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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Pantai dan Masalahnya 

Lingkungan perairan pantai dari sisi pemanfaatannya 
merupakan wilayah perairan yang sangat strategis, baik sebagai 
kawasan wisata bahari, perikanan dan pelabuhan. Selain itu, di 
kota-kota besar yang secara geografis berada di wilayah pantai, 
dekade terakhir ini telah menjadi perhatian, karena peningkatan 
pemanfaatan wilayah pantai telah berdampak negatif terhadap 
terganggunya keseimbangan lingkungan.  

Perhatian terhadap permasalahan lingkungan perairan pantai 
dan lautan, saat ini harus sudah menjadi prioritas penting bagi 
Indonesia. Apabila tidak dilakukan perbaikan pengelolaan wilayah 
pesisir, maka pencemaran perairan pantai  dapat diduga menjadi 
salah satu masalah lingkungan di Indonesia. Hal ini mengingat 
sekitar 60% dari penduduk Indonesia, yakni lebih kurang 185 juta 
orang bermukim di daerah pesisir dan kebanyakan dari mereka 
tergantung pada sumberdaya pesisir dan lautan (Kantor Menteri 
Negara Lingkungan Hidup 1997, dalam Bachtiar, 2002).  

Mengantisipasi perluasan pembangunan kota, beberapa kota 
yang berada di wilayah pesisir telah membuat perencanaan 
pemanfaatan ruangnya. Salah satu kota yang berada di wilayah 
pesisir, kota Semarang yang menjadi fokus bahasan dalam buku 
ini, telah membuat pola dasar tata guna lahan antara lain:  daerah 
industri, pemukiman, pelabuhan, waduk/bendungan, hutan lindung 
dan sarana jalan raya di sepanjang daerah pantai (Ongkosono et al., 
1983).  Akan tetapi beban dan pemanfaatan kawasan pantai 
Semarang akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat, hal ini 
seiring dengan peningkatan kegiatan pembangunan baik yang 
dilakukan di daratan maupun di sekitar pantai.  

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, 
belum memiliki instalasi pengolahan limbah domestik komunal 
yang dapat menampung limbah dari seluruh wilayah kota 
Semarang. Pembuangan limbah demestiknya sebagian besar 
langsung dilakukan ke perairan umum. Proses yang demikian 
tersebut tentunya dapat menimbulkan penurunan kualitas 
lingkungan perairan pantai Semarang. Selain itu, di negara-negara 



22 
 

yang baru berkembang masih sering ditemukan terjadinya 
pembuangan limbah cair ke sungai yang akhirnya bermuara di 
perairan pantai. Seperti yang diungkapkan oleh Coakley et al. 
(1992) bahwa air limpasan kota, limbah rumah tangga, dan industri  
merupakan sumber polutan utama di sistem perairan pantai 
perkotaan.   

Semarang yang berada di pesisir laut Jawa memiliki sebuah 
pelabuhan besar yang cukup sibuk yakni Pelabuhan Tanjungemas.  
Selain itu juga terdapat sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) yang juga memanfaatkan air dari perairan pantai Semarang 
sebagai air pendingin.  Aktivitas lainnya adalah pemukiman, 
pertambakan dan daerah tangkapan ikan bagi nelayan tradisional. 

Kegiatan-kegiatan yang diungkapkan di atas, memerlukan 
kualitas lingkungan perairan yang baik.  Misalnya untuk kegunaan 
air pendingin PLTU dibutuhkan air yang sedikit mungkin 
mengandung bahan suspensi.  Untuk daerah pertambakan dan 
penangkapan ikan dibutuhkan perairan yang tidak tercemar. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sangat erat kaitannya 
antara kegiatan-kegiatan manusia dengan kondisi pantai tersebut.  
Oleh karena itu dengan adanya perluasan pembangunan disuatu 
kawasan, maka perlu diperhatikan langkah-langkah antisipasi yang 
sesuai dengan perkembangan dan sifat-sifat fisik, kimia dan biologi 
pantai. 

Perairan Semarang kondisi lingkungan perairannya 
dipengaruhi oleh Laut Jawa.  Sebagaimana diketahui bahwa Laut 
Jawa dipengaruhi juga oleh dua musim yakni Musim Barat dan 
Musim Timur. Perbedaan musim ini sudah barang tentu 
memberikan pengaruh berbeda kepada perairan pantai Semarang.   

Selain musim, kualitas perairan pantai Semarang juga 
dipengaruhi oleh beberapa sungai dan kanal yang bermuara di 
perairan tersebut. Sungai ataupun kanal yang bermuara di perairan 
pantai Semarang dapat membawa limbah industri maupun limbah 
domestik. Pertemuan antara air sungai dan air laut membuat sifat 
perairan di daerah pertemuan tersebut berbeda  dengan daerah 
lainnya. Sehingga penggabungan pengaruh dari laut dan darat ini 
juga membuat kondisi perairan pantai Semarang menjadi lebih 
semakin kompleks.    

Mekanisme atau sifat lingkungan perairan pantai dapat dibagi 
atas tiga bagian utama, yakni biologi, fisika dan kimia. Satu dengan 
lainnya dapat saja saling terkait, sehingga perubahan terhadap 
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kondisi yang satu akan dapat mempengaruhi kondisi atau sifat 
lainnya. Perubahan terhadap sifat perairan pantai seperti yang 
diungkapkan di atas dapat terjadi baik secara alami maupun 
diakibatkan oleh perbuatan manusia. 

Transpor sedimen yang terjadi di perairan pantai Semarang 
merupakan bagian dari sifat fisika yang dapat dipengaruhi oleh 
pasang surut (pasut), gelombang, sungai, salinitas, kedalaman 
perairan, batimetri, asal sedimen, bangunan pantai dan perubahan 
pantai itu sendiri. Selain itu keberadaan transpor sedimen sering 
menimbulkan masalah pada beberapa bangunan air, misalnya 
pendangkalan di pelabuhan, waduk, tambak, penurunan kualitas air 
dan sebagainya (Triadmodjo,1987).  Oleh karena itu dalam rangka 
pengelolaan dan monitoring lingkungan perairan pantai salah satu 
indikator fisis yang juga harus menjadi perhatian adalah proses 
transpor sedimen selain faktor-faktor lainnya (Falconer dan Lin, 
1997). 

Pentingnya mengetahui proses transpor sedimen yang terjadi 
di pantai karena berkaitan dengan beberapa indikator lingkungan 
lainnya yang dalam pergerakannya bersamaan atau terbawa dengan 
pergerakan sedimen, salah satunya adalah koprostanol. Dimana 
koprostanol dapat digunakan sebagai indikator telah terjadinya 
pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah domestik. 
Koprostanol sebagai salah satu perunut alamiah limbah domestik 
dalam pergerakannya teradsorpsi dengan sedimen. Oleh sebab itu 
melalui pengembangan model transpor sedimen dapat sekaligus 
mempelajari pergerakan koprostanol.   
 
1.2. Solusi Umum Permasalahan Pantai 

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, perairan 
pantai merupakan perairan yang kompleks, karena di lingkungan 
ini terjadi pertemuan antara daratan dan lautan. Kompleksitas 
lingkungan perairan pantai disebabkan ke arah laut dipengaruhi 
oleh proses fisik laut dan sosial ekonomi bahari, misalnya pasut 
dan gelombang laut serta aktivitas penangkapan ikan.  Sedangan 
bagian ke arah darat dipengaruhi oleh proses alami dan kegiatan 
manusia di darat, misalnya limbah domestik yang dibuang ke 
sungai yang selalu bermuara di pantai. Kejadian-kejadian demikian 
itu akan dapat berpengaruh cukup besar kepada perairan pantai 
baik secara fisika, kimia maupun biologi.  
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Lebih jauh lagi, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
manusia di sepanjang dan sekitar lingkungan pantai juga akan 
berpengaruh terhadap lingkungan pantai itu sendiri. Diantara 
aktivitas manusia yang sangat berpengaruh terhadap perairan 
pantai, adalah pembangunan pelabuhan, pertambangan, industri, 
wisata pantai, dan pertambakan/perikanan.  

Di beberapa pantai, peningkatan aktifitas manusia dan 
kegiatan pembangunan fisik pada skala tertentu ternyata telah 
banyak mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan alam di 
sekitar pantai. Gangguan tersebut ditandai dengan terjadinya 
peningkatan proses erosi, perubahan garis pantai yang begitu cepat, 
kenaikan tingkat kekeruhan perairan dan masuknya bahan 
pencemar (polutan) ke perairan pantai. Salah satu sumber polutan 
dari aktifitas manusia di daratan yang menyebabkan terjadinya 
pencemaran yang mengancam kapasitas berkelanjutan dari 
ekosistem pesisir dan laut adalah limbah rumah tangga atau limbah 
domestik (Bachtiar, 2002). 

Pantai tersusun dari pasir, lempung serta material-material 
lainnya, memiliki dinamika gerak air yang sangat dipengaruhi oleh 
debit sungai, pasang surut laut, arus laut, gelombang laut, angin 
serta sifat dinamika dan fisik laut lainnya. Sehingga secara alami 
kondisi lingkungan perairan pantai sangat dipengaruhi oleh 
dinamika hidrodinamika pantai. 

Sedimen juga merupakan salah satu parameter fisik dari 
pantai, materialnya dapat berupa partikel-partikel yang bergerak 
akibat aliran air.  Selain arus dan konsentrasi material sedimen, 
mekanisme transpor  sedimen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain, diantaranya ukuran butir sedimen dan salinitas air laut. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa jika suatu kegiatan 
manusia di sekitar pantai kurang dilandasi dengan pengetahuan 
yang baik tentang dinamika perairan pantai, misalnya pengetahuan 
tentang interaksi antara gelombang, arus, transpor sedimen serta 
sifat-sifat perairan lainnya, maka hal ini akan berdampak negatif 
terhadap hasil pembangunan dan kelestarian lingkungan pantai 
serta pengelolaan daerah perairan. 

Kompleksitas yang ada pada perairan pantai, maka telah 
menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 
perairan tersebut. Pemahaman yang baik tersebut, dapat 
meningkatkan perbaikan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. 
Pemahaman yang dibutuhkan dalam pengelolaan wilayah pesisir 
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salah satunya adalah proses transpor sedimen dan kaitannya dengan 
penyebaran koprostanol. 

Pola penyebaran sedimen dapat membantu mempelajari 
sejauh mana penyebaran limbah domestik yang berasosiasi dengan 
sedimen  masuk ke dalam suatu perairan, melalui pengkajian 
terhadap penyebaran koprostanol yang terbawa dengan sedimen 
halus. 

Masuknya sedimen ke perairan pantai dapat mempengaruhi 
perubahan kedalaman perairan, perubahan garis pantai dan tingkat 
kekeruhan perairan. Guna mempelajari sejauh mana penyebaran 
limbah domestik di suatu perairan, telah banyak alternatif indikator 
pencemaran limbah domestik diteliti oleh peneliti lingkungan, salah 
satunya adalah koprostanol (5-cholestan-3-ol). Beberapa negara 
yang berada di lintang tinggi, penggunaan koprostanol sebagai 
indikator pencemaran limbah domestik telah resmi digunakan. 
Perairan Indonesia, khusus perairan pantai Semarang, penggunaan 
koprostanol sebagai perunut alamiah limbah domestik baik untuk 
digunakan. Keberhasilan penggunaan koprostanol sebagai perunut 
alamiah yang baik telah dibuktikan oleh Bachtiar (2002). Lebih 
lanjut dinyatakan oleh Bachtiar (2002),  bahwa koprostanol dalam 
pergerakannya tersorbsi sedimen halus.  

Mempelajari transpor sedimen di perairan pantai secara 
langsung sangat sulit, hal ini disebabkan adanya kompleksnya 
dinamika perairan dan sedimen. Jika dilakukan dengan metode 
langsung penelitian di lapangan, akan dibutuhkan waktu yang 
relatif lama dan biaya yang besar.  Saat ini model numerik 
merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
mempelajari proses transpor sedimen di perairan.  

Model numerik dapat melakukan suatu simulasi komputer 
dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang berpengaruh 
terhadap transpor  sedimen. Setelah melalui pengujian dan 
verifikasi dengan data lapangan, maka model numerik dapat 
menjadi salah satu metoda yang lebih baik dan efisien untuk 
memprediksi dinamika transpor sedimen di lingkungan perairan 
pantai dan pada akhirnya dapat memprediksi pola dan penyebaran 
limbah domestik memasuki perairan. 

Pengertian secara fisik dan model numerik transpor sedimen 
di perairan pantai sudah menjadi hal yang sangat penting dan 
mendesak. Hal ini guna mengimbangi pesatnya perkembangan 
industri, pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan wilayah pantai. 
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Pemahaman terhadap transpor sedimen tidak hanya penting untuk 
menghitung transpor sedimen itu saja, akan tetapi juga signifikan 
dengan efek industri dan aktifitas manusia lainnya serta  proses 
alam terhadap kualitas perairan pantai. 

Seiring dengan kemajuan teknologi komputer, telah 
berkembang model transpor sedimen dalam bidang horizontal dan 
vertikal dua dimensi. Komputasi pada skala horizontal, pendekatan 
yang sering dimanfaatkan adalah model aliran rata-rata kedalaman 
(depth - averaged flow model) dengan formula kesetimbangan 
transpor sedimen. Selanjutnya, saat sekarang juga telah 
dikembangkan model numerik transpor sedimen tiga dimensi. 
Metoda numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan 
transpor sedimen adalah finite difference method dan finite element.   

Pembahasan dalam buku ini mengasumsikan bahwa Banjir 
Kanal Timur (BKT) Semarang merupakan satu-satunya sumber 
koprostanol yang masuk ke perairan pantai Semarang, dan faktor 
biodegrasi untuk dalam pergerakan koprostanol dapat diabaikan, 
karena konsentrasinya sangat kecil. Hal ini dikarenakan menurut 
Bachtiar (2002) bahwa tidak terjadi biodegradasi selama 
transpornya untuk koprostanol yang konsentrasinya lebih kecil dari 
8,11 mg/l. Selain itu Reeves dan Patton (2004) juga menyatakan 
bahwa pengurangan konsentrasi koprostanol lebih besar disebabkan 
oleh adanya transpor fisika. Lefkovitz et al. (2000) juga 
menyatakan bahwa konsentrasi koprostanol biasanya tidak 
dipengaruhi oleh khlorinisasi dan aerasi, dan juga persisten dalam 
sedimen.  Sehingga dengan menggunakan pendekatan pemodelan 
transpor sedimen halus, maka sekaligus diharapkan dapat 
mempelajari pergerakan koprostanol. 

  
1.3. Solusi Khusus  Permasalahan Pantai 

Buku ini akan membahas solusi pantai berdasarkan dinamika 
transpor sedimen. Uraian pembahasan dibatasi pada pengembangan 
model transpor sedimen kohesif dan perhitungan penyebaran 
koprostanol berdasarkan model transpor sedimen. Kecepatan arus 
yang digunakan dalam model transpor sedimen adalah arus yang 
dibangkitkan oleh pasang surut (pasut) dan angin. Arus diperoleh 
dari model hidrodinamika  "Princeton Ocean Model" (POM). 
Model transpor sedimen dikopelkan (disatukan) pada model 
hidrodinamika. Solusi yang ditawarkan didasarkan pada langkah-
langkah berikut: Pertama, karakteristik sedimen perairan Pantai 
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(depth - averaged flow model) dengan formula kesetimbangan 
transpor sedimen. Selanjutnya, saat sekarang juga telah 
dikembangkan model numerik transpor sedimen tiga dimensi. 
Metoda numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan 
transpor sedimen adalah finite difference method dan finite element.   

Pembahasan dalam buku ini mengasumsikan bahwa Banjir 
Kanal Timur (BKT) Semarang merupakan satu-satunya sumber 
koprostanol yang masuk ke perairan pantai Semarang, dan faktor 
biodegrasi untuk dalam pergerakan koprostanol dapat diabaikan, 
karena konsentrasinya sangat kecil. Hal ini dikarenakan menurut 
Bachtiar (2002) bahwa tidak terjadi biodegradasi selama 
transpornya untuk koprostanol yang konsentrasinya lebih kecil dari 
8,11 mg/l. Selain itu Reeves dan Patton (2004) juga menyatakan 
bahwa pengurangan konsentrasi koprostanol lebih besar disebabkan 
oleh adanya transpor fisika. Lefkovitz et al. (2000) juga 
menyatakan bahwa konsentrasi koprostanol biasanya tidak 
dipengaruhi oleh khlorinisasi dan aerasi, dan juga persisten dalam 
sedimen.  Sehingga dengan menggunakan pendekatan pemodelan 
transpor sedimen halus, maka sekaligus diharapkan dapat 
mempelajari pergerakan koprostanol. 

  
1.3. Solusi Khusus  Permasalahan Pantai 

Buku ini akan membahas solusi pantai berdasarkan dinamika 
transpor sedimen. Uraian pembahasan dibatasi pada pengembangan 
model transpor sedimen kohesif dan perhitungan penyebaran 
koprostanol berdasarkan model transpor sedimen. Kecepatan arus 
yang digunakan dalam model transpor sedimen adalah arus yang 
dibangkitkan oleh pasang surut (pasut) dan angin. Arus diperoleh 
dari model hidrodinamika  "Princeton Ocean Model" (POM). 
Model transpor sedimen dikopelkan (disatukan) pada model 
hidrodinamika. Solusi yang ditawarkan didasarkan pada langkah-
langkah berikut: Pertama, karakteristik sedimen perairan Pantai 
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Semarang.  Kedua membuat dan mengembangkan model transpor 
sedimen tiga dimensi. Ketiga mempelajari pola sirkulasi arus dan 
transpor sedimen dengan menggunakan model tiga dimensi. 

Solusi yang diuraikan dalam buku ini dengan berdasarkan 
asumsi berikut: Arus residu yang dibangkitkan oleh angin dominan 
dan pengaruhnya dalam mempelajari pergerakan sedimen periode 
waktu panjang, arus yang dibangkitkan gelombang diabaikan. 
Sedimen yang berasal dari BKT Semarang merupakan satu-satunya 
sumber sedimen yang masuk perairan Semarang. Sedimen dalam 
pergerakannya dalam keadaan tersuspensi dan bed load. Asumsi 
terakhir adalah model hidrodinamika POM dapat diterapkan di 
perairan. 

Lingkungan perairan pantai memiliki proses dinamika alam 
yang kompleks, karena disana terjadi pergerakan udara, 
gelombang, arus, pasut, transpor sedimen, perubahan batimetri, 
adanya masukan dari darat dan interaksi satu sama lain. Selain itu 
juga banyak kegiatan yang dilakukan oleh manusia di sekitar 
perairan, diantaranya kegiatan: pelabuhan, perikanan, industri 
pemukiman dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan pengetahauan 
yang baik tentang fenomena alam dan aktifitas yang ada di sana, 
sehingga kegiatan dan fenomena alam tidak saling tergangu. 

Guna mempelajari kegiatan dan fenomena alam perairan 
pantai dan sekitarnya, sangat penting untuk menyusun rumusan 
tentang fenomena alam di perairan pantai dan sekitarnya dengan 
menggunakan metoda yang tepat, cepat dan ekonomis. Untuk itulah 
maka model numerik yang efisien sangat penting untuk dipelajari. 
Hasil pemodelan dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik 
sedimen perairan pantai dan menghasilkan suatu metoda yang 
dapat digunakan secara praktis untuk mempelajari sirkulasi arus 
dan transpor sedimen perairan pantai.  

Model juga dapat digunakan untuk mengetahui  pola 
penyebaran koprostanol sebagai perunut pola penyebaran limbah 
domestik seperti yang dinyatakan oleh Bachtiar (2002), serta 
mempelajari pengaruh sedimen yang berasal dari sungai atau 
daratan terhadap peningkatan kekeruhan perairan. 
 
1.4. Langkah Pembangunan Model Transpor Sedimen 

Pembangunan model transpor sedimen secara garis besar 
berdasarkan tahapan yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua 
tahapan, yakni pertama penelitian lapangan dan komputasi. 
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Tahapan penelitian lapangan yang dilanjutkan pekerjaan analisis 
laboratorium ditujukan untuk menentukan parameter lingkungan 
yang akan digunakan untuk masukan dan verifikasi model. 
Tahapan komputasi adalah merupakan kegiatan penentuan rumus 
matematis yang akan digunakan sebagai persamaan dasar dari 
model. 

Mempelajari pola gerak dan proses transpor sedimen, 
dinamika perubahan dasar perairan pantai dan pola penyebaran 
koprostanol, dalam buku ini dijelaskan berdasarkan pendekatan 
deskriptif, dimana penjelasan dilakukan berdasarkan hasil 
penelitian lapangan, percobaan di laboratorium dan hasil simulasi 
model numerik transpor sedimen dan koprostanol.  
 
1.4.1. Penelitian Lapangan 

Pembangunan model matematik transpor sedimen 
membutuhkan beberapa pekerjaan tambahan selain menyelesaikan 
persamaan matematik itu sendiri. Pekerjaan tersebut adalah 
penelitian lapangan dan pekerjaan laboratorium. Pekerjaan 
penelitian lapangan ditujukan untuk memperoleh data-data yang 
selanjutnya akan digunakan sebagai masukan dan verifikasi model 
yang dibangun.    

Data-data hasil pekerjaan penelitian lapangan yang 
dibutuhkan dalam simulasi dan verifikasi model diantaranya adalah 
: data pasang surut, kecepatan arus, batimetri, sedimen, dan debit 
sungai (jika ada) yang bermuara ke domain model.  

Penetapan domain model dalam pembangunan model 
transpor sedimen sangat dibutuhkan. Domain model yang memberi 
batas ruang lingkup wilayah penelitian. Model transpor sedimen 
yang merupakan fokus pembahasan dalam buku ini adalah 
penerapan pada perairan Pantai Semarang. Domain model berada 
antara 6o53’40”–6o56’30”LS dan 110o25’00”–110o28’00”BT.  

Selain domain model, juga dibutuhkan informasi tentang 
waktu dan lokasi titik samping. Penelitian lapangan yang dijelaskan 
dalam buku ini, dilaksanakan pada dua periode musim, yakni 19 
Juli-3 Agustus 1997 dan 24 Februari–11 Maret 1998. Stasiun 
pengamatan pasut dan arus untuk verifikasi model berada pada 
posisi 6o55'40,7"LS dan 110o26'55,0"BT (dinyatakan sebagai 
stasiun C1) dan 6o56'15,1"LS dan 110o26'40,0"BT (dinyatakan 
sebagai stasiun C2). 
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Gambar 1.1. Pola pikir pembangunan model transpor sedimen. 
 
1.4.2. Pekerjaan Laboratorium 

Pekerjaan laboratorium juga merupakan salah satu tahapan 
yang perlu dilakukan dalam tahapan pemodelan transpor sedimen. 
Diperlukannya pekerjaan laboratorium ini bertujuan untuk 
menentukan karakteristik sedimen. Sebagaimana diketahui, bahwa 
karakteristik sedimen pada satu lokasi dengan lokasi lainnya 
memiliki persamaan dan perbedaan. Beberapa karakteristik 
sedimen yang dibutuhkan dalam memodelkan transpor sedimen 
adalah ukuran butir, kecepatan jatuh dan koefisien gesekan kritis 
sedimen.  

Penentuan ukuran butir sedimen dapat diperoleh berdasarkan 
rerata ukuran butir sedimen dan skala Wentworth. Penentuan 
kecepatan jatuh sedimen dapat menggunakan Tabung Owen.  
Prinsip kerja dari instrumen ini didasarkan kepada sedimentasi dari 
partikel sedimen pada suspensi seragam (dispersed system).  
Diketahui juga bahwa metoda Tabung Owen dapat digunakan 
untuk menganalisa distribusi kecepatan jatuh sedimen tersuspensi 
dalam skala laboratorium, maupun lapangan. Selain itu, tabung 
owen dapat digunakan untuk analisis sampel yang belum terganggu 
(undisturbed suspension sample) dengan pengambilan sampel dan 
pengukuran langsung di lapangan. 
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Untuk mengukur tegangan kritis erosi sedimen dapat 
digunakan Annuler Flume, yaitu sebuah saluran buatan berbentuk 
lingkaran yang dapat diputar oleh motor listrik.  

 
1.4.3. Pengembangan Model Numerik 

Transpor sedimen dapat dibangun berdasarkan persamaan 
dua persamaan utama, yakni persamaan hidrodinamika dan 
persamaan transpor sedimen. Kerena kedua persamaan tersebut 
dalam bentuk persamaan matematik diferensial, maka sebelum 
disusun kedalam program komputer, terlebih dahulu harus 
diselesaikan. Penyelesaiaannya dapat dalam bentuk analitik 
maupun numerik. Persamaan analitik atau numerik tersebut, 
selanjutnya disusun kedalam program komputer. Dalam buku ini, 
penyelesaian numerik yang digunakan membangun program 
komputer  dengan bahasa Fortran.   

Model numerik yang dijelaskan dalam buku ini, adalah model  
POM  yang  telah   dikembangkan   oleh  G.I. Mellor (1996) untuk 
simulasi hidrodinamika. Sedangkan transpor sedimen 
dikembangkan berdasarkan persamaan transpor sedimen. 
Perubahan dasar perairan pantai akan digunakan pendekatan van 
Rijn (1987).  

Simulasi model transpor sedimen, dapat digunakan untuk 
menjelaskan pola penyebaran sedimen tersuspensi yang berasal 
dari suatu sumber dan perubahan kedalaman perairan. Selain itu, 
hasil simulasi model transpor sedimen juga digunakan untuk 
mempelajari penyebaran limbah domestik di perairan. Buku ini 
dalam menjelaskan limbah domestik menggunakan indikator 
koprostanol 

Suatu kegiatan mempelajari transpor sedimen dengan 
menggunakan pemodelan numerik, jika diurai lebih rinci, maka ada 
beberapa tahapan yang harus dilakukan: Penelitian lapangan; 
percobaan laboratorium; perumusan model  matematik transpor  
sedimen;  perumusan solusi numerik; pembuatan program 
(program Fortran, C+ dll) berdasarkan solusi numerik; analisis 
transpor sedimen dari model yang dikembangkan dan diterapkan. 

Secara umum tahapan pemodelan transpor sedimen disajikan 
dalam Gambar 1.2. Dimana tahapan kegiatan dimulai dari survei 
lapangan yang bertujuan mengambil data-data primer dan sekunder 
serta sampel air dan sedimen atau parameter lain yang dibutuhkan. 
Setelah itu dilanjutkan dengan percobaan laboratorium untuk 
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mengukur kecepatan jatuh dan tegangan geser kritis erosi sedimen. 
Selanjutnya diteruskan dengan pengembangan model 
hidrodinamika dan sedimen serta mengaplikasikan untuk daerah 
perairan. Hasil dari simulasi model digunakan untuk mempelajari 
transpor sedimen, perubahan batimetri dan mempelajari 
penyebaran koprostanol yang berasal dari suatu sumber. Secara 
lengkap tahapan serta hasil yang diperoleh disajikan dalam Gambar 
1.3. 

Pengembangan model hidrodinamika dan transpor sedimen 
dari waktu ke waktu terus dikembangkan oleh para ahli. Namun 
demikian model tersebut dalam penerapannya pada suatu lokasi 
perlu penyesuaian-penyesuaian. Biasanya dalam menerapkan 
model yang sudah dikembangkan dibutuhkan perlakuan khusus 
yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dimana model akan 
diterapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2. Tahapan pembangunan model transpor sedimen 
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Gambar 1.3. Diagram alir garis besar pemrograman 
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Gambar 1.3. Diagram alir garis besar pemrograman 
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Diagram 1.4. Diagram alir garis besar pemrograman (lanjutan) 
 
1.4.4. Penyelesaian Persamaan Diferensial 

Teknik penyelesaian persamaan diferensial menjadi 
persamaan numerik ada beberapa pendekatan, diantaranya: 
penyelesaian sekaligus satu persamaan lengkap transpor atau 
penyelesaian dilakukan pemisahan menyeluruh dari masing-masing 
suku dari persamaan transpor tersebut. Dalam buku ini dijelaskan 
teknik penyelesaian persamaan transpor dengan teknik pemisahan 
(splitting technique) persamaan transpor dipisahkan atas dua bagian 
yakni : bagian pertama, suku adveksi dan difusi horizontal dan 
bagian kedua suku difusi vertikal saja. Setelah dilakukan 
pemisahan suku persamaan transpor, maka pengepingan dilakukan 
dengan pendekatan semi implisit.  
 
 


