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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kerapatan mangrove terhadap dinamika pasang 
surut di Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Studi ini menggunakan model hidrodinamika 
Delft3D dengan gaya pembangkit debit sungai dan pasang surut. Hasil verifikasi elevasi pasang 
surut antara hasil pemodelan dengan data observasi di Klaces dan Seleko menunjukkan nilai 
RMSE sebesar 0,138 m dan 0,148 m. Pengaruh kerapatan mangrove terhadap dinamika pasang 
surut diperoleh dengan simulasi pemodelan dua skenario yang berbeda. Skenario 1 
menggunakan nilai koefisien kekasaran dasar Chezy sebesar 50 m1/2/s seragam di seluruh area 
dan Skenario 2 menggunakan nilai kekasaran dasar yang bervariasi secara spasial (Koefisien 
Manning sebesar 0,14 m-1/3/s pada zona 1, 0,28 m-1/3/s pada zona 2, dan 0,27 m-1/3/s pada zona 
3). Hasil simulasi Skenario 1 dan Skenario 2 menunjukkan bahwa amplitudo komponen pasang 
surut M2, S2, K1, dan O1 berkurang dari Plawangan Barat dan Plawangan Timur menuju ke bagian 
tengah Laguna Segara Anakan sedangkan keterlambatan fase masing-masing komponen 
tersebut semakin bertambah ke bagian tengah Laguna Segara Anakan. Peredaman amplitudo 
pasang surut dari kedua plawangan ke arah tengah laguna hasil simulasi model untuk Skenario 2 
lebih besar dari pada Skenario 1. Hal ini disebabkan oleh nilai gesekan dasar yang digunakan 
oleh Skenario 2 lebih besar dibandingkan dengan Skenario 1. Selain itu, keterlambatan fase 
pasang surut pada Skenario 2 juga lebih besar daripada Skenario 1. Fenomena ini menunjukan 
bahwa kerapatan mangrove berpengaruh dalam meredam nilai amplitudo dan memperbesar 
keterlambatan fase komponen M2, S2, K1, dan O1 di Segara Anakan. 

Kata kunci: Model Hidrodinamika, Delft3D, Mangrove, Gesekan Dasar, Pasang Surut 
 

PENDAHULUAN 

Mangrove merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di daerah intertidal dengan kondisi 
lingkungan yang dinamis dan fluktuatif (Duke, 1992). Ekosistem mangrove memiliki beberapa 
peran penting, yaitu membantu menstabilkan garis pantai akibat terjangan gelombang, membantu 
pembentukan tanah (substrat) karena bertindak sebagai penangkap sedimen, melindungi pantai 
dari erosi dan abrasi, menjadi habitat bagi organisme-organisme lainnya, dan sebagai penghasil 
detritus yang dapat membantu produktivitas di laut lepas (Feller dan Sitnik, 1996). Karena tumbuh 
di daerah intertidal di sekitar lintang tropis dan subtropis, maka mangrove harus mampu 
melakukan adaptasi secara morfologi maupun fisiologi terhadap kondisi yang ekstrim seperti, 
salinitas tinggi, pasang surut ekstrim, angin kencang, substrat berlumpur, dan temperatur tinggi 
(Kathiresan dan Bingham, 2001).  Hal ini menyebabkan mangrove cukup sensitif terhadap 
perubahan yang terjadi di luar, termasuk hidrodinamika di perairan sekitarnya. 

Segara Anakan terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, merupakan salah satu wilayah yang 
memiliki hutan mangrove terluas di Jawa (Holtermann dan Burchard, 2007). Namun, dalam 
beberapa dekade luasan hutan mangrove di Segara Anakan semakin berkurang, pada periode 
tahun 1978 dan 2004, luasan mangrove berkurang dari 18000 ha menjadi 9000 ha (Ardli dan 
Wolff, 2004). Selain itu, luas perairan Segara Anakan juga semakin berkurang dan mengalami 
pendangkalan akibat laju sedimentasi yang tinggi, sehingga permasalahan di Segara Anakan 
menjadi lebih kompleks (Sukardi, 2010). Untuk memahami permasalahan laju sedimentasi yang 
tinggi di Segara Anakan, maka diperlukan pemahaman mengenai kondisi hidrodinamika. 
Pemahaman proses fisis yang terjadi di Segara Anakan dapat membantu untuk memahami 
proses sedimentasi yang terjadi di laguna. 
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Penelitian mengenai kondisi hidrodinamika di daerah mangrove telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti di dunia (Mazda et al., 2005; Kobashi et al., 2005; Mazda dan Wolanski, 2009; Broekema, 
2013). Namun, penelitian mengenai hidrodinamika di daerah mangrove di Indonesia masih sangat 
jarang dilakukan. Penelitian mengenai hidrodinamika di Segara Anakan telah dilakukan oleh 
Holtermann dkk. (2009). Hasil studi tersebut menunjukkan pola musiman sirkulasi arus dan 
distribusi salinitas di Segara Anakan. Di dalam studi Holtermann dkk. (2009) tidak menjelaskan 
pengaruh vegetasi mangrove terhadap proses hidrodinamika di Segara Anakan. Hal ini 
memotivasi penulis untuk melakukan penelitian pengaruh vegetasi mangrove terhadap dinamika 
pasang surut, khususnya untuk mengidentifikasi pengaruh kerapatan mangrove terhadap pola 
penjalaran gelombang pasang surut di Segara Anakan. 

MATERI DAN METODOLOGI 

Model hidrodinamika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Delft3D (Deltares, 2014). 
Simulasi pemodelan hidrodinamaika dilakukan dengan dua scenario. Skenario 1 yaitu simulasi 
model dengan nilai kekasaran dasar yang seragam di semua area domain model dan skenario 2 
adalah model dengan nilai kekasaran dasar yang berbeda-beda secara spasial. Vegetasi 
mangrove yang habitatnya berada di daerah intertidal, sehingga simulasi hidrodinamika 
menggunkan metode grid drying and flooding agar hasil yang diperoleh lebih representatif. 

Persamaan model hidrodinamika 

Persamaan momentum yang digunakan di dalam model hidrodinamika Delft3D-Flow (Deltares, 
2014): 
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𝜉 dan 𝜂: koordinat curvilinear dalam arah horizontal 
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) 

𝑡 : waktu (s) 

√𝐺𝜉𝜉 dan √𝐺𝜂𝜂 : koefisien yang digunakan untuk mentransformasikan koordinat curvillinear 

menjadi koordinat rectangular (m) 
𝜁 : elevasi (m) 
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𝑓 : Coriolis (
1

s
) 

𝜌0 : densitas referensi air (
kg

m3) 

𝑃𝜂 : gradien tekanan hidrostatik dalam arah sumbu 𝜂 (
kg

m2s2
) 

𝑃𝜉 : gradien tekanan hidrostatik dalam arah sumbu 𝜉 (
kg

m2s2
) 
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) 
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Pada Persamaan 1 dan 2, suku pertama menyatakan percepatan lokal, sedangkan suku kedua, 
ketiga, dan keempat merupakan suku percepatan advektif. Suku berikutnya, yaitu suku kelima 
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dan keenam menyatakan adveksi horizontal dan gaya Coriolis. Kemudian suku yang berada di 
bagian kanan menyatakan gradien tekanan, gaya stress Reynold, stress akibat viskositas eddy 
secara vertikal, dan gaya yang diakibatkan oleh adanya source and sinks. 
Sedangkan untuk persamaan kontinuitasnya dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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Daerah Kajian dan Data 

Daerah kajian model terletak di perairan Segara Anakan dengan letak geografis sekitar 7°35’ LS 
- 7°48’ LS dan 108°46’ BT - 109°3’ BT (Gambar 1). Segara Anakan merupakan sebuah estuari 
dan tempat bermuaranya 13 sungai di sekitarnya, tetapi sungai yang paling dominan memberikan 
input ke laguna adalah Sungai Citanduy. Segara Anakan memiliki 2 outlet (Plawangan), yaitu di 
bagian timur dan barat. Kedalaman di kedua Plawangan tersebut kurang dari 15 m dan lebar 
kurang lebih 1 km. Vegetasi mangrove di Segara Anakan menutupi luas area sekitar 94 km2, 
sedangkan luas area yang tergenang air sekitar 26 km2 (Holtermann dkk., 2009). Jenis mangrove 
yang paling dominan di Segara Anakan adalah Rhizopora. Tipe pasang surut di Segara Anakan 
adalah semidiurnal dengan komponen pasang surut dominannya adalah M2 (Holtermann et al., 
2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Daerah kajian model yang terletak di Segara Anakan, Jawa Tengah. Klaces dan 

Seleko merupakan lokasi data pengukuran elevasi pasang surut dan titik verifikasi 
model. Pla1 adalah Plawangan Barat dan Pla2 adalah Plawangan Timur. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah batimetri, elevasi pasang surut, amplitudo dan 
fase komponen-komponen pasang surut (M2, S2, K2, N2, K1, O1, P1, dan Q1), debit sungai dan data 
kerapatan mangrove Segara Anakan. Data batimetri dan elevasi pasang surut diperoleh dari 
Holterman dkk. (2009). Amplitudo dan fase komponen-komponen pasang surut yang diperoleh 
dari TMD (Tidal Model Driver). Data kerapatan mangrove berupa peta zonasi mangrove di Segara 
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Anakan diperoleh dari studi Hinrich et al., (2009), sedangkan data nilai kekasaran dasar (koefisien 
Manning) untuk mangrove jenis Rhizopora diperoleh dari peneltian yang dilakukan Broekema 
(2013) (Gambar 2).  

 
Gambar 2. Peta zonasi kerapatan mangrove beserta nilai koefisien Manning untuk masing-

masing zona (Broekema, 2013 dan Hinrich et al., 2009). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Verifikasi Model 

Verifikasi data elevasi pasang surut dilakukan di dua titik lokasi pengamatan, yaitu di 
Klaces dan Seleko. Tujuan dari verifikasi adalah untuk mengetahui keakuratan hasil pemodelan 
dibandingkan dengan data lapangan.  Untuk mendapatkan verifikasi model yang baik maka 
dilakukan uji sensitivitas koefisien kekasaran dasar agar diperoleh nilai koefisien yang paling 
optimum. Koefisien kekasaran dasar yang optimum adalah perbandingan antara hasil model 
dengan data lapangan menghasilkan selisih terkecil. Pada penelitian ini menggunakan tiga 
skenario model uji sensitivitas yang dilakukan menggunakan koefisien kekasaran dasar (Chezy) 
seragam di seluruh domain model. 
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Gambar 3. Hasil uji sensitifitas koefisien gesekan dasar dengan menggunakan tiga nilai Chezy 
(50, 65 dan 70) (a). Verifikasi elevasi pasang surut antara hasil model dan data lapangan di 
Seleko (b) dan Klaces (c). 
Hasil perbandingan elevasi pasang surut antara hasil model dan observasi di lokasi Klaces dan 
Seleko terlihat bahwa elevasi muka air hasil model yang paling mendekati data observasi adalah 

skenario model yang menggunakan koefisien Chezy 50 m1/2/s (Gambar 3). Verifikasi antara hasil 

model dan data observasi di dua titik pengamatan yaitu di Seleko (Gambar 3b) dan Klaces 
(Gambar 3c) menunjukkan bahwa elevasi hasil model memiliki pola yang sama dengan data 
observasi baik untuk magnitudo maupun fase pasang sarat surut. Hal ini juga terlihat dari 
rendahnya nilai RMSE antara hasil model dan data lapangan adalah 9.52 cm (Klaces) dan 8.73 
cm (Seleko).  
 
Pola Penjalaran Gelombang Pasang Surut di Segara Anakan 

Untuk mengetahui pola penjalaran gelombang pasang surut di Segara Anakan, data elevasi 
pasang surut yang diperoleh dari simulasi pemodelan di analisis harmonik dengan menggunakan 
program T_TIDE untuk komponen pasang surut M2, S2, K1, dan O1. Hasil analisis harmonik 
komponen pasang surut di setiap grid kemudian di plot ke dalam peta coamplitude dan cophase 
untuk mengetahui dinamika pasang surut di Segara Anakan.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Distribusi spasial coamplitude komponen pasang surut M2 hasil simulasi model 

Skenario 1 

Gambar 4 menunjukkan pola spasial amplitudo komponen M2 yang semakin berkurang dari kedua 
Plawangan (Barat dan Timur) ke arah tengah Laguna Segara Anakan. Amplitudo maksimum yaitu 
sekitar 0,5 m berada di bagian barat (titik A) dan timur (titik I) Laguna Segara Anakan, sedangkan 
amplitudo minimum berada di tengah laguna yaitu sekitar 0,25 m. Fenomena berkurangnya 
amplitudo M2 ke arah tengah laguna menunjukkan bahwa amplitudo pasang surut mengalami 
peredaman ke arah tengah laguna. Peredaman amplitudo ke arah tengah laguna terjadi karena 
semakin ke tengah, kedalaman laguna semakin dangkal sehingga menyebabkan pengaruh 
gesekan dasarnya lebih besar dan menyebabkan berkurangnya amplitudo pasang surut. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prandle (2003) yang menyatakan bahwa jika nilai 

elevasi muka air lebih besar dari sepersepuluh kedalaman total perairan (𝜁 > 𝐻/10), maka 
gesekan dasarnya akan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi dinamika pasang surutnya 
(amplitudo dan keterlambatan fase). Teori tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di Segara 
Anakan dimana nilai elevasi muka air lebih besar dari sepersepuluh kedalaman total perairan 
(0,5 > 0,3), sehingga gesekan dasarnya lebih berperan dalam meredam amplitudo pasang surut. 

Gambar 5 menunjukkan fase komponen M2 di Laguna Segara Anakan. Fase komponen M2 
semakin bertambah ke arah tengah laguna. Fase komponen M2 di titik A (Plawangan Barat) 
berkisar 32,963o, sedangkan di titik I (Plawangan Timur) nilainya tidak jauh berbeda yaitu 33,477o. 
Titik yang ditandai dengan simbol bintang merupakan titik pertemuan antara pasang surut yang 
masuk melalui Plawangan Barat dan Plawangan Timur dengan nilai fase sebesar 105,174o. Hal 
ini menunjukkan bahwa selisih keterlambatan fase dari titik A (Plawangan Barat) ke titik D dan titik 
I (Plawangan Timur) ke titik E adalah 2,28 jam dan 2,25 jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
gelombang pasang surut dari Plawangan timur lebih cepat perambatannya dari pada gelombang 
pasang surut dari Plawangan Barat, dengan perbedaan sekitar 0,03 jam.  
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Gambar 5. Distribusi spasial cophase komponen pasang surut M2 hasil simulasi model Skenario 

1 
 

Fenomena berkurangya amplitudo pasang surut dan bertambahnya fase pasang surut dari kedua 
Plawangan ke arah tengah laguna juga diperoleh untuk komponen pasang surut lainnya yaitu S2, 
K1, dan O1 (Tabel 1). Nilai amplitudo maksimum untuk komponen S2 berkisar 0,270 m, komponen 
K1 berkisar 0,190 m, dan komponen O1 berkisar 0,110 m. Berdasarkan nilai amplitudo dari 4 
komponen tersebut, maka dapat diketahui bahwa komponen pasang surut paling dominan di 
Segara Anakan adalah komponen M2. 

Selain komponen M2, keterlambatan fase pasang surut dari Plawangan ke arah tengah laguna 

juga diperoleh untuk komponen S2, K1, dan O1 (Tabel 1). Keterlambatan fase komponen S2 antara 
titik A ke titik D dan titik I ke titik D adalah sekitar 2,54 dan 2,47 jam, sedangkan untuk komponen 
K1 berkisar 2,46 dan 2,42 jam, serta untuk komponen O1 berkisar 2,47 dan 2,42 jam. 

Tabel 1. Nilai amplitudo dan keterlambatan fase komponen M2, S2, K1, dan O1 yang ditinjau di 
setiap titik (Skenario 1). 
 

Komponen Titik   Amplitudo (m) Fase (o) 

M2 

A 0,5 32,963 

B 0,362 64,272 

C 0,266 86,486 

D 0,255 98,763 

  0,253 105,174 

E 0,297 91,278 

F 0,349 78,821 

G 0,427 66,594 

H 0,439 52,128 

I 0,5 33,477 

S2 

A 0,264 70,901 

B 0,172 96,556 

C 0,105 134,725 

D 0,097 147,241 

  0,091 155,283 

E 0,111 149,061 

F 0,185 121,825 
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G 0,211 104,128 

H 0,246 80,174 

I 0,27 73,022 

K1 

A 0,19 162,226 

B 0,168 175,757 

C 0,135 190,933 

D 0,129 199,201 

  0,126 210,737 

E 0,14 201,768 

F 0,164 186,274 

G 0,182 172,326 

H 0,185 167,266 

I 0,19 162,753 

O1 

A 0,11 158,538 

B 0,101 169,716 

C 0,094 185,565 

D 0,093 192,953 

  0,092 198,648 

E 0,099 191,985 

F 0,101 180,853 

G 0,104 174,286 

H 0,107 166,963 

Pengaruh Kerapatan Mangrove Terhadap Pola Penjalaran Gelombang Pasang Surut di 

Segara Anakan 

Untuk mengidentifikasi pengaruh kerapatan mangrove terhadap pola penjalaran gelombang 
pasang surut di Segara Anakan dilakukan simulasi dengan menggunakan variasi koefesien 
gesekan dasar secara spasial (Skenario 2). Pada Skenario 2 digunakan koefisien kekasaran 
dasar berdasarkan zonasi kerapatan mangrove di Segara Anakan sesuai dengan penelitian 
Hinrich et al., (2008), kemudian nilai kerapatan mangrove tersebut digunakan untuk menghitung 
koefisien Manning yang dihitung menurut penelitian yang dilakukan oleh Broekema (2013). Nilai 
koefesien Manning yang digunakan dalam pemodelan untuk Skenario 2 adalah nilai Manning 

yang digunakan adalah 0,14 m−1/3s (zona 1, bagian barat), sebesar 0,28 m−1/3s (zona 2, bagian 

tengah), dan sebesar 0,27 m−1/3s (zona 3, bagian timur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6. Distribusi spasial coamplitude komponen pasang surut M2 hasil simulasi model 

Skenario 2 
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Peta coamplitude hasil simulasi Skenario 2 untuk komponen M2 ditunjukkan pada Gambar 6. Dari 

hasil analisis harmonik pasang surut terlihat bahwa terdapat peredaman amplitude pasang surut 

dari titik A (Plawangan Barat) ke titik D (tengah laguna) dan titik I (Plawangan Timur) ke titik E 

(tengah laguna). Hasil ini menunjukan kesamaan fenomena peredaman amplitudo pasang surut 

antara Skenario 1 dan 2, tetapi peredaman amplitudo pasang surut di Skenario 2 lebih besar 

dibandingkan dengan Skenario 1. Amplitudo maksimum untuk komponen M2 di Plawangan untuk 

Skenario 2 mengalami sedikit penurunan sekitar 5% daripada Skenario 1. Hal ini terjadi karena 

pada Skenario 2 faktor kerapatan mangrove telah dimasukkan, sehingga nilai gesekan dasarnya 

semakin besar dan menyebabkan efek peredaman amplitudo pasang surut meningkat. Untuk 

komponen S2, K1, dan O1 menunjukkan fenomena yang sama dengan M2 yaitu amplitudo pasang 

surut mengalami penurunan dari Plawangan ke tengah laguna (Tabel 2, 3, 4 dan 5). Nilai 

amplitudo maksimum untuk komponen S2, K1, dan O1 berada di Plawangan yang masing-masing 

nilainya adalah 0,243 m, 0,125 m, dan 0,098 m. Nilai-nilai tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan hasil model Skenario 1 (Tabel 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar 7. Distribusi spasial cophase komponen pasang surut M2 hasil simulasi model Skenario 

2 

Gambar 7 merupakan peta cophase komponen M2 untuk hasil model Skenario 2. Dari hasil 
tersebut terlihat bahwa nilai fase pasang surut di Plawangan adalah sebesar 45,642o (titik A) dan 
47,977˚ (titik I), sedangkan di tengan laguna adalah 137,862o (titik D). Perbedaan keterlambatan 
fase dari titik A ke titik D dan titik I ke titik E adalah 3,18 jam dan 3,10 jam. Perbedaan fase dari 
Plawangan ke tengah laguna untuk Skenario 2 lebih lambat sekitar 0,9 jam dibandingkan dengan 
Skenario 1. Tabel 3, 4, 5 dan 6 menunjukkan perbedaan keterlambatan fase (Skenario 2) untuk 
komponen S2, dari titik A ke D dan titik I ke D adalah 3,27 dan 3,23 jam, komponen K1 adalah 3,27 
dan 3,26 jam, serta komponen O1 adalah 3,30 dan 3,22 jam. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk 
komponen M2, S2, K1, dan O1 hasil simulasi Skenario 2 menghasilkan nilai perbedaan fase yang 
lebih besar dari pada Skenario 1. Hal ini terjadi karena pada Skenario 2 nilai gesekan dasarnya 
lebih besar dari pada Skenario 1, sehingga hasil Skenario 2 menunjukkan perbedaan 
keterlambatan fase yang lebih besar. 
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Tabel 2 Perbandingan nilai amplitudo (𝑨), fase (𝑮), dan waktu tempuh dari titik A ke titik D dan 
titik I ke skenario model 1 dan 2 untuk komponen M2. 

Titik 

Skenario 1 Skenario 2 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

A 

50 (m1/2/s) 

0,5 32,963 

A-D: 2,28 
dan I-E: 

2,25 

0,14 (m-1/3s) 

0,468 45,642 

A-D: 3,18 
dan I-E: 

3,10 

B 0,362 64,272 0,223 83,236 

C 0,266 86,486 0,181 126,938 

D 0,255 98,763 

0,28 (m-1/3s) 

0,165 137,862 

  0,253 105,174 0,162 140,475 

E 0,297 91,278 0,177 130,759 

F 0,349 78,821 0,185 121,651 

G 0,427 66,594 

0,27 (m-1/3s) 

0,203 94,859 

H 0,439 52,128 0,34 69,197 

I 0,5 33,477 0,479 47,977 

 
Tabel 3. Perbandingan nilai amplitudo (𝑨), keterlambatan fase (𝑮), dan waktu tempuh skenario 1 

dan 2 untuk komponen S2. 

Titik 

Skenario 1 Skenario 2 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

A 

50 (m1/2/s) 

0,264 70,901 

A-D: 2,54 
dan I-E: 

2,47 

0,14 (m-1/3s) 

0,241 81,961 

A-D: 3,27 
dan I-E: 

3,23 

B 0,172 96,556 0,121 99,265 

C 0,105 134,725 0,098 145,762 

D 0,097 147,241 

0,28 (m-1/3s) 

0,086 180,106 

  0,091 155,283 0,082 187,414 

E 0,111 149,061 0,098 179,719 

F 0,185 121,825 0,132 148,892 

G 0,211 104,128 

0,27 (m-1/3s) 

0,187 117,28 

H 0,246 80,174 0,205 95,214 

I 0,27 73,022 0,243 83,045 

 
Tabel 4. Perbandingan nilai amplitudo (𝑨), keterlambatan fase (𝑮), dan waktu tempuh Skenario 

1 dan Skenario 2 untuk komponen K1. 

Titik 

Skenario 1 Skenario 2 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

A 

50 (m1/2/s) 

0,19 162,226 

A-D: 2,46 
dan I-E: 

2,42 

0,14 (m-1/3s) 

0,119 185,722 

A-D: 3,27 
dan I-E: 

3,26 

B 0,168 175,757 0,087 211,487 

C 0,135 190,933 0,063 228,464 

D 0,129 199,201 

0,28 (m-1/3s) 

0,06 234,758 

  0,126 210,737 0,057 240,992 

E 0,14 201,768 0,076 232,908 
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F 0,164 186,274 0,081 228,92 

G 0,182 172,326 

0,27 (m-1/3s) 

0,098 210,658 

H 0,185 167,266 0,116 196,714 

I 0,19 162,753 0,125 186,126 

 
Tabel 5 Perbandingan nilai amplitudo (𝑨), keterlambatan fase (𝑮), dan waktu tempuh Skenario 1 
dan Skenario 2 untuk komponen O1. 

Titik 

Skenario 1 Skenario 2 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

Gesekan 
Dasar 

A (m) G (˚) 
Waktu 
(jam) 

A 

50 (m1/2/s) 

0,11 158,538 

A-D: 2,47 
dan I-E: 

2,42 

0,14 (m-1/3s) 

0,091 172,148 

A-D: 3,30 
dan I-E: 

3,22 

B 0,101 169,716 0,077 152,828 

C 0,094 185,565 0,052 172,645 

D 0,093 192,953 

0,28 (m-1/3s) 

0,044 218,209 

  0,092 198,648 0,041 226,933 

E 0,99 191,985 0,05 220,812 

F 0,101 180,853 0,61 214,085 

G 0,104 174,286 

0,27 (m-1/3s) 

0,079 193,462 

H 0,107 166,963 0,085 181,347 

I 0,11 159,144 0,098 173,301 

KESIMPULAN DAN SARAN 

• Gelombang pasang surut menjalar dari Plawangan Barat dan Timu menuju ke tengah 

Laguna Segara Anakan. Waktu tempuh penjalaran gelombang dari bagian timur ke tengah 

Laguna Segara Anakan lebih cepat dibandingkan bagian barat ke tengah laguna dengan 

perbedaan waktu sekitar 22,45 menit. 

• Amplitudo komponen-komponen pasang surut M2, S2, K1, dan O1 semakin kecil dari 
Plawangan Barat dan Plawangan Timur menuju ke tengah Segara Anakan, sedangkan 
keterlambatan fasenya semakin besar. 

• Amplitudo komponen pasang surut M2, S2, K1, dan O1 mengalami peredaman dari kedua 
plawangan menuju ke tengah laguna pada Skenario 1 (nilai koefisien Chezy seragam di 
semua area laguna) dan Skenario 2 (nilai Manning berbeda-beda berdasarkan zonasi) 
akibat pengaruh kerapatan mangrove, dengan perbedaan peredaman amplitudo dari titik A 
dan I ke titik D antara kedua skenario tersebut untuk komponen M2 sekitar 0,069 m, 
komponen S2 sekitar 0,014 m, komponen K1 sekitar 0,003 m, serta komponen O1 sekitar 
0,007 m. 

• Kerapatan mangrove berpengaruh terhadap dinamika pasang surut yang ditunjukkan oleh 

perbedaan keterlambatan fase antara Skenario 1 dan Skenario 2 dari titik A dan I ke D 

untuk komponen M2 sekitar 53 menit, S2 sekitar 45 menit, K1 sekitar 50 menit, serta O1 

sekitar 49 menit. 
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