan hubungan 
tersebut dapat ditentukan laju pengendapan koprostanol di perairan 
pantai Semarang dengan perumusan berikut: 

kskm C MW .  
dimana : 

 sedimendensitas x mengendap yang  sedimenvolume M s   
gram/gram Ck  294,4  

 
Volume sedimen yang mengendap dihitung dari perkalian 

antara luas horisontal masing-masing grid dengan perubahan 
batimetri yang diperoleh berdasarkan perhitungan model. Sehingga 
laju pengendapan koprostanol ini adalah merupakan perhitungan 
berdasarkan hasil model. 

Berdasarkan persamaan di atas, dapat digambarkan 
distribusi laju pengendapan koprostanol seperti yang disajikan 
dalam Gambar 7.26. Hasil perhitungan memperlihatkan laju 
pengendapan koprostanol tinggi berada disekitar garis pantai. Hasil 
ini besesuaian dengan laju perubahan batimetri (pendangkalan) 
yang tinggi di daerah tersebut.  

Maksimum laju pengendapan koprostanol terjadi sekitar 
muara Banjir Kanal Timur Semarang, yakni 3 kg/tahun. Laju 
pengendapan ini terus menurun sesuai peningkatan jarak dari 
Banjir Kanal Timur.  Apabila dibandingkan dengan daerah lain 
yang memiliki jarak sama dari Banjir Kanal Timur, maka laju 
pengendapan sekitar bagian sebelah luar jetty sebelah Utara kolam 
pelabuhan relatif lebih tinggi (daerah yang diberi lingkaran warna 
merah dan ditandai dengan penunjuk anak panah). Laju 
pengendapan di daerah tersebut berkisar antara 0.8 s/d 1.0 
kg/tahun, sedangkan untuk daerah lain yang berjarak sama dari 
Banjir Kanal Timur laju pengendapannya lebih kecil atau sama 
dengan 0,49 kg/tahun.       
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Gambar  7.26. Laju pengendapan koprostanol hasil model di perairan pantai 

Semarang 
 

Apabila dibandingkan antara laju pengendapan koprostanol 
dengan pola sebaran konsentrasi koprostanol yang terkandung 
dalam sedimen berdasarkan hasil analisa Bachtiar (2002) (Gambar 
7.27), secara keseluruhan terdapat korelasi positif. Dimana di 
daerah yang laju pengendapan tinggi, juga ditemukan konsentrasi 
koprostanol yang tinggi. Perbedaan yang cukup berarti antara pola 
laju pengendapan koprostanol dengan pola sebaran konsentrasi 
koprostanol terdapat sekitar garis pantai.  Hasil analisis Bachtiar 
(2002) menyatakan bahwa konsentrasi koprostanol di sekitar pantai 
lebih kecil dari pada yang ada di daerah jauh dari pantai. 
Konsentrasi koprostanol yang tinggi ditemukan sekitar bagian luar 
jetty kolam pelabuhan sebelah Utara.  

Konsentrasi koprostanol yang digambarkan oleh Bachtiar 
(2002) tersebut, merupakan kandungan koprostanol yang dianalisa 
dari sedimen yang diambil rata-rata pada kedalaman 2 cm dari 
permukaan batimetri. Pada perairan pantai Semarang, juga 
dinyatakan dalam penelitian tersebut rata-rata laju pengendapan 
sedimen adalah 0,35 cm/bulan (0,0291 cm/tahun). Sehingga 
berdasarkan data-data tersebut, dapat dihitung juga laju 
pengendapan korostanol. Perumusan dan perhitungan koprostanol 
berdasarkan data lapangan disajikan dalam Tabel 7.3. 
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Table 7.3. Perumusan dan perhitungan koprostanol 
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Table 7.3. Perumusan dan perhitungan koprostanol 
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Gambar  7.27. Laju pengendapan koprostanol hasil analisa data lapangan di 

perairan pantai Semarang. Sumber data: Bachtiar, 2002. 
 

7.11. Perbandingan Laju Pengendapan Koprostanol 
Berdasarkan Model Sedimen Dengan Data Lapangan 
Laju pengendapan koprostanol berdasarkan perhitungan 

data lapangan menghasilkan adanya perbedaan dengan hasil 
perhitungan model, dimana laju pengendapan berdasarkan data 
lapangan lebih tinggi dari pada perhitungan model. Selain itu, 
perbedaan juga terjadi pada pola laju pengendapan koprostanol 
dalam daerah penelitian. Hasil perhitungan data lapangan 
memberikan laju pengendapan lebih tinggi terdapat di daerah yang 
jauh dari sumber koprostanol (muara Banjir Kanal Timur 
Semarang). Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan model 
menghasilkan laju pengendapan dekat sumber koprostanol tetap 
tinggi, walaupun juga dihasilkan laju pengendapan koprostanol di 
sisi luar jetty kolam pelabuhan sebelah Utara lebih tinggi dari 
daerah lain yang memiliki jarak sama dari sumber koprostanol. 
Secara statistik perbedaan tersebut dapat dibuktikan. Dimana untuk 
data-data laju pengendapan koprostanol yang tegak lurus Bajir 
Kanal Timur Semarang berdasarkan analisis varian, diperoleh 

(7,01)F (37,96) F tabelhitung   yang bermakna hasil perhitungan laju 
pengendapan koprostanol dengan model berbeda dengan 
perhitungan data lapangan. Berdasarkan perhitungan statistik 
tersebut diperoleh simpangan baku seluruh data  

..Xs  adalah 
0,095535. Hasil perhitungan statistiknya disajikan dalam Tabel 7.4. 
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Perbedaan konsentrasi dan laju pengendapan koprostanol 
dekat pantai antara hasil simulasi model dengan hasil Bachtiar 
(2002) disebabkan dalam pemodelan faktor pengadukan yang 
ditimbulkan oleh gelombang pendek tidak dimasukkan. Sementara 
berdasarkan hasil analisa Bachtiar (2002) di daerah ini faktor 
gelombang sangat berpengaruh terhadap pengadukan dan 
terangkatnya sedimen ke kolom perairan dan terbawa oleh 
pergerakan arus. Hal lain yang juga tidak dimasukkan dalam 
model, adalah aktivitas nelayan yang selalu melakukan pengerusan 
sewaktu melakukan penangkapan ikan dan kerang. 

 
Tabel 7.4. Analisis Varian 
Sumber ragam Db Jlh. Kuadrat Kuadrat 

Tengah 
Fhit 

Antar contoh 1 18.88267 18.88267 37.96074 
Dalam contoh 78 38.79926 0.497426  

Total 79 57.68193   
 

7.12. Kekeruhan Perairan 
Sedimen tersuspensi yang masuk ke kolom perairan akan 

menimbulkan peningkatkan kekeruhan perairan. Tingkat 
peningkatan kekeruhan perairan sangat dipengaruhi oleh jumlah 
sedimen tersuspensi yang masuk, jenis sedimen dan kondisi 
oseanografi perairan.  

Debit aliran rerata musiman Banjir Kanal Timur Semarang 
pada musim Barat adalah 3,80 m3/dt paling tinggi dibandingkan 
dengan musim yang lainnya. Dengan demikian debit sedimen yang 
masuk ke dalam perairan pantai Semarang juga akan lebih tinggi 
terjadi pada musim Barat, yakni 0.0682 kg/m3. Apabila 
diperhatikan pola penyebaran sedimen tersuspensinya hanya berada 
di sekitar garis pantai di sebelah Timur daerah penelitian. Hal ini 
berarti bahwa penyebaran sedimen yang berasal Banjir kanal Timur 
Semarang, pada musim Barat ini walaupun konsentrasinya lebih 
tinggi dari tiga musim lainnya, hanya meningkatkan kekeruhan 
perairan dominan di sekitar garis pantai sebelah Timur.   

Secara keseluruhan sepanjang bulan maupun musim dalam 
setahun, terlihat bahwa sedimen yang berasal dari Banjir Kanal 
Timur Semarang lebih dominan pengaruhnya terhadap peningkatan 
kekeruhan perairan di sebelah Barat daerah penelitian. Hal ini dapat 
dilihat dari arah pola tutupan sedimen tersuspensi di sepanjang 
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tahun, dimana terlihat sedimen lebih dominan menutup perairan 
sebelah Barat daerah penelitian.  

Pengaruh Banjir Kanal Timur Semarang terhadap 
peningkatan kekeruhan perairan pantai Semarang, bukan saja hanya 
dipengaruhi oleh debit sedimen yang masuk melalui Banjir Kanal 
Timur tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi 
hidrooseanografi perairan. Misalkan, pada musim Barat debit 
sedimen yang masuk ke dalam daerah penelitian paling tinggi 
dibandingkan dari musim tiga musim lainnya, akan tetapi daerah 
tutupan sedimen tersuspensi dengan konsentrasi lebih tinggi, lebih 
kecil jika dibandingkan tiga musim lainnya.      

Kekeruhan perairan akan mempengaruhi tingkat 
produktivitas primer perairan. Kondisi perairan dengan tingkat 
kekeruhan cukup tinggi, akan mengurangi penetrasi cahaya 
matahari masuk badan air. Kurangnya penetrasi cahaya matahari 
yang masuk ke dalam perairan akan mempengaruhi proses 
fotosintesis, dimana persamaan umum dari proses tersebut adalah : 

 
2

kayaenergi
organik senyawa

6matahari

cahaya
22 O OH COH CO 666 612  

 
 
Pentingnya cahaya dalam proses fotosintesis ini, karena 

fotosintesis hanya dapat berlangsung apabila intensitas cahaya yang 
sampai ke suatu sel alga lebih besar dari pada suatu intensitas 
tertentu. Hal ini berarti bahwa fotoplankton yang produktif 
hanyalah terdapat pada lapisan perairan dimana intensitas cahaya  
cukup bagi berlangsungnya fotosintesis. Kedalaman penetrasi 
cahaya di dalam laut, yang merupakan kedalaman dimana produksi 
fitoplankton masih dapat berlangsung, bergantung pada beberapa 
faktor, antara lain : absorpsi cahaya oleh air, panjang gelombang 
cahaya, kecerahan air, pemantulan cahaya oleh permukaan laut, 
lintang geografik, dan musim. Peristiwa yang mempengaruhi 
penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan diperlihatkan oleh 
Gambar 6.63 (Nybakken,1998). 
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Gambar 7.28. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh cahaya di lautan (Sumber: 

Nybakken,1998).  
 
Memperhatikan Gambar 7.28 tersebut terlihat bahwa 

tingginya kekeruhan dalam perairan akan menggurangi penetrasi 
cahaya matahari, dimana cahaya matahari akan dipantulkan atau 
diadsorpsi oleh partikel-partikel sedimen tersuspensi. Dengan 
demikian semakin tinggi kekeruhan dalam perairan, maka jumlah 
cahaya matahari yang dipantulkan juga semakin banyak yang 
berarti bahwa penetrasi cahaya yang masuk semakin rendah. 

Energi yang diperlukan agar ekosistem bahari di bumi dapat 
berfungsi hampir seluruhnya bergantung pada aktivitas fotosintesis 
tumbuhan bahari. Diantara tumbuhan bahari fitoplanktonlah yang 
mengikat bagian terbesar dari energi, walaupun fitoplankton hanya 
menghuni suatu lapisan air permukaan yang tipis dimana terdapat 
cukup cahaya matahari (Nybakken, 1998). Karena pada musim 
Barat (kajian musiman) kekeruhannya lebih tinggi dibandingkan 
dengan musim-musim lainnya, maka aktivitas fotosintesis akan 
lebih rendah, sehingga pada bulan dan musim ini produktivitas 
primernya juga akan rendah. Dengan demikian jelas terlihat 
bagaimana dampak masuknya sedimen Banjir Kanal Timur 
terhadap produktivitas primer perairan pantai Semarang.  
 
7.13. Penyebaran Limbah Domestik 

Limbah domestik yang masuk ke dalam perairan pantai 
Semarang dapat dalam bentuk teradsorpsi atau terabsorbsi di 
sedimen. Limbah domestik yang tersorbsi di sedimen sebagian 
besar akan bergerak dan menyebar bersamaan dengan pergerakan 
dan penyebaran sedimen dimana limbah tersebut tersorbsi. Dengan 
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demikian, melalui mempelajari transpor sedimen perairan pantai 
Semarang dapat sekaligus mempelajari pola pergerakan dan 
penyebaran pencemar yang berasal dari Banjir Kanal Timur dan 
masuk ke perairan pantai Semarang. 

Salah satu indikator dalam mempelajari limbah domestik 
yang berasal dari Banjir Kanal Timur dan masuk ke perairan pantai 
Semarang adalah koprostanol (Bachtiar, 2002). Dalam 
pergerakannya, koprostanol teradsorpsi di sedimen, dan faktor yang 
mempengaruhi konsetrasi koprostanol dalam transpornya sebagian 
besar dipengaruhi oleh faktor fisika serta tidak terjadi biodegradasi 
untuk konsentrasi lebih kecil dari 8,11 mg/l (Walker et al. 1982, 
Bachtiar,2002, dan Reeves, A.D and D. Patton,2003 ). Oleh karena 
itu melalui hasil pemodelan sedimen ini, maka kita dapat sekaligus 
mempelajari penyebaran limbah domestik yang masuk kedalam 
perairan dengan melalui kajian penyebaran koprostanol. 

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari mempelajari 
pemodelan penyebaran sedimen yang berasal dari Banjir Kanal 
Timur adalah dapat digunakan sebagai acuan menentukan titik 
sampling dalam melakukan kajian terhadap limbah yang masuk 
melalui Banjir Kanal Timur ke dalam perairan pantai Semarang 
baik yang tersorbsi maupun tidak tersorbsi dengan sedimen. 
Sehingga dengan demikian melalui bantuan pemodelan ini, dapat 
diharapkan penentuan titik sampling dalam suatu penelitian 
lingkungan keterwakilan daerah tingkat validasinya lebih tinggi. 

Khusus untuk model tiga dimensi sedimen tersuspensi, 
model ini dapat dikembangkan untuk melakukan pemodelan 
penyebaran limbah dalam perairan yang dalam pergerakannya 
tersuspensi, yakni dengan melakukan penyesuaian terhadap sifat-
sifat limbah yang akan dikaji. 

Berdasarkan hasil pemodelan transpor sedimen tersuspensi 
bulanan maupun musiman, dapat diduga bahwa limbah buangan 
yang dalam pergerakannya berada dalam keadaan tersuspensi dan 
masuk ke perairan pantai Semarang memiliki kecenderungan 
bergerak lebih dominan mengarah ke sebelah Barat - Barat Laut 
daerah penelitian. Dugaan ini didasarkan atas hasil simulasi model 
sedimen tersuspensi yang memperlihatkan kecenderungan dominan 
bergerak ke sebelah Barat - Barat Laut daerah model. 

 
 


