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ABSTRAK
Keberadaan akan air bersih untuk menunjang aktivitas di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus, Sumatra Barat sangat
diperlukan, karena jumlah kebutuhan air bersih di PPS Bungus pada tahun 2006 berada di bawah jumlah kebutuhan sebenarnya. Penelitian
geofisika dengan metode geolistrik telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan akuifer di kawasan PPS Bungus Sumatra Barat.
Data tahanan jenis di kawasan PPS Bungus ditampilkan dalam bentuk dua profil lintasan penampang tahanan jenis dan digunakan untuk
mengidentifikasi keberadaan akuifer di daerah penelitian. Keberadaan akuifer terdapat pada dua tempat, pertama pada kedalaman 10 40 meter sebagai akuifer dangkal dan pada kedalaman 100 – 120 meter dari pemukaan tanah (akuifer dalam), dengan adanya indikasi
keberadaan akuifer maka diharapkan akan mengatasi masalah defisit air bersih di kawasan PPS Bungus.

Kata kunci: Akuifer, Metode Geolistrik, PPS Bungus Sumatra Barat
ABSTRACT
Fresh water availability to support the activities in the the Port of Ocean Fisheries (PPS) Bungus, West Sumatra is necessary,
because of the results showed the number of actual needs for fresh water in PPS Bungus in 2006 were under the required amount of
theoretical. Geophysical research with geoelectric method was conducted to identify the presence of aquifers in the region of PPS Bungus
West Sumatra. Resistivity data in the PPS Bungus are displayed in the form two cross-sectional resistivity profile line and used to identify
the presence of aquifers in the study area. Existence the aquifer contained in two places, first at a depth of 10-40 meters as the shallow
aquifer and at a depth of 100-120 meters of subsurface (deep aquifer), with indications of the presence of aquifers is expected to help solving
problem of the deficit fresh water in the region PPS Bungus.

Keywords: Aquifer, Geoelectric Methods, PPS Bungus West Sumatra

PENDAHULUAN
Pelabuhan perikanan adalah tempat yang secara
khusus menampung masyarakat perikanan baik dari
aspek produksi, pengolahan maupun aspek
pemasarannya (Murdiyanto, 2003). Pelabuhan
Perikanan Samudra (PPS) Bungus Sumatra Barat
merupakan pelabuhan tipe A berdasarkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/
MEN/2012. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk
melayani kapal yang sekurang-kurangnya berukuran
60 Gross Tonnage (GT), melayani kapal perikanan
yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah
laut teritorial zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEEI),
dan perairan internasional. Jumlah ikan yang
didaratkan rata-rata 60 ton/hari dan memiliki lahan

sekurang-kurangnya seluas 30 ha (Anonim, 2012).
Melalui fungsinya sebagai pelabuhan perikanan
diharapkan dapat membangkitkan dan mendorong
pertumbuhan sektor lainnya secara terintegritas
(multiplier effect) di kawasan barat Sumatera. Hal ini
sesuai dengan visi PPS Bungus menjadi pusat
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perikanan
Indonesia bagian barat (Ikhsan et al., 2015).
Seiring dengan perkembangan PPS Bungus
sendiri perlu menuntut pihak pengelola pelabuhan
untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas
yang menunjang aktivitas kepelabuhanan. Salah satu
fasilitas yang perlu mendapat perhatian tersebut
adalah air bersih, karena jumlah kebutuhan air bersih
di PPS Bungus pada 2006 berada di bawah jumlah
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kebutuhan sebenarnya (Kurniawan, 2009). Air bersih
memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran
akitivitas di pelabuhan perikanan sebagaimana
diungkapkan oleh Lubis (2006) air bersih merupakan
salah satu jenis fasilitas yang mutlak ada di pelabuhan
perikanan.
Ketersediaan air bersih di PPS Bungus selama
ini bersumber dari pasokan PDAM kota Padang,
namun karena kurangnya pasokan air bersih maka
PPS Bungus membutuhkan tambahan pasokan air
bersih lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk
menambah pasokan air bersih adalah dengan mencari
sumber airtanah di sekitar PPS Bungus. Akuifer adalah
suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi satuan
geologi yang tidak kedap air (permeable) baik yang
terkonsolidasi (misalnya lempung) maupun yang tidak
terkonsolidasi (pasir) dengan kondisi jenuh air dan
mempunyai suatu besaran konduktivitas hidraulik (K)
sehingga dapat membawa air (atau air dapat diambil)
dalam jumlah (kuantitas) yang ekonomis (Kodoatie,
1996). Sedangkan menurut Kruseman & de Rieder
(1994), berdasarkan sifat fisik dan kedudukannya
dalam kerak bumi, akuifer dapat dibedakan menjadi
tiga jenis, yaitu: (1) Akuifer bebas, yaitu akuifer tak
tertekan (unconfined aquifer) dan merupakan airtanah
dangkal (umumnya <20 m), umum dijumpai pada
daerah endapan aluvial. Airtanah dangkal adalah
airtanah yang paling umum dipergunakan sebagai
sumber air bersih oleh penduduk di sekitarnya, (2)
Akuifer setengah tertekan, disebut juga akuifer bocor
(leaky aquifer), merupakan akifer yang ditutupi oleh
lapisan lapisan setengah kedap (aquitard) di bagian

Gambar 1.
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Lokasi Kegiatan.

atasnya, dapat dijumpai pada daerah volkanik (daerah
batuan tuf), (3) Akuifer tertekan (confined aquifer),
yaitu akuifer yang terletak di antara lapisan kedap air
(aquiclude), umumnya merupakan airtanah dalam
(umumnya > 40 m) dan terletak di bawah akuifer bebas.
Airtanah dalam adalah airtanah yang kualitas dan
kuantitasnya lebih baik daripada airtanah dangkal.
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mencari sumber akuifer airtanah di sekitar
PPS Bungus Sumatra Barat seperti terlihat pada
Gambar 1 dengan menggunakan metoda geolistrik.
Teknik geolistrik merupakan metode geofisika
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi
keberadaan akuifer airtanah di bawah permukaan
tanah (Naryanto, 2008). Nilai tahanan jenis batuan
bergantung pada formasi batuan, temperature,
komposisi mineral penyusun, porositas dan bentuk
pori, saturasi fluida, dan konduktifitas elektrik fluida
formasi. Peningkatan konsentrasi ion pada fluida akan
meningkatkan konduktifitas fluida dan menurunkan
nilai tahanan jenisnya yang akan mempengaruhi
batuan secara keseluruhan. Satuan tahanan jenis
yang digunakan adalah Ohm meter (Hasanudin &
Pryambodo, 2009). Beberapa penelitian terdahulu
membuktikan bahwa pengaruh kandungan air akan
menurunkan nilai tahanan jenis suatu batuan, besar
kecilnya penurunan nilai tahanan jenis tergantung
pada kandungan air yang ada di dalam pori-pori batuan
(porositas batuan) (Santoso, 2002).

J. Segara Vol.12 No.3 Desember 2016: 121-127
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan melalui kajian pustaka dan
pengukuran geolistrik. Secara geologis teluk Bungus
membentuk perbukitan batuan volkanik Oligo-Miosen
seperti terlihat pada Gambar 2 yang terdiri dari batuan
gunungapi dengan sejumlah kecil batuan sedimen.
Batuan gunungapi terdiri dari lava, breksi, dan tuf,
kebanyakan bersusunan andesitan. Umur formasi ini
dinyatakan sebagai Oligo-Miosen tebalnya mencapai
700 meter, di lembar Painan dinamakan Formasi
Painan (Rosidi et al., 1976) .
Survei dilakukan dengan menggunakan alat
survei GPS (Global Positioning System) Garmin tipe
60 CSx untuk menentukan posisi stasiun dan
resistivitymeter Naniura NRD 22 S (Gambar 3) untuk
mengukur nilai beda potensial sesuai dengan
konfigurasi elektrode yang digunakan. Peralatan lain
yang digunakan dalam pengukuran mencakup
elektroda potensial, elektrode arus, accumulator, dan
kabel, dan perlengkapan pendukung seperti meteran,
kalkulator, multi tester, dan handy talky (HT).

Total stasiun geolistrik yang diukur pada penelitian
ini berjumlah 11 titik yang tersebar pada dua lintasan
dengan jarak sekitar 50 m antar titik stasiun dan kurang
lebih sekitar 100 meter antar lintasan seperti terlihat
pada Gambar 4. Akuisisi data dilakukan dengan
menggunakan konfigurasi Schlumberger (A-M-N-B)
(Reynolds, 1997) seperti ditunjukkan dalam Gambar 5.
Untuk setiap profil VES, jarak antara elektroda
potensial (MN) dinaikkan secara bertahap dari 1 m
hingga 40 m dan jarak setengah elektroda arus (AB/2)
dinaikkan secara bertahap mulai dari 2 m hingga 140
m dan prosesing data menggunakan software IP2Win
(Kurniawan, 2009) .
Pada konfigurasi Schlumberger, jarak elektroda
potensial jarang diubah-ubah meskipun jarak elektroda
arus selalu diubah-ubah dan jarak antar elektroda arus
harus jauh lebih besar dibanding jarak antar elektroda
potensial selama melakukan perubahan jarak spasi
elektroda. Data yang diperoleh dari pengukuran di
lapangan adalah besar arus (I) dan beda potensial (V).
Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan

Gambar 2.

Peta Geologi Daerah Penelitian (Rosidi et al., 1976).

Gambar 3.

Resistivity meter Naniura NRD 22 S (Marpaung, 2000).
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Gambar 4.

Distribusi Titik Stasiun Pengukuran Geolistrik.

Gambar 5.

Konfigurasi Elektrode Schlumberger (Reynolds, 1997).

harga tahanan jenis semu ρa yaitu hasil kali faktor
geometri K dengan perbandingan potensial dan arus
dengan perumusan (Telford et al., 1990)
.......................................................1)
..................................2)
		
dimana;
ρa
= Tahanan Jenis Semu
I
= Besar Arus
∆V
= Beda Potensial
K
= Faktor Geometri
AB
= Jarak Elektroda Arus
MN
= Jarak Elektroda Potensial
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bungus
secara geografis berada di Teluk Bungus yang memiliki
morfologi daerah berupa pantai bertebing dan pantai
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berbatu. Berdasarkan morfologi tersebut dihasilkan
sistem hidrologi berupa akuifer rekahan yang terbentuk
karena pelapukan batuan beku volkanik. Secara umum
kawasan PPS Bungus merupakan daerah reklamasi
pantai yang dahulunya berupa daerah rawa. Pada
kawasan PPS Bungus juga terdapat jaringan pipa
PDAM dan kabel-kabel bawah tanah, sehingga akan
berpengaruh terhadap pembacaan dari alat geolistrik
untuk bisa membantu dalam menginterpretasikan
data. Pengukuran lapangan di kawasan PPS Bungus
dilakukan pada dua lintasan yaitu lintasan 1 dan
lintasan 2. Pada kedua lintasan tersebut diperoleh dua
penampang resistivitas bawah permukaan.
Menurut Palacky (1987), nilai tahanan jenis atau
resistivity airtanah memiliki kisaran antara 0,5-300
skala ohmmeter. Tabel 1 menyajikan material atau
batuan berdasarkan tahanan jenis atau resistivity nya.
Penampang tahanan jenis pada lintasan 1 terlihat
tahanan jenis yang terukur bervariasi dari nilai yang
terkecil yang kurang dari 1 Ohm meter hingga yang
terbesar yang mencapai 100 Ohm meter lebih seperti
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Tabel 1.

Nilai Tahanan Jenis Sebagian Material-Material Bumi (Palacky, 1987)
Material/Batuan			

Resistivity (Ohmmeter)

Air (Udara)			0
Sandstones (Batu Pasir)		
200 – 8,000
Sand (Pasir)			
1 – 1,000
Clay (Lempung)			
1 – 100
Ground Water (Airtanah)		
0,5 – 300
Sea Water (Air Asin)		
0,2
Dry Gravel (Kerikil Kering)		
600 – 10,000
Alluvium (Aluvium)		
10 – 800
Gravel (Kerikil)			
100 - 600
Granite				
3 x 102 – 106
Diorite				
102 - 105
Diabase 				
20 – 5 x 107
Basalt				
10 – 1,3 x 107 (dry)

terlihat pada Gambar 6. Penampang tahanan jenis
lintasan 1 dapat dikatakan bahwa terdapat suatu
indikasi terdapatnya akuifer airtanah dengan nilai
tahanan jenis berkisar antara 1 - 6 Ohm meter dan
pada kedalaman sekitar 120 meter dari permukaan
tanah.
Dari profil penampang tahanan jenis lintasan 1
diketahui bahwa bagian penutup bagian atas (top soil)
sangat dipengaruhi oleh benda-benda logam seperti
jaringan pipa PDAM dan kabel-kabel yang berada
dalam tanah serta tiang-tiang lampu penerangan
yang bisa menghantarkan arus listrik sehingga akan
mempengaruhi pembacaan dari alat geolistrik.
Di sebelah baratdaya lintasan 1 terdapat suatu
indikasi adanya intrusi air laut karena di sekitar titik
stasiun PPS1-6 terdapat muara sungai, hal ini bisa
berakibat air laut yang masuk ke muara sungai pada
waktu pasang bisa menembus pori-pori batuan dan
masuk ke dalam batuan. Intrusi air laut ini terjadi pada
kedalaman sekitar 10 - 20 meter dari atas permukaan

Gambar 6.

tanah. Pada titik stasiun PPS1-2 pada kedalaman
sekitar 10 - 20 meter dengan nilai tahanan jenis sekitar
3 - 6 Ohm meter diintrepetasikan bukan sebagai
akuifer karena dilihat dari kondisi lapangannya di titik
stasiun PPS1-2 terdapat muara sungai, kemungkinan
nilai tahanan jenis yang rendah ini dikarenakan akibat
dari air yang terjebak ketika dalam proses reklamasi
sehingga seakan-akan berbentuk lensa-lensa akuifer.
Batuan-batuan beku sangat jelas terlihat dengan nilai
tahanan jenis sekitar 100 Ohm meter lebih karena
batuan inilah yang menjadi media dari akuifer airtanah,
karena di kawasan PPS Bungus didominasi oleh batuan
beku volkanik maka keberadaan akuifernya berada
pada rekahan-rekahan dari batuan beku tersebut.
Karakteristik pada jenis batuan volkanik mempunyai
permeabilitas yang dihasilkan dari rekahan dan
sebagian mempunyai porositas besar dan baik sebagai
akuifer, mengandung sedikit zat padat yang terlarut
karena banyak mengandung senyawa silikat yang
resisten, terkecuali pada daerah kering dimana banyak
zat yang terlarut melalui proses evaporsi, unsur besi
dibebaskan dari mineral piroksen, mika dan ampibol

Profil Penampang Tahanan Jenis Lintasan 1.
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Gambar 6.

Profil Penampang Tahanan Jenis Lintasan 2.

yang terlarutkan, unsur atau ion sulfat dihasilkan dari
oksida sulfat seperti pirit, CI relatif sedikit baik dari
batuan maupun dari atmosfer (Maulana, 2009).
Gambar 7 memperlihatkan profil penampang
tahanan jenis lintasan 2, Dari hasil profil penampang
tahanan jenis dapat diinterpretasikan pendugaan
struktur lapisan tanahnya dan mengidentifikasikan
keberadaan akuifernya.
Hasil pengolahan data geolistrik lintasan 2
yang terdiri dari 5 titik stasiun VES (vertical electrical
sounding) yang masing-masing stasiun berjarak sekitar
100 meter diidentifikasikan adanya akuifer dangkal
dengan kedalaman antara 10 - 40 meter dengan nilai
tahanan jenis antara 1 - 6 Ohm meter. Hal ini bisa
saja terjadi mengingat titik stasiun PPS2-1 berada
dekat dengan sungai Pengasahan yang berhulu di
daerah perbukitan di atas lokasi penelitian sehingga
dimungkinkan air yang berasal dari sungai masuk ke
dalam batuan dan bersarang di batuan beku sehingga
membentuk akuifer yang berlensa-lensa.
Akuifer dalam berada pada kedalaman sekitar
100 - 120 meter dengan nilai tahanan jenis antara 3
- 6 Ohm meter. Data geolistrik jelas sekali kawasan
PPS Bungus didominasi oleh batuan beku sehingga
ketika terjadi hujan maka air akan langsung mengalir
ke laut dan air yang bisa menembus pori-pori batuan
berjumlah sedikit.
Hasil profil penampang tahanan jenis dua lintasan
geolistrik yang berada di kawasan PPS Bungus
dapat dikatakan bahwa di kawasan PPS bungus
teridentifikasi adanya akuifer dangkal dan dalam,
dengan adanya akuifer ini diharapkan akan masalah
untuk ketersediaan air bersih untuk mendukung
aktivitas pelabuhan bisa teratasi dengan pengelolaan
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air bersih yang terpadu.
KESIMPULAN
Pada dua lintasan geolistrik di PPS Bungus
diperoleh dua penampang akuifer airtanah yaitu
pada lintasan 1 diperoleh penampang akuifer pada
kedalaman sekitar 120 meter dari permukaan tanah
dengan nilai tahanan jenis berkisar antara 1 – 6 Ohm
meter. Pada lintasan 2 diperoleh penampang akuifer
dangkal pada kedalaman antara 10 – 40 meter dengan
nilai tahanan jenis antara 1 – 6 Ohm meter dan Akuifer
dalam berada pada kedalaman sekitar 100 – 120 meter
dengan nilai tahanan jenis antara 3 - 6 Ohm meter.
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ABSTRAK
Pada penelitian ini dilakukan perhitungan suhu efektif sekitar Selat Sunda dengan dua kondisi yang berbeda, yaitu pertama tanpa
atmosfer dan yang kedua dengan mempertimbangkan atmosfer di dalamnya. Dalam perhitungan suhu efektif dipergunakan data albedo dari
satelit MODIS sehingga diperoleh peta suhu efektif pada 1 Januari dan 4 Juli 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi
suhu efektif di sekitar Selat Sunda. Metode yang digunakan adalah menggunakan persamaan radiasi matahari yang diserap dan radiasi
terestrial yang diemisikan. Hasil yang diperoleh suhu efektif di darat lebih tinggi (lebih besar -18oC tanpa atmosfer dan lebih besar 18oC
dengan atmosfer) dibandingkan dengan suhu efektif di laut. Suhu efektif pada 1 Januari 2014 (antara -15oC hingga 6oC tanpa atmosfer dan
antara 18oC hingga 42oC dengan atmosfer) mempunyai rentang lebih panjang dibanding suhu efektif pada 4 Juli 2014 (antara -3oC hingga
6oC tanpa atmosfer dan antara 33oC hingga 42oC dengan atmosfer).

Kata kunci: suhu efektif, MODIS, albedo, Selat Sunda
ABSTRACT
This study evaluates spatial distributions of effective temperatures over Sunda Strait region based on two prescribed hypothetical
conditions; namely, with and without atmosphere. Surface albedo data set obtained from MODIS Satellite Sensor data are assumed to be
representative and used to derive the amount of solar radiation flux absorbed at the surface for January 1 and July 4, 2014. The purpose of
this study is to determine the effective temperature distribution in the Sunda Strait. The method is used an equation solar radiation absorbed
and emitted terrestrial radiation. The resulting calculated temperatures depicted on several maps suggested an overall significant higher
values over land surface as compared to sea surface in both scenarios. It is also shown that the atmosphere has increased the temperature
figures to around 30s degrees which is compatible with established global average value. The January temperatures spans from -15 to 6oC
without atmosphere and from 18 to 42oC with atmosphere, while July has values between -3 and 6oC without atmosphere and between 33
and 42oC with atmosphere.

Keywords: efective temperature, MODIS, albedo, Sunda Strait

PENDAHULUAN
Matahari merupakan sumber energi utama bagi
atmosfer, lautan dan semua benda hidup yang ada di
bumi. Ada tiga mekanisme dalam perpindahan panas
matahari yaitu melalui radiasi, konduksi, dan konveksi.
Radiasi merupakan perpindahan energi berupa
rambatan
gelombang
elektromagnetik
tanpa
membutuhkan medium perantara. Contohnya adalah
perpindahan energi matahari ke bumi pada siang hari,

dan kehilangan energi bumi melalui radiasi bumi ke
angkasa yang intensif terjadi sepanjang hari dengan
akibat makin mendinginnya bumi menjelang dini hari.
Konduksi merupakan perpindahan energi dari suatu
benda melalui gerak molekul–molekul benda tersebut.
Contohnya adalah perpindahan panas dari ujung
batang besi yang dipanaskan pada api ke ujung besi
yang lain yang tidak dipanaskan. Konveksi adalah
proses perpindahan energi oleh gerakan massa
melalui medium yang bergerak (fluida seperti udara
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(gas) dan cairan (air)). Contohnya adalah di atas jalan
raya yang panas terik matahari terasa lebih panas
dibandingkan di atas rumput.
Suhu efektif merupakan suhu benda hitam yang
akan memancarkan jumlah total sama dengan radiasi
matahari yang masuk. Suhu efektif sering digunakan
sebagai perkiraan suhu permukaan ketika efektifitasnya
tidak diketahui. Suhu efektif dapat dihitung
menggunakan
konsep
kesetimbangan
energi.
Penelitian terkait kesetimbangan energi telah banyak
dilakukan berdasarkan data pengamatan (Murphy et
al, 2009; Rakoczi & Ivanyi (1999); Aver’yanov, 1983;
Suarez & Held, 1979) dan menggunakan model
(Alexander & Schubert, 1990). Sedangkan implikasi
kesetimbangan energi terhadap fluks permukaan dan
transport panas lautan telah dilakukan oleh Trenberth
et al. (2001).
Ketika permukaan bumi menyerap radiasi
matahari, bumi menghangat dan memancarkan radiasi
thermal kembali ke ruang angkasa. Namun hanya
sebagian panas dipancarkan secara langsung dari
permukaan bumi ke angkasa dan sebagian diserap
oleh gas-gas atmosfer terutama oleh uap air dan
karbon dioksida. Gas-gas atmosfer tersebut
memancarkan energi ke segala arah maka sebagian
energi keluar angkasa dan sisanya berada dalam
sistem atmosfer bumi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh
peta suhu efektif berdasarkan albedo yang diturunkan
dari data satelit. Albedo merupakan sebuah besaran
yang menggambarkan perbandingan antara sinar
matahari yang tiba di permukaan bumi dan yang
dipantulkan kembali ke angkasa. Manfaat dari

Gambar 1.
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penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai perkiraan
suhu permukaan ketika efektifitasnya tidak diketahui.
Menurut Stephens et al. (2015) Out Going Longwave
(OLR) masing-masing wilayah dapat dikarakterisasi
oleh suhu efektif. Dasar perhitungan suhu efektif
berdasarkan konsep kesetimbangan energi yaitu
jumlah energi masuk sama dengan energi keluar.
Untuk itu dilakukan dua kondisi yang diberikan dalam
persamaan kesetimbangan energi, yaitu pertama
dengan asumsi tanpa atmosfer dan yang kedua
dengan mempertimbangkan atmosfer di dalamnya.
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian dilakukan di Selat Sunda dan
sekitarnya (Gambar 1) untuk melihat distribusi suhu
efektif secara mendetail. Selat Sunda merupakan
pertemuan antara Samudera Hindia dengan Laut Jawa,
sehingga sangat menarik untuk melihat potensi suhu
permukaan pada wilayah ini.
Data yang dipergunakan untuk perhitungan suhu
efektif adalah data albedo global dari The MODerateresolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Albedo
produk MCD43C3 yang mendeskripsikan data albedo
black-sky dan albedo white-sky. Produk MCD43C3
terdiri dari 16 harian data dalam data level-3 dengan
resolusi lintang/bujur 0.05o (sekitar 5,6 km). Dalam
penelitian ini digunakan data albedo 1 Januari dan 4
Juli tahun 2014. Data MCD43C3 dari kombinasi sensor
MODIS Aqua dan Terra yang memberikan kualitas
data yang lebih bagus tersebut diperoleh di https://
lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_
products_table/mcd43c3.
Untuk menghitung suhu efektif dipergunakan

Wilayah studi dalam penelitian sekitar Selat Sunda dengan kotak merah.
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persamaan radiasi matahari yang diserap dan radiasi
terestrial yang diemisikan (Hartmann, 1994), yaitu:
....................................... 1)
Dimana:
Rs
= radiasi matahari yang diserap
S0
= solar konstan
αp
= albedo
rp
= jari-jari bumi
............................................. 2)
dimana;
Re
= radiasi terestrial yang diemisikan
σ
= 5.67 x 10-8 W m-2 K-4
Te
= suhu efektif
rp
= jari-jari bumi
Suhu efektif suatu planet dapat dihitung
menggunakan persamaan (1) dan (2) tersebut, dimana
radiasi matahari yang diserap sama dengan radiasi
teresterial yang diemisikan. Sehingga diperoleh
persamaan suhu efektif dengan kondisi tanpa atmosfer:

.......................................... 3)

Sedangkan
untuk
kondisi
dengan
memperhitungkan keberadaan atmosfer persamaan
(3) di kalikan dengan faktor atmosfernya, sehingga
diperoleh:
......................... 4)

Dalam perhitungan suhu efektif kali ini
dipergunakan persamaan (3) dan persamaan (4)
dengan mengganti nilai S0 menjadi S, dimana S
merupakan rata-rata solar konstan harian yang dihitung
menggunakan persamaan berikut:

sedangkan untuk 10 Februari 2014 maka d = 41. Nilai
1368 merupakan solar konstan dari Wallace & Hobbs
(2006).
Karena data albedo berupa data spasial dengan
resolusi grid 0,05o, maka akan dengan mudah dibuat
peta yang menggambarkan suhu efektif pada wilayah
sekitar Selat Sunda untuk bulan Januari dan Juli tahun
2014. Menurut Hartmann (1994) albedo di atas wilayah
lautan adalah antara 8 – 10%, karena itu dalam
penelitian ini albedo di lautan diberikan 8,5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2 merupakan kondisi albedo pada 1
Januari 2014 pada wilayah Selat Sunda dan sekitarnya.
Secara umum terlihat lautan mempunyai albedo 8,5%,
demikian juga untuk daratan ada di sekitar Jakarta.
Sedangkan daratan lainnya di Lampung, Banten dan
Jawa Barat terlihat albedo 30%. Meskipun sebagian
besar laut mempunyai albedo 8,5%, ada bagian laut
di Selat Sunda dan Laut Jawa mempunyai albedo
mencapai 30%. Hal ini terkait dengan kondisi laut di
dalam wilayah BMI merupakan laut yang dangkal,
sehingga albedonya cukup tinggi (30%). Albedo sangat
rendah (sekitar 1 – 3%) terlihat di sekitar dataran tinggi
Lampung bagian barat dan sekitar Banten serta Bogor.
Meskipun demikian albedo rendah juga terlihat di
sebagian pesisir timur Teluk Semangka, pesisir pantai
barat dan selatan Banten hingga pantai selatan Ujung
Kulon, dan juga terlihat pada sepanjang pesisir utara
Banten, Jakarta dan Bekasi. Secara umum albedo
rata-rata 1 Januari 2014 sekitar wilayah Selat Sunda
adalah 9,69%.
Gambar 3 merupakan kondisi albedo pada 4
Juli 2014 pada wilayah Selat Sunda dan sekitarnya.
Secara umum terlihat lautan mempunyai albedo 8,5%,
demikian juga untuk daratan di sekitar Jakarta juga
mempunyai nilai albedo 8,5%. Sedangkan daratan
lainnya di Lampung, Banten dan Jawa Barat terlihat
albedo antara 1 - 3%. Meskipun sebagian besar laut
mempunyai albedo 8,5%, ada bagian laut di Selat
Sunda dan Laut Jawa mempunyai albedo antara 1 3%. Ada satu lokasi di pesisir utara Banten dan empat
lokasi di sekitar Teluk Jakarta dimana albedo mencapai
30%. Secara umum albedo rata-rata 4 Juli 2014 sekitar
wilayah Selat Sunda adalah 7,58%.

Antara Januari dan Juli 2014 terdapat perbedaan
cukup signifikan albedo di daratan wilayah sekitar
.......... 5) Selat Sunda. Pada Januari 2014 albedo di daratan
terlihat cukup besar (lebih dari 30%) dibanding albedo
di lautan pada Juli 2014 (1 - 3%). Hal ini sesuai
dengan data yang disampaikan oleh Pidwirny (2015)
dimana;
dengan data albedo Januari dan Juli 1987, bahwa
d merupakan hari ke dalam kalender gregorian, S0 =
pada wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) nilai
1368. Misalnya tanggal 10 Januari 2014 maka d = 10,
albedo bulan Januari lebih tinggi dari albedo Juli.
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Gambar 2.

Peta albedo 1 Januari 2014 berdasarkan data albedo MCD43C3 MODIS.

Secara rata-rata nilai albedo 1 Januari 2014 adalah perhitungan dari persamaan (3) untuk tanggal 1
9,68% dan 4 Juli 2014 adalah 7,58%. Perbedaan Januari 2014. Pada Gambar 5 terlihat bahwa suhu
nilai albedo yang cukup besar tersebut menunjukkan efektif pada 1 Januari 2014 di darat lebih rendah
bahwa posisi matahari mempunyai keterkaitan dengan (antara -18 hingga -15oC) dibandingkan di laut (antara
albedo. Artinya ketika posisi matahari berada pada titik 2 – 4oC). Beberapa wilayah seperti Lampung bagian
terdekat dengan bumi (Januari) albedo menjadi besar, barat, Teluk Semangka, pesisir barat dan selatan
sedangkan ketika posisi matahari berada pada titik Banten, pesisir utara Banten dan Jakarta serta sekitar
terjauh dengan bumi (Juli) albedo menjadi kecil.
Gunung Halimun dan Sukabumi terlihat suhu efektif
lebih tinggi (lebih besar dari 6oC) dibanding dengan
Gambar 4 merupakan solar konstan harian hasil wilayah darat. Suhu efektif di beberapa tempat di Selat
perhitungan dari persamaan (5) untuk Januari dan Juli Sunda terlihat sangat rendah antara -18 hingga -15oC.
2014. Pada Gambar 4 terlihat bahwa solar konstan Selain dua wilayah tersebut, suhu efektif rendah juga
harian pada bulan Januari lebih tinggi dibandingkan terlihat di Laut Jawa sekitar Pulau Seribu.
solar konstan harian pada Juli 2014. Solar konstan
harian pada Januari 2014 rata-rata sebesar 1459,6
Sedangkan hasil perhitungan suhu efektif dari
Wm-2 dan pada Juli 2014 rata-rata sebesar 1368,3 Wm- persamaan (3) untuk 4 Juli 2014 dapat dilihat pada
2
. Kondisi yang demikian ini sekaligus menunjukkan Gambar 6. Gambar 6 memperlihatkan bahwa suhu
bahwa posisi matahari mempunyai keterkaitan efektif pada Juli di darat masih lebih tinggi (didominasi
dengan solar konstan. Artinya ketika posisi matahari antara 3oC - 6oC) dibandingkan di laut (antara -3 –
berada pada titik terdekat dengan bumi (Januari) 0oC). Beberapa wilayah darat seperti sebagian Jakarta
solar konstan menjadi besar, sedangkan ketika posisi terlihat suhu efektif lebih rendah (antara -3 – 0oC)
matahari berada pada titik terjauh dengan bumi (Juli) dibanding dengan wilayah darat lainnya (antara 4 - 6
o
solar konstan menjadi kecil.
C).
Berdasarkan nilai rata-rata albedo 1 Januari dan
Suhu efektif pada 1 Januari 2014 di laut rata4 Juli 2014 sebesar 9,68% dan 7,58% dapat dihitung rata sebesar antara 2oC hingga 4oC dan pada tanggal
suhu efektifnya. Hasil perhitungan solar konstan harian 4 Juli 2014 rata-rata sebesar antara -3oC hingga 0oC.
pada Gambar 3 diperoleh solar konstan 1 Januari Berdasarkan peta suhu efektif bulan Januari dan
2014 adalah 1461,3 W m-2 dan 4 Juli 2014 adalah Juli 2014 tersebut juga menunjukkan bahwa posisi
1366,9 W m-2. Berdasarkan solar konstan dan albedo matahari mempunyai peran yang penting dalam variasi
rata-rata tersebut dapat dihitung nilai suhu efektifnya. suhu efektif di laut. Artinya ketika posisi matahari
Suhu efektif tanpa atmosfer 1 Januari adalah 3,0oC berada pada titik terdekat dengan bumi (Januari) suhu
dan 4 Juli 2014 adalah 0,0oC. Sedangkan suhu efektif efektif menjadi besar, sedangkan ketika posisi matahari
dengan atmosfer 1 Januari adalah 38,2oC dan 4 Juli berada pada titik terjauh dengan bumi (Juli) suhu efektif
2014 adalah 34,9oC.
menjadi kecil. Sedangkan suhu efektif pada 1 Januari
2014 di darat rata-rata sebesar antara -15oC hingga
Gambar 5 merupakan suhu efektif hasil 9oC dan pada 1 Juli 2014 rata-rata sebesar antara 4oC
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Gambar 3.

Peta albedo 1 Januari 2014 berdasarkan data albedo MCD43C3 MODIS.

Gambar 4.

Deret waktu solar konstan Januari (garis merah) dan Juli (garis biru) 2014.

hingga 6oC. Terlihat bahwa rentang suhu efektif pada
Januari 2014 lebih panjang dibanding suhu efektif
pada Juli 2014. Bahkan pada wilayah BMI rentang
tertinggi suhu efektif daratan pada Januari 2014 masih
lebih tinggi dibanding suhu efektif tertinggi pada Juli
2014. Hal ini mengindikasikan peran posisi matahari
masih sangat penting dalam kontribusinya terutama
pada Januari di titik terdekat matahari ke bumi.
Secara umum terlihat bahwa suhu efektif
dengan kondisi tanpa atmosfer memberikan nilai
yang sangat kecil dibandingkan dengan kondisi

sebenarnya. Gambar 7 dan Gambar 8 merupakan
peta suhu efektif dengan melibatkan atmosfer dalam
perhitungannya. Gambar 7 sama dengan Gambar 5
yaitu suhu efektif pada 1 Januari 2014 namun dengan
melibatkan atmosfer dalam persamaan suhu efektifnya
(persamaan 4). Demikian halnya Gambar 7 juga sama
dengan Gambar 5 yaitu suhu efektif pada bulan Juli
2014 namun dengan melibatkan atmosfer dalam
persamaan suhu efektifnya.
Terlihat pada Gambar 7 bahwa suhu efektif
menunjukkan nilai yang cukup realistis yaitu pada
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Gambar 5.

Peta suhu efektif tanpa atmosfer pada 1 Januari 2014.

Gambar 6.

Peta suhu efektif tanpa atmosfer pada 4 Juli 2014.
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Gambar 7.

Peta suhu efektif dengan atmosfer pada 1 Januari 2014.

Gambar 8.

Peta suhu efektif dengan atmosfer pada 4 Juli 2014.
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kisaran sekitar 18oC hingga 42oC. Terlihat bahwa
suhu efektif pada 1 Januari 2014 di darat lebih rendah
(antara 18 - 21oC) dibandingkan di laut (antara 38 - 40
o
C). Beberapa wilayah seperti Lampung bagian barat,
Teluk Semangka, pesisir barat dan selatan Banten,
pesisir utara Banten dan Jakarta serta sekitar Gunung
Halimun dan Sukabumi terlihat suhu efektif lebih tinggi
(lebih besar dari 42oC) dibanding dengan wilayah
darat. Suhu efektif di beberapa tempat di Selat Sunda
terlihat sangat rendah antara 18 hingga 21oC. Selain
dua wilayah tersebut, suhu efektif rendah juga terlihat
di Laut Jawa sekitar Pulau Seribu.

tinggi (6% - 30%) dibanding albedo pada 4 Juli 2014
(kurang dari 9%). Hal ini menandakan bahwa ketika
posisi matahari berada pada titik terdekat dengan
bumi (Januari) albedo meningkat, sedangkan ketika
posisi matahari berada pada titik terjauh dengan bumi
(Juli) albedo menurun. Suhu efektif di darat lebih tinggi
(4% - 6oC tanpa atmosfer dan 40% - 42oC dengan
atmosfer) dibandingkan dengan suhu efektif di laut.
Suhu efektif pada 1 Januari 2014 (antara -15oC hingga
6oC tanpa atmosfer dan antara 18oC hingga 42oC
dengan atmosfer) mempunyai rentang lebih panjang
dibanding suhu efektif pada 4 Juli 2014 (antara -3oC
hingga 6oC tanpa atmosfer dan antara 33oC hingga
42oC dengan atmosfer). Hal ini mengindikasikan
peran posisi matahari masih sangat penting dalam
kontribusinya terutama pada bulan di titik terdekat bumi.
Hasil perhitungan suhu efektif dengan melibatkan
peranan atmosfer diperoleh hasil yang lebih realistis
dibandingkan yang tanpa melibatkan peranan atmosfer.

Sedangkan hasil perhitungan suhu efektif dari
persamaan (4) untuk 1 Juli 2014 dapat dilihat pada
Gambar 8, yang memperlihatkan bahwa suhu efektif
pada bulan Juli di darat masih lebih tinggi (didominasi
antara 40oC - 42oC) dibandingkan di laut (33 - 36 oC).
Perbedaan respon antara darat dan laut terhadap
radiatif forcing memberikan informasi yang berbeda
pula (Gregory, 2000). Beberapa wilayah darat seperti
Dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan
sebagian Jakarta terlihat suhu efektif lebih rendah (33 - dengan mengambil wilayah lain yang mempunyai
36 oC) dibanding dengan wilayah darat lainnya (antara distribusi geografis yang lebih kompleks lagi (misalnya
40 - 42 oC).
Sulawesi atau Maluku).
Suhu efektif pada 1 Januari 2014 di laut rata-rata
sebesar antara 38 - 40oC dan pada 4 Juli 2014 rata-rata
juga sebesar dibawah 18oC. Sedangkan suhu efektif
pada Januari 2014 di darat rata-rata sebesar antara
18oC hingga 42oC dan pada Juli 2014 rata-rata sebesar
antara 40oC hingga 42oC. Terlihat bahwa rentang suhu
efektif di bulan Januari 2014 lebih panjang dibanding
suhu efektif pada Juli 2014. Bahkan pada wilayah BMI
rentang tertinggi suhu efektif daratan pada Januari
2014 masih lebih tinggi dibanding suhu efektif tertinggi
pada Juli 2014. Hal ini mengindikasikan peran posisi
matahari masih sangat penting dalam kontribusinya
terutama pada bulan Januari di titik terdekat dengan
bumi.
Gambar 5 dan 6 merupakan hasil perhitungan
suhu efektif dengan asumsi tidak ada atmosfer
sehingga diperoleh nilai yang jauh lebih rendah. Pada
kenyataannya atmosfer bumi dengan segala komponen
di dalamnya telah memberikan kontribusi dalam Gas
Rumah Kaca (GRK) yang turut bertanggungjawab
dalam pemanasan bumi. Sedangkan Gambar 7 dan
8 merupakan hasil perhitungan suhu efektif dengan
melibatkan peranan atmosfer pada persamaan
tersebut. Diperoleh hasil yang lebih realistis
dibandingkan dengan persamaan tanpa melibatkan
peranan atmosfer.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari penghitungan suhu efektif menggunakan
data sensor MODIS di Selat Sunda dan sekitarnya
menunjukkan bahwa albedo pada 1 Januari 2014 lebih
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ABSTRAK
Teluk Saleh terletak di sebelah timur laut wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang sedang berkembang.
Kecenderungan pengembangan wilayah berdampak pada peningkatan aktifitas perekonomian yang pesat dan diikuti dengan degradasi
kualitas lingkungan. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk mengidentifikasi perubahan dan sebaran penggunaan lahan di pesisir Teluk
Saleh Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dengan Sistem Informasi Geografis. Analisis data
dilakukan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari citra satelit (Landsat 7 tahun 2004 dan Landsat 8 tahun 2014). Hasil
analisis menunjukkan bahwa 1) tutupan lahan yang terkecil mengalami laju perubahan yaitu belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan
mangrove primer, hutan mangrove sekunder, permukiman, dan tubuh air dengan nilai laju perubahan 0 ha/tahun, sedangkan laju perubahan
terbesar terjadi pada tutupan lahan pertanian lahan kering dan semak, dengan nilai 75,846 ha/tahun. Sedangkan penambahan luasan
terbesar yaitu untuk sawah sebesar 706,30 ha dan pengurangan luasan terbesar terjadi pada semak pertanian lahan kering dan semak
yaitu sebesar -758,46 ha and 2) perubahan penggunaan lahan terjadi di Kecamatan Lape Lopok dan Kecamatan Plampang, sedangkan
perubahan penggunaan lahan tidak terjadi di Kecamatan Maronge dan Kecamatan Tarano.

Kata kunci: perubahan tutupan lahan, Citra Landsat, SIG, Teluk Saleh
ABSTRACT
Saleh Bay is a growing region located in the northeast of Sumbawa,West Nusa Tenggara. As a growing region, the Saleh bay brings
some impacts on economic activity increase and degradation of environment quality. Therefore, it is needed an effort to identify land use
changes and the distribution of land use in this region from the year of 2004 until 2014. This research used landsat 7 imagery in 2004
and landsat 8 imagery in 2014. The data were analysed descriptively using geographical informastion system. Results show that 1) shrub
swamps, primary dry forest, mangrove forests primary, secondary mangrove forests, settlements and water bodies land cover experienced
the smallest land use change between 2004 until 2014 (0 ha/yr), meanwhile dry land agriculture and shrubs land use had the biggest change
of about 75,846 ha/yr. The biggest addition of land cover belong to field area about 706.30 hectares, and the other hand occur on dry land
agriculture and shrubs about -758.46 hectares and 2) changes in land use occurred in the Lape Lopok and Plampang sub-district, while the
land-use change does not occur in the Maronge and Tarano sub-district.

Keywords: Saleh Bay, landcover changes, Landsat imagery, GIS

PENDAHULUAN

dan sumur-sumur menjadi kering (Akhirudin, 2006).

Kemajuan pembangunan suatu wilayah sejalan
dengan peningkatan jumlah penduduk yang
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas
kebutuhan hidup (Akhirudin, 2006). Dampak dari
pembangunan
tersebut terlihat pada perubahan
tataguna lahan yang seringkali menjadi sulit
dikendalikan, kondisi sumber daya alam terganggu,
aliran air permukaan menjadi cepat dan lebih banyak,

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang masih dipengaruhi oleh
perubahan di darat dan laut (Anonim, 2014). Kabupaten
Sumbawa merupakan salah satu dari 10 (sepuluh)
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan jika dilihat dari luas wilayahnya merupakan
kabupaten terluas di Provinsi NTB. Secara administrasi
dari 24 wilayah kecamatan terdapat 18 kecamatan
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pesisir (memiliki wilayah pesisir) dengan panjang garis
pantai 982 km, terdapat 63 pulau-pulau kecil dan 63
desa pesisir (Anonim, 2013).

dilakukan untuk memantau terjadinya perubahan
tutupan lahan sehingga degradasi lahan dapat dihindari
yang mana hal ini belum pernah dilakukan di daerah ini.
Hal ini terbukti dari adanya perubahan kondisi
Teluk adalah estuaria tertutup yang memiliki lingkungan di pesisir Teluk Saleh yang memiliki
peran strategis sebagai salah satu sumber daya kandungan pH tinggi dengan nilai berkisar antara 7,85
ekologi dan layanan lingkungan (Ramdhan, 2012). – 8,51 (Mujiyanto & Wasilun, 2006) di atas baku mutu
Teluk Saleh terletak di sebelah timur laut wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Kabupaten Sumbawa berhubungan langsung dengan Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 yaitu 7 – 8.
Laut Flores. Perairan Teluk Saleh merupakan kawasan Derajat keasaman (pH) merupakan salah satu
perairan penting bagi masyarakat Sumbawa, parameter yang penting dalam memantau kestabilan
khususnya Kabupaten Sumbawa karena: (i) memiliki lingkungan perairan. Perubahan nilai pH di suatu
sumber daya alam pesisir dan laut yang beraneka perairan akan mempengaruhi kehidupan biota, karena
ragam, sehingga untuk masa yang akan datang tiap biota memiliki batasan tertentu terhadap nilai pH
merupakan sumber ekonomi baru bagi pertumbuhan yang bervariasi (Simanjuntak, 2012). Kandungan pH
pembangunan di propinsi NTB (Radjawane, 2006); (ii) yang tinggi dikarenakan masuknya zat-zat pembusuk
merupakan pusat kegiatan perekonomian laut yang dari daratan yang masuk ke perairan karena terbawa
dimanfaatkan sebagai lokasi penangkapan ikan oleh air hujan (Mujiyanto & Wasilun, 2006). Sistem
(fishing ground) masyarakat nelayan tradisional dan Informasi Geografis (SIG) mempunyai peranan yang
sebagai lahan budidaya seperti budidaya rumput laut, sangat penting dalam usaha pemantauan perubahan
budidaya ikan kerapu keramba jaring apung, dan tutupan lahan. SIG dapat digunakan untuk pemasukan,
budidaya kerang mutiara (Anonim, 2004); dan (iii) analisis, pengolahan, dan penayangan dari data
terkandung keanekaragaman hayati laut yang tinggi informasi geografis secara optimal. Penelitian ini
yaitu potensi ekosistem mangrove, terumbu karang dibatasi pada besarnya nilai perubahan suatu tutupan
dan ikan karang (Satria & Mujiyanto, 2011). Hal ini lahan di lokasi penelitian, tidak sampai kepada faktor
didukung pula dengan kondisi perairan Teluk Saleh penyebab terjadinya perubahan tutupan lahan. Tujuan
yang dikelilingi oleh banyak pulau-pulau kecil, seperti dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
Pulau Dangar Rea, Pulau Liang, Pulau Ngali dan besarnya perubahan tutupan lahan, dan sebaran
Pulau Rak (Ismunarti & Rochaddi, 2013).
perubahan penggunaan lahan di pesisir Teluk Saleh,
Kabupaten Sumbawa tahun 2004-2014, dengan
Kecenderungan
pengembangan
wilayah menggunakan metode Sistem Informasi Geografis
berdampak pada peningkatan penduduk yang pesat (SIG) dan analisis citra satelit.
dan akan diikuti oleh degradasi kualitas lingkungan
(Yulius et al., 2014). Kualitas lingkungan pada perairan METODE PENELITIAN
semi tertutup seperti pada perairan Teluk Saleh sangat
dipengaruhi oleh adanya aktivitas di daratan. Aktivitas Lokasi Penelitian
daratan yang sangat produktif, berpotensi untuk
menurunkan kualitas perairan. Aktivitas tersebut,
Penelitian ini berlokasi di Kawasan Teluk Saleh
dapat menjadi ancaman terhadap potensi sumber yang meliputi: Desa Labuan Sangoro Kecamatan
daya hayati laut, sehingga dikhawatirkan mengganggu Maronge, Desa Labuan Aji Kecamatan Tarano, dan
proses pengembangan wilayah (Mujiyanto & Hartati, Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang serta
2009). Imbas dari pembangunan salah satunya adalah Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa,
kegiatan alih fungsi lahan dari area terbuka menjadi Provinsi NTB (Gambar 1). Wilayah kajian adalah di
area terbangun. Hal ini terlihat dari adanya perubahan kawasan pesisir dengan jarak 2 km dari garis pantai
penggunaan lahan akhir-akhir ini yang mengarah pada dengan batas koordinat (8032’35,46” LS - 8045’45,27”
penutupan
lahan
(area
terbangun)
seperti LS) dan 117042’21’,394” BT - 11803’21,46” BT).
pembangunan pabrik pengolahan jagung menjadi
tepung
maizena.
Perubahan
terjadi
akibat Data Penelitian
meningkatnya kebutuhan akan jasa, yaitu permukiman,
industri, serta pembangunan lain untuk menunjang
Data penelitian yang digunakan yaitu citra satelit
kehidupan manusia (Akhirudin, 2006). Perubahan landsat 7 (tahun 2004) dan landsat 8 (tahun 2014)
tutupan lahan di lokasi penelitian memerlukan usaha diunduh dari website http://landsat.usgs.gov/Landsat_
pengkajian berbasis kewilayahan yang diharapkan Search_and_Download.php pada April dan September
dapat memperoleh data dan informasi yang nantinya 2014 resolusi 30 meter untuk menghasilkan informasi
dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam spasial tutupan lahan. Data luas tutupan diperoleh dari
pengelolaan kawasan tersebut.
dari jumlah pixel dari masing-masing luasan, sehingga
analisis dilakukan secara digital.
Identifikasi perubahan tutupan lahan penting
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Gambar 1.

Lokasi penelitian.

Analisis Data
Analisis data penelitian ini menggunakan SIG
dan analisis dilakukan secara deskriptif. Analisis data
tutupan lahan dihasilkan dengan interpretasi visual
citra tersebut. Selain itu, penafsiran tutupan lahan ini
juga mengacu dari data tutupan lahan yang dihasilkan
oleh Badan Planologi Nasional, Kementerian
Kehutanan. Data landsat dengan resolusi 30 meter
digunakan untuk mengekstraksi tutupan lahan di lokasi
penelitian dikarenakan mudah untuk diinterpretasi dan
cakupan areanya memenuhi seluruh wilayah penelitian.
Penelitian ini menggunakan citra landsat dengan
perbedaan waktu 10 tahun, yaitu tahun 2004 dan 2014
untuk melihat perubahan yang nyata di lokasi penelitian.
Alur kerja penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.
Data landcover dihasilkan dengan interpretasi
visual dari data landsat 7 (tahun 2004) dan landsat 8
(tahun 2014). Selain itu, penafsiran landcover ini juga
mengacu dari data landcover yang dihasilkan oleh
Badan Planologi Nasional, Kementerian Kehutanan
(Anonimous, 2007). Wilayah kajian adalah di kawasan
pesisir dengan jarak 2 km dari garis pantai.
Koreksi Geometrik Citra
Prinsip
koreksi
geometrik
citra
adalah
menyamakan koordinat bumi posisi suatu piksel citra
yang akan dikoreksi dengan posisi piksel pada peta
refernsi (Adi, 2006). Koreksi ini dilakukan dengan

rektifikasi citra berdasar acuan peta Dishidros skala
1:200.000. Untuk melakukan rektifikasi minimal
diperlukan 4 buah titik yang digunakan sebagai ground
control point (GCP). Penentuan titik-titik GCP diletakkan
pada pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kanan
bawah dan pojok kiri bawah. Hal tersebut dilakukan
agar citra terektifikasi secara merata. Sistem koordinat
yang digunakan dalam proses rektifikasi adalah
koordinat geografis dengan ellipsoid referensi World
Geodetic System 1984.
Digitasi Tutupan Lahan
Setelah citra terkoreksi multi temporal, tahap
selanjutnya adalah proses on screen digitation (digitasi
pada layar monitor). Digitasi dimaksudkan untuk
mengubah format data raster ke format data vektor.
Objek yang didigitasi adalah tutupan lahan. Seluruh
proses digitasi menggunakan fasilitas image analysis
pada perangkat lunak ArcGIS yang dapat menampilkan
data raster dan vektor sekaligus.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyediaan data spasial merupakan hal yang
penting dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan
lingkungan yang tidak benar dapat menimbulkan
berbagai dampak yang merugikan. Degradasi lahan
akibat aktivitas manusia sangat mungkin terjadi karena
kurangnya pemantauan terhadap perubahan yang
terjadi di lingkungan.
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Gambar 2.

Diagram alir penelitian.

Perubahan Tutupan Lahan

dan semak yaitu sebesar -758,46 ha (Gambar 4).

Perubahan tutupan lahan mengarah pada
tutupan lahan pemukiman. Pembangunan lahan
pemukiman membutuhkan areal lahan yang sangat
luas. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi saat
ini dimana kawasan pesisir tersebut telah mengalami
perubahan tutupan lahan yang mengarah dari area
hutan menjadi area pertanian. Hasil analisis spasial
citra satelit menunjukkan adanya perubahan tutupan
lahan yang terjadi di lokasi penelitian dari tahun 2004
hingga 2014. Perubahan tutupan lahan tersebut tertera
dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tutupan lahan yang
mengalami alih fungsi lahan terbesar yaitu pertanian
lahan kering dan semak menjadi areal pesawahan
dengan nilai perubahan 758,46 ha, sedangkan tutupan
lahan yang mengalami alih fungsi lahan terkecil yaitu
semak/belukar menjadi areal pertanian lahan kering
dengan nilai 1,21 ha.
Sebaran Perubahan Tutupan Lahan

Hasil pengolahan data dengan SIG menunjukkan
bahwa terjadi perubahan tutupan lahan yang umumnya
Tabel 1 menunjukkan bahwa tutupan lahan menjadi lahan persawahan. Perubahan menjadi lahan
yang tidak mengalami laju perubahan tutupan persawahan yang terjadi berasal dari lahan pertanian
lahan yaitu belukar rawa, hutan lahan kering primer, lahan kering dan semak. Perubahan lahan persawahan
hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, yang meningkat luasannya terdapat di Kecamatan
permukiman, dan tubuh air dengan nilai laju perubahan Plampang seperti terlihat pada kotak hijau di Gambar
0 ha/tahun, sedangkan laju perubahan terbesar terjadi 5 dan 6. Perubahan penggunaan lahan terjadi di
pada tutupan lahan pertanian lahan kering dan semak Kecamatan Lape Lopok (Tabel 3 dan 4) dan Kecamatan
dengan nilai 75,846 ha/tahun.
Plampang, sedangkan perubahan penggunaan lahan
tidak terjadi di Kecamatan Maronge dan Kecamatan
Penambahan luasan tutupan lahan dari tahun Tarano seperti terlihat dalam Tabel 5 dan 6.
2004 sampai dengan tahun 2014 terjadi pada lahan
pertanian lahan kering, sawah dan tanah terbuka, KESIMPULAN
dengan nilai 1,21 ha, 706,30 ha dan 287,44 ha (Tabel
1). Pengurangan luasan tutupan lahan terjadi pada
Dari hasil penelitian perubahan tutupan lahan
pertanian lahan kering dan semak, semak/belukar, dan dari tahun 2004-2014 yang telah dilakukan di pesisir
tambak dengan nilai -758,46 ha, -7,54 ha, dan -228,95 Teluk Saleh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
ha. Penambahan luasan terbesar yaitu untuk sawah (1) Tutupan lahan yang terkecil mengalami laju
sebesar 706,30 ha (Gambar 3) dan pengurangan perubahan yaitu belukar rawa, hutan lahan kering
luasan terbesar terjadi pada pertanian lahan kering primer, hutan mangrove primer, hutan mangrove
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Tabel 1.

Luasan perubahan tutupan lahan pesisir Teluk Saleh, Kab. Sumbawa tahun 2004 - 2014

No
Tutupan Lahan
			

luas (ha)
(%)
2004			

luas (ha)
(%)
2014			

selisih 2004
dan 2014 (ha)

Laju Perubahan
[ha/th]

1
2

Belukar rawa
Hutan lahan
kering primer
Hutan mangrove
primer
Hutan mangrove
sekunder
Permukiman
Pertanian lahan
kering
Pertanian Lahan
Kering + Semak
Sawah		
Semak/Belukar
Tambak		
Tanah terbuka
Tubuh air

2,27		
6,56		

0,01
0,04

2,27		
6,56		

0,01
0,04

0		
0		

0
0

1206,46		

6,78

1206,46		

6,78

0		

0

123,22		

0,69

123,22		

0,69

0		

0

13,28		
973,55		

0,07
5,47

13,28		
974,76		

0,07
5,48

0		
1,21		

0
0,121

2198,04		

12,36

1439,58		

8,09

-758,46		

75,846

521,71		
9.673,52		
2.975,67		
76,78		
18,02		

2,93
54,38
16,73
0,43
0,10

1.228,01		
9.665,98		
2.746,72		
364,22		
18,02		

6,90
54,34
15,44
2,05
0,10

706,30		
-7,54		
-228,95		
287,44		
0		

70,630
0,754
22,895
28,744
0

LUAS		

17.789,08

100

17.789,08

100

		

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gambar 3.

Grafik penambahan luas lahan sawah 2004-2014.

Gambar 4.

Grafik pengurangan luas lahan pertanian lahan kering dan semak 2004-2014.
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Tabel 2.

Gambar 5.
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Luasan alih fungsi lahan pesisir Teluk Saleh, Kab. Sumbawa tahun 2004 – 2014

Peta tutupan lahan pesisir Teluk Saleh, Kab. Sumbawa Tahun 2004.
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Gambar 6.
Tabel 3.

Peta tutupan lahan pesisir Teluk Saleh, Kab. Sumbawa Tahun 2014.
Luasan perubahan tutupan lahan Kecamatan Lape Lopok pada 2004 - 2014.
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Tabel 4.

Luasan perubahan tutupan lahan Kecamatan Plampang tahun 2004 - 2014.

Tabel 5.

Luasan perubahan tutupan lahan Kecamatan Maronge tahun 2004 - 2014.

Tabel 6.

Luasan perubahan tutupan lahan Kecamatan Tarano pada 2004 - 2014.
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sekunder, permukiman, dan tubuh air dengan nilai
laju perubahan 0 ha/tahun, sedangkan laju perubahan
terbesar terjadi pada tutupan lahan pertanian lahan
kering dan semak, dengan nilai 75,846 ha/tahun.
Sedangkan penambahan luasan terbesar yaitu untuk
sawah sebesar 706,30 ha dan pengurangan luasan
terbesar terjadi pada semak pertanian lahan kering
dan semak yaitu sebesar -758,46 ha. (2) perubahan
penggunaan lahan terjadi di Kecamatan Lape Lopok
dan Kecamatan Plampang, sedangkan perubahan
penggunaan lahan tidak terjadi di Kecamatan Maronge
dan Kecamatan Tarano.
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ABSTRAK
Pasir laut sebagai material utama yang digunakan dalam reklamasi pantai sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kegiatan
reklamasi di Indonesia, terutama di Jakarta dengan rencana pembangunan pulau buatan dan tanggul lautnya. Kebutuhan pasir laut tersebut
diambil dari daerah terdekat Jakarta yang salah satunya adalah Kabupaten Serang, Banten. Ketebalan pasir pada suatu perairan tidak
seragam dan tergantung pada daerah pengendapannya. Estimasi ketebalan pasir laut diperlukan sebagai upaya untuk mengetahui potensi
volume pasir laut di suatu daerah penambangan pasir untuk mengetahui ketebalan maksimum yang diperbolehkan untuk ditambang sehingga
tidak merusak lingkungan perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ketebalan dan volume sedimen yang diduga sebagai pasir
laut dengan menggunakan data Sub Bottom Profiler. Data ketebalan sedimen diperoleh dengan mencari selisih antara kedalaman reflektor
basement dengan kedalaman reflektor dasar laut. Data ketebalan sedimen permukaan tersebut kemudian dibuat kontur untuk mengetahui
sebarannya. Hasil yang diperoleh menunjukkan ketebalan sedimen permukaan di lokasi penelitian berkisar antara 0,5 – 13,8 meter dengan
rata-rata ketebalan seluruh lintasan sebesar 3,8 meter dengan sebaran yang paling tebal berada di utara Kecamatan Tirtayasa di antara
Desa Pontang dan Desa Lontar. Volume sedimen permukaan di daerah penelitian diestimasi sebesar 5,3 x 108 m3.

Kata kunci: Ketebalan Sedimen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Pasir Laut, Sub Bottom Profiler, StrataBox
ABSTRACT
Sea sand as the main material in coastal reclamation is indispensable along with the increasing of reclamation activity in Indonesia,
particularly in Jakarta with the plan to build artificial islands and sea dike. The sea sand as the reclamation materials was taken from SerangBanten where is one of the nearby areas of Jakarta. Sea sand thickness in seabed is not uniform and depends on the depositional area. Sea
sand thickness estimation is required in order to determine the potential volume of sea sand in a sand mining area to determine the allowable
maximum thickness that to be mined, so it will not damage the coastal environment. The purpose of this research is to estimate the sediment
thickness and the volume that alleged as sea sand by using Sub Bottom Profiler. The sediment thickness data were obtained by finding the
difference between the depth of the basement reflector and the depth of seafloor reflector. After that the thickness of surface sediment data
was contoured to determine its distribution. Results show that the thickness of surface sediment in research area is ranged from 0.5 – 13.8
meters with the thickness average of entire Lines is 3.8 meters with the thickest distribution in the northern Tirtayasa sub-district, between
Pontang Village and Lontar Village. The volume of surface sediment in research area is estimated about 5.8 x 108 m3.

Keywords: Sediment Thickness, Serang District, Banten Povince, Sea Sand, Sub Bottom Profiler, StrataBox

PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya kegiatan reklamasi
di Indonesia, kebutuhan pasir laut sebagai material
utama reklamasi juga ikut meningkat. Kegiatan
reklamasi terjadi karena adanya kebutuhan ruang/
wilayah yang tinggi di kota-kota besar yang terletak di
daerah pesisir seiring dengan berkembangnya kota

tersebut. Jakarta adalah salah satu kota di wilayah
pesisir yang sedang mengembangkan wilayahnya ke
arah laut dengan mereklamasi membuat pulau – pulau
buatan dan juga tanggul laut di Teluk Jakarta seperti
yang sudah direncanakan dalam Perda DKI No. 1
Tahun 2012 dan Master Plan Pengembangan Terpadu
Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) (Kemenko Ekonomi,
2014). Menurut Perda DKI No. 1 Tahun 2012 tersebut
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kebutuhan pasir laut untuk mereklamasi di Teluk
Saat ini, lokasi penambangan pasir laut di
Jakarta tidak boleh diambil dari wilayah DKI Jakarta. Kabupaten Serang telah ditentukan oleh Pemerintah
Sehingga wilayah yang memungkinkan untuk Daerah setempat dengan menerbitkan Perda No. 2
mengambil pasir laut adalah provinsi yang terdekat Tahun 2013 yang di dalamnya dikatakan bahwa
dengan DKI Jakarta yang salah satunya adalah penambangan pasir laut hanya dilakukan pada zona
Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
penambangan pasir laut dengan ketebalan dua meter.
Namun, pada kenyataannya ketebalan sedimen dasar
Kabupaten Serang mempunyai potensi pasir laut laut di suatu perairan dapat berbeda-beda, yaitu bisa
yang tinggi karena berada pada pertemuan Selat kurang dari dua meter atau bahkan bisa lebih dari dua
Karimata dan Selat Sunda yang membawa sedimen- meter tergantung pada area pengendapannya. Daerah
sedimen dari daerah sekitar Selat tersebut. Selain itu yang memiliki sedimen pasir tebal biasanya ditemukan
banyaknya sungai besar yang bermuara di pesisir pada daerah delta, sistem ambang sungai, garis pantai
Kabupaten Serang juga menjadikan perairan di pesisir purba, sungai purba, punggungan dasar laut, lembaranKabupaten Serang memiliki sedimentasi yang tinggi. lembaran dan lapisan-lapisan, endapan badai, dataran
Sedimen tersebut berasal dari pelapukan batuan antar batu karang, dan celah antar batu karang (Finkl &
ataupun pasir di daerah hulu yang hanyut dibawa oleh Hobbs, 2009), yang kemudian dapat diselidiki dengan
sungai – sungai besar. Umumnya sedimen yang menggunakan citra resolusi tinggi permukaan dasar
berada di perairan pesisir utara Kabupaten Serang laut dari data multibeam echosounder, dan data sub
berasal dari sungai – sungai besar yang bermuara di bottom profiler. Kegunaan Sub Bottom Profiler, Selain
pantai utara Kabupaten Serang (DKP Prov. Banten untuk menentukan ketebalan pasir laut atau sedimen
dan PUSPICS UGM, 2002).
dangkal/permukaan (Hasanudin, 2012; Leplandet al.,
2009, Sea Vision Marine Service, 2007), juga untuk
Pasir laut merupakan sedimen yang terendapkan menduga adanya potensi gas dangkal (Astawa &
di dasar laut yang besar butirnya menurut skala Kurnio, 2011, Astawa et al., 2011), mendeteksi pipa
Wentworth (1922) memiliki diameter 0,0625 mm – 2 bawah laut (Miin Tian, 2008), dan arkeologi maritim
mm. Sedimen dasar laut di perairan pesisir utara (Gron et al., 2015, Mattei et al., 2015).
Kabupaten Serang umumnya berupa pasir yang
bercampur dengan lumpur, dan ada pula yang
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi
bercampur dengan rombakan cangkang biota dan ketebalan sedimen pada zona penambangan pasir laut
pelapukan dari karang (DKP Prov. Banten dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten menggunakan
PUSPICS UGM, 2002; Helfinalis, 2002). Sejak tahun peralatan sub bottom profiler yang diperlukan sebagai
2003, Kabupaten Serang merupakan daerah bahan regulasi untuk mengatur aktivitas penambangan
penambangan pasir laut yang dibuktikan dengan pasir laut di Kabupaten Serang, Propinsi Banten
adanya wilayah konsensus, dan aktivitas penambangan dengan baik, sehingga sumber daya pasir laut tersebut
pasir laut di daerah tersebut (Kusumawati, 2008).
tidak cepat habis, tidak merusak lingkungan, dan dapat

Gambar 1.
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Ilustrasi akuisisi data SBP dan data/sinyal yang diperoleh saat akuisisi data.
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dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.
METODE PENELITIAN
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah
data Sub Bottom Profiler (SBP) yang berupa gambar
penampang dua dimensi (2D) yang merupakan
gabungan dari gelombang pantul sebagai respon
pantulan gelombang akustik yang dipancarkan SBP,
yang merepresentasikan batas perlapisan sedimen
dasar laut di sepanjang lintasan yang dilewati SBP.
SBP menggunakan gelombang akustik bawah air
untuk mengetahui perlapisan sedimen bawah
permukaan. Gelombang akustik tersebut dipancarkan
oleh tranducer SBP dan akan terpantulkan ke penerima
(receiver) ketika mengenai reflektor. Selain terpantulkan,
sebagian energi juga akan diteruskan ke lapisan
berikutnya dan akan terpantulkan kembali ke penerima
(receiver) ketika mengenai reflektor berikutnya. Hal
tersebut terus terjadi hingga energi gelombang akustik
itu teratenuasi dan tidak dapat diterima oleh receiver.
Ilustrasi akuisisi data SBP dapat dilihat pada Gambar
1.

secara langsung. Oleh karena itu diperlukan data
pembanding untuk memperkirakan atau mengikat jenis
batuan pada penampang SBP tersebut. Biasanya data
pembanding tersebut adalah data pengeboran atau
coring, namun sayangnya pada penelitian ini tidak
dilakukan pengeboran atau coring sehingga data
pembanding yang digunakan adalah data sedimen
permukaan yang diambil menggunakan peralatan
sedimen grab. Berdasarkan hal tersebut, pada
penelitian ini digunakan asumsi bahwa sedimen
permukaan yang terekam pada penampang SBP
mempunyai jenis batuan yang sama dengan data
sedimen permukaan yang diperoleh dengan
menggunakan peralatan sedimen grab.
Alur penelitian ini dimulai dari akuisisi data SBP
dan pengambilan sampel sedimen permukaan di lokasi
penelitian. Setelah data SBP dan sedimen permukaan
didapat selanjutnya dilakukan pengamatan hasil
sedimen secara visual di kapal, dan dilanjutkan dengan
picking reflecktor, hitung ketebalan, dan volume
sedimen permukaan berdasarkan hasil picking reflektor
yang diperoleh. Diagram alir penelitian dapat dilihat
pada Gambar 3.

Akuisisi data SBP dilakukan pada tanggal 9 s.d
SBP yang digunakan pada penelitian ini adalah 15 Juni 2014 di perairan utara pesisir Kabupaten
SBP dari SyQwest Stratabox yang bertipe pinger Serang, tepatnya sebelah utara Kecamatan Tirtayasa,
dengan frekuensi 10 kHz, resolusi 10 cm dan penetrasi sebelah timur Pulau Panjang, dan Selatan Pulau
maksimum yang dapat dicapai adalah 40 meter Tunda yang sebagian daerah penelitian tersebut
tergantung dari jenis sedimen bawah permukaan berada di zona penambangan pasir laut yang
(SyQwest, 2006). Pada sedimen pasir rentang ditetapkan oleh Perda Kabupaten Serang No. 2 Tahun
penetrasi gelombang yang bisa dijangkau hanya 2013. Daerah penelitian yang dimaksud dapat dilihat
beberapa meter saja (Ostrowski & Pruszak, 2011). pada Gambar 4.
kedalaman lapisan sedimen tersebut dinyatakan
dalam satuan meter karena sudah dikonversi dari
Akuisisi
data
SBP
dilakukan
dengan
satuan waktu menjadi satuan kedalaman pada saat menggunakan wahana kapal kayu yang dijalankan
akuisisi data dilakukan. Wahana dan peralatan survey dengan laju 3,5 knot di lokasi penelitian dengan
ditunjukkan Gambar 2.
lintasan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 5.
Jenis-jenis batuan pada lapisan sedimen yang
terekam pada penampang SBP tidak dapat diketahui

Gambar 2.

Data SBP yang diperoleh dari survei lapangan
diproses untuk mengetahui ketebalan sedimen

Wahana akuisisi data dan peralatan SBP SyQuest Stratabox.
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Gambar 3.

Diagram alir penelitian.

Gambar 4.

Lokasi penelitian.

permukaan di lokasi penelitian. Nilai ketebalan sedimen
tersebut dapat diketahui dengan melakukan picking
reflektor dasar laut dan Picking reflektor basement
sehingga diperoleh kedalaman masing-masing
reflektor, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Setelah
kedalaman reflektor dasar laut dan basement diperoleh
maka nilai ketebalan sedimen permukaan dapat
dihitung dengan menggunakan Persamaan (1). Nilai
ketebalan sedimen permukaan ini selanjutnya dibuat
kontur untuk mengetahui sebaran ketebalan sedimen
permukaan di daerah penelitian.
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D = Rbasement – Rdasar laut ....................................1)
Dengan :
D 		
		
Rbasement 		
		
Rdasar laut

= Ketebalan sedimen permukaan
(meter)
= kedalaman reflektor basement
(meter)
= kedalaman reflektor dasar laut
(meter)
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Data ketebalan sedimen permukaan yang
diperoleh dari SBP kemudian dibandingkan dengan
data sedimen permukaan yang diperoleh dengan
menggunakan peralatan sedimen grab pada saat
survei, sehingga dapat diperkirakan jenis sedimen
pada penampang SBP.
Data ketebalan sedimen yang diperoleh dari tiap
lintasan dibuat tabel untuk mengetahui rata-rata
ketebalan tiap lintasan. Sedangkan volume sedimen
permukaan diketahui dengan cara mengurangkan
hasil interpolasi reflektor basement dengan reflektor
dasar laut, seperti ditunjukkan oleh Persamaan (2)
berikut ini.
V = IRbasement – IRdasar laut ................................. 2)
dimana;
V 		
IRbasement
IRdasar laut
		

= Volume Sedimen Permukaan (m3)
= Interpolasi Reflektor Basement (m2)
= Interpolasi Reflektor Dasar Laut
(m2).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan
akuisisi data SBP sebanyak 17 lintasan di lokasi
penelitian dengan lintasan seperti ditunjukkan pada
Gambar 5. Luas area penelitian adalah sekitar 1,6 x
108 m2, dan total panjang 17 lintasan tersebut adalah
1,1 x 105 meter.

Gambar 5.

Berdasarkan hasil picking reflektor pada tiap
penampang SBP per lintasan, maka diperoleh hasil
statistik ketebalan maksimun, minimum, dan ratarata tiap lintasan yang disajikan dalam Tabel 1. Pada
tabel tersebut dapat diketahui bahwa seluruh lintasan
memiliki kisaran ketebalan antara 0,5 – 13,8 meter
dengan rata-rata ketebalan seluruh lintasan sebesar
3,8 meter. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa
lintasan L-009 mempunyai ketebalan rata-rata yang
paling tinggi yaitu sebesar 6,1 meter, lintasan L-010
terdapat ketebalan yang paling tinggi diantara lintasan
yang lain yaitu sebesar 13,8 meter, dan lintasan L-007
terdapat ketebalan yang paling tipis diantara lintasan
yang lain yaitu sebesar 0,5 meter.
Gambar sebaran ketebalan sedimen permukaan
dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan gambar
tersebut ketebalan sedimen permukaan yang paling
tipis ditunjukkan oleh warna ungu, sedangkan
sedimen permukaan yang paling tebal ditunjukkan
oleh warnah merah. Secara umum pada Gambar 7
tersebut didominasi oleh warna biru dan ungu yang
menunjukkan ketebalan sedimen berkisar antara
0,5 – 3 meter. Namun warna hijau menunjukkan nilai
yang menarik karena memiliki ketebalan yang berkisar
antara 4 – 6 meter dan sebarannya juga cukup banyak.
Nilai ketebalan 4 – 6 meter tersebut terletak di utara
Kecamatan Tirtayasa, di antara Desa Pontang dan
Desa Lontar. Selain itu di utara Sungai Ci Ujung juga
mempunyai ketebalan yang sama. Nilai ketebalan 4 – 6
meter yang ditunjukkan oleh warna hijau pada Gambar

Lintasan akuisisi data Sub Bottom Profiler (SBP) di lokasi penelitian.
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Gambar 6.

Interpretasi dengan cara picking penampang SBP untuk menentukan reflektor basement dan
reflektor dasar laut.

Tabel 1.

Statistik Ketebalan Sedimen Permukaan Pada Tiap Lintasan

No
Kode lintasan
			

Ketebalan Minimum
Lintasan (meter)		

Ketebalan Maksimum		
Lintasan (meter)			

Ketebalan Rata-rata
Lintasan (meter)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

L – 001		
L – 002		
L – 003		
L – 004		
L – 005		
L – 006		
L – 007		
L – 008		
L – 009		
L – 010		
L – 011		
L – 012		
L – 013		
L – 014		

0,7			
0,7			
0,9			
0,6			
1			
1,1			
0,5			
2,1			
1,9			
1,8			
0,7			
2,7			
1,5			
2,3			

3,6				
4,6				
3,5				
5,6				
8,4				
10,8				
5,4				
9,2				
8,1				
13,8				
8,1				
9,2				
7,9				
7,2				

1,9
2,2
2,4
2,6
3,6
5,2
2,2
5,5
6,1
5
3,6
5,2
3,9
4,6

Nilai Rata- Rata
Seluruh Lintasan		

1,3			

7,5				

3,8

7 mempunyai pola seperti kanal yang mengarah utara
selatan dan diduga merupakan sungai purba yang
merupakan kemenerusan dari sungai Ciujung Lama.
Sungai purba tersebut kemudian menjadi tempat
mengendapnya sedimen-sedimen dari daratan yang
hanyut terbawa oleh sungai yang bermuara di utara
Kecamatan Tirtayasa.
Hasil sampling sedimen di lokasi penelitian
hanya diperoleh empat titik sampling dengan deskripsi
seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2
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tersebut dapat diketahui bahwa tiga sampel merupakan
sedimen dengan jenis pasiran sedangkan hanya satu
sampel yang menunjukkan jenis lempungan. Sampel
sedimen lempungan berada dekat dengan pulau
Panjang, sedangkan ketiga sampel yang mempunyai
jenis sedimen pasiran berada di sebelah utara Sungai
Ciujung. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Helfinalis (2002) yang mengatakan
bahwa pengamatan sedimen permukaan di sebelah
paling utara dari Sungai Ciujung mempunyai butiran
pasir hingga pasir kerikilan sepanjang musim dalam
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setahun, sedangkan sedimen lempungan ditemukan
di daerah dekat sekitar Pulau Panjang, Pamujan, dan
Bojonegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
sebagian besar sedimen permukaan dasar laut di
daerah penelitian di utara sungai Ciujung merupakan
pasiran kecuali daerah yang berdekatan dengan Pulau
Panjang yang bersifat lempungan.
Oleh karena sebagian besar sedimen permukaan
di lokasi penelitian adalah pasiran dan asumsi yang
digunakan pada penelitian ini adalah sedimen dari
permukaan dasar laut hingga basement yang terekam
pada SBP adalah sedimen yang sama dengan
sedimen di permukaan dasar lautnya maka dengan
menggunakan Persamaan (2) dapat dihitung volume
pasir laut yang berada di daerah lokasi penelitian
dengan nilai sebesar sekitar 5,3 x 108 m3.
Berdasarkan hasil yang diperoleh potensi pasir
laut di perairan utara Kabupaten Serang cukup tinggi.

Gambar 7.

Moratorium penambangan pasir laut ditambah
dengan metode atau peralatan yang digunakan
untuk menambang pasir laut sangat penting untuk
dicantumkan dalam regulasi yang dibuat, karena
penambangan pasir laut akan meninggalkan bekas
dan mengubah morfologi atau batimetri dasar laut
(Husrin et al., 2015). Namun jika penambangan
dilakukan dengan menggunakan peralatan yang
tepat, dalam hal ini menggunakan Trailer Suction
Hopper Dredger (TSHD) (Kusumawati, 2008; Husrin

Interpretasi dengan cara picking penampang SBP untuk menentukan reflektor basement dan
reflektor dasar laut.

Tabel 2.
No sta

Namun penambangan pasir laut di perairan tersebut
perlu diatur untuk mengurangi dampak lingkungan dan
ketersediaan pasir laut tersebut dalam jangka panjang.
Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemda Kabupaten
Serang dengan dikeluarkannya Perda No. 2 Tahun
2013 tersebut sudah cukup bagus yaitu dengan
mengatur kedalaman maksimum yang dibolehkan
adalah 2 meter, meskipun berdasarkan penelitian ini
nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 3,8 meter.

Lokasi Sampling Sedimen Permukaan dan Deskripsinya
Bujur		

Posisi			
Lintang		

Kedalaman		
Perairan (meter)

Deskripsi Sedimen

9
106.2071o BT
5.8643o LS
27,1			
pasir butiran sedang sampai kasar, cangkang
								moluska, warna abu-abu kehijauan
10
106.1970 o BT
5.9394o LS
10,2			
lempung kehijauan, fosilan
14
106.3216 o BT
5.9297o LS
7,4			
pasir halus sampai sedang, abu-abu, fragmen
								batuan, sedikit pecahan cangkang, mineral
								berat
20
106.3195 o BT
5.8649o LS
25			
pasir halus sampai sedang, cangkang moluka,
								abu-abau kehijauan, fragmen butiran coklat
								dan pasir
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& Prihantono, 2014, Uscinowicz et al, 2014) maka
alur bekas penambangnya akan kembali tertutup
dan tidak terlihat kembali dalam waktu 11 bulan jika
dibandingkan dengan cekungan yang bukan berasal
dari TSHD yang akan masih terlihat dalam waktu yang
sama (Uscinowicz et al, 2014). Bekas penambangan
yang mengubah batimetri dalam skala luas dapat
mengakibatkan perubahan rentang pasang surut, fasa
dan arus meskipun perubahan tersebut cukup kecil,
selain itu pola arus akan dapat berubah jika lebar
dan kedalaman dari cekungan akibat penambangan
cukup besar sehingga cekungan tersebut secara tidak
langsung dapat berpengaruh terhadap nilai dan fungsi
pengguna (keamanan laut, navigasi, ekologi laut, kabel
dan pipa laut) dengan demikian manajemen pesisir
dan laut harus sangat diperhatikan (Boer, W. P. et al,
2001).
KESIMPULAN
Berdasasarkan hasil dan pembahasan yang
sudah dipaparkan, dapat diketahui bahwa sebaran
ketebalan pasir laut di perairan utara Kabupaten
Serang Berdasarkan data SBP berkisar antara 0,5 –
13,8 meter dengan rata-rata ketebalan seluruh lintasan
sebesar 3,8 meter. Ketebalan pasir laut tidaklah
homogen melainkan bervariasi tergantung lingkungan
pengendapannya. Sebaran yang paling tebal berada di
utara Kecamatan Tirtayasa di antara Desa Pontang dan
Desa Lontar yang memiliki pola sebaran seperti parit
yang diduga sebagai sungai purba yang merupakan
kemenerusan sungai Ciujung Lama dengan ketebalan
berkisar 4,5 – 8,5 meter. Estimasi volume sedimen
permukaan di daerah penelitian sebesar diestimasi
sekitar 5,3 x 108 m3.
Manajemen pesisir dan laut menjadi sangat
diperlukan untuk mengatur aktivitas penambangan
pasir laut. Penyusunan zonasi dan regulasi dengan
mempertimbangkan ketebalan maksimum yang
diperbolehkan untuk ditambang sangat penting untuk
dimasukkan dalam regulasi tersebut. Selain itu metode
dan peralatan yang digunakan untuk menampang pasir
laut, serta moratorium penambangan setelah aktivitas
penambangan juga perlu untuk dimasukkan ke dalam
peraturan yang akan dibuat sehingga dengan demikian
diharapkan sumber daya pasir laut di Kabupaten
Serang tidak cepat habis, dan meminimalisasi dampak
kerusakan lingkungan.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabilitas eddy, serta karakteristik suhu dan Tinggi Permukaan Laut (TPL) di titik
pusat eddy. Wilayah kajian dari penelitian ini adalah Samudera Hindia Selatan Jawa dengan koordinat 0o – 20o LS dan 90o - 120o BT. Data
yang digunakan adalah data arus yang terdiri dari komponen U dan V, serta data suhu dari model NEMO pada 2014. Metode yang digunakan
dalam pendeteksian eddy ialah menggunakan pendeteksian eddy otomatis atau Automated Eddy Detection (AED). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014 banyak ditemukannya eddy pada wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa dan eddy yang
dominan terbentuk adalah tipe siklonik eddy. Karakteristik suhu pada titik pusat eddy menunjukkan antara tipe siklonik dan antisiklonik eddy
tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nilai TPL menunjukkan pada tipe siklonik eddy memiliki nilai yang lebih rendah (0,2 – 0,5 m),
sedangkan pada tipe antisiklonik memiliki nilai yang lebih tinggi (0,6 – 0,8 m).

Kata kunci: Eddy, Siklonik Eddy, Antisiklonik Eddy, Suhu, TPL
ABSTRACT
This research was conducted to determine the eddies variability, and the characteristic of temperature and sea surface height in the
eddies center. The study area is in Southern Java Indian Ocean with coordinates 0o – 20oS and 90o - 120oE. The sea surface temperature,
sea surface current, and sea surface height data 2014 were collected from NEMO model based on INDESO – Project website. By using an
Automated Eddy Detection (AED) the cyclonic and anticyclonic eddies has been investigated. A total of eddies 373 are identified during 2014,
and the formation of cyclonic eddies was dominated in the Southern Java Indian Ocean. The temperature characteristic in eddy center shows
that either at cyclonic and anticyclonic eddy does not has a significant differences. Meanwhile, the sea surface height in eddy center shows
that at the cyclonic eddy had a lower value (0.2 – 0.5 m) while at anticyclonic eddy had higher value (0.6 – 0.8 m).

Keywords: Eddy, cyclonic eddy, anticyclonic eddy, SST, SSH

PENDAHULUAN
Perairan Samudera Hindia mempunyai sifat yang
unik dan kompleks karena dinamika perairannya
dipengaruhi oleh sistem angin muson dan sistem
angin pasat, tidak seperti perairan Samudera Pasifik
dan Atlantik yang hanya dipengaruhi oleh sistem angin
pasat saja. Di perairan ini terdapat beberapa fenomena
oseanografi yang mempunyai pengaruh penting tidak
hanya dalam masalah oseanografi tetapi juga dalam
masalah atmosfer. Fenomena ini antara lain Indian
Ocean Dipole (IOD), upwelling, Arus Katulistiwa

Selatan (AKS), Arus Pantai Jawa (APJ), Arus Lintas
Indonesia (ARLINDO) dan eddy (Martono et al., 2008).
AKS merupakan arus dengan edaran tetap di
Samudera Hindia yang mengalir dari barat daya
Australia dan terjadi sepanjang tahun bergerak ke arah
barat mendekati Madagaskar (Wyrtki, 1961). APJ atau
merupakan arus yang melewati pantai barat Sumatera–
selatan Jawa yang terjadi secara semi-tahunan. APJ
berkembang dengan baik selama bertiup angin muson
barat laut di belahan selatan khatulistiwa. ARLINDO
merupakan arus yang membawa massa air dari
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Samudera Pasifik menuju ke Samudera Hindia
(Wardani). Arus ini terjadi akibat adanya perbedaan
tekanan antara kedua lautan tersebut. ARLINDO
memiliki variabilitas baik secara musiman maupun
tahunan. ARLINDO memiliki nilai maksimum ketika
Musim Timur, dimana aliran arus dari timur ke barat
searah dengan arah tranpor ARLINDO, sehingga
dapat memperkuat arus permukaan dan aliran transpor
Arlindo. Sebaliknya ketika Musim Barat.

hingga ikan pelagis besar (Rhines, 2001).
METODE PENELITIAN
Data yang digunakan pada penelitian ini berasal
dari Model NEMO yang diunduh dari website INDESO.
Wilayah kajian penelitian mengambil lokasi di perairan
Samudera Hindia Selatan Jawa dengan koordinat 0o –
20o LS dan 90o - 120o BT.

Eddy merupakan arus melingkar yang terpisah Sumber Data
dari arus utamanya, arus ini dapat terbentuk di lautan
mana saja dengan skala spasial berkisar antara
Parameter yang digunakan dalam pendeteksian
puluhan sampai ratusan kilometer dan skala temporal eddy ialah data arus yang terdiri dari komponen U dan
berkisar antara mingguan sampai bulanan (Robinson, V, Tinggi Permukaan Laut (TPL), dan suhu pada
1983). Menurut Klein & Lapeyre (2015) berdasarkan kedalaman 5 m (permukaan). Ketiga data ini berasal
ukuran diameter, terdapat dua tipe eddy yaitu dari model NEMO yang diunduh pada website INDESO
submesoscale eddies dan mesoscale eddies. - Project (www.indeso.web.id) dengan komposit data
Berdasarkan hasil citra satelit diketahui bahwa harian sepanjang tahun 2014.
submesoscale eddies memiliki diameter mencapai
puluhan kilometer, sedangkan pada mesoscale eddies Automated Eddy Detection (AED)
dapat mencapai 50 – 200 km. Eddy dapat terbentuk
karena adanya dua kekuatan utama yaitu gradien
Automated Eddy Detection (AED) merupakan
tekanan horizontal dan gaya coriolis. Menurut Sell metode pendeteksian eddy yang menggunakan
(2002) terdapat dua tipe eddy yaitu siklonik dan parameter komponen arus U (zonal) dan V (merdional).
antisiklonik. Pada Belahan Bumi Selatan (BBS) apabila Metode ini merupakan metode yang dikembangkan
gerakan eddy searah jarum jam maka disebut siklonik oleh Nencioli et al. (2010), dan telah digunakan dalam
eddy dan jika gerakan eddy berlawanan arah jarum penelitian untuk mendeteksi eddy di Pulau Hawai oleh
jam maka disebut antisiklonik eddy, sebaliknya pada Dong et al. (2012). Berdasarkan metode AED diketahui
wilayah Belahan Bumi Utara (BBU).
bahwa bentuk dari suatu eddy tidak selalu membentuk
lingkaran namun dapat berbentuk lonjong atau oval,
Dalam penentuan eddy dapat dilakukan karena suatu arus dapat dikatakan sebagai eddy
berdasarkan parameter suhu dan Tinggi Permukaan apabila arus tersebut melingkar dan bertemu kembali
Laut (TPL). Kedua paremeter ini akan berbeda pada titik awal lingkaran tersebut serta terpisah dari
karakteristiknya pada siklonik maupun antisiklonik arus utamanya. Ilustrasi dari terbentuknya eddy
eddy. Ketika terbentuknya siklonik eddy, maka akan berdasarkan metode AED dapat dilihat pada Gambar
terjadinya pencampuran atau pergantian kolom air 1.
antara lapisan bawah dengan lapisan permukaan.
Sehingga nutrisi yang berasal dari lapisan bawah akan
terangkat ke permukaan dan mendukung kehidupan
melalui rantai makanan dari plankton, ikan-ikan kecil,

Gambar 1.
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Ilustrasi Pembentukan Eddy.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabilitas Eddy
Berdasarkan hasil pengolahan eddy dengan
menggunakan metode AED, diketahui bahwa
sepanjang tahun 2014 pembentukan eddy pada
wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa dapat terlihat
di setiap bulannya. Total tipe eddy yang dominan
terbentuk pada wilayah kajian ialah tipe siklonik
eddy (192 eddy) dibandingkan tipe antisiklonik eddy
(181 eddy). Pembentukan maksimum dan minimum
tipe siklonik eddy terdapat pada bulan Februari dan
November. Sedangkan total maksimum dan minimum
tipe antisiklonik eddy terdapat pada Februari, Oktober
dan Juni.
Gambar 2a merupakan visualisasi eddy pada
Maret yang mewakili Musim Barat. Pada bulan ini
diketahui bahwa pembentukan eddy mengalami
penurunan dibandingkan Februari (dari 49 menjadi
29 eddy). Menurunnya pembentukan eddy ini dapat
terjadi karena pada Maret terlihat pada wilayah

Gambar 2.

perairan Barat Daya Sumatra keberadaan APJ mulai
melemah dan terlihat pada bulan ini aliran ARLINDO
mengalir lemah pula. Seperti yang dinyatakan oleh
Quadfasel & Cresswell (1992) dalam Tubalawony
(2007) bahwa aliran APJ selama periode Desember –
Maret di wilayah perairan Selatan Jawa dan Bali akan
bergerak lebih mendekati pantai dengan kecepatan
yang tinggi, sedangkan di wilayah perairan Barat
Sumatra aliran arusnya lemah dan lebih menjauhi
pantai. Di wilayah perairan Barat Daya Sumatra dan
Selatan Jawa terbentuk tiga tipe siklonik eddy dengan
diameter berkisar antara 70 – 80 km.
Gambar 2b merupakan hasil visualisasi eddy
pada Juni yang mewakili Musim Peralihan I. Diketahui
bahwa keberadaan eddy pada Bulan Juni mengalami
penurunan dibandingkan dengan Mei (dari 24 eddy
menjadi 20 eddy). Hal ini dapat dilihat pada wilayah
perairan Selatan Jawa - Bali hanya terbentuk satu
siklonik dan antisiklonik eddy dan memiliki diameter
yang kecil. Menurunnya pembentukan eddy pada
bulan Juni dapat terjadi karena bulan ini merupakan
puncak dari Musim Peralihan I. Selain itu, sistem arus

Visualisasi Eddy Tahun 2014
a.) Maret, b.) Juni, c.) September, dan d.) Desember
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di perairan Selatan Jawa ketika Musim Peralihan ini
mengalami masa transisi. Selanjutnya pola arus yang
terjadi di wilayah perairan Selatan Jawa pada bulan
Mei sedang berada pada fase yang lemah, sehingga
pembentukan eddy akan mengalami penurunan pula.
Gambar 2c. merupakan hasil visualisasi eddy
pada September yang mewakili Musim Timur. Diketahui
bahwa pada bulan ini pembentukan baik siklonik
maupun antisiklonik eddy mengalami peningkatan
dibandingkan dengan Agustus (dengan total dari 28
menjadi 34 eddy). Meningkatnya pembentukan eddy ini
dapat dipengaruhi oleh aliran ARLINDO yang sedang
menguat pada Musim Timur. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Safitri et al. (2012) yang menyatakan bahwa
berdasarkan rata-rata musiman diketahui bahwa
aliran ARLINDO memiliki intensitas yang lebih tinggi
pada musim timur dibandingkan dengan musim barat.
Selanjutnya tingginya aliran ARLINDO pada bulan
ini menyebabkan terdorongnya pembentukan eddy
ke arah selatan. Selain itu, meningkatnya eddy pada
Musim Timur dapat terjadi karena adanya pengaruh
aliran AKS yang sedang mengalami fase kuat atau
dominan pada bulan Agustus-September. Sehingga
pada wilayah lintang 14o – 20oLS banyak terjadinya
pembentukan eddy terutama tipe submesoscale
akibat adanya ketidakstabilan arus yang terjadi antara
pertemuan ARLINDO dan AKS.
Gambar 2d merupakan hasil visualisasi eddy
pada Desember yang mewakili Musim Peralihan II.
Diketahui bahwa pada tipe siklonik eddy mengalami
peningkatan dibandingkan dengan November (dari
11 menjadi 16 eddy) sedangkan pada tipe antisiklonik
eddy mengalami penurunan (dari 20 menjadi 18 eddy).
Dapat dilihat pada Gambar 2d di wilayah perairan
Pantai Selatan Jawa mulai terbentuknya kembali
eddy. Pada wilayah ini terbentuk empat siklonik eddy
dan memiliki diameter yang besar (130 – 200 km).
Pembentukan siklonik eddy ini dapat terjadi karena
pengaruh dari ketidakstabilan APJ yang kembali
mengalir kuat pada bulan Desember dengan aliran
AKS. Dimana kedua arus ini, memiliki pergerakan arah
yang berbeda, APJ mengalir ke arah timur sedangkan
AKS mengalir ke arah barat. Sehingga akibat adanya
perbedaan arah aliran kedua arus inilah yang dapat
menyebabkan terbentuknya siklonik eddy.
Berdasarkan hasil pembentukan eddy pada 2014
diketahui bahwa terbentuknya eddy pada wilayah
Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa cenderung
dipengaruhi oleh sistem pola arus yang terjadi pada
wilayah tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Bakun
(2006) bahwa pada daerah laut lepas pembentukan
suatu eddy lebih dipengaruhi oleh sistem arus
yang terjadi pada wilayah perairan tersebut. Pola
pertemuan sistem arus dapat terjadi secara divergen
maupun konvergen. Terbentuknya tipe siklonik eddy
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didominasi oleh pengaruh arus divergensi, sedangkan
pembentukan antisiklonik eddy didominasi dengan
arus konvergensi (Bakun, 2006). Sistem arus
divergensi ialah dimana ketika adanya angin yang
menyebabkan aliran arus permukaan saling bertemu
kemudian berpencar (berpisah) dan selanjutnya akan
menyebabkan air yang lebih dalam menggantikan
posisi air di permukaan (upwelling). Sebaliknya, sistem
arus konvergensi ialah dimana ketika adanya angin
yang menyebabkan aliran arus permukaan saling
bertemu kemudian menyebabkan air di permukaan
tenggelam ke lapisan bawah (downwelling).
Pada tipe siklonik eddy terlihat bahwa keberadaan
dari tipe ini meningkat pada Februari, dan dominan
keberadaan siklonik eddy ini berada di wilayah Perairan
Pantai Selatan Jawa. Hal ini diduga bahwa keberadaan
siklonik eddy terjadi akibat adanya pengaruh dari
ketidakseimbangan arus yang diakibatkan oleh aliran
ARLINDO - AKS dan APJ. Dimana arus ini memiliki
arah yang berbeda, AKS dan ARLINDO mengalir
menuju ke arah timur sedangkan APJ mengalir menuju
ke arah barat. Sehingga akibat perbedaan arah aliran
arus ini dapat menyebabkan terbentuknya siklonik
eddy. Hal ini diperkuat pula oleh pernyataan Zheng
et al. (2015) bahwa terbentuknya siklonik eddy pada
wilayah Samudera Hindia cenderung dipengaruhi oleh
aliran arus yang terjadi pada wilayah timur Samudera
Hindia. Keberadaan maksimum dari antisiklonik
eddy terdapat pada bulan Februari dan Oktober.
Meningkatnya tipe antisiklonik eddy diduga dipengaruhi
oleh akibat interaksi antara AKS dan ARLINDO yang
mengalir dengan arah yang sama yaitu menuju ke
arah timur. Selain karena dipengaruhi oleh sistem arus,
bertambahnya antisiklonik eddy dapat dipengaruhi
pula oleh adanya faktor lain yang pada penelitian ini
tidak dijelaskan lebih lanjut seperti angin permukaan,
gelombang kelvin dan gelombang rosby. Selanjutnya
penelitian Hanifah et al. (2016) mengemukakan bahwa
pembentukan siklonik eddy berdasarkan data rerata
tahunan (1950 – 2013) dominan terbentuk pada wilayah
Selatan Jawa. Sedangkan antisiklonik eddy dominan
terbentuk di wilayah selatan AKS akibat pengaruh dari
gelombang rosby.
Karakteristik Suhu Pada Eddy
Berdasarkan hasil pengolahan suhu pada titik
pusat eddy diketahui bahwa antara tipe siklonik
dengan antisiklonik eddy tidak memiliki perbedaan
yang signifikan. Dimana suhu pada titik pusat eddy
di kedalaman 5 m tidak menunjukkan terjadinya
upwelling maupun downwelling yang dibangkitkan oleh
eddy. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang ada,
dimana menurut Sell (2002) pada wilayah BBS ketika
terbentuknya siklonik eddy maka akan menyebabkan
terjadinya upwelling yang ditunjukkan dengan nilai
suhu yang lebih rendah pada permukaan.
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Berbedanya hasil ini dapat dikarenakan adanya Karakteristik TPL pada Eddy
fase lag dari naiknya massa air pada lapisan bawah
ke permukaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Berdasarkan hasil pengolahan antara eddy
Piedeleu et al. (2009) bahwa terdapatnya time lag dengan TPL sepanjang tahun 2014 menunjukkan
sekitar 10 hari dalam peningkatan suhu eddy ke bahwa ketika terbentuknya siklonik eddy memiliki nilai
permukaan. Sehingga pada nilai antara suhu siklonik TPL yang cenderung lebih rendah pada titik pusat eddy
dan antisiklonik eddy di kedalaman 5 m (permukaan) dengan rata-rata 0,2 – 0,5 m. Sedangkan pada tipe
tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya antisiklonik eddy memiliki nilai TPL yang cenderung
untuk melihat profil suhu pada titik pusat eddy secara lebih tinggi pada titik pusat dengan rata-rata 0,6 – 0,8
vertikal, dilakukan visualisasi cross section pada eddy m. Hal ini dapat terjadi karena pada daerah yang
bulan Februari dengan batasan 12o – 14o LS dan mengalami siklonik eddy maka akan terjadi divergensi
106o – 108o BT (Gambar 2). Terlihat pada Gambar 2. yang menyebabkan adanya kekosongan massa air
bahwa pada lapsisan permukaan tidak terlihat adanya dan rendahnya TPL pada titik pusat eddy (Lutfiyati,
indikasi fenomena upwelling, namun pada kedalaman 2013). Sebaliknya pada antisiklonik eddy maka akan
100 m mulai terlihat terjadinya kenaikan massa air dari terjadi konvergensi yang menyebabkan menumpuknya
lapisan dalam yang ditunjukkan dengan nilai suhu massa air dan tingginya TPL pada titik pusat eddy.
yang lebih rendah.
Selanjutnya adanya efek Coriolis menyebabkan arah
arus menuju keluar pusat eddy pada tipe siklonik dan
Selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel 1, rata- pada tipe antisiklonik menuju kedalam pusat eddy
rata nilai suhu pada titik pusat siklonik dan antisiklonik (Bakun, 2006).
eddy memiliki perbedaan antar September dan
Oktober sebesar 1-2oC. Dimana pada suhu siklonik
Nilai TPL tertinggi pada titik pusat eddy terdapat
eddy memiliki nilai suhu yang lebih rendah (24,64oC) pada Juli – September, yaitu pada siklonik eddy
dibandingkan dengan suhu antisiklonik eddy (25,55oC) berkisar 0,57 – 0,6 m dan pada antisiklonik eddy
pada September. Selanjutnya pada Oktober suhu berkisar 0,61 – 0,76 m. Meningkatnya nilai TPL pada
siklonik eddy sebesar 24,83oC sedangkan antisiklonik bulan ini diakibatkan adanya aliran AKS yang mengalir
eddy sebesar 26,39oC. Hal ini menunjukkan bahwa kuat menuju arah barat Samudera Hindia sampai
pada tipe siklonik eddy terjadinya upwelling yang dengan 90o BT. Selanjutnya pada September (Gambar
dibangkitkan oleh eddy pada September dan Oktober. 3) untuk nilai TPL tipe siklonik eddy mengalami
Selain itu, menurunnya suhu pada siklonik eddy ini penurunan walaupun tidak signifikan dibandingkan
dapat terjadi karena pada September dan Oktober dengan Agustus (dari 0,55 m menjadi 0,58 m). Namun
terjadinya fenomena upwelling dan berada pada fase pada tipe antisiklonik eddy memiliki peningkatan yang
kuatnya di wilayah Perairan Selatan Jawa. Seperti cukup signifikan dibandingkan dengan Juni, dimana
yang dinyatakan oleh Kunarso et al. (2011) dalam pada Juni nilai TPL berkisar 0,6 – 0,7 m dan pada
Wardani et al. (2013) bahwa pada perairan Selatan September berkisar 0,6 – 0,83 m. Dapat dilihat pada
Jawa – Bali nilai SPL menurun pada Juni – Oktober tipe antisiklonik eddy dengan koordinat titik pusat
dan intensitas upwelling pada wilayah Selatan Jawa berada pada 113,17o BT dan 14,42o LS memiliki nilai
mencapai puncaknya pada Musim Timur – Peralihan II TPL sebesar 0,83 m.
(Susanto et al., 2001).

Gambar 3.

Visualisasi Vertikal Suhu Titik Pusat Siklonik Eddy.
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Tabel 1.

Rata-rata Suhu pada Titik Pusat Eddy
Bulan			Suhu (oC)
		
Siklonik Eddy
Antisiklonik Eddy
Januari		
28,16		
28,15
Februari		28,44		28,33
Maret		
28,87		
29,69
April		28,91		29,34
Mei		
27,73		
28,02
Juni		
27,48		
27,83
Juli		
25,93		
26,19
Agustus		
25,38		
25,19
September
24,64		
25,55
Oktober		24,83		26,39
November
26,60		
27,02
Desember
28,07		
28,09

Gambar 4.

Overlay Eddy dan TPL pada September.

KESIMPULAN

PERSANTUNAN

Pembentukan eddy pada wilayah Perairan
Samudera Hindia Selatan Jawa pada tahun 2014
didominasi oleh tipe siklonik eddy (192 eddy)
dibandingkan dengan tipe antisiklonik eddy (181
eddy). Pembentukan tipe siklonik eddy di Samudera
Hindia Selatan Jawa cenderung dipengaruhi oleh
ketidakstabilan arus yang terjadi pada aliran APJ dan
ARLINDO - AKS, sedangkan pada tipe antisiklonik
eddy cenderung dipengaruhi oleh ketidakstabilan
arus pada aliran AKS – ARLINDO dan beberapa
faktor lainnya. Nilai suhu pada titik pusat eddy pada
kedalaman 5 m menunjukkan tidak adanya perbedaan
nilai yang signifikan. Nilai TPL pada titik pusat siklonik
eddy memiliki nilai yang lebih rendah (0,2 – 0,5 m)
dibandingkan dengan tipe antisiklonik eddy (0,6 – 0,8
m).
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ABSTRAK
Banjir rob di pesisir Jakarta sudah menjadi kejadian luar biasa baik dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Berbagai upaya
penanggulangan telah banyak dilakukan, namun upaya tersebut belum dapat mengurangi resikonya. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan
memformulasikan prediksi banjir rob melalui analisis tekno-ekologis. Metode yang digunakan adalah komparasi perhitungan menggunakan
analisis treshold pada data pengamatan dan data prediksi untuk melihat pengaruh faktor non pasut penyebab banjir rob. Dilakukan pula
anatomi grafik pasut saat terjadi rob berdasarkan karakteristik angin pembangkitnya. Data pasang surut stasiun Pondok Dayung periode 1
Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2015 digunakan dalam penelitian ini. Data angin diperoleh dari hasil analisis ulang dari European Centre
for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) resolusi 0.25°x 0.25° pada wilayah pembangkit Cross Equatorial Northly Surges (CENS)
105°E -115°E/ 0-5°S. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kejadian rob sesaat merupakan fungsi superposisi faktor tinggi air maksimum
saat pasang kenaikan muka laut akibat wind set up, pengaruh laju penurunan muka tanah dan kenaikan muka laut akibat pemanasan
global. Analisis Treshold menunjukkan banjir rob terjadi saat tinggi muka laut sebesar 137 cm diatas Chart Datum (CD). Analisis data angin
di wilayah CENS menunjukkan angin tenggaraaan maupun angin baratlautan mendominasi saat kejadian rob dengan magnitud kecepatan
yang bervariasi. Pengaruh musiman terlihat lebih kecil dibandingkan pengaruh dalam-musiman dan antar-tahunan.

Kata kunci: Tekno-ekologis, banjir rob analisis threshold; CENS; Chart Datum, Ekman Pumping
ABSTRACT
The coastal flooding in Jakarta has become an extraordinary event to the phisical, social and economic aspect. Various prevention
efforts have been widely studied, but such efforts would lead to new problems. The aim of this study is to assess the “rob” coastal flooding
using techno-ecological analysis method. A comparison component between tidal and non-tidal effects is applied to the sea level time series
data. Further identification for the “rob” dominant influences by a tidal harmonic and a wind setup to the sea level has been conducted by
employing threshold analysis. The sea level data, between January 1, 2007 until May 31, 2015, which recorded by Pondok Dayung Tidal
Station at northern coast of Jakarta are used as the main data in this study. An ECMWF reanalysis surface wind-field data (0.25°x 0.25°) has
been extracted to the Equatorial Cross station Northly Surges (CENS) area (105°E -115°E/ 0-5°S) for wind anatomy profiling. Results show
the rob floodingis were caused by tidal, winds set up, landsubsidance and sea level rise. In the case, flood event would be occured when high
water over 237 cm on Chart Datum. Analysis of wind data on the CENS area indicates south east wind and north west wind dominate the time
of the rob flooding incident with varying speeds. Seasonal influences are somewhat smaller than the influence in seasonal and inter-annual
influences. The largest influence of the rob flooding is the wave of the flooding incident the inter-annual period.

Keywords: Techno-ecologys, coastal flooding, threshold analysis, CENS, Chart Datum, Ekman Pumping

PENDAHULUAN

yang paling sering menimpa adalah banjir rob dengan
siklus bulanan. Rob menjadi permasalahan pelik bagi
Provinsi DKI Jakarta memiliki permasalahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat ini
kebencanaan yang komplek, mempunyai luas 661,52 belum mampu teratasi, meskipun sudah cukup banyak
km2 dengan 40% atau 24.000 hektar wilayahnya insiatif masyarakat dalam mengahadapi ancaman
merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata- bencana mulai penyadaran masyarakat, pemetaan
rata di bawah permukaan air laut. Salah satu bencana kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan
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jalur evakuasi, peringatan dini banjir, membentuk
kelompok siaga bencana dan lain sebagainya.
Demikian juga yang dilakukan pemangku kepentingan
lain seperti sektor swasta maupun kelompok
masyarakat (BPPD DKI Jakarta, 2014).

Pengaruh lainnya adalah laju penurunan muka
tanah. Selama periode waktu 1982-2010, penurunan
muka tanah di Jakarta, sangat bervariasi 1-15 cm
pertahun bahkan di beberapa lokasi penurunan tanah
mencapai 20-28 cm pertahun. Kawasan Pluit di
Penjaringan Jakarta Utara adalah salah satu kawasan
Pengaruh utama banjir rob adalah pasang surut, yang mengalami penurunan muka tanah cukup besar
karena rob terjadi pada saat kondisi laut dalam yaitu 1,8m hingga 3 meter (Abidin et al., 2011).
keadaan pasang. Sebenarnya pasang surut adalah Penurunan muka tanah berakibat pada sirkulasi air
fenomena yang biasa terjadi di laut dan berpengaruh dalam sistem drainase sehingga sulit mengalir ke laut,
pada kondisi di pantainya. Menurut Pariwono (1989) menyebabkan semakin rentannya kawasan pesisir
pasang surut adalah pergerakan permukaan air laut Jakarta saat air laut pasang. Maplecroft (2013) bahkan
arah vertikal yang disebabkan pengaruh gaya tarik menyebut wilayah Jakarta Utara menempati posisi
bulan, matahari dan benda angkasa terhadap bumi. satu dalam urutan wilayah palingberisiko terkena banjir
Gerakan permukaan air laut berperiodik sesuai gaya seAsia Tenggara. Abidin et al. (2011) menyebutkan
tariknya, intensitas gaya tarik akan berfluktuasi sesuai bahwa penurunan muka tanah di Jakarta disebabkan
posisi bulan, matahari dan bumi. Posisi bulan dan oleh penyedotan air tanah, beban bangunan dan
bumi akan mempengaruhi besar kecilnya tunggang air. konstruksi lainnya diatasnya, konsolidasi alami tanah
Tunggang air (tidal range) yaitu perbedaan tinggi air alluvial dan pergerakan tektonik. Sementara Chaussar
antara pasang maksimum (High Water) dan pasang et al. (2013) dengan menggunakan model berdasarkan
minimum (Low Water) disebut tunggang air dengan citra ALOS/PALSAR menyebutkan Jakarta sebagai
tinggi air rata-rata mencapai dari beberapa meter salah satu kota di Indonesia yang diperkirakan akan
hingga puluhan meter. Karena sumbu bumi membentuk tenggelam dalam waktu 20 tahun mendatang akibat
sudut 66,5º dengan bidang orbit bumi terhadap penurunan muka tanah (land subsidence).
matahari (bidang ekliptika) dan bidang orbit bulan
membentuk sudut sebesar 5º terhadap bidang ekliptika
Pengaruh kenaikan muka laut akibat pemanasan
tersebut, menyebabkan sudut deklinasi bulan terhadap global memang tidak sebesar kedua faktor sekunder di
bumi dapat mencapai 28,5º lintang utara dan selatan atas, namun demikian pengaruhnya akan memperbesar
setiap 18,6 tahun sekali. Fenomena ini menghasilkan dampak yang ditimbulkan oleh rob. Dampak yang
tinggi pasut paling tinggi selama siklus tahun tersebut. terjadi secara permanen antara lain perubahan kondisi
ekosistem pantai, meningkatnya erosi, makin cepatnya
Rob juga dapat terjadi oleh pengaruh sekunder kerusakan yang terjadi bergantung pada tingkat dan
seperti Cross Equatorial Northly Surges (CENS), jenis pemanfaatan kawasan tepi pantai. Dampak
penurunan muka tanah serta kenaikan muka laut negatif yang dapat dirasakan langsung dari fenomena
akibat pemanasan global. Menurut Mori et al. (2011), kenaikan muka laut diantaranya erosi garis pantai,
indeks CENS adalah wilayah aktivitas konveksi penggenangan wilayah daratan, meningkatnya
berada di atas ekuator dan Benua Maritim dengan frekuensi dan intensitas banjir, meningkatnya dampak
wilayah yang secara meridional berada dibawah badai di daerah pesisir, salinisasi lapisan akuifer dan
pengaruh angin permukaan 105E-115E dan Equator- kerusakan ekosistem wilayah pesisir.
5S berdasarkan pada data QuickSCAT. Salah satu
pengaruh CENS adalah banjir di Jakarta pada awal
Hasil kajian Economy and Enviroment Program
tahun 2007. Hasil penelitian Mori et al. (2011) juga For South East Asia (EEPSEA) menyebutkan bahwa
menyimpulkan bahwa banjir Jakarta pada akhir DKI Jakarta merupakan daerah yang paling rentan
Februari 2013 adalah akibat pengaruh CENS yang terhadap perubahan iklim. Dari 530 kota di 7 negara,
menyebabkan efek kombinasi antara hujan lokal yang Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam,
terjadi di Jakarta, Depok dan Bogor, diikuti tingginya air Malaysia, dan Filipina, Indonesia merupakan negara
pasang laut di pantai utara Jakarta. Selama periode paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
tersebut intensitas hujan sangat tinggi, antara 200-300 Kondisi in perlu disikapi secara sinergis dalam
milimeter per jam. Hal ini diperkuat oleh Wu et al. pemanfaatan ruang, lingkungan yang menempatkan
(2007) bahwa selama periode tersebut aliran angin pengurangan resiko bencana sebagai landasan
utaraan (northly wind) mencapai kekuatan maksimum berpikir (BPBD DKI Jakarta, 2014)
terjadi sebanyak lima kali di atas Laut China Selatan.
Angin utaraan ini melintas ekuator dan menekan
Risiko bencana di DKI Jakarta dipengaruhi oleh
hingga mencapai wilayah perairan Laut Jawa. Aliran ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam
udara kuat ini bertahan hingga lebih dari satu minggu menghadapi ancaman yang ada. Curah hujan tinggi
dan bertepatan dengan pembentukan ulang hujan dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat
torrential di wilayah Jabodetabek.
bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung
lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan
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dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman
bencana. Penurunan permukaan tanah yang
diakibatkan oleh eksploitasi air yang berlebihan dan
pembangunan infrastruktur semakin meningkatkan
ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah
maupun komunitas DKI Jakarta. Laju penduduk
Jakarta yang tinggi juga membawa tekanan pada
lingkungan alami Jakarta berdampak pada pengelolaan
serta pengendalian banjir.

data asimilasi yang digunakan untuk membuat data
angin ERA-Interim yang mengacu pada data angin
yang dimulai pada 2006. Data tersebut diunduh dari
laman (http://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-fulldaily).

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah
pendekatan sistem dengan menggunakan analisis
tekno-ekologis yaitu pengkajian atas dasar basis data
empirik yang menjelaskan kejadian teknis banjir rob
Usaha-usaha pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempengaruhi ekologi wilayah pesisir daerah
mengurangi dampak banjir rob sudah banyak dilakukan, perkotaan. Metode yang digunakan antara lain analisis
namun rob tetap saja membawa kerugian material banjir rob menggunakan Analisis Treshold dan Analisis
bahkan semakin besar. Permasalahannya adanya Pembangkit Rob berdasarkan data angin. Analisis
belum tersedianya sistim peringatan dini yang mudah Treshold, yaitu analisis untuk mengetahui banjir rob
diakses warga untuk mengantisipasi banjir rob yang berdasarkan dengan melakukan metode tumpangsusun
diprediksi akan datang. Oleh karena itu diperlukan (overlay) terhadap data pengamatan (raw data)
suatu penelitian yang bertujuan membangun sistim dengan data prediksi pasut. Banjir rob terjadi bila mana
peringatan dini banjir rob untuk meminimalisir akan tinggi air positif (residu bernilai positif) saat terjadi
meningkatnya ancaman banjir rob terhadap penduduk banjir rob, maka diterjemahkan telah terjadi tambahan
pesisir Jakarta.
energi gelombang lain selain energi yang dibangkitkan
oleh pasang surut sendiri. Gelombang tersebut yang
Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini menambah tinggi air dari siklus harmonik yang
bertujuan menganalisis prediksi banjir rob melalui dibangkitkan oleh pasang surut. Analisis Angin
analisis anomali muka laut dari data pengamatan Pembangkit Rob, Angin yang kuat dan berlaku mantap
pasang surut dengan data hasil prediksi dan pengaruh (steady) yang jauh dan berada di wilayah pembentukan
komponen faktor lainnya.
gelombang (swell/sea) dengan arah tegak lurus garis
pantai dapat membangkitkan energi dengan
METODE PENELITIAN
meningkatnya tinggi muka laut yang dikenal dengan
wind set up. Wind setup merupakan salah satu
Data yang diperlukan dalam kajian ini meliputi penyebab banjir rob di pantai utara Jawa terutama di
pengamatan pasang surut Stasiun Pondok Dayung pantai Jakarta. Hattori et al. (2011) menyebut bahwa
Jakarta yang digunakan adalah mulai pengamatan 1 bilamana angin pada komponen utara pada wilayah
Januari 2007 sampai dengan 31 Mei 2015. Sedangkan pembangkit di area 105°E -115°E dan 0 – 5°S lebih
untuk data angin menggunakan data vektor angin yang dari 5 m/detik maka akan teradi gelombang atmosfir
berasal dari European Centre for Medium-Range yang dikenal dengan Cross Equatorial Northly Surges
Weather Forecasts (ECMWF), dimana data tersebut (CENS). Fenomena ini yang sering menimbulkan
merupakan hasil analisis ulang (Reanalysis) yang gelombang pasang di pantai Jakarta dan juga hujan
diperoleh dari the ECMWF Public Datasets web torential yang menyebabkan banjir besar di Jakarta
interface dengan resolusi 0,25°x 0,25°, pada ketinggian (Gambar 1).
10 m diatas permukaan laut. Data tersebut merupakan

Gambar 1.

Area pembangkit CENS (Hattori et al., 2011), Stasion Pasang SurutPondok Dayung.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Frekuensi banjir rob di pesisir Jakarta sepuluh
tahun terakhir telah mengalami perubahan. Jika
sebelumnya rob hanya terjadi pada setiap musim
peralihan, maka sekarang rob dapat terjadi pada setiap
saat. Frekuensi kejadian banjir rob bulanan selama
periode 2012-2013 seperti tersaji pada Gambar 2
menunjukkan bahwa pola kejadian banjir rob dapat
berlangsung setiap bulan, meskipun frekuensi
kejadiannya bervariatif.
Fekuensi kejadian rob paling sering terjadi adalah
selama periode Agustus hingga Januari, kecuali pada
Oktober terlihat menurun. Pola ini terlihat cenderung
tidak lagi mengikuti pola musiman seperti fenomena
sebelumnya yaitu rob sering terjadi pada saat musim
transisi (pancaroba).

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kejadian
rob terjadi bilamana beda tinggi air antara data
pengamatan dengan data ramalan telah mencapai 17
cm. Analisis Treshold memerlukan bidang referensi
untuk menghitung berapa besar kenaikan muka laut
yang menyebabkan banjir rob terjadi. Mengacu pada
referensi horisontal tetap Chart Datum (CD) di lokasi
pengambilan data yaitu di Stasiun Pasut Pondok
Dayung, Jakarta. Jika nilai Muka Surutan (Zo) di
lokasi penelitian sebesar 60 cm menjadi acuan, maka
tunggang air tertinggi maksimum akan tercapai sebesar
120 cm. Dengan demikian, rob dapat terjadi saat
ketinggian laut diatas 137 cm diatas Chart Datum (CD).
Analisis lainnya adalah anatomi karakteristik angin
di wilayah CENS. Pada Gambar 3, disajikan sebaran
vektor angin pada saat 4 (empat) hari menjelang dan
saat kejadian rob (Hattori et al., 2011).

Laut Jawa sangat kuat dipengaruhi oleh rezim
monsun, dimana puncak musim timur adalah Agustus
dan puncak musim barat adalah Februari (Wyrtki,
1961). Jika semula rob di Jakarta hanya terjadi selama
musim peralihan saja, sekarang setiap bulan Jakarta
mengalami kejadian banjir rob. Perubahan pola
kejadian rob ini menunjukkan bahwa makin kuatnya
pengaruh perubahan iklim yang ditunjukkan dengan
faktor angin serta faktor lainnya seperti landsubsidance
dan kenaikan muka laut rata-rata.

Gambar 3 tersebut memperlihatkan bahwa
kejadian rob sebagian besar diakibatkan
angin
tenggara maupun angin baratlaut dengan magnitud
yang bervariasi antara 0 sd 7,2 m/det. Sementara
angin baratdaya dan timur laut terlihat berkontribusi
lebih kecil. Gambar 4 tersebut juga menyatakan bahwa
rob juga dapat terjadi saat magnitude angin mendekati
kondisi tenang (calm). Sebaran vektor angin tersebut
selanjutnya diuraikan bersamaan dengan waktu
kejadian rob.

Tabel 1, menyajikan statistik kejadian rob serta
beda tinggi air antara muka laut rata-rata dengan tinggi
air aktual pada saat kejadian rob selama periode 2002
sampai dengan 2013.

Pada Gambar 4 ditunjukkan vektor angin ratarata harian beberapa kejadian menjelang rob terjadi
yaitu pada 29 Desember 2006 sampai 2 Januari 2007,
8-12 Januari 2009 dan 25 – 29 Januari 2010. Seperti

Gambar 2.
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Frekuensi Kejadian Rob (2002-2013) berdasarkan Data Base Kompas.
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Table 1.

Beda Tinggi Air Data Pengamatan dari Stasion Pondok Dayung dan Data
No

Tanggal			

Tahun		

Beda Tinggi Air (cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2 Januari 		
23 Agustus 		
25-27 Nopember 		
20-25 Desember 		
23 April 			
6-8 Mei 			
2-4 Juni 		
19-21 Juni 		
13-17 Nopember 		
27 Nop - 1 Des 		
14 Desember 		
11-12 Januari 		
9-11 Pebruari 		
11-12 Mei 		
14-19 Oktober 		
3-6 Nopember 		
2-6 Desember 		
1-2 Januari 		
29 Januari 		
13 Februari		
29 Maret 		
15 Juni			
24 Juni			
4 Oktober 		
2 Nopember 		
7 Nopember 		
23 Nopember
3 Januari 		
17-21 Januari 		
31 Oktober 		
25-27 Nopember 		
1 Desember 		
23 Desember 		
7-8 Januari		
18 Januari 		
13 Maret 		
2 Mei 			
7 Mei 			
11-12 Desember 		
13 Januari 		
17-22 Januari 		
15-17 Juni		
13-14 Juli		
18 Oktober		
3-5 Desember		

2007		
2007		
2007		
2007		
2008		
2008		
2008		
2008		
2008		
2008		
2008		
2009		
2009		
2009		
2009		
2009		
2009		
2010		
2010		
2010		
2010		
2010		
2010		
2010		
2010		
2010		
2010		
2011		
2011		
2011		
2011		
2011		
2011		
2012		
2012		
2012		
2012		
2012		
2012		
2013		
2013		
2013		
2013		
2013		
2013		

20
20
25
21
18
19
31
22
28
25
28
17
20
17
17
18
26
18
23
17
28
30
30
18
17
30
22

halnya arah mata angin pada peta, arah mata panah
ke atas menunjukkan arah ke utara. Hampir dari ketiga
gambar vektor tersebut angin umumnya dari arah
barat-lautan dengan kecepatan yang bervariasi yang
ditunjukkan dengan arah mata panah yang hampir
kontinyu searah menuju tenggara dan batang panah
yang menunjukkan magnitude yang cenderung makin
meningkat.

mengumpulnya massa air permukaan Laut Karimata
dan Laut Jawa yang yang terseret angin dan terjebak
yang kemudian meningkatkan tinggi air di Pantura
Jakarta sebagai akibat proses wind set-up. Pola
angin yang cenderung searah sangat mirip dengan
karakteristik angin musiman (Wyrtki, 1961). Informasi
gambaran vektor angin rata-rata harian 4 hari sebelum
terjadinya rob diperoleh dari data empiris perilaku pola
angin hasil ramalan BMKG beberapa hari sebelum rob
Selama periode empat hari sebelum terjadi rob, terjadi di Jakarta yang biasa dikaji di Pusat Hidrografi
intensitas angin dengan arah angin yang hampir tegak dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.
lurus dengan Pantura Jawa meningkatkan potensi
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Gambar 3.

Sebaran Vektor Angin Wilayah Pembangkit Rob (105E-115E/0-5S), 4 hari sebelum Kejadian rob
mulai tahun 2007 sd 2013.

Gambar 4.

Vektor Angin Rata-Rata Harian Saat Kejadian Rob pada a) 29 Desember 2006 -02 Januari 2007
b) 8-12 Januari 2009 dan c) 25 – 29 Januari 2010. Kotak Warna Biru menunjukkan Laporan
Waktu Rob Terjadi.
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Pengaruh CENS yang dapat dilihat pada grafik
tumpangsusun data pasut pengamatan dengan data
prediksi adalah residu atau selisih anatara data hasil
pengamatan dengan ramalan pasang surutnya bernilai
positif yang terlihat kontinyu dan stabil nilainya seperti
terlihat pada Gambar 5.
Pola angin yang berubah cepat selama kejadian
Storm surges membangkitkan energi yang membuat
laut bergelombang dan mempengaruhi kejadian
pasut. Pengaruh ini sangat jelas terlihat pada hasil
rekaman data pasang surut hasil pengamata yang
ditumpangsusunkan dengan data ramalan, seperti
terlihat pada Gambar 6.

Grafik pada kurva residu (warna hitam) terlihat
mengalami perubahan ketinggian air sangat cepat
dengan menghasilkan kurva yang tajam. Hal ini
mencerminkan adanya pengaruh angin terhadap
massa fluida pada lapisan permukaan perairan akibat
angin yang mempunyai arah dan kecepatan yang
berubah-ubah.Karakter angin selama terjadi storm
surge ditunjukkan dengan arah dan kecepatannya
yang tidak teratur dan berubah dengan sangat cepat.
Pola ini dapat diidentifikasi dari grafik stikplot yang
diolah dari data angin, seperti terlihat pada Gambar 7.
Pola angin yang berubah cepat selama Storm surges
terjadi membangkitkan energi yang mampu membuat
tinggi muka laut menjadi terganggu

Gambar 5.

Grafik Tumpangsusun Data Pasut Hasil Pengamatan Terhadap Data Ramalan
Saat Kejadian Rob 31 Desember 2006-02 Januari 2007.

Pasang Surut

Gambar 6.

Grafik Tumpangsusun Data Pasut Hasil Pengamatan Terhadap Data Ramalan
Saat Kejadian Rob 12-17 Nopember.

Pasang Surut
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Gambar 7.

Vektor Angin 4 hari menjelang dan saat Kejadian Rob (kotak biru) a) 9-17 Nopember 2008 b) 28
Nop – 6 Desember 2009 c) 29 Oktober – 6 Nopember 2010.

Gambar 8.

Vektor Angin saat Kejadian Rob Selama Monsun Timur-Tenggara a) 19-23 Agustus 2007 b) 19
– 23 April 2008 c) 7 – 12 Mei 2009.
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Proses Ekman Pump terjadi akibat pengaruh
gaya Coriolis yang berlaku di fluida dengan massa
yang besar. Gaya penggerak Ekman Pump adalah
karena adanya friksi angin permukaan dengan massa
air di bawahnya (Neumann & Pierson,1966). Angin
yang kuat bertiup mantap dan dalam waktu lama
membangkitkan energi memindahkan massa air tegak
lurus dengan arah utama angin.Perairan Laut Jawa
yang terbentang memanjang dari timur ke barat, saat
berlaku angin timuran maka fenomena Ekman Pump
dapat terjadi. Bila angin bertiup, posisi di utara pesisir
utara Laut Jawa, ketika angin berada di dari timurtenggara menuju barat-baratlaut, akibat efek coriolis
dan karena berada di bumi belahan selatan, sehingga
tinggi muka laut di sepanjang Pantau utara Jawa akan
naik/ menngkat.

menyebabkan rob, dapat dilihat seperti pada Gambar
10, memperlihatkan residu yang terlihat lebih halus
seperti saat kejadian saat dimana fenomena CENS
terjadi namun dengan arah angin yang berbeda.

Pada Gambar 8 disajikan gambar stikplot vektor
angin selama monsun timur.Selama periode waktu
tersebut, umumnya pengaruh terhadap tinggi air yang

Gambar 10 menerangkan hasil analisis harmonik
untuk melihat sinyal dengan periode dalam-musiman
(inter-seasonal) yaitu antara 30-90 hari, sinyal dengan

Sinyal-sinyal yang masuk dalam gelombang yang
menyebabkan rob adalah residu dari tinggi muka laut
dengan dengan periode lebih dari 29 hari atau 696 jam.
Dengan asumsi bahwa tinggi muka laut dengan periode
tersebut tidak mampu menimbulkan rob. Oleh karena
itu datapasang surut selama 3 tahun (mulai 1 Januari
2010 sampai dengan 31 Desember 2012) dilakukan
analisis tapis lolos tinggi (high band pass filter) untuk
periode 30-90 harian, 184 harian dan 365 – 1825 hari
guna menghilangkan pengaruh gaya penggerak pasut
pada tersebut Gambar 9.

Gambar 9.

Grafik Tumpangsusun Data Pasut Hasil Pengamatan Terhadap Data Ramalan
Saat Kejadian Rob 21-23 April 2008.

Gambar 10.

Analisis Residu Pasang Surut.

Pasang Surut
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Gambar 11.

Resultan Gaya Penggerak Rob Sinyal dalam-Musiman,Musiman dan Antar Tahunan, Terlihat
bahwa Rob tidak Periodik.

periode musiman dengan periode 184 harian serta
sinyal dengan periode antar-tahunan (inter-annual)
antara 365 – 1.825 hari. Pada Gambar 11 Pengaruh
musiman
terlihat
berkontribusi
menyumbang
terjadinya rob dengan skala paling kecil yaitu sekitar 7
cm. Pengaruh sinyal dalam-musiman (intra-seasonal)
berkontribusi dalam skala lebih besar dari sinyal
musiman yaitu sekitar 17 cm. Kontribusi terbesar
disumbang oleh sinyal antar-tahunan (inter-annual)
yaitu mencapai sekitar 37 cm.

ekuator ketika melewati perairan Selat Karimata dan
Laut Jawa menghasilkan olakan gelombang perairan
di utara Jakarta dan kemudian meningkatkan tinggi air
yang menimbulkan kejadian rob di pantai utara Jakarta.
Gaya penggerak rob lainnya adalah pengaruh
musiman (seasonal) yang menyebabkan terjadinya
Ekman Pumping. Pengaruh Ekman Pumping tampak
nyata pada data pasang surut pada saat tinggi air
meningkat selama musim timur yaitu sekitar Juli sampai
sekitar Maret dengan puncaknya sekitar Nopember.
Pengaruh musiman ini terlihat lebih kecil dibandingkan
pengaruh dalam-musiman dan antar-tahunan.

Angin yang paling dominan pada kondisi dimana
CENS bangkit adalah angin utaraan. Menurut Hattori
et al. (2011) dan Wu et al. (2011), fenomena CENS
Pengaruh terbesar rob adalah gelombang
umumnya terlihat pada bulan Januari-Februari. Pola
angin yang terjadi umumnya berlaku angin barat- dengan periode antar-tahunan. Diduga tipe gelombang
baratlaut dan utaraan, seperti terlihat pada kejadian ini terkait dengan sinyal El Nino Southern Oscillation
rob tanggal 2 Januari 2007, 20 Desember 2007, 11 (ENSO) yang sebenarnya induknya berasal dari
Januari 2009, 9 Februari 2009, 1-2 Januari 2010, 29 perairan Pasifik Barat. Putra & Tanaka (2013) melihat
Januari 2010, 4 Januari 2011, 19 Januari 2011, 8 dan adanya keterkaitan kuat antara sinyal-sinyal suhu
permukaan laut di Laut Jawa dengan sinyal-sinyal
18 Januari 2012 dan 17 januari 2013.
ENSO baik dalam indeks SOI maupun indeks NINO
Angin yang bertiup tegak lurus menuju ke utara 3.4.
pantai Pulau Jawa, menyeret massa air permukaan
Berdasarkan Gambar 11 tersebut di atas,
dan menimbulkan penumpukkan massa air disisi
pantai Jakarta. Bilamana hal ini terjadi dalam waktu diketahui bahwa peningkatan tinggi air saat rob terjadi
yang cukup (dalam penelitian ini menggunakan dapat mencapai maksimum 61 cm dari ketinggian air
panjang waktu 4 hari), maka banjir rob dapat terjadi di hasil prediksi pasut. Gambar 11 juga menjelaskan
Jakarta Utara. Semakin intensif angin bertiup dengan bahwa frekuensi kejadian rob dapat sering terjadi
lama angin bertiup lebih panjang maka intensitas rob sesudah dan sebelum bulan Januari, dengan puncak
makin tinggi dan diduga kerusakan yang ditimbulkan pada pertengahan Desember.
juga makin besar. Seperti diketahui bahwa peran
gelombang atmosfir dengan periode dalam-musiman KESIMPULAN
seperti halnya Madden-Julian Oscillation dengan
Banjir rob di Jakarta dapat terjadi jika tinggi muka
periode 30 hari sampai dengan 90 hari berpengaruh
terhadap kondisi permukaan lautan (Peatman et al., air laut naik di atas 121 cm diatas Chart Datum. Analisis
2014). Gelombang yanng perambatannya sepanjang data angin pada wilayah CENS menunjukkan angin
176

J. Segara Vol.12 No.3 Desember 2016: 167-177
tenggaraaan maupun angin barat lautan mendominasi
dalam Pasang Surut. Penyunting Ongkosongo
saat kejadian rob dengan magnitud kecepatan yang
dan Suyarso. Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta.
bervariasi antara 0 sd 7 m/det. Gaya penggerak rob
lain adalah pengaruh musiman (seasonal) yang Peatman, S.C., Matthews, A. J. & Stevens, D. P. (2014),
menyebabkan terjadinya Ekman Pumping. Pengaruh
Propagation of the Madden–Julian Oscillation
Ekman Pumping tampak nyata dimana tinggi air
through the Maritime Continent and scale
meningkat selama musim timur yaitu sekitar Juli
interaction with the diurnal cycle of precipitation.
sampai sekitar Maret dengan puncaknya sekitar
Q.J.R. Meteorol. Soc., 140: 814–825. doi:10.1002/
Nopember. Pengaruh musiman ini terlihat lebih kecil
qj.2161
dibandingkan pengaruh dalam-musiman dan antartahunan. Pengaruh terbesar rob adalah wind wave Putra I.D.N.N. & Tanaka T.(2013). Seasonal and Interperiode antar-tahunan.
annual Variability of Sea surface Temperature
and Sea surface Wind in the Eastern Part of the
PERSANTUNAN
Indonesian Sea: Ten years Analysis of Satellite
Remote Sensing Data. Proc. SPIE 8525, Remote
Ucapan terimakasih disampaikan kepada
Sensing of the Marine Environment II, 85250B
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang telah mengijinkan
(December 11, 2012); doi: 10.1117/12.977398
dalam menggunakan data sekunder, Badan Informasi
Geospasial BIG) untuk ijin penggunaan data pasang Wyrtki K. (1961). Physical oceanography of the
surut, serta pihak European Centre for Medium-Range
southeast Asian waters, NAGA Rep. 2, 195pp.,
Weather Forecasts (ECMWF) untuk data prediksi
Scripps Inst. of Oceanogr., Univ. of Calif., San
angin permukaan.
Diego, La Jolla.
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