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ABSTRAK 

Persamaan logaritmik standar sering digunakan untuk mengestimasi kurva profil vertikal kecepatan 
arus laut secara analitik di suatu perairan. Tujuan dari estimasi kurva suatu profil vertikal kecepatan 
arus dengan persamaan analitik, yakni logaritmik, berguna untuk mendapatkan konstanta u* dan zo 
melalui proses curve fitting yang nantinya dapat digunakan sebagai input suatu model. Walaupun 
persamaan logaritmik cukup baik dalam mendekati kurva profil vertikal kecepatan arus, namun 
persamaan ini tidak mampu mengestimasi profil vertikal kecepatan arus di beberapa lokasi dan kondisi 
seperti outer region, sehingga nilai u* dan zo yang didapat menjadi tidak valid. Maka itu perlu digunakan 
persamaan lain yang diyakini dapat mendekati profil vertikal kecepatan arus lebih baik untuk berbagai 
lokasi dan kondisi. Pada penelitian ini persamaan logaritmik dan parabolik dasar akan digunakan. Nilai 
rata-rata panjang kekasaran (zo) paling besar ditemukan di Karang Masimbung Barat, bernilai 0,36 m 
(arah timur-barat) dan Karang Masimbung Timur 0,334 m (arah utara-selatan), sedangkan nilai zo 
paling kecil terdapat di Karang Derawan yang hanya bernilai 0,087 m (arah timur-barat) dan Bagan 
0,185 m (arah utara-selatan). Nilai kecepatan geser (u*) lapisan luar dan dalam paling besar terdapat 
di Bagan untuk arah timur-barat, 0,073 m/s untuk lapisan luar dan 0,017 m/s untuk lapisan dalam. u* 
paling kecil terdapat di Karang Derawan untuk arah timur-barat dengan nilai 0,025 m/s (lapisan luar) 
dan arah utara-selatan 0,006 m/s (lapisan dalam). 

Kata kunci: Kepulauan Derawan, Persamaan Logaritmik, Persamaan Parabolik, u*, zo. 

PENDAHULUAN 

Kepulauan Derawan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, merupakan objek wisata 
yang terkenal akan keindahan alam bawah lautnya, susunan terumbu karang dan biota laut dengan 
bentuk dan warna yang beranekaragam membuat Kepulauan Derawan amat kaya akan sumber daya 
laut (Marpaung, 2008). Kekayaan sumber daya laut yang melimpah pada ekosistem laut di perairan 
sekitar Kepulauan Derawan harus mulai dijaga dan dilestarikan, karena beberapa spesies terumbu 
karang dan biota laut yang ada di ekosistem ini termasuk langka, dan setiap tahunnya kualitas 
ekosistem turun secara perlahan yang ditunjukkan dengan berkurangnya luasan terumbu karang dan 
jumlah biota laut (Vermaas, 2006). Tanpa terumbu karang dan biota lautnya, Kepulauan Derawan tidak 
akan terkenal seperti sekarang, karena keanekeragaman hayati laut yang melimpahlah yang membuat 
Kepulauan Derawan terkenal dengan titik penyelamannya bagi para wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Pelestarian ekosistem akan lebih mudah dilakukan apabila kondisi perairan di sekitar 
Kepulauan Derawan diketahui, salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika ekosistem adalah 
kondisi hidro-oseanografi, dan karakteristik aliran arus merupakan salah satu parameternya. 
Karakteristik aliran arus dapat diidentifikasi melalui bentuk profil vertikal kecepatan arus. Pada 
umumnya, profil vertikal kecepatan arus pada suatu perairan dapat didekati dengan suatu persamaan 
analitik, karena bentuk profil seperti mengikuti suatu kurva, yang selama ini didekati oleh kurva 
logaritmik, hal ini disebabkan karena kecepatan arus berkurang secara logaritmik dengan 
bertambahnya kedalaman. Walau begitu, perlu ditentukan persamaan yang tepat untuk 
menggambarkan profil vertikal kecepatan arus dengan korelasi yang baik antara kecepatan arus 
dengan ketinggian dari dasar. Apabila persamaan profil sudah diketahui, kecepatan arus untuk setiap 
kedalaman dapat diprediksi secara kontinu, yang nantinya dapat digunakan untuk memahami 
karakteristik aliran arus di perairan sekitar Kepulauan Derawan. Selain itu, apabila persamaan analitik 
profil vertikal kecepatan arus diketahui, konstanta kecepatan geser (u*) dan panjang kekasaran (zo) 
juga dapat diketahui. Sejauh ini, profil vertikal kecepatan arus belum banyak dikaji pada perairan 
terumbu karang, menurut Vermaas (2006) karakteristik aliran arus pada daerah terumbu karang akan 
berbeda dengan daerah lainnya di laut, sehingga profil kecepatannya pun akan berbeda. Penelitian 
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mengenai profil vertikal kecepatan arus di daerah terumbu karang dapat menjadi suatu terobosan baru 
dalam dunia oseanografi. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, persamaan paling umum untuk menggambarkan profil 
vertikal kecepatan arus adalah persamaan logaritma, yakni persamaan logaritma standar (Lueck dan 
Lu, 1996; Lu et al., 2000; Reidenbach et al., 2006). Namun ada beberapa ekstensi persamaan logaritma 
seperti log-linear law (Gross et al., 1992) dan log-wake law (Coles, 1956) yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kecocokan antara data hasil observasi dengan data analitik, yang nantinya akan 
berpengaruh terhadap kecocokan antara bentuk kurva persamaan dengan profil vertikal kecepatan 
arusnya. Namun terdapat beberapa kendala dalam penggunaan persamaan logaritma untuk 
menggambarkan profil vertikal kecepatan arus. Pada setiap perairan, kolom air laut dapat dibagi 
menjadi dua lapisan, lapisan dalam (inner region) dan lapisan luar (outer region). Pada lapisan dalam, 
hubungan antara data kecepatan arus hasil observasi dengan perhitungan analitik bersifat logaritmik, 
namun memasuki lapisan luar tidak lagi bersifat logaritmik, walaupun log-linear dan log-wake law 
mampu meningkatkan kecocokan bentuk profil, namun persamaan ini masih belum cukup baik untuk 
menggambarkan profil vertikal kecepatan arus pada lapisan luar (outer region). Menurut Keulegan 
(1938), persamaan parabolik dapat mendekati profil vertikal kecepatan arus pada lapisan luar lebih baik 
dibandingkan log-linear maupun log-wake law.  

Dalam penelitian ini, persamaan logaritmik dan parabolik akan digunakan keduanya untuk memprediksi 
profil vertikal kecepatan arus di beberapa titik pada perairan sekitar Kepulauan Derawan, sekaligus 
sebagai pembanding, dengan harapan persamaan yang lebih cocok untuk mendekati profil pada 
masing-masing lapisan (region) dapat ditentukan. Sebagai tambahan, konstanta panjang kekasaran 
(zo) dan kecepatan gesek (u*) dapat diketahui dari profil vertikal kecepatan arus, kedua konstanta ini 
dapat digunakan sebagai input dalam pemodelan hidrodinamika di perairan sekitar Kepulauan 
Derawan. Pemodelan hidrodinamika berguna untuk memahami kondisi hidro-oseanografi di perairan 
sekitar Kepulauan Derawan, yang nantinya akan mempermudah pelestarian ekosistem. Maka itu, 
penelitian mengenai profil vertikal kecepatan arus di perairan sekitar Kepulauan Derawan perlu untuk 
dikaji lebih lanjut.  

Tujuan dari penelitian kali ini adalah menentukan karakteristik arus secara vertikal, menentukan 
persamaan paling sesuai untuk menggambarkan profil vertikal kecepatan arus, serta menghitung nilai 
konstanta kecepatan geser (u*) untuk lapisan dalam (inner region) dan lapisan luar (outer region), serta 
panjang kekasaran (zo) dari persamaan analitik yang telah didapatkan melalui curve fitting, di perairan 
sekitar Kepulauan Derawan. Ruang lingkup pembahasan ini mencakup karakteristik arus, koefisien 
korelasi (R) antara kecepatan arus dengan ketinggian dari dasar perairan, karakteristik ketinggian 
lapisan logaritmik dan parabolik (h), konstanta u* dan zo, serta kualitas metode logaritmik dan parabolik 
dalam pendekatan profil vertikal kecepatan arus di perairan sekitar Kepulauan Derawan. Adapun data 
yang digunakan adalah data kecepatan arus timur-barat (u) dan utara-selatan (v) dari Accoustic 
Doppler Current Profiler (ADCP). Data tersebut merupakan hasil survey East Kalimantan Project yang 
dilakukan oleh Vermaas (2006) yang diambil pada tahun 2006 dan 2007. Faktor-faktor non-linier seperti 
interaksi arus dan gelombang, percepatan arus karena pasang surut, stratifikasi kolom air karena 
pengaruh gelombang internal tidak diperhitungkan. Dinding sebagai batas samping diasumsikan 
berjarak tak hingga sehingga pengaruh gesekan dinding dapat diabaikan, dinamika kecepatan arus 
yang terjadi hanya dipengaruhi oleh gesekan dasar laut. Maka itu persamaan logaritmik dan parabolik 
yang digunakan dalam penelitian ini cukup menggunakan persamaan standar tanpa ada penambahan 
maupun modifikasi. 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 
 

128 
 

 

 
Gambar 1. Daerah kajian penelitian (Sumber: https://www.google.com/earth/, 2018). 

 
MATERI DAN METODE 

Penelitian dilakukan di 4 titik pengukuran pada perairan sekitar Kepulauan Derawan, provinsi 
Kalimantan Timur, Indonesia. Titik-titik pengukuran ditampilkan pada Gambar 1. Nama, kode, dan 
koordinat lokasi penelitian serta waktu pengukurannya terdapat pada Tabel 1. Secara garis besar 
daerah kajian penelitian kali ini berada di koordinat 118,11° – 118,3° bujur timur (BT) dan 2,2° – 2,3° 
lintang utara (LU). Perairan di sekitar Kepulauan Derawan memiliki batimetri, jenis peraian, serta 
elemen dasar perairan yang beragam, hal tersebut mengakibatkan parameter fisis oseanografi akan 
berbeda di setiap lokasinya. Metode logaritmik digunakan untuk menghitung panjang kekasaran (zo) 
serta kecepatan geser (u*) di lapisan dalam (inner region), sedangkan metode parabolik digunakan 
untuk menghitung kecepatan geser (u*) di lapisan luar. Untuk metode logaritmik persamaan yang akan 
digunakan adalah Persamaan 1. 
 

U (0°) 

T (90°) 

S (180°) 

B (270°) 
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Tabel 1. Nama, kode, dan koordinat lokasi penelitian serta waktu pengukurannya di perairan sekitar 

Kepulauan Derawan. 
No. Nama Lokasi Kode lokasi Koordinat Waktu pengukuran 

1. Karang Masimbung Timur KMT06 
2,25148° LU 
118,28648° BT 

17 - 27 September 2006 

2. Karang Masimbung Barat KMB06 
2,25495° LU 
118,25815° BT 

02 - 10 Oktober 2006 

3. Karang Derawan KD07 
2,28229° LU 
118,24989° BT 

29 Agustus – 7 September 2007 

4. Bagan BG07 
2,21010° LU 
118,11772° BT 

30 Mei - 16 Juni 2007 

 
Variabel (y) dimisalkan sebagai kecepatan atau u (Persamaan 2), dan (x) merupakan logaritma natural 

ketinggian dari dasar (z) (Persamaan 3), dan koefisien (a1) dan (a0) masing-masing mewakili 
u∗

κ
 dan 

u∗

κ
ln zo (Persamaan 4). 

 

y = u                                     (2) 
 
x = ln(z)                                                                                     (3) 
 
Maka persamaan logaritmik yang digunakan dapat ditulis ulang menjadi Persamaan 4. 
 
y = a1x − ao                                     (4) 
 
Untuk metode parabolik, persamaan yang digunakan mengikuti Persamaan 5. 
 

u(z) = umax − 6,3 (1 −
z

zmax
)

2

u∗                                             (5) 

 
Variabel (y) dimisalkan sebagai kecepatan yang dimodifikasi menjadi (u(z) − umax) (Persamaan 6), dan 

(x) merupakan ketinggian dari dasar yang diubah menjadi (− (1 −
z

zmax
)

2

) (Persamaan 7). Koefisien 

(a0) akan mewakili (6,3 u∗). 
 
y = u(z) − umax                          (6) 
 

x = − (1 −
z

zmax
)

2

                                                                                    (7) 

 
Maka persamaan parabolik yang digunakan dapat ditulis ulang menjadi Persamaan 8. 
 
y = a1x − ao                                     (8) 
 
Modifikasi persamaan logaritmik dan parabolik di atas dilakukan agar proses regresi dapat dilakukan 
secara mudah, yakni menggunakan metode regresi linier. Kecepatan arus (u atau v) dan ketinggian 
dari dasar (z) yang dimodifikasi akan diregresi linier dengan menggunakan metode least square, 
dengan x dan y seperti pada Persamaan 2 dan Persamaan 3 untuk metode logaritmik, serta Persamaan 
6 dan Persamaan 7 untuk metode parabolik. Pertama-tama 3 kecepatan arus dan ketinggian dari dasar 
paling bawah, yakni bin 1, bin 2, dan bin 3, dimodifikasi agar menjadi x dan y, kemudian dihitunglah 
koefisien korelasi (R) antara x dan y, apabila R > 0,8 atau R < -0,8 maka selanjutnya kecepatan arus 
dan ketinggian dari dasar untuk bin 1 hingga bin 4 akan dihitung R-nya, dan apabila memenuhi syarat 
maka ia akan naik ke bin selanjutnya hingga bin terakhir yang dapat memberikan R > 0,8 atau R < -0,8. 
Apabila pada bin 5 syarat R sudah tidak terpenuhi, proses regresi kecepatan arus dan ketinggian dari 
dasar akan berhenti pada bin 5, dan h atau ketinggian profil dapat dihitung, h merupakan ketinggian 
bin 5 dari dasar perairan, dan kecepatan arus serta ketinggian dari dasar dari bin 1 hingga bin 5 akan 
digunakan untuk curve fitting sehingga akan didapatkan konstanta ao dan a1 yang merupakan perkalian 
dari u* dan zo, dan otomatis nilai kedua konstanta tersebut dapat diketahui melalui Persamaan 9 dan 
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Persamaan 10 untuk metode logaritmik, dan Persamaan 11 untuk metode parabolik. Syarat R > 0,8 
atau R < -0,8 digunakan karena angka 0,8 baik itu positif maupun negatif menunjukkan hubungan yang 
cukup kuat antara kedua variabel, nilai R > 0,8 atau R < -0,8 itu menunjukkan bahwa profil vertikal 
kecepatan arus bersifat logaritmik atau parabolik tergantung metode yang digunakan.  
 
u∗ =  κa1                         (9) 
 

zo =  eaoκ/u∗
                       (10) 

 

u∗ =  
a0

6,3
                                    (11) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecepatan geser (u*) dapat didefinisikan sebagai akar dari tegangan geser (τ) dibagi dengan densitas 
fluida (ρ). Sedangkan tegangan geser sendiri bergantung pada perubahan kecepatan di dasar perairan 
atau disebut kecepatan turbulensi, apabila suatu perairan memiliki dasar yang halus, maka terdapat 
kecepatan di dasar perairan dan tentunya akan menimbulkan perubahan kecepatan yang lebih besar, 
maka itu akan terdapat tegangan geser di dasar. Sebaliknya apabila perairan memiliki dasar yang 
kasar, maka kecepatan di dasar perairan akan kecil dan bahkan bernilai nol. Pada Tabel 2 terlihat 
bahwa u* terbesar terdapat di Bagan, karena dasar perairan Bagan bersifat halus, sedangkan Karang 
Derawan, Karang Masimbung Timur, dan Karang Masimbung Barat memiliki nilai u* yang lebih rendah. 
Menurut Tabel 2 pun u* untuk lapisan dalam selalu lebih kecil dibandingkan u* untuk lapisan luar. Hal 
ini masuk akal karena kecepatan arus di lapisan luar dekat permukaan lebih besar dibandingkan lapisan 
dalam dekat dasar, dan seperti yang kita ketahui besarnya u* akan selalu mengikuti kecepatan arus 
relatif, semakin besar kecepatan arus maka u* pun akan semakin besar, dan sebaliknya.  

Kekasaran dasar (zo) didefinisikan sebagai level kecepatan nol, yaitu ketinggian dari dasar perairan 
dengan vektor arus u atau v yang masih bernilai nol. Kekasaran dasar selain bergantung pada ukuran 
elemen kekasaran, bergantung juga pada batimetri dasar perairan serta kecepatan arus. Pada Tabel 2 
terlihat bahwa nilai zo bervariasi, baik untuk arah timur-barat maupun utara-selatan. Kekasaran dasar 
di Karang Derawan, Karang Masimbung Barat, dan Karang Masimbung Timur bernilai sekitar 0,2 – 0,3 
m, jauh lebih besar dibandingkan daerah Bagan yang hanya bernilai 0,1 m. Panjang kekasaran akan 
bernilai besar apabila dasar perairan kasar dan bernilai kecil apabila dasar perairannya halus seperti 
tersusun dari pasir atau clay. Di antara keempat lokasi perairan tersebut, kekasaran dasar rata-rata 
maksimum terjadi di Karang Masimbung Barat, dan minimum di Bagan. Bagan memang merupakan 
perairan dengan dasar yang datar dan halus terdiri dari pasir karena letaknya yang dekat dengan Delta 
Berau. Dasar perairan di Karang Masimbung Barat terbentuk dari sekumpulan karang-karang, yakni 
Karang Derawan, Karang Masimbung, dan Karang Tababinga, hal ini menyebabkan kekasaran dasar 
amat besar. Namun selain itu ada hal lain yang mempengaruhi nilai zo, bila dilihat nilai zo pada Karang 
Derawan, Karang Masimbung Barat, dan Karang Masimbung Timur, semuanya memberikan nilai yang 
berbeda-beda walaupun semuanya merupakan perairan terumbu karang. Hal ini dipengaruhi oleh 
faktor kecepatan arus. 

Tabel 2. Nilai kecepatan geser (u*), panjang kekasaran (zo), koefisien Chézy (C), dan koefisien Manning 
(n) rata-rata di setiap lokasi pengukuran di Kepulauan Derawan. 

No. Lokasi 
Komponen 
Kecepatan 

u∗̅ 
(m/s) zo̅ 

(m) 

C 
(m1/2/s) 

n 
(s/m1/3) 

Inner Region 
Outer 

Region 

1. BG07 
Timur – Barat (u) 0,017 0,073 0,130 28,837 0,053 

Utara- Selatan (v) 0,006 0,049 0,185 26,079 0,059 

2. KD07 
Timur – Barat (u) 0,010 0,025 0,087 34,520 0,047 

Utara- Selatan (v) 0,006 0,033 0,296 24,949 0,065 

3. KMB06 
Timur – Barat (u) 0,007 0,044 0,360 21,993 0,071 

Utara- Selatan (v) 0,009 0,052 0,216 25,987 0,060 

4. KMT06 
Timur – Barat (u) 0,013 0,061 0,159 28,382 0,055 

Utara- Selatan (v) 0,010 0,058 0,334 22,579 0,070 
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Tabel 3. Nilai koefisien Manning (n) berdasarkan kondisi dasar perairannya. 

Kondisi dasar perairan Koefisien Manning (n) (s/m1/3) 

Tidak terdapat batu besar maupun tumbuhan liar 0,028 – 0,033 

Lebat akan tumbuhan gulma 0,035 – 0,050 

Dasar berbatu kecil dan terdapat beberapa batu besar 0,050 – 0,070 

Tersusun oleh lamun dan tumbuhan gulma 0,025 – 0,030 

Berbentuk cekung namun halus 0,035 – 0,040 

Berbentuk cekung, bergerigi, dan tidak teratur 0,040 – 0,045 

(Sumber: Viessman dan Hammer, 1998) 

Ketika elemen kekasaran dasar suatu perairan bersifat kasar, dan kecepatan arusnya lambat, maka di 
dekat dasar arus akan bernilai nol hingga suatu ketinggian, yang nilainya akan besar apabila 
dibandingkan perairan dengan kecepatan arus yang besar, karena ketika kecepatan arus besar, ia 
mampu bergerak hingga dekat dasar seperti menyapu keseluruhan kolom air dan nilai zo akan menjadi 
lebih kecil. Nilai zo yang kecil di Karang Derawan menandakan kecepatan arus yang besar, dan nilai zo 

yang besar di Karang Masimbung Barat menandakan bahwa dasar perairannya kasar dan kecepatan 
arus di sana yang relatif lambat. Di daerah Karang Masimbung Timur, hanya terdapat Karang 
Masimbung saja, dan sisanya merupakan laut lepas dengan batimetri yang dalam hingga 250 m, maka 
itu kekasaran dasarnya tidak terlalu besar, dan untuk Karang Derawan, walaupun terdapat terumbu 
karang di dasar perairannya, kecepatan arus yang relatif besar membuat kekasaran dasarnya menjadi 
kecil. 

Penjelasan di atas juga dapat diperkuat oleh Tabel 3. Karang Derawan, Karang Masimbung Barat, dan 
Karang Masimbung Timur merupakan perairan dengan dasar terumbu karang sehingga bersifat kasar, 
menurut Tabel 3, ketiga perairan tersebut merupakan jenis perairan dengan dasar berbatu kecil dan 
juga terdapat beberapa batu besar, karena di dasar perairan terdapat batu-batu kecil serta terumbu 
karang kecil, dan juga terdapat terumbu karang yang menjulang hingga mendekati permukaan laut 
yang diasumsikan sebagai batu besar, serta jumlah terumbu karang besar ini berjumlah lebih dari satu. 
Berdasarkan Tabel 3 nilai koefisien Manning (n) di Karang Derawan, Karang Masimbung Barat, dan 
Karang Masimbung Timur akan berkisar antara 0,05 – 0,07 s/m1/3 , dan menurut hasil penelitian, nilai 
n di perairan tersebut berkisar antara 0,047 – 0,071 s/m1/3, hal ini menunjukkan kecocokan antara nilai 
n dari tabel dan hasil penelitian yang memperkuat argumen bahwa perairan dengan dasar berbatu kecil 
dan terdapat beberapa batu besar akan memiliki rentang n antara 0,05 hingga 0,07 s/m1/3. Bagan 
merupakan tipe perairan yang di dasarnya tidak terdapat batu besar maupun tumbuhan liar, karena di 
Bagan dasar perairannya hanya tersusun oleh pasir halus tanpa batu-batuan maupun tumbuhan,  dan 
berdasarkan Tabel 3 tipe perairan tersebut memiliki nilai n di antara 0,028 – 0,033 s/m1/3. Namun nilai 
n di Bagan menunjukkan rentang antara 0,053 – 0,059 s/m1/3. Perbedaan antara n di tabel dan hasil 
penelitian dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kedalaman perairan, kecepatan arus, serta 
kondisi dasar perairan sebenarnya. Pada dasarnya setiap perhitungan n melalui penelitian tidak akan 
memberikan nilai yang persis sama antara satu sama lain, namun nilai n yang didapatkan akan berada 
pada suatu rentang yang dianggap benar, namun pada kasus ini nilai n hasil penelitian berada di luar 
rentang, kedalaman perairan dapat menjadi salah satu faktornya karena walaupun Bagan memiliki 
kriteria dasar perairan yang disebutkan oleh Tabel 3, tetap saja n dipengaruhi oleh kedalaman perairan. 
Walaupun elemen pengisi dasar perairannya sama, apabila kedalaman perairannya berbeda akan 
memberikan nilai n yang berbeda juga. Nilai koefisien Manning (n) pada Tabel 3 tidak diketahui 
diujicoba pada rentang kedalaman berapa sehingga dapat diduga bahwa perbedaan nilai n dipengaruhi 
oleh kedalaman perairan. Selain itu, kecepatan arus atau aliran juga mempengaruhi nilai n, kecepatan 
aliran yang tinggi dapat mengurangi nilai n, dan sebaliknya kecepatan aliran yang rendah dapat 
menambah nilai n, walaupun suatu perairan memiliki dasar yang kasar, namun apabila kecepatan 
alirannya tinggi ia akan bergerak seperti menyapu elemen kekasaran dasar tersebut dan gesekan 
antara fluida dengan elemen kekasaran dasar pun berkurang, menyebabkan nilai n berkurang. Pada 
penelitian ini, nilai n hasil penelitian lebih besar dibandingkan nilai n pada Tabel 3, yang diduga 
disebabkan karena kecepatan arus di Bagan yang relatif lebih kecil dan menyebabkan nilai n bernilai 
lebih besar dibandingkan pada tabel. Pada Tabel 3 memang tertera deskripsi jenis kondisi dasar 
perairan lengkap dengan nilai koefisien Manning-nya, namun deskripsi tersebut hanyalah suatu 
aproksimasi keadaan, dan keadaan setiap perairan pasti akan berbeda antara satu sama lain, mungkin 
di Bagan tidak terdapat batu besar maupun tumbuhan liar, namun Bagan dengan dasar perairan berupa 
pasir pasti akan memberikan nilai n yang berbeda apabila dibandingkan dengan perairan dengan dasar 
perairan berupa lumpur, dan hal ini tidak dijelaskan dalam tabel koefisien Manning pada umumnya. 
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Tabel 4. Perbandingan kisaran nilai u* dan zo dengan penelitian sebelumnya. 

Lokasi 

Studi sebelumnya Studi saat ini 

Peneliti (tahun) 

u∗̅ 
(m/s) zo̅ 

(m) 

u∗̅ 
(m/s) zo̅ 

(m) Inner 
Region 

Inner 
Region 

Outer 
Region 

BG07 
Vermaas (2006) - - 

0,012 0,061 0,158 
Marpaung (2008) 0,007 0,340 

KD07 
Vermaas (2006) 0,026 0,049 

0,008 0,029 0,192 
Marpaung (2008) 0,011 0,680 

KMB06 
Vermaas (2006) 0,020 0,387 

0,008 0,048 0,288 
Marpaung (2008) -0,003 0,280 

KMT06 
Vermaas (2006) 0,013 0,083 

0,012 0,060 0,247 
Marpaung (2008) -0,001 0,250 

 

Kurang lebih nilai u* dan zo dari studi sebelumnya dan penelitian kali ini memberikan nilai yang tidak 
berbeda jauh walaupun ada beberapa yang berbeda cukup signifikan, perlu diingat bahwa nilai u* 
menggunakan standar m/s dan zo menggunakan standar satuan meter, sehingga perbedaan nilai pada 
orde 10-2 tidak berbeda jauh. Nilai u* dan zo antara studi sebelumnya dengan penelitian kali ini pasti 
akan berbeda, namun hasilnya berada pada suatu rentang tertentu, salah satu faktor yang 
menyebabkan hasil u* dan zo berbeda adalah waktu pengukuran, metode perhitungan, serta metode 
penyaringan data. Contohnya waktu pengukuran kecepatan arus di Karang Derawan yang dilakukan 
oleh Vermaas (2006) dan Marpaung (2008) adalah tanggal 7 – 17 Agustus 2007, sedangkan pada 
penelitian kali ini adalah tanggal 29 Agustus – 7 September 2007, data arus yang didapatkan pun pasti 
akan berbeda dan nilai u* dan zo yang didapat juga akan berbeda, kemudian metode perhitungan antara 
Vermaas (2006), Marpaung (2008), dan penelitian kali ini pun berbeda. Vermaas (2006) menggunakan 
data magnitudo kecepatan arus dalam menghitung u* dan zo, Marpaung (2008) menggunakan 
komponen kecepatan yang dominan di setiap lokasi pengukuran dalam menghitung u* dan zo, 
sedangkan penelitian kali ini menggunakan kedua komponen kecepatan yakni u dan v dalam 
menghitung u* dan zo, kemudian u* dan zo yang didapatkan untuk kecepatan u dan v di titik pengukuran 
akan ditambah dan dibagi dua atau dirata-ratakan, dan dianggap nilai yang didapat mampu 
merepresentasikan u* dan zo di lokasi tersebut setiap waktunya. Metode penyaringan data, pemilihan 
data yang akan digunakan dan tidak dalam metode perhitungan pun akan berpengaruh pada nilai u* 
dan zo yang dihasilkan.  

Kembali pada Tabel 4, nilai u* inner region di Karang Masimbung Timur bernilai 0,013 m/s dari hasil 
penelitian Vermaas (2006), dan dari penelitian kali ini didapatkan angka 0,012 m/s, zo yang bernilai 
0,280 m di Karang Masimbung Barat menurut Marpaung (2008), dan dari penelitian didapatkan nilai 
0,288 m, zo di Karang Masimbung Timur yang bernilai 0,250 m menurut Marpaung (2008), dan dari 
penelitian kali ini didapatkan nilai 0,247 m sebagai perbandingan, dari cuplikan nilai u* dan zo tersebut 
dapat disimpulkan bahwa walaupun data arus, metode perhitungan, serta metode penyaringan yang 
digunakan berbeda-beda pada setiap penelitian, semua berujung pada kesimpulan yang mendekati 
satu sama lain, karena memang seharusnya akan seperti itu. Walaupun beberapa nilai u* dan zo yang 
dihasilkan antar peneliti menghasilkan perbedaan yang signifikan, padahal lokasi yang dikaji sama 
persis, seperti pada Karang Derawan, Marpaung (2008) mendapatkan nilai zo sebesar 0,68 m 
sedangkan penelitian kali ini hanya menghasilkan nilai 0,192 m, walaupun sebenarnya nilai zo hingga 
mencapai 0,68 bisa dikatakan kurang valid, dan juga nilai u* yang dihasilkan Marpaung (2008) di 
Karang Masimbung Barat dan Karang Masimbung Timur yang bernilai negatif, seharusnya tidak 
demikian karena u* pasti bernilai positif, namun diindikasikan nilai positif negatif ini hanya menentukan 
orientasi arah gerak arus saja. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Nilai rata-rata zo paling besar ditemukan di Karang Masimbung Barat dan Karang Masimbung Timur, 
sedangkan paling kecil terdapat di Karang Derawan (arah timur-barat) dan Bagan (arah utara-selatan). 
Nilai u* lapisan luar dan dalam paling besar terdapat di Bagan untuk arah timur-barat, dan u* paling 
kecil terdapat di Karang Derawan untuk arah timur-barat (lapisan luar) dan arah utara-selatan (lapisan 
dalam). Faktor-faktor seperti kedalaman perairan, kecepatan arus, serta kondisi dasar perairan dapat 
menyebabkan perbedaan nilai koefisien Manning hasil penelitian dengan tabel koefisien Manning. 
Demi mendapatkan hasil pencocokan kurva yang lebih baik, perlu dilakukannya modifikasi persamaan 
logaritmik dan parabolik standar dengan memperhitungkan faktor-faktor non-linier yang mempengaruhi 
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profil vertikal kecepatan arus seperti akselerasi arus karena pasang surut, interaksi gelombang dan 
arus, serta pengaruh stratifikasi perairan karena terdapat gelombang internal, dengan memasukkan 
parameter tambahan ke dalam persamaan. 
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bagi siapapun yang membacanya. Profil vertikal kecepatan arus laut sejauh ini masih jarang diteliti 
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