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ABSTRAK
Untuk mengatasi permasalahan kebutuhan dermaga pada pantai curam, dimana lazimnya
terdapat gelombang yang besar, maka diperlukan suatu konstruksi multi fungsi dermaga
sekaligus memilki kemampuan mengurangi tinggi gelombang sehingga diperoleh kondisi
hidrodinamika yang aman untuk proses bongkar muat.
Penelitian mengkaji model rangkaian ponton yang digunakan sebagai dermaga apung sekaligus
pelindung pantai. Penelitian direncanakan dengan model fisik 2D dilakukan di Laboratorium
Teknik Pantai Universitas Hasanuddin. Parameter pengaruh yang dikaji adalah kerapatan
ponton, kedalaman ponton dan panjang ponton.
Diharapkan ditemukan kondisi optimal pada dua (2) variabel sebagai tolak ukur. Kondisi
optimal yaitu kapasitas maksimum meredam gelombang dengan goyangan yang sekecilkecilnya.
Kata kunci : struktur terapung, pelindung tipe rangkaian ponton, stabilitas, kapasitas

1.

PENDAHULUAN

Wilayah pantai merupakan daerah yang intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia seperti kawasan pusat
pemerintahan, pemukiman, industri perikanan, pertambakan, pertanian, perikanan, pariwisata dan sebagainya.
Pantai juga merupakan bagian dari lingkungan kawasan pesisir yang dinamis dan selalu berubah. Proses
perubahan yang terjadi di pantai merupakan akibat kombinasi berbagai gaya yang bekerja di pantai meliputi
angin, gelombang (Triatmodjo, 1999; Suriamihardja, 1996).
Sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang, Indonesia saat ini menghadapi masalah pesisir dan
pantai serius dan kompleks. Fakta menunjukkan bahwa banyak penanganan pantai yang keliru, sehingga
menimbulkan efek merusak pada lingkungan sekitarnya. Banyak kasus pembangunan di pantai yang tidak
ramah lingkungan yang tidak hanya gagal untuk memecahkan masalah, tetapi bahkan hasilnya menimbulkan
masalah lain di sekitarnya.
Permasalahan yang sering muncul pada daerah pantai adalah abrasi pantai yang terutama disebabkan oleh
aktivitas gelombang laut. Salah sautu metode menanggulangi abrasi pantai adalah penggunaan struktur
penahan gelombang pada area tertentu. Gempuran gelombang yang besar dapat diredam dengan cara
mengurangi energi gelombang datang, sehingga gelombang yang menuju pantai energinya menjadi kecil.
Untuk dapat menanggulangi kerusakan pantai akibat gempuran gelombang di pantai maka diperlukan
konstruksi pemecah gelombang yang multifungsi yaitu sebagai dermaga sekaligus untuk memecahkan,
merefleksikan dan mentransmisikan energi gelombang sebelum tiba di pantai. Struktur penahan energi
gelombang ini dapat terbuat dari struktur yang masif/kaku dan bisa juga dengan yang fleksibel (tanaman hidup,
struktur apung dan lainnya).
Struktur Dermaga terapung sudah mulai ramai dibicarakan. Dewasa ini dan dimasa depan, diperkirakan
floating structure atau struktur bangunan terapung akan menjadi primadona konstruksi pada daerah perairan.
Di banyak negara maju, penggunaan struktur terapung sudah sampai pada tahap pengembangan very large
floating structure atau konstruksi bangunan terapung skala besar misalnya untuk pembangunan bandara
internasional terapung (floating airport), jembatan apung (floating bridge), pemecah gelombang terapung
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(floating breakwater), bahkan kota terapung (floating city) (Thaha, 2010). Keuntungan dari adanya struktur
terapung antara lain tidak menambah massa air dimana massa benda tidak mendesak massa air sehingga tidak
menimbulkan efek kenaikan muka air laut. Keuntungan berikutnya adalah tidak menimbulkan scouring pada
pondasi pilar jembatan. Pilar jembatan konvensional umumnya mengalami masalah scouring atau gerusan yang
dapat membahayakan pondasi struktur. Floating breakwater juga memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan
(flexibility of future extensions), mobilitas, dan mudah untuk dipindah-pindahkan (reallocation ability) (Murali
K., dan Mani, J. S., 1994), sehingga struktur ini mudah digunakan dan dipindahkan di berbagai lokasi. Selain
itu floating breakwater memiliki efisiensi yang tinggi untuk meredam gelombang, struktur yang simpel, murah,
dan ukuran panjangnya yang efisien (Tazaki and Ishida, 1975).
Akan tetapi membuat struktur terapung di laut bukanlah perkara mudah, gaya-gaya yang ada di laut seperti
gelombang, arus, dan angin sangat rentan untuk membuat struktur tidak stabil. Struktur yang tidak stabil dapat
mengalami pergerakan yang sangat besar sehingga menyebabkan struktur terguling dan tenggelam. Selain itu,
gaya yang terjadi secara terus menerus ini, dapat menyebabkan struktur lelah dan akhirnya mengalami
kegagalan baik pada struktur utamanya ataupun pada sambungannya. (Dong, G. H., et.al 2008). Oleh karena
itu, untuk dapat memperoleh struktur dermaga dan pemecah gelombang terapung yang tepat guna perlu
diketahui komponen-komponen pada struktur, batasan-batasan dalam perencanaan, dan kriteria-kriteria yang
perlu diperhitungkan dalam perencanaan sruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan koefisien stabilitas
apung struktur dermaga terapung, koefisien transmisi dan refleksi gelombang pada struktur dermaga terapung
pada tipe rangkaian ponton terhadap pengaruh gelombang.

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gelombang
Gelombang laut dapat ditinjau sebagai deretan dari pulsa-pulsa yang berurutan yang terlihat sebagai perubahan
ketinggian permukaan air laut, yaitu dari suatu elevasi maksimum (puncak) ke elevasi minimum (lembah).
Gelombang terjadi akibat adanya gaya-gaya alam yang bekerja di laut seperti tekanan atau tegangan dari
atmosfir (khususnya melalui angin), gempa bumi, gaya gravitasi bumi dan benda-benda angkasa (bulan dan
matahari), gaya coriolis (akibat rotasi bumi), dan tegangan permukaan (Triatmodjo, 1999).
Pada umumnya gelombang terjadi karena hembusan angin di permukaan air laut. Daerah di mana gelombang
itu dibentuk disebut daerah pembangkitan gelombang (wave generating area). Gelombang yang terjadi di
daerah pembangkitan disebut sea, sedangkan gelombang yang terbentuk di luar daerah pembangkitan disebut
swell. Ketika gelombang menjalar, partikel air di permukaan bergerak dalam suatu lingkaran besar membentuk
puncak gelombang pada puncak lingkarannya dan lembah pada lintasan terendah. Di bawah permukaan, air
bergerak dalam lingkaran-lingkaran yang makin kecil. Saat gelombang mendekati pantai, bagian bawah
gelombang akan mulai bergesekan dengan dasar laut yang menyebabkan pecahnya gelombang dan terjadi
putaran pada dasar laut yang dapat membawa material dari dasar pantai serta menyebabkan perubahan profil
pantai (Triatmodjo, 1999).

Gambar 1. Gerak partikel air di laut dangkal, transisi dan dalam (Triatmodjo, 1999)
Gelombang akan mentransfer energi melalui partikel air sesuai dengan arah hembusan angin. Lebih lanjut
dikemukakan bahwa mekanisme transfer energi ini terdiri dari dua bentuk yakni pertama: akibat variasi tekanan
angin pada permukaan air yang diikuti oleh pergerakan gelombang dan kedua: transfer momentum dan energi
dari gelombang frekuensi tinggi ke gelombang frekuensi rendah (periode tinggi dan panjang gelombang besar).
Gelombang frekuensi tinggi dapat ditimbulkan oleh angin yang berhembus secara kontinyu. Viskositas air laut
dapat mempengaruhi efek langsung dari tekanan angin, sehingga kecepatan angin permukaan menghilang
makin ke dalam dan pada suatu kedalaman tertentu menjadi nol (Kramadibrata, 1985).
Tiga faktor yang menentukan karakteristik gelombang yang dibangkitkan oleh angin (Davis, 1991) yaitu : (1)
lama angin bertiup atau durasi angin, (2) kecepatan angin dan (3) fetch (jarak yang ditempuh oleh angin dari
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arah pembangkitan gelombang atau daerah pembangkitan gelombang). Semakin lama angin bertiup, semakin
besar jumlah energi yang dapat dihasilkan dalam pembangkitan gelombang. Demikian halnya dengan fetch,
gelombang yang bergerak keluar dari daerah pembangkitan gelombang hanya memperoleh sedikit tambahan
energi. Akan tetapi ada faktor-faktor lain yang kadang-kadang sangat berpengaruh misalnya lebar fetch,
kedalaman air, kekasaran dasar, stabilitas atmosfir dan sebagainya (Yuwono, 1984).
Umumnya dalam mempelajari gelombang dilakukan dengan suatu pendekatan dengan menganggap bahwa
suatu gelombang yang tak beraturan merupakan superposisi dari tak berhingga gelombang-gelombang
sederhana yang mempunyai pola sinusoidal. Gambar 2. menunjukkan sketsa definisi dari suatu gelombang
sinusoidal yang menjalar disuatu kedalaman perairan d di dalam sistem koordinat x dan z. Dasar perairan
terletak di z=-d dan profil permukaan gelombang pada z=h.

Gambar 2. Sketsa definisi gelombang progresif (CHL 2002)
Dimana : x dan z = masing-masing koordinat horisontal dan vertikal; a = H/2 = amplitudo gelombang; hw=a kx t cos()= elevasi muka air; H = tinggi gelombang (jarak antara puncak dan lembah); T = perioda gelombang
(perbedaan waktu antara dua puncak/lembah gelombang yang berurutan); L = panjang gelombang (jarak dari
dua puncak/lembah gelombang yang berurutan); C = L/T = kecepatan rambat gelombang, dimana; d =
kedalaman perairan dihitung dari SWL (still water level) yaitu muka air rata-rata; t = waktu; u dan w = masingmasing menyatakan komponen kecepatan partikel horisontal dan vertikal; z dan e = masing-masing
menyatakan posisi horisontal dan vertikal sesaat (mengacu ke pusat orbit) dari partikel yang begerak sepanjang
orbitnya; k L = 2 / p = jumlah gelombang; wp= 2 /T = frekuensi sudut gelombang.
Small Amplitude Wave Theory diturunkan dari Potential Flow Theory, φ(x,y,z), dengan menganggap tegangan
permukaan dapat diabaikan (small amplitude). Potential Flow Theory sendiri diturunkan dari hukum hidrolika
Continuity Equation untuk keadaan kekentalan zat cair dapat diabaikan (Hukum Prandtl untuk Re > 104) dan
aliran tidak berotasi. Kalau cairan juga incompressible flow (sebagaimana umumnya cairan) maka Laplace’s
Equation berlaku :
!"#
!$ "

!"#

!"#

+ !&" + !' " = ∇* 𝜑 = 0

(1)

1. Small amplitude wave theory
Gambar 3 memperlihatkan sketsa definisi gelombang.

Gambar 3. Sketsa definisi gelombang (Triatmodjo, 1999)
Karena yang dihadapi adalah aliran dalam dua dimensi maka persamaan di atas dapat ditulis :
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!"#
!$ "

!"#

+ !' " = 0

(2)

dengan komponen kecepatan horizontal dan vertikal adalah :
𝑢=

!#
!$

dan 𝑣 =

!#

(3)

!'

Kondisi batas di dasar laut dari persamaan tersebut adalah kecepatan vertikal nol :
𝑣=

!#
!'

=0

di z = - d

(4)

Kondisi batas pada permukaan diperoleh dari persamaan Bernoulli untuk aliran tak mantap :
!#
!/

0

5

+ * (𝑢* + 𝑣 * ) + 𝑔𝑧 + 6 = 0

(5)

dengan g adalah percepatan gravitasi, padalah tekanan dan ρ rapat massa zat cair.
Karena tinggi gelombang sangat kecil dibanding panjangnya (small amplitude wave), maka persamaan di atas
dapat di-linierkan, artinya u2 dan v2 dapat diabaikan, dan pada permukaan z = η, serta mengambil tekanan di
permukaan adalah nol (hanya tekanan atmosfir), sehingga persamaan Bernoulli menjadi :
0 !#

𝜂 = − 9 !/ |';<

(6)

Dengan anggapan bahwa gelombang adalah kecil terhadap kedalaman, maka kondisi batas di z = 0 adalah
kira=kira sama dengan di z = η. Dengan anggapan tersebut maka kondisi batas pada permukaan adalah:
0 !#

𝜂 = − 9 !/ |';=

(7)

Dengan nilai dari persamaan (7) dan (4), persamaan (2) diselesaikan. Penyelesaian persamaan diferensial
tersebut memberikan hasil berikut:
𝜑=

>9 @ABC D(EF')
?

@ABC DE

sin(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)

(8)

dimana φ adalah potensial kecepatan, g adalah percepatan gravitasi, σ adalah frekuensi gelombang = 2π/T, k
adalah angka gelombang = 2π/L, d adalah kedalaman laut, z adalah jarak vertikal suatu titik yang ditinjau
terhadap muka air diam, x adalah jarak horisontal, t adalah waktu, dan a adalah amplitudo.
Persamaan (8) adalah persamaan dasar small amplitudo wave theory atau Airy Theory, dari mana sifat-sifat
gelombang seperti kecepatan rambat, fluktuasi permukaan dan lain-lain dihitung.
2. Energi gelombang
Selanjutnya untuk menurunkan persamaan energi gelombang, dipandang suatu elemen berukuran dx, dz,
dengan pias 1 satuan seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Penurunan rumus energi gelombang (Triatmodjo, 1999)
Untuk satu elemen kecil tersebut, besar energi kinetik adalah :
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0

0

𝑑𝐸D = * 𝑑𝑚𝑉 * = * 𝜌𝑑𝑥𝑑𝑧 (𝑢* + 𝑣 * )

(9)

Energi kinetik total adalah integrasi dari persamaan di atas :
V

= 0

𝐸D = ∫= ∫UE * 𝜌(𝑢* + 𝑣 * )𝑑𝑧𝑑𝑥

(10)

Apabila kecepatan partikel yang diperoleh dari persamaan (8) disubsitusikan ke dalam persamaan di atas,
akhirnya akan didapat :
V

6

=

YZ @ABC D(EF')

𝐸D = ∫= ∫UE {[
*
[
𝐸D =

B\]C DE

YZ B\]C D(EF')

cos (𝑘𝑥 − 𝜎𝑡]* + a

[

B\]C DE

*

sin(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)b }𝑑𝑧 𝑑𝑥

69Z " V

(11)

0d

Apabila energi potensial dari gelombang dikurangi dengan energi potensial dari massa air diam seperti yang
ditunjukkan dalam Gambar 4, akan didapat energi potensial yang disebabkan oleh gerak gelombang. Dengan
menggunakan dasar laut sebagai bidang referensi, energi potensial yang ditimbulkan oleh satu panjang
gelombang tiap satu satuan lebar puncak gelombang Ep adalah :
V

𝐸5 = ∫= 𝜌𝑔(𝑑 + 𝜂) e

EF<
*

E

f 𝑑𝑥 − 𝜌𝑔𝐿𝑑 e * f

Subsitusi nilai η yang diperoleh dari menyelesaikan persamaan (8) ke dalam persamaan di atas, akhirnya akan
didapat :
𝐸5 =

69Z " V

(12)

0d

Jadi energi kinetik dan energi potensial adalah sama, sehingga energi total tiap satu satuan lebar adalah :
𝐸 = 𝐸D + 𝐸5 =

69Z " V

(13)

h

Energi gelombang adalah berubah dari satu titik ke titik lain sepanjang satu panjang gelombang, dan energi
rerata per satu satuan luas adalah :
j
k9Z
𝐸i = V = h

"

(14)

2.2. Prinsip Pemecah Gelombang dermaga Apung
Pemecah gelombang dermaga apung meredam gelombang dengan prinsip interferensi yaitu dengan membuat
gelombang yang berbeda fasa bertemu dengan gelombang datang sehingga saling meniadakan dan atau
menggunakan gesekan atau turbulensi untuk menghilangkan energi gelombang datang (Van Tol, 2008).
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tipe pemecah gelombang demaga terapung dibagi menjadi (Van Tol,
2008) :
1. Reflecting
Dinding vertikal didukung dengan rangka A terapung. Refleksi energy tergantung draft dinding vertikal
dan pergerakan lateral pemecah gelombang dermaga terapung. Sway dibuat menjadi roll untuk mengurangi
gaya tali.
2. Displacement
Struktur menyerap energi gelombang dan ditransmisikan kembali dengan fasa yang diubah. Struktur
lebih stabil bisa dicapai pada tipe ini.
3. Dissipative
Energi gelombang didisipasi ke dalam turbulensi.
Pada struktur tipe displacement, pemecah gelombang dermaga terapung akan mengalami pergerakan akibat
gelombang datang. Struktur yang terapung bebas memiliki 6 derajat kebebasan yang diperlihatkan oleh
Gambar 5.
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Gambar 5. Derajat kebebasan struktur terapung (McCormick, 2010)
Pergerakan struktur akan menghasilkan gelombang. Selain itu, terdaat juga energi yang mengalir dari bawah
struktur (underflow). Maka gelombang yang ditransmisikan adalah penjumlahan dari gelombang yang
dibangkitkan oleh pergerakan struktur dan gelombang akibat underflow. Ilustrasi dari prinsip kerja pemecah
gelombang terapung ditunjukkan pada Gambar 6. Selain itu, sistem mooring yang semakin kaku dapat
meredam gelombang dengan lebih baik (Gaythwaite, 1990). Bila digunakan sebagai pemecah gelombang maka
perlu dipahami bagaimana cara perencanaan struktur tersebut agar dapat berfungsi untuk mengurangi energy
gelombang. Dan bagi kedua struktur tersebut sangat penting untuk tetap bertahan pada posisinya (tidak
berpindah tempat) dalam menerima beban yang ada.

Gambar 6. Prinsip pemecah gelombang benda terapung
Dalam kesetimbangan benda terapung maka kita akan mengacu pada Prinsip Hukum Archimedes :
“Benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung sebesar berat zat cair
yang dipindahkan oleh benda tersebut”.
Sebuah benda dikatakan stabil apabila benda tersebut kembali keposisi kesetimbangannya semula apabila
benda tersebut diusik (meskipun sedikit). Untuk benda terapung, masalah kestabilan lebih rumit karena jika
benda berotasi lokasi pusat apungnya bisa berubah. Jika hanya sebagian benda yang tercelup kedalam zat cair.
Dalam hal ini berat benda lebih kesil daripada gaya keatas dari zat cair. Atau dengan kata lain supaya benda
mengapung maka massa jenis benda harus lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Suatu benda terapung
dalam keseimbangan stabil apabila pusat beratnya berada dibawah pusat berat apungnya. Namun, benda
terapung dalam kondisi tertentu dapat pula dalam keseimbangan stabil meski pusat beratnya berada diatas pusat
apung.
2.3. Pemodelan Fisik (Physical Modelling)
Teori Model atau Keserupaan adalah alat utama untuk menjamin bahwa apa pun yang terjadi pada model akan
terjadi dalam keadaan yang sebanding pada prototipe. Dalam pemodelan bangunan-bangunan pantai dituntut
pemenuhan Dynamic Similarity yaitu keserupaan yang tertinggi, artinya baik ukuran panjang maupun ukuran
gerak dan kinematik semuanya sebanding dalam model dan protoipe, walaupun harus diingat bahwa
keserupaan yang sempurna tidak mungkin dicapai kecuali besarnya model sama dengan prototipe.
Untuk memenuhi Dynamic Similarity disyaratkan bahwa di dalam model, sebagaimana pada prototype, tetap
terjadi aliran air yang kendalikan oleh gaya-gaya gravitasi dan kekentalan. Untuk itu Reynold Number harus
tinggi. Para peneliti di dunia, misalnya Watanabe (2004), pada umumnya memakai syarat Re> 104. Bila
persyaratan gravity flow sudah terpenuhi, maka hukum keserupaan dinamis dapat menggunakan Froude
Number sebagai pedoman dimana Froude Number pada model harus selalu sama dengan pada prototype pada
setiap karakteristik yang akan diteliti.
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Sebagai contoh penggunaan Froude Number dalam menentukan ukuran-ukuran model, diberikan contoh
berikut.
𝐹=

m

(15)

nV9

Agar serupa model dan prototype, maka :
𝑭𝒎 = 𝑭𝒑
mr
nVr9
ms"
"
mr

=

ms
n Vs 9

Vs

=V

r

Ambillah skala kecepatan Vr = Vp / Vm dan skala panjang Lr = Lp/Lm, maka berlaku hubungan Vr2 = Lr atau Vr
= Lr1/2. Misalnya diambil faktor skala λ = 10 sebagai skala panjang Lr, maka diperoleh :
Vs
Skala panjang,
𝐿t = V = 𝜆 = 10
r

ms

Vs

Skala kecepatan, 𝑉t = m = wV = √𝜆 = √10
r

r

V

{

𝑇t = mz =

√{

Skala gaya,

𝐹t =

= 𝜆~ = 1000

Skala percepatan,

𝐴t = 9 = 1

Skala waktu,

z

|s V}s
|rV}r
9s

= √𝜆 = √10

r

Dan seterusnya sesuai besaran yang dibutuhkan.
2.4. Analisa Dimensi
Tahap berikutnya adalah Analisa Dimensi. Proses ini bertujuan menyederhanakan jumlah variabel dan
hubungan yang harus diteliti. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam hal ini, yang paling populer
adalah Buckingham’s Π Theorem yang mengatakan: “jika diketahui bahwa suatu proses fisikal ditentukan
oleh suatu relasi yang dimensionally homognous yang melibatkan n parameter berdimensi, seperti X1=f(X2,
X3, …….Xn) dimana X adalah variabel berdimensi, maka terdapat relasi yang ekivalen yang meliputi jumlah
yang lebih sedikit, (n-k), parameter tak berdimensi seperti Π1 = f (Π2, Π2, ……….. Πn-k) dimana Π adalah grup tak
berdimensi yang dibentuk dari X. Reduksi k umumnya sama dengan, tetapi tidak pernah lebih dari, jumlah
dimensi fundamental yang terlibat dalam X”.
Dengan Analisa Dimensi diperoleh keuntungan-keuntungan :
a. Mengurangi secara nyata jumlah percobaan yang harus dilakukan.
b. Efek dari suatu variabel dapat ditentukan dengan variasi variabel yang lain dalam satu percobaan.
c. Wilayah berlakunya suatu variabel dapat diperluas melampaui wilayah percobaan. Dalam keadaan
ekstrim wilayah berlaku ini dapat diperoleh dengan hanya mengukur satu nilai dari masing-masing
variabel.
d. Dapat menunjukkan bahwa kadang-kadang suatu besaran tidak punya pengaruh atas fenomena yang
sedang diselidikisehingga dapat dikeluarkan sebagai variabel percobaan.
e. Kealpaan suatu variabel independent dalam perencanaan suatu percobaan dapat diketahui.
f.
Memungkinkan penggunaan “Skala Model” yang sangat berguna untuk memperkecil atau memperbesar
ukuran dari sistem yang sebenarnya.
Variabel-variabel yang akan terlibat dalam analisa dimensi pertama-tama diambil dari rumus-rumus yang telah
diturunkan secara teoritis seperti rumus-rumus energi di atas, ditambah dengan variabel-variabel di lapangan
yang menurut peneliti-peneliti terdahulu berpengaruh. Variabel-variabel itu adalah :
𝐻/ = 𝑓(𝐻‚ , 𝐻t , 𝐿, ℎ, 𝐵, 𝑝)

(16)

Terlihat ada enam variabel dengan satu dimensi yang terlibat, tetapi p (porosity) tidak berdimensi sehingga
harus berdiri sendiri, berarti akan ada empat variabel tak berdimensi П, yaitu П1 = Ht/Hi, П2 = Hr/Hi, П3=B/L,
П4 = h/L, dan p.
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3.

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan di salah satu laboratorium Keairan (Laboratorium Hidrolika atau Pemodelan Teknik
Pantai) pada Universitas Hasanuddin dengan membuat konstruksi model sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan. Jangka waktu penelitian akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan yang dimulai dari bulan Juli 2018
hingga April 2019.
3.2. Persiapan Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pemodelan fisik di laboratorium untuk mewakili karakteristik prototipe dermaga
terapung (floating jetty) yang sebenarnya. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam perancangan model fisik
dermaga terapung (floating jetty) sebelum pembuatan model tersebut :
1. Penyekalaan (skala panjang) antara prototipe dan model fisik dengan berpedoman pada keserupaan
geometrik, keserupaan dinamik, dan keserupaan kinematik.
2. Perhitungan skala berat model fisik dari prototype.
Model harus memiliki keserupaan geometrik dengan prototipe, maka penyekalaan prototipe harus sebaik
mungkin dilakukan agar model benar-benar memiliki rasio semua dimensi linier yang sama. Dimensi linier
yang dimaksud adalah panjang, lebar, tinggi, dan kedalaman air.
3.3. Pembuatan Model
Pembuatan model dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan dari hasil penyekalaan panjang dan berat, baik
mulai dari pemilihan bahan maupun bentuk yang akan dibuat untuk model fisik floating jetty. Pada percobaan
ini, model dibuat dari bahan yang sama dengan prototype-nya.
3.4. Pengujian Model
Model disusun di wave flume sesuai dengan rencana maka pengujian (running) dapat segera dilakukan sesuai
desain pengujian yang telah dibuat, yakni dengan memasukkan data tinggi gelombang dan periode gelombang
di komputer kendali. Gelombang yang dibangkitkan merupakan gelombang reguler. Salah satu desain
pengujian model fisik floating jetty yang diperlihatkan pada Gambar 7 dan Gambar 8.

Gambar 7. Desain pengujian model fisik floating jetty
Hipotesa awal dari penelitian ini adalah :
Stabilitas (S) = f(Hi, Ht, T, g, D, h, B, G)
Koefisian transmisi dan refleksi:
Kt dan Kr = f(Hi, Ht, T, g, D, h, A, B, G)

Sketsa Tampak Atas Dermaga Terapung Tipe Ponton
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Sketsa Tampak Samping Dermaga Terapung Tipe Ponton
Gambar 8. Sketsa dermaga terapung tipe ponton
3.5. Fasilitas Laboratorium
Fasilitas utama dari laboratorium yang akan dipergunakan adalah wave flume dengan panjang 15 m, lebar 0,30
m dan kedalaman efektif saluran 46 cm lengkap dengan assesorisnya. Ukuran laboratorium harus cukup untuk
memodel gelombang yang terjadi pada dermaga terapung tipe ponton yang akan dibuat.

Gambar 9. Wave Flume Jurusan Sipil, Fakultas Teknik, UNHAS

4.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan baru di bidang teknologi dermaga terapung
(floating Jetty) yang juga berfungsi sebagai struktur bangunan pemecah gelombang, khususnya stabilitas dan
kapasitas dermaga terapung, tipe rangkaian ponton.
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