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ABSTRAK 

Sungai Sedati terletak di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di mana di daerah 
tersebut sebagian besar penduduknya berprofesi sebagain nelayan. Tidak adanya struktur yang 
berfungsi sebagai tempat bersandarnya perahu pada daerah pantai membuat nelayan harus melewati 
muara sungai untuk bersandar pada dermaga sederhana yang dibangun di pinggir  sungai. Kegiatan 
lalu lintas perahu nelayan  melewati muara sungai tidak dapat dilakukan sepanjang waktu, melainkan 
harus memperhatikan pasang-surut air laut dikarenakan pendangkalan muara sungai akibat sedimen. 
Untuk itu melalui penelitian ini diusulkan secara teknis keberadaan struktur pantai berupa Jetty. Struktur 
tersebut dimaksud untuk meneruskan aliran sedimen langsung ke tengah laut sehingga tidak terjadi 
pendangkalan pada muara sungai. Perhitungan dimulai dengan survey lokasi dan pencarian data 
sekunder berupa data angin. Data angin digunakan untuk perhitungan fetch, peramalan gelombang, 
periode ulang, gelombang pecah, perubahan garis pantai dan pasang surut. Hasil perhitungan ini 
selanjutnya dipakai untuk menentukan dimensi Jetty. Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa untuk 
Sungai Sedati seharusnya dibangun struktur Jetty 3 lapis sepanjang 200 meter hingga kedalaman 1 
meter dengan ketinggian hingga 3,5 meter dan lebar puncak 1,8 meter.  

Kata kunci: Muata Sungai Sedati, Sidoarjo, Jetty, Sedimentasi 

PENDAHULUAN 

Kajian wilayah pesisir telah banyak dilakukan oleh penulis sejak lama, baik berupa kajian kebijakan 
maupun usulan pembangunan infrasturktur. Kajian kebijakan diantaranya adalah di Pulau Gili 
Ketapang, Probolinggor Jawa Timur  (Ikhwani dan Koswara, 2012; Ikhwani,  2016) dan di Pulau Buru, 
Kepulauan Riau (Ikhwani et al., 2017). Sedang usulan pembangunan struktur pantai diantaranya 
adalah di Pulau Gili Ketapang (Ikhwani et al., 2013) dan di daerah Camplong, Sampang, Madura 
(Ikhwani et al., dkk 2014). Khusus untuk kajian pesisir di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo telah 
dilakukan penelitian berupa perubahan morfologi Sungai Porong akibat luapan lumpur Lapindo  
(Suntoyo dkk 2014), kualitas perairan di Sungai Porong (Suntoyo, Ikhwani et al., 2015), dan strategi 
kebijakan untuk pengembangan Pulau Sarinah yaitu pulau yang terbentuk akibat buangan lumpur 
Lapindo tersebut (Chamdalah dan Ikhwani, 2017).  

Secara umum, kawasan pesisir Sidoarjo memiliki banyak sungai yang bermuara ke Laut Jawa. 
Permasalahan di muara sungai pada umumnya dapat ditinjau di bagian mulut sungai dan estuary. Mulut 
sungai adalah bagian paling hilir dari sungai yang langsung bertemu dengan laut. Sedang estuary 
adalah bagian dari sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut. Muara berfungsi sebagai titik 
pengeluaran debit sungai, terutama pada waktu banjir menuju ke laut. Karena letaknya yang berada 
ujung hilir, maka debit aliran di muara lebih besar dibanding pada tampang melintang sungai di daerah 
hulu. Selain itu muara sungai juga harus melewatkan debit yang ditimbulkan oleh pasang surut, yang 
pada umumnya debit tersebut lebih besar dibandingkan dengan besar debit sungai sendiri. Sesuai 
dengan fungsinya tersebut maka muara sungai harus cukup lebar dan dalam.  

Permasalahan yang sering dijumpai adalah banyaknya endapan yang terjadi di muara sehingga 
penampang alirannya mengecil. Hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya pembuangan debit 
sungai menuju laut lepas. Ketidak-lancaran pembuangan tersebut dapat mengakibatkan banjir di 
daerah hulu sungai. Di sisi lain,  di daerah muara sungai mempunyai nilai ekonomis yang penting 
karena  berfungsi sebagai alur penghubung antara laut dan daerah yang cukup jauh masuk ke dalam 
di daratan. 

mailto:hikhwani@gmail.com


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

327 
 

Salah satu sungai di Sidoarjo adalah Sungai Sedati yang mengalir menuju Selat Madura. Di sekitar 
muara sungai ini terdapat banyak tambak milik penduduk yang digunakan untuk budidaya ikan 
sedangkan di sekitar daerah hulunya terdapat banyak pohon bakau. Pada saat musim kemarau mulut 
sungai tertutup oleh endapan pasir dan lumpur. Hal ini disebabkan oleh pembentukan endapan pasir 
yang sangat cepat, sementara volume debit Sungai Sedati relatif  sangat kecil sehingga tidak mampu 
mengerosi/mentransportasi endapan pasir.  Kecilnya debit air pada Sungai Sedati diakibatkan karena 
pada bagian hulu, air sungai di sungai ini sudah banyak dimanfaatkan untuk keperluan irigasi kebun-
kebun milik penduduk. Selain itu, pada saat air laut surut mengakibatkan perahu nelayan sangat sulit 
untuk melewati muara sungai. 

Sebetulnya untuk menanggulangi permasalahan pada muara sungai yang mengalami pendangkalan 
dapat dilakukan pengerukan untuk memindahkan sedimen yang ada di mulut sungai. Namun hal 
tersebut akan kurang efektif karena harus dilakukan secara berkala. Untuk itu dalam penelitian ini 
diusulkan solusi lainnya yaitu dengan cara mengalirkan sedimen langsung ke tengah laut dengan 
bantuan struktur pantai berupa perancangan Jetty.  
 

MATERI DAN METODE 
Lokasi 

Lokasi studi yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah muara Sungai Sedati, Kecamatan Sedati, 
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (lihat Gambar 1 dan Gambar 2). Muara Sungai ini menghadap 
langsung ke Selat Madura, dimana di selat tersebut merupakan tempat utama nelayan dari pesisir 
Sidoarjo mencari ikan. Hal ini menyebabkan arus lalu-lintas perahu yang melewati Sungai Sedati 
menjadi sangat padat karena sepanjang pantai di pesisir Sidoarjo tidak ada tempat berlabuh perahu 
nelayan.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Sidoarjo (wikipedia.co.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta lokasi studi (maps.google.com) 
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Tahapan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah pengerjaan sebagai berikut: 

• Pengumpulan data 
Pengamatan visual dilakukan pada bulan Juni/Juli 2017. Sedang data sekunder berupa data 
angin diperoleh dari BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Tanjung Perak 
Surabaya selama tiga tahun  (Januari 2010-Agustus 2013), data pasang surut (2012) dan 
batimetri (2016) yang diperoleh dari Dishidros TNI-AL. Gambar peta yang digunakan untuk 
perhitungan fetch  diperoleh dari google earth. 
 

• Pengolahan data 
Pada proses ini diawali dengan mengolah data mentah berupa data angin selama tiga tahun, 
data pasang surut dan  peta bathimetri. Dari data mentah tersebut selanjutnya diolah menjadi 
wind rose, panjang fetch, penambahan kontur pada peta bathimetri untuk mendapatkan kondisi 
nyata pada proses refraksi. Data pasang surut digunakan untuk menentukan elevasi layout 
struktur pada AutoCAD. Selanjutnya seluruh pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 
bantuan software Ms. Excel untuk memperoleh panjang fetch, tinggi gelombang signifikan, 
periode gelombang signifikan, periode ulang, analisis refraksi, transport sedimen, pergeseran 
garis pantai, pengolahan data pasang surut. Hasil perhitungan tersebut dipakai untuk analisis 
elevasi struktur dan stabilitas struktur. 
 

• Pembuatan layout 
Layout struktur ditentukan sebelum detail struktur dikerjakan. Layout ini meliputi dimensi kasar 
dan rencana peletakannya. Dengan metode trial and error, akhirnya didapatkan layout yang 
paling optimum. 
 

• Perencanaan dan penggambaran detai struktur 
Hasil perhitungan yang didapat dari Ms. Excel digunakan dalam perencanaan detail struktur 
untuk mendapat nilai elevasi, tinggi dan lebar puncak jetty, tebal lapis lindung, berat butir lapis 
lindung dan jumlah butir lapis lindung tiap satuan luas. Kemudian dilakukan penggambaran 
detail struktur menggunakan nilai yang didapat tersebut dengan bantuan software AutoCAD. 
 

• Analisis pergeseran garis pantai 
Untuk mengetahui dampak dari pembangunan struktur jetty perlu dilakukan analisa pola 
pergeseran garis pantai, apakah terjadi erosi dan atau sedimentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, telah didapatkan hasil-hasil sebagai berikut: 

1) Tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang signifikan 
Fetch efektif didapatkan dengan menghitung hasil konversi data angin ke gelombang. Fetch 
efektif didapatkan dari persamaan yang diberikan dalam CEM (2002) sebagai berikut: 

𝐹𝑒𝑓𝑓 =
∑𝑋𝑖 cos𝛼

∑ cos𝛼
 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa fetch efektifdi Sungai Sedati adalah 142,5 km dengan  
arah angin dominan yaitu arah Tenggara. Fetch efektif ini selanjutnya digunakan untuk 
menghitung tinggi gelombang dan periode gelombang signifikan, yaitu didapat 1,15m dan 5,05 
detik. 
 

2) Periode ulang 
Periode ulang dihitung untuk mengetahui pola gelombang yang mungkin akan terjadi dalam 
kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan Metode Weibul, untuk wilayah muara Sungai 
Sedati dengan kala ulang 20 tahun diperoleh sebagai berikut :  Hs10   sebesar 1,17m, Hs15 
sebesar 1,179 m dan  Hs20 sebesar 1,84 m. 

3) Refraksi dan gelombang pecah 
Analisis refraksi dilakukan dengan membuat pias-pias pada arah sudut datang gelombang 
dominan. Pada penelitian ini digambarka 5 pias untuk mewakili keseluruhan gelombang datang 
pada muara Sungai Sedati. Hasil analisis refraksi adalah koefisien refraksi, koefisien shoaling, 
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sudut datang gelombang dan tinggi gelombang tiap kedalaman pada ke-5 pias yang dibuat. 
Selanjutnya hasil analisis refraksi tersebut digunakan untuk mengetahui cepat rambat 
gelombang (Cb), kedalaman  dimana gelombang mengalami pecah (db)  dan tinggi gelombang 
pecah (Hb). 
 

Tabel 1. Hasil analisis gelombang pecah 
 
 
 

  
       

 

 

 

4) Transpor sedimen dan perubahan garis pantai 
Menurut Triatmodjo (2009), perhitungan transpor sedimen dilakukan ketika sebelum 
dibangunnya struktur pelindung pantai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perpindahan 
angkutan sedimentasi sepanjang pantai. Dalam penelitian ini, perhitungan transpor sedimen 
dan komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai menggunakan persamaan Ijima Sato 
(CERC, 1984). Hasil perhitungan transpor sedimen menunjukkan bahwa sedimentasi yang 
terjadi di muara Sungai Sedati adalah sebesar 0,75 m3/hari yang terjadipada pias ke-3. Setelah 
mengetahui laju sedimen, selanjutnya dihitung perubahan garis pantai berdasarkan data 
pasang surut air laut. Berikut hasil analisa perubahan garis pantai : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perubahan Garis pantai Sedati 

5) Analisis pemilihan bangunan pelindung pantai dan pembuatan layout 
Untu mengatasi masalah sedimen pada muara Sungai Sedati, dipilih struktur Jetty karena 
struktur tersebut memang dirancang untuk mengatasi masalah sedimen pada muara sungai. 
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Gambar 4. Penampang Jetty 

6) Dimensi Jetty 
Elevasi Jetty  dapat ditentukan setelah mengetahui  data pasang suru. Gambar 5 adalah hasil 
perhitungan pasang surut untuk Sungai Sedati.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kurva pasang surut di Sungai Sedati. 

Pengolahan pasang surut dilakukan dengan bantuan software Visual Fortran. Dari perhitungan, 
didapat HHWL adalah 3,4 meter. Elevasi pencak pemecah gelombang adalah penjumlahan 
HHWL, run up dan tinggi kebebasan dengan memperhitungkan tinggi kebebasan sebesar 0,25-
0.30 meter.  Berikut merupakan hasil perhitungan dimensi Jetty: 
 

Tabel 2. Dimensi Jetty 

 
 

Ed. laut H jetty 

(m) (m) 

-1,000 3,5 

0,000 1,3 
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7) Analisa perubahan garis pantai 
Analisa perubahan garis pantai penting dilakukan untuk mengetahui dampak dari 
pembangunan struktur pelindung pantai jetty. Pola peruahan tersebut akan diketahui profil 
pantai untuk 10-20 tahun kedepan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perubahan garis pantai setelah dibangun struktur 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan Muara Kali Sedati, Sidoarjo adalah dengan 
mendirikan struktur pelindung pantai berupa jetty. Jetty dipilih karena jetty merupakan struktur 
pelindung pantai yang dibuat khusus untuk daerah muara. Dengan adanya jetty, maka sedimen yang 
terbawa oleh arus laut tidak akan masuk ke muara sungai tetapi akan tertangkap oleh jetty. Selain 
masalah tersebut teratasi juga dapat mengatasi sedikit permasalahan yang lain semisal abrasi. Dengan 
adanya jetty, sedimen akan tertangkap dan dapat membuat sedikit daratan baru namun tidak berada 
di muara sungai. 

Adapun dalam perancangan struktur jetty ini luaran yang diusulkan adalah : desain jetty jenis 
roublemound tipe non overtoping menggunakan batuan alam sebagai jenis bahan pelindung yang 
terdiri atas tiga lapisan dengan tinggi 3,5 meter dan lebar puncak 1,8 meter; panjang keseluruhan jetty  
200 meter dan dipasang hingga kedalaman 1 meter; dan rencana umur (design life) adalah 20 tahun. 
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LAMPIRAN 

Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil dimensi struktur Jetty tiga lapis dengan tinggi 3,5 
meter dan lebar puncak 1,8 meter. Panjang keseluruhan Jetty yang dibangun adalah sepanjang 200 
meter hingga kedalaman 1 meter. 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1. Dimensi stuktur pada kedalaman 0 meter 

 

Lampiran 2. Dimensi struktur pada kedalaman 1 meter 

 


