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Abstract: Salah satu proses yang terjadi di pantai dan sangat perlu diperhatikan adalah
transpor sedimen sejajar pantai (longshore sediment transport). Proses transpor sedimen
sejajar pantai dapat mengakibatkan perubahan garis pantai seperti erosi yang berdampak
pada mundurnya garis pantai(abrasi), atau menyebabkan pendangkalan yang berakibat
pada majunya garis pantai(akresi) yang akhirnya mengurangi fungsi pantai atau bangunan
pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya akresi atau erosi yang terjadi di
Pantai Akkarena. Metodologi yang digunakan adalah pengukuran hidro oseanografi sesaat
dan pengamatan foto satelit di Pantai Akkarena serta perbandingan dengan perhitungan
empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angkutan sedimen tegak lurus pantai
dominan ke arah Barat dan angkutan sedimen sejajar pantai dominan ke arah Selatan. Hal
ini mengakibatkan Pantai Akkarena mengalami erosi yang cukup signifikan, terutama di
daerah sekitar muara sungai tertutup.
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Pendahuluan
Pantai merupakan batas antara daratan dan lautan. Sebagai batas antara dua medium, pantai
secara alamiah sangat dinamis. Proses dinamis yang terjadi di pantai merupakan akibat dari kombinasi
dari berbagai gaya yang bekerja di pantai seperti: gelombang, arus oleh gelombang, gerakan sedimen,
angin dan lain lain.
Salah satu proses yang terjadi di pantai dan sangat perlu diperhatikan adalah transpor sedimen
sejajar pantai (longshore sediment transport). Proses transpor sedimen sejajar pantai (Longshore
sedimen transport) dapat mengakibatkan perubahan garis pantai seperti erosi yang berdampak pada
mundurnya garis pantai (abrasi), atau menyebabkan pendangkalan yang berakibat pada majunya garis
pantai (akresi) yang akhirnya mengurangi fungsi pantai atau bangunan pantai.
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Pantai Akkarena merupakan pantai yang terletak di daerah Timur Kota Makasssar dan berada di
bagian wilayah kota (BWK) pariwisata. Pantai ini dimanfaatkan oleh penduduk kota Makassar sebagai
tempat rekreasi. Lokasinya yang berada di daerah pariwisata membuat kondisi pantai ini sangat
dipengaruhi oleh kegiatan manusia di sekitar pantai. Hal yang paling mencolok adalah perubahan garis
Pantai Akkarena yang disebabkan oleh laju transpor sedimen sepanjang pantai, hal tersebut sangat
dipengaruhi oleh kondisi sekitar pantai. Pembangunan Trans Studio Makassar dan penutupan salah
satu muara Sungai Jeneberang diduga mengakibatkan terhambatnya transpor sedimen sepanjang
Pantai Akkarena.
Seiring dengan perkembangan piranti lunak (software) yang demikian pesat model matematika
seringkali menjadi pilihan sebagai alat untuk mempelajari perilaku yang terjadi oleh karena disamping
biayanya yang murah, model ini dapat mencakup dimensi ruang dan waktu yang panjang. Oleh karena
itu penulis menggunakan program SMS (Surface Modelling System) untuk memodelkan arus (RMA2)
dan gelombang (CGWAVE) di lokasi penelitian.
Kondisi Pantai Akkarena

Gambar 1. Lokasi penelitian.
Batimetri
Kondisi batimetri pantai akkarena disimulasikan dengan menggunakan program SMS bedasarkan
data yang di perolehdari Direktorat Jendral Perhubungan Laut kota Makassar. Dengan kedalaman
berkisar antara 0 - 14,44 m.
Gelombang
Model transformasi gelombang pada lokasi penelitian disesuaikan dengan bentuk pantai dan arah
angin yang dapat membangkitkan gelombang. Model transformasi gelombang diperoleh dari hasil
running program CGWAVE dengan output meliputi Model kedalaman laut, tinggi, periode, arah
penjalaran gelombang dan wave phase. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2. Batimetri di lokasi penelitian.

Gambar 3. Tinggi dan arah penjalaran gelombang.
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Gambar 4. Wave phase.
Gambar 4 menunjukkan fase gelombang dipermukaan. Deretan gelombang menjalar dari arah
Barat Laut bergerak berusaha sejajar garis pantai namun ketika menuju garis pantai arah penjalaran
gelombang mengalami pembelokan. Hal ini disebabkan perubahan kedalaman/kontur sehingga
menyebakan terjadinya refraksi. Kondisi kedalaman/kontur juga mempengaruhi panjang gelombang,
semakin mendekati pantai kedalaman laut menjadi berkurang dan panjang gelombang juga ikut
berkurang.
Arus
Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode pengukuran layang-layang arus untuk
menentukan arah arus yang dominan, maka diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 1. Arah dan kecepatan arus di lokasi peneltian.
Titik Time Direction
1:32
S
0:26
B
A
1:20
S
0:51
S
1:39
BD
1:32
U
2:32
U
C
0:39
BL
0:54
BL
1:09
BD

Titik Waktu Direction
2:10
BD
1:11
S
B
0:50
S
1:22
S
0:37
BD
1:34
B
1:16
S
D
1:27
S
0:58
S
1:28
S
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa arah arus di lokasi penelitian dominan menuju arah
Selatan, sedangkan rata-rata kecepatan arus di tiap titik. Dengan menggunakan rumus V = m/s,
dimana v = kecepatan; m = jarak/panjang tali layang-layang arus = 2m; dan s = waktu rata-rata tiap
titik. Sehingga didapatakan, Titik A v = 0,029 m/s, Titik B v = 0,027 m/s, Titik C v = 0,025 m/s, dan Titik
D v = 0,025 m/s. Data ini juga sesuai dengan hasil simulasi menggunakan RMA2.

Gambar 5. Kecepatan dan arah arus.
Hasil pengolahan data menggunakan RMA2 juga menunjukkan pergerakan arus di lokasi penelitian
berasal dari arah Utara kemudian merambat menuju ke arah Selatan dengan kecepatan arus
mencapai 0.054 m/s (Gambar IV.6). Arus yang terjadi sepanjang pantai (longshore current) yang
timbulkan oleh gelombang yang berasal dari arah Utara dan membentuk sudut terhadap garis pantai.
Kecepatan arus yang cukup besar membawa sedimen dari arah Utara menuju Selatan di lokasi
penelitian. Hal ini membuktikan littoral transport yang terjadi di lokasi penelitian adalah longshore
transport atau angkutan sedimen sepanjang garis pantai.
Sedimen
Data sedimen didapat dari hasil pengukuran menggunakan trap sediment yang ditanam sesuai
dengan arah mata angin selama 24 jam. Sedimen yang telah terperangkap kemudian dikeringkan lalu
ditimbang di Laboratorium Geomorfologi dan Manajemen Pantai Fakultas Kelautan & Perikanan
Universitas Hasanuddin. Hasil dari pengukuran disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 2. Berat kering sedimen setelah ditimbang.
Utara
Selatan
Barat
Timur

Berat Sedimen (gr)
207,64
344,63
278,35
162,48
14
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Setelah dikeringkan dan ditimbang, sedimen kemudian diayak untuk mengetahui distribusi partikel
sedimen dilokasi penelitian. Ayakan yang digunakan adalah 2mm, 1mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,125mm,
0,063mm, dan <0,063mm. Data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.
Tabel 3. Hasil analisa saringan.
Saringan Diameter
No.
4
10
16
40
60
120
200
Pan

(mm)
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063
>0.063
-

Berat
Berat
Tertahan Kumulatif
(gram)
(gram)
0
0
0,167
0,167
0,228
0,395
2,145
2,54
60,366
62,906
35,709
98,615
1,385
100
0
100

Persen (%)
Tertahan
0
0,17
0,23
2,15
60,37
35,71
1,39
100

Lolos
100
100
99,61
97,46
37,09
1,39
0
0

Dari hasil analisa saringan, didapatkan bahwa sedimen yang tertahan pada saringan no 60 adalah
60,37%. Berdasarkan tabel klasifikasi Wenthworth, jenis sedimen pada arah Timur adalah pasir sangat
halus dengan diameter 0,125mm dan bersifat non-kohesif. sehingga sangat mudah terangkut oleh
gelombang dan arus, hal ini memudahkan terjadinya littoral transport di lokasi penelitian.

Metodologi
Untuk menghitung transpor sedimen di lokasi penelitian, digunakan rumus empiris yang telah ada
dan perhitungan berdasarkan hasil pengukuran sesaat. Setelah itu, perbandingan foto satelit
digunakan untuk melihat perubahan garis pantai yang terjadi selama beberapa tahun.
Rumus Empiris
Tabel 4. Rumus transpor sedimen sepanjang pantai.
Sumber : Teknik Pantai, Triatmodjo, 2008
No
Nama
Rumus
1
Caldwell
Qs = 1,200 P10,8
2
Savage
Qs = 0,219 P1
3
Ijima, Sato, aono, Ishii
Qs =0,130 P10,54
4
Ichikawa,Achiai,T
Qs = 0,130 P10,8
omita, Murobuse
5
Ijima, Sato
Qs = 0,060 P1
6
Tanaka
Qs = 0,120 P1
7
Komar, Inman
Qs = 0,778 P1
8
Das
Qs = 0,325 P1
9
CERC
Qs = 0,401 P1
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ρ adalah berat jenis air (1,03 ton/m3), Hb adalah tinggi gelombang pecah (0,78 m), Cb adalah cepat
rambat gelombang pecah (3,13 m/s), g adalah kecepatan gravitasi 9,81 m/s2, αb adalah sudut datang
gelombang pecah (450).
Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan angkutan sedimen untuk masing-masing rumus
empiris dalam satuan volume. Untuk mendapatkan massa angkutan sedimen, digunakan perbandingan
massa jenis ρ = M/V. Dengan ρ sedimen adalah 1,4 gr/ cm3. Maka di dapatkan massa angkutan
sedimen adalah volume dikalikan dengan massa jenis sedimen.
Tabel 5. Hasil perhitungan jumlah angkutan sedimen per hari.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama
Caldwell
Savage
Ijima, Sato, aono, Ishii
Ichikawa,Achiai,Tomita,
Murobuse
Ijima, Sato
Tanaka
Komar, Inman
Das
CERC

Jumlah Angkutan
Sedimen (gr/hari)
5,277 x 106
7,124 x 106
41,478 x 103
0,566 x 106
1,952 x 106
3,903 x 106
25,311 x 106
10,573 x 106
13,046 x 106

Perhitungan diatas merupakan jumlah angkutan sedimen terbanyak menuju arah Selatan dan
mencakup seluruh daerah di lokasi penelitian, yaitu 50.625 m2. Jadi didapatkan jumlah angkutan
sedimen tiap luasan dalam 1 hari adalah:
Tabel 6. Hasil perhitungan angkutan sedimen tiap luasan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama
Caldwell
Savage
Ijima, Sato, aono, Ishii
Ichikawa,Achiai,Tomita,
Murobuse
Ijima, Sato
Tanaka
Komar, Inman
Das
CERC

Jumlah Angkutan
Sedimen (gr/m2)
103
141
0,82
0,279 x 103
38,5
77,1
500
209
258

Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah angkutan sedimen terbesar didapatkan sebesar 500
gr/m2/hari dan angkutan sedimen terkecil didapatkan sebesar 0,82 gr/m2/hari.
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Perhitungan Sesaat
Perhitungan pengukuran sesaat menggunakan data hasil penilitian langsung di lapangan arah
Selatan. Data sedimen merupakan sedimen suspensi yang terperangkap di sediment trap yaitu
(M=344,63gr). Untuk menghitung cakupan data sesaat dalam 1 sel dapat menggunakan persamaan:

Dimana y adalah Jarak antara garis pantai pada saat pasang tertinggi dan surut terendah (18,4 m), t
adalah Waktu (24 hours), Q adalah Transpor sedimen sepanjang pantai (344,63 gr), x adalah Jarak
searah panjang pantai, d adalah kedalaman gelombang pecah (-1m)

Jadi, data perhitungan sesaat mewakili panjang pantai 449,517 m, dibulatkan menjadi 450m atau
sepanjang Pantai Akkarena dan luas cakupan daerah penelitian yaitu panjang garis pantai dikalikan
dengan jarak titik pemasangan sediment trap ke garis pantai, 450m x 25m = 11.250 m2 . Sehingga
didapatkan jumlah angkutan sedimen tiap luasan adalah 0,031 gr/m2.
Besarnya perbedaan jumlah angkutan sedimen antara perhitungan empiris dan perhitungan sesaat
karena data-data perhitungan sesaat hanya mewakili kondisi pantai dalam 1 hari penelitian dan hanya
mencakup sebagian dari total keseluruhan luas lokasi penelitian. yaitu 11.250 m2 (Pantai Akkarena)
dari total 50.625 m2 luas keseluruhan lokasi penelitian.
Foto satelit dan perubahan garis pantai

a. 2006

b. 2007

c. 2009

d. 2010

Gambar 6. Perbandingan foto satelit di lokasi penelitian selama empat tahun.
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Pengukuran sesaat dan perhitungan empiris menunjukkan bahwa Pantai Akkarena mengalami
erosi. Selajutnya, dilakukan pengukuran menggunakan foto satelit yang bertujuan untuk mengetahui
besarnya erosi yang terjadi di Pantai Akkarena dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Foto satelit yang
digunakan bersumber dari Google Earth.com dan pengukuran menggunakan fasilitas ruler yang telah
tersedia.
Proses pengukuran dilakukan pada 5 titik yang telah ditentukan. Penentuan titik-titik tersebut
berdasarkan pengamatan foto satelit, mengalami perubahan (akresi/erosi) yang cukup signifikan. Dari
tahun 2006 hingga tahun 2010 garis pantai di tiap titik lokasi penelitian mundur sebesar: Titik A
17,22m, Titik B 64m, Titik C 36,49m, Titik D 97m, dan titik E 19,62m.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan foto udara, didapatkan hasil sebagai berikut:
1. Laju transpor sedimen terbesar pada saat pengukuran, menuju ke arah Selatan dengan jumlah
sedimen yang terangkut 344,63 gr/hr. Sedimen ini terangkut oleh arus sepanjang pantai dari arah
Utara menuju ke Selatan dengan kecepatan 0,5 m/s. Sedangkan angkutan sedimen tegak lurus
pantai dominan menuju ke arah Barat (keluar pantai) dengan jumlah 278,35 gr/hr. Hal ini
menunjukkan pantai mengalami erosi.
2. Hasil analisa data Google Earth menunjukkan terjadi abrasi di lokasi penelitian.
3. Besarnya perbedaan jumlah angkutan sedimen antara perhitungan empiris dan perhitungan sesaat
karena data-data perhitungan sesaat hanya mewakili kondisi pantai dalam 1 hari penelitian dan
hanya mencakup sebagian dari total keseluruhan luas lokasi penelitian.
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