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ABSTRAK 

Selat Madura merupakan wilayah perairan yang menjadi salah satu pusat perkembangan 
perekonomian di Jawa Timur, khususnya sektor perikanan dan kelautan. Perairan APBS merupakan 
perairan yang cukup sibuk dengan aktivitas perkapalan, nelayan, serta transportasi laut masyarakat. 
Jembatan Suramadu diduga juga memberikan dampak terhadap beberapa parameter oseanografi dan 
juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi 
hidrodinamika perairan Selat Madura pada musim barat dan musim timur. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana dilakukan pengumpulan beberapa data angka 
sebagai data pendukung dalam pembentukan model numerik seperti data batimetri, dan pasang surut. 
Model hidrodinamika dibuat dengan menggunakan Software berbasis FEM (Finite Element Modhule) 
untuk mengetahui pola pergerakan arus berdasarkan data yang digunakan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa kecepatan arus rata-rata pada musim barat sebesar 0.4323 m/s, 
dengan kecepatan maksimum 0.6953 m/s dan kecepatan minimum 0.03991 m/s. Hasil pada musim 
timur memiliki kecepatan arus rata-rata sebesar 0.4326 m/s, dengan kecepatan maksimum sebesar 
0.9540 m/s dan kecepatan minimum 0.17083 m/s. Arah arus dominan pada penelitian condong ke arah 
barat laut atau menuju ke perairan Gresik. Perbedaan kecepatan arus ini juga diakibatkan karena 
adanya pengaruh topografi dari perairan tersebut. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara, Negara 
Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau kecl dan juga pulau besar. Indonesia 
juga merupakan suatu negara yang memiliki panjang garis pantai sepanjang 95.161 km yang 
menajadikan Indonesia sebagai peringkat kedua garis pantai terpanjang di dunia. Wilayah Indonesia 
sebagian besar merupakan kawasan perairan dengan presentase sebesar 60% dengan luas 
perairannya mencapai 5,9 Juta km2, dan sisanya merupakan daratan. Wilayah pesisir merupakan salah 
satu wilayah yang tidap dapat dipisahkan dari luasnya wilayah perairan Indonesia. Mengingat 
panjangnya garis pantai di Indonesia mengakibatkan kawasan pesisir Indonesia menjadi sangat luas. 
Secara umum wilayah pesisir dapat dikatakan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dengan 
lautan. Wilayah ini sedikit banyak akan terpengaruh oleh adanya aktivitas oseanografi di lautan, seperti 
terkena dampak dari adanya pasang surut, gelombang laut, angin, dan lain sebagainya. 

Selat Madura merupakan wilayah perairan yang menjadi salah satu pusat perkembangan 
perekonomian di Jawa Timur, khususnya sektor perikanan dan kelautan. Luas perairan Selat Madura 
yang dihitung menggunakan konspe marine cadaster dengan menggunakan peta dasar dari BIG 
(Badan Informasi Geospasial) yakni seluas 10.962 km2. Parameter oseanografi merupakan parameter 
yang sangat penting untuk dipelajari guna mengetahui berbagai fenomena alam yang terjadi di lautan. 
Suhu, salinitas, densitas, arus, pasang surut, gelombang, dan angina merupakan beberapa parameter 
oseanografi yang mempunyai peranan cukup penting di lautan. Arus, angin, gelombang, pasang surut 
juga berpengaruh terhadap sebaran dan distribusi material tersuspensi dan sedimentasi di perairan. 
Jembatan Suramadu diduga memberikan dampak terhadap beberapa parameter oseanografi dan juga 
lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedimentasi merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat 
keberadaan Jembatan Suramadu, dimana sedimentasi ini sedikit banyak juga akan mempegaruhi 
kualitas perairan di Selat Madura. 

Pemodelan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan model suatu sistem. 
Model dapat diartikan sebagai suatu representasi atau gambaran dari bentuk nyata, untuk sistem 
sendiri ialah saling keterkaitan antar elemen yang pada akhirnya dapat membuat suatu kesatuan serta 
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mencapai suatu tujuan. Tujuan pemodelan ialah untuk dapat menganalisa serta memberikan suatu 
prediksi dari sistem yang mendekati dari hasil asli sebelum dioperasikan pada lapangan. Kesulitan 
dalam memprediksi serta mengamati proses tertentu merupakan suatu permasalahan yang sering 
terjadi di lapangan. Model dapat memformulasikan sebuah proses tertentu, namun untuk menghasilkan 
hasil pemodelan yang sesuai dengan kondisi lapang maka perlu dilakukan validasi antara hasil 
pemodelan lapangan dengan kondisi asli lapangan. 

Model dapat diartikan sebagai ekspresi atau penjelasan yang menggambarkan objek, system atau 
konsep yang disederhanakan atau diidealkan. Pemodelan oseanografi merupakan sebuah sistem 
untuk mendefinisikan, meramalkan dan merekayasa atau bentuk penyederhanaan dari fenomena 
oseanografi (dinamika laut) ke dalam bentuk lain secara terjangkau, cepat dan sederhana. Pemodelan 
dibedakan menjadi 3 jenis yakni pemodelan numerik, pemodelan fisik, dan pemodelan teknik. 
Pemodelan numerik merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan proses hidrodinamika 
pada perairan. Pemodelan numerik juga dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan polutan di 
perairan seperti sedimen, limbah, dan lain sebagainya. Model fisik merupakan metode pemodelan yang 
digunakan untuk menggambarkan entitas dalam bentu 3D. Model fisik memiliki prinsip dengan 
memperkecil model dari ukuran aslinya guna keperluan bisnis. Pemodelan teknik merupakan metode 
pemodelan yang digunakan untuk memprediksi dan meniru hasil dari data asli. 

Gerak semu matahari menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara bagian bumi selatan (BBS) 
dan juga bagian bumi utara (BBU). Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara yang dilintasi 
oleh garis katulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai daerah lintasan udara akibat adanya 
perbedaan tekanan udara pada kedua bagian belahan bumi tadi. Pergerakan udara ini pada umumnya 
dikenal sabagai angin muson. Angin muson sendiri secara bergantian akan bergerak melewati 
kawasan Indonesia sepajang tahun dengan masing-masing musim memiliki periode selama 6 bulan. 
Periode tersebut bulan April – September untuk angin muson timur dan bulan Oktober – Maret untuk 
angina muson barat. 

Iklim di Laut Jawa (umumnya Indonesia) mengikuti sebaran pola musim angin, dimana musim kering 
akan terjadi sekitar bulan Juni hingga September sedangkan untuk musim basah akan terjadi sekitar 
bulan November hingga Maret. Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh adanya angin muson dimana angin 
akan berhembus dengan arah yang berlawanan dua kali dalam setahun yang memiliki hubungan erat 
dengan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah. Angin muson sendiri selain memiliki periode 
untuk setiap musimnya juga memiliki cakupan wilayah yang cukup luas. Luas cakupan wilayah angin 
muson adalah selevel dengan Benua sebagai contoh Indonesia, Indonesia setiap tahun dipengaruhi 
oleh pergerakan angina antara Benua Asia dan Benua Australia serta kejadian ini akan terus berulang 
untuk setiap tahunnya. Disepanjang perairan utara Jawa-Madura merupakan wilayah lintasan poros 
utama angin muson sehingga kondisi hidro-oseanografi dan klimatloginya sangat terkait dengan pola 
muson. Peneltian ini bertujuan untuk memodelkan pola pergerakan arus pada dua musim yang berbeda 
yaitu Musim Muson Barat dan Musim Muson Timur. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian pemodelan hidrodinamika arus laut di perairan APBS dilaksanakan pada bulan Oktober – 
Desember 2021. Daerah yang akan disimulasikan yaitu di Perairan APBS (Selat Madura) dengan 2 titik 
lokasi pengamatan pola pergerakan pasang surut dan penanaman ADCP yaitu sebagai berikut titik 1 
(-7°4’42,96” LS dan 112°39’31,68” BT), dan titik 2 (-7°11’34” LS dan 112°48’36” BT). Waktu yang 
digunakan untuk pemodelan arus yaitu pada bulan Maret 2019 – Februari 2020. Lokasi penelitian 
terdapat pada Gambar 1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat keras (Hardware) 
dan perangkat lunak (Software) yang terdapat pada Tabel 1. Adapun bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data sekunder yang didapat dari berbagai sumber seperti pada Tabel 2 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian Pemodelan Arus 

Tabel 1. Alat Penelitian 

No Alat Fungsi 

1. PC Berfungsi untuk mengolah data 
2. Software FEM Berfungsi untuk memodelkan pola pergerakan arus 
3. ArcMap 10.4 Berfungsi untuk digitasi peta 
4. Global Mapper Berfungsi untuk meregistrasi peta 
5. Notepad Berfungsi untuk mengubah ekstensi file ke .xyz 
6. Microsoft Excel Berfungsi untuk menganalisis data 

Tabel 2. Bahan Penelitian 

No Bahan Fungsi Sumber 

1. Peta Laut Digunakan untuk membuat 
domain pemodelan 

PUSHIDROSAL 

2. Pasang Surut Digunakan untuk input dalam 
pemodelan arus 

BIG 

3. Peta RBI Digunakan untuk pembuatan 
peta lokasi 

https://tanahair.indonesia. 
go.id/portal-web 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif untuk pengolahan data 
pasang surut sedangkan metode deskriptif untuk menafsirkan hasil pemodelan pola arus. Menurut 
Effendi et al., (2017) metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian dengan menggunakan 
angka, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hinga penampilan dari hasilnya. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dikarenakan dalam penelitian menggunakan angka mulai dari 
pengumpulan data, pengolahan data serta penafsiran terhadap data tersebut. Hasil pemodelan pola 
arus kemudian dilakukan analisa secara deskriptif untuk menampilkan dan menggambarkan serta 
membuat deskripsi mengenai pola pergerakan arus di perairan APBS (Selat Madura). Metode deskriptif 
dilakukan untuk mengetahui kecepatan dan arah arus yang dipengaruhi oleh pasang surut selama 
periode peralihan I, musim muson timur, peralihan II dan musim muson barat. Diagram alir dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pasang Surut 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang mempunyai lokasi di Perairan APBS (Arus 
Pelayaran Barat Surabaya) yang terdapat di wilayah perairan Selat Madura. Nilai pasang surut yang 
digunakan dalam pemodelan ini ada 2 lokasi pasut. Nilai pasang surut yang didapatkan dari cara ini 
adalah nilai pasang surut tahunan, sedangkan pemodelan yang kita Data pertama yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data pasang surut dengan 2 musim waktu yakni musim angin barat dan 
musim angin timur. Berdasarkan penelitian hasil yang didapatkan untuk pasang surut adalah sebagai 
berikut: 

 
Gambar 2. Pasut Muson Timur 

 
Gambar 3. Pasut Muson Barat 

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini pasang surut pada musim muson barat memiliki ketinggian 
tertinggi sebesar 3.108 m, sedangkan ketinggian terendah sebesar 1.086 m. Hasil yang didapatkan 
pada musim muson timur memiliki ketinggian tertinggi sebesar 2.903 m, sedangkan ketinggian 
terendah sebesar 0.908 m. 

Pemodelan 

Berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Gambar 4 merupakan hasil 
pemodelan untuk Current Speed atau kecepatan arus, sedangkan untuk Gambar 5 merupakan hasil 
current direction. Kecepatan arus pada penelitian ini dapat beruah-ubah, hal ini disebabkan oleh 
adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah angin. 
Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa kecepatan arus air laut di kawasan ini berbeda-
beda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kecepatan arus rata-rata pada musim barat 
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sebesar 0.4323 m/s, dengan kecepatan maksimum 0.6953 m/s dan kecepatan minimum 0.03991 m/s. 
Arah arus dominan pada penelitian condong ke arah barat laut atau menuju ke perairan Gresik. 

Gambar 4. Current Speed Muson Barat Gambar 5. Current Speed Muson Barat 

Berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Gambar 6 merupakan hasil 
pemodelan untuk Current Speed atau kecepatan arus, sedangkan untuk Gambar 7 merupakan hasil 
current direction. Kecepatan arus pada penelitian ini dapat beruah-ubah, hal ini disebabkan oleh 
adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah angin. 
Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa kecepatan arus air laut di kawasan ini berbeda-
beda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kecepatan arus rata-rata pada pada musim 
timur memiliki kecepatan arus rata-rata sebesar 0.4326 m/s, dengan kecepatan maksimum sebesar 
0.9540 m/s dan kecepatan minimum 0.17083 m/s. Arah arus dominan pada penelitian condong ke arah 
barat laut atau menuju ke perairan Gresik. 

 
Gambar 6. Current Speed Muson Timur Gambar 7. Current Speed Muson Timur 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perairan APBS, Selat Madura memiliki 
pergerakan arus yang condong dipengaruhi oleh pasang-surut atau biasa disebut arus pasang surut. 
Model hidrodinamika dibuat dengan menggunakan Software berbasis FEM (Finite Element Modhule) 
untuk mengetahui pola pergerakan arus berdasarkan data yang digunakan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa kecepatan arus rata-rata pada musim barat sebesar 0.4323 m/s, 
dengan kecepatan maksimum 0.6953 m/s dan kecepatan minimum 0.03991 m/s. Hasil pada musim 
timur memiliki kecepatan arus rata-rata sebesar 0.4326 m/s, dengan kecepatan maksimum sebesar 
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0.9540 m/s dan kecepatan minimum 0.17083 m/s. Arah arus dominan pada penelitian condong ke arah 
barat laut atau menuju ke perairan Gresik. Perbedaan kecepatan arus ini juga diakibatkan karena 
adanya pengaruh topografi dari perairan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang belum 
sempurnna, maka dari itu untuk menyempurnakan penelitian ini maka perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut. 
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