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ABSTRAK 

Pasang surut merupakan faktor yang mempengaruhi distribusi arus pada perairan laut. Pemodelan 
arus dilakukan pada setiap musim menggunakan perangkat lunak. Pemodelan arus dilakukan untuk 
mengidentifikasi distribusi arus pada perairan popoh kabupaten tulungagung setiap musim. Pemodelan 
arus pada kawasan perairan popoh diharapkan dapat meningkatkan pembangunan hingga penelitian 
pada lokasi perairan popoh kabupaten tulungagung metode analisa yang menggunakan pemodelan 
hidrodinamika arus. Proses pembuatan model dilakukan menggunakan bantuan software berbasis 
analisis FEM (Finite Elemen Method). Tipe pasang surut pada perairan popoh kabupaten tulungagung 
didapatkan tipe yang sama pada setiap musim. Tipe pasang surut perairan popoh adalah tipe pasang 
surut campuran yang condong ke harian ganda. Pemodelan arus yang didapatkan pada musim 
peralihan ii dan musim barat didapatkan nilai kecepatan arus yang pada saat pasang tertinggi berturut-
turut adalah 0,012-0,016 m/s dan 0,00-0,004 m/s, sedangkan pada surut terendah didapatkan nilai 
0,050-0,075 m/s dan 0,025 m/s. Hasil pada dua musim didapatkan kecepatan arus yang lebih tinggi 
ada pada saat musim peralihan ii. Distribusi arus pada perairan popoh kabupaten tulungagung 
didapatkan hasil berdasarkan musim yaitu: musim peralihan ii arus bergerak dari arah tenggara menuju 
arah barat laut dan dari arah barat menuk menuju daratan dan pada saat surut arus akan dominan 
menjauhi daratan. Pemodelan hidrodinamika arus pada perairan popoh kabupaten tulungagung 
dilakukan menggunakan data pasang surut setiap musim. Pemodelan hidrodinamika arus dilakukan 
dengan tahapan pre-processing, processing dan post-processing. Pola persebaran arus pada perairan 
popoh kabupaten tulungagung bergerak dari arah tenggara, barat dan selatan yang menuju utara dan 
barat laut. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki bentang perairan yang luas. 
Kawasan perairan yang lebih luas dibandingkan dengan kawasan daratan Indonesia disebut sebaga 
negara maritim. Pulau yang berada di Indonesia terdiri dari kurang lebih 13.466. Indonesia merupakan 
negara yang termasuk memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Indonesia secara geografis terletak 
diantara dua benua dan dua samudra yaitu benua Asia, benua Australia, samudra Pasifik dan samudra 
Hindia. Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan beriklim tropis membuat Indonesia memiliki 
banyak kelimpahan alam dan bermacam-macam spesies tumbuhan maupun hewan. Perairan laut 
Indonesia menyimpan banyak keindahan dan bermacam-macam spesies hewan laut maupun 
organisme laut lain (Harris et al., 2019). 

Arus laut merupakan pergerakan massa air yang terjadi secara vertikal maupun horizontal karena 
adanya faktor yang mempengaruhi distribusi arus. Faktor yang paling mempengaruhi arus adalah 
pasang surut dan angin. Arus laut berperan penting dalam proses distribusi komponen-komponen laut 
yang berupa komponen halus maupun kasar. Distribusi arus dapat memepengaruhi semua komponen 
laut salah satunya adalah persebaran ikan dan komponen biologi yang ada pada kawasan laut. 
Informasi terkait arus pada kawasan perairan laut dalam semua kegiatan pembangunan hingga 
penelitian yang berlokasi pada kawasan perairan laut. kecepatan arus bergantung pada kekuatan faktor 
pembangkit arus yang berupa angin maupun pasang surut (Klemas, 2012). 

Pemodelan arus merupakan kegiatan dalam memberikan informasi dan gambaran pada lokasi 
penelitian tanpa harus mengunjungi lokasi penelitian. Pemodelan arus memberikan informasi terkait 
arah pergerakan arus dan kecepatan arus. Pemodelan arus dilakukan dengan menggunakan beberapa 
komponen oseanografi yang berupa garis pantai, batimetri, pasang surut dan angin. Faktor penggerak 
arus dalam pemodelan menggunakan data pasang surut atau data angin.  Pemodelan arus dapat 
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digunakan dalam berbagai penelitian yang berlokasi pada kawasan laut. Pemodelan arus bermanfaat 
dalam proses pembangunan hingga alur pelayaran laut. Pemodelan arus dapat dilakukan 
menggunakan pemodelan numerik maupun pemodelan fisik menggunakan data oseanografi(Hiwari & 
Subiyanto, 2020). 

Popoh merupakan salah satu kawasan laut yang berada di Tulungangung yang termasuk dalam 
perairan selatan Jawa. Perairan Popoh merupakan kawasan wisata yang ada di Kabupaten 
Tulungagung. Kawasan wisata Popoh menawarkan pemandangan alam yang langsung menghadap 
kelaut lepas selatan Jawa Samudra Hindia. Kawasan popoh memiliki daya tarik tersendiri karena 
memiliki banyak fasilitas berupa kawasan rekreasi hingga kawasan pelayaran (Hadiputra et al., 2017). 
Kawasan perairan Popoh Kabupaten Tulungagung selain tempat wisata, terdapat tempat hasil 
pengkapan ikan yang menyediakan bermacam hasil tangkapan perikanan. Masyarakat di sekitar Popoh 
memilki profesi sebagai nelayan dan penjual. Kawasan Popoh Kabupaten Tulungagung menyediakan 
wisata yang dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir. Perairan Popoh Tulungagung 
memiliki kondisi perairan yang dipengaruhi oleh perairan dari samudra Hindia (Suprajitno, 2021). 
Penelitian dilakukan dengan tujuan melakukan pemodelan hidrodinamika arus pada perairan laut 
Popoh serta mengetahui menganalisa hasil pemodelan hidrodinamika arus pada kondisi musim 
peralihan II dan musim barat sehingga dapat memberikan manfaat berupa informasi terkait 
hidrodinamika arus pada perairan Popoh pada musim peralihan II dan musim barat serta Memberikan 
informasi terkait arus untuk pengembangan dan pembangunan wilayah perairan Popoh. 

MATERI DAN METODE  
Pemodelan Arus Laut 

Arus laut merupakan pergerakan massa air yang terjadi karena adanya faktor penggerak. Arus laut 
digerakkan oleh beberapa faktor yaitu angin, pasang surut, gradien tekanan dan densitas. Analisa dan 
penelitian terkait arus laut berguna dalam proses pembangunan pesisir hingga penelitian oseanografi. 
Arus pada perairan laut dapat mempengaruhi pergerakan komponen-komponen perairan. Arus laut 
dapat diukur langsung menggunakan alat yang bernama ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) dan 
dapat diukur menggunakan data faktor pembangkit arus yang oleh menggunakan matematis(Tanto et 
al., 2017). 

Arus laut adalah suatu gerakan massa air yang mengalir karena adanya faktor yang mempengaruhi 
arus. Arus laut merupakan salah satu dinamika yang ada di perairan laut. Arus laut dipengaruhi karena 
adanya angin, pasang surut, densitas, tekanan, upwelling dan downwelling. Penelitian terkait arus pada 
umumnya meneliti terkait kecepatan arus dan arah arus. Pergerakan arus dapat dianalisa 
menggunakan menghitungan matematis maupung di analisa menggunakan perangkat lunak. Analisa 
terkait arus laut akan menghasilkan bentuk berupa arah pergerakan arus dan kecepatan arus (Irawan 
et al., 2018). Pemodelan numerik merupakan salah satu jenis pemodelan. Pemodelan numerik adalah 
metode yang berguna untuk mengamati proses dinamika laut melalui persamaan dan penghitungan 
matematis. Pemodelan matematis dapat dilakukan dalam banyak analisa. Analisa yang dapat 
dilakukan dalam pemodelan numerik adalah analisa pasang surut, arus, gelombang, sedimentasi 
hingga hidrodinamika yang ada pada perairan laut (Diputra et al., 2018). 

Metode Penelitian 

Penelitian terkait pemodelan hidrodinamika arus dilakukan pada kawasan perairan Popoh Kabupaten 
Tulungagung. Penelitian terkait pemodelan arus dilakukan selama bulan September 2019 hingga 
Februari 2020.  Penelitian pemodelan hidrodinamika arus pada perairan Popoh menggunakan data 
sekunder. Penelitian hidrodinamika arus menggunakan metode numerik menggunakan perangkat 
lunak yang berbasis FEM ( Fenite Element Method) dengan tahapan pemodelan berupa Pre-
Processing, Processing dan Post Processing (Suharyo & Adrianto, 2018). Bahan yang digunakan 
dalam pemodelan arus dilakukan menggunakan data pasang surut, bathimetri dan garis pantai. Bahan 
pembuatan model dapat diakses secara gratis melalui beberapa situs, data batimetri disediakan oleh 
BATNAS (Batimetri Nasional) yang dapat diakses melalui situs 
http://tides.big.go.id/DEMNAS/index.html. Data pasang surut menggunakan data yang bersumber dari 
BIG (Badan Informasi Geospasial). Data pasang surut dari BIG (Badan Informasi Geospasial) dapat 
diunduh secara bebas pada situs http://tides.big.go.id/. Data garis pantai dapat menggunakan Google 
Earth atau peta laut. Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan komputer, Microsoft Excel 
2013, dan perangkat lunak berbasis FEM. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam pemodelan hidrodinamika arus laut adalah metode penelitian 
kuantitatif. Hasil model arus dianalisa menggunakan analisa deskriptif dengan mendeskripsikan, 
menampilkan hingga memberikan gambaran mengenai model hidrodinamika arus pada perairan Popoh 
Tulungagung. Analisa desktiptif digunakan untuk menganalisa hasil model pada setiap musim. Data 
yang digunakan dalam pemodelan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari open source. 
Pemodelan arus dilakukan menggunakan data pasang surut selama 2 musim yaitu musim peralihan I 
dan musim barat atau selama bulan September 2019 hingga Februari 2020. 

Model hidrodinamika yang dibangun pada penelitian ini menggunakan data batimetri, data garis pantai, 
dan data pengamatan dan prediksi pasang surut air laut. Pemodelan dilakukan dengan pengumpulan 
data berupa data pasang surut, garis pantai dan batimetri pada beberapa sumber yang menyediakan 
data tersebut. Pengolahan data yang pertama dilakukan adalah mengolah data pasang surut menjadi 
bentuk time series. Data pasang surut dipisahkan setiap musim selama penelitian berlangsung. 
Pengolahan berikutnya adalah membuat domain pemodelan, domain pemodelan menggunakan data 
garis pantai dan batimetri yang digunakan untuk menjadi grid sebagai domain pemodelan. Lankah 
pemodelan berikutnya adalah pengaturan model, pengaturan model dilakukan dengan memasukkan 
setiap data dan waktu pemodelan. Langkah terakhir yaitu menganalisa hasil pemodelan terkait arah 
dan kecepatan arus. Metode penelitian terkait pemodelan arus dinyatakan dalam diagram dapat dilihat 
pada Gambar 1 

Mulai

Pengumpulan data

Pasang surut Garis Pantai Bathimetri

Data time series Domain model

Pengaturan model

Running model

Pengolahan hasil model

Hasil pemodelan 

Analisa hasi model

selesai

Land boundary

 

Gambar 2. Metode Pemodelan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pasang Surut 
Musim Peralihan II 

Musim Peralihan II terjadi pada bulan September hingga November 2019. Hasil pengolahan data 
pasang surut didapatkan nilai pasang surut tertinggi pada lokasi 1, 2 dan 3 memiliki pasang surut yang 
sama dengan tinggi pasang surut adalah 3,957 meter yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 
15.00 WIB. Nilai pasang surut terendah diperoleh hasil 1,342 meter yang terjadi pada tanggal 29 
Oktober 2019 pukul 21.00 WIB. 

 
Gambar 2. Pasut Musim Peralihan 1 

Musim Barat 

Musim Barat terjadi pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020. Hasil pengolahan data pasang 
surut didapatkan nilai pasang surut tertinggi pada lokasi 1, 2 dan 3 memiliki pasang surut yang sama 
dengan tinggi pasang surut adalah 3,937 meter yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 15.00 
WIB. Nilai pasang surut terendah diperoleh hasil 1,483 meter yang terjadi pada tanggal 13 Desember 
2019 pukul 21.00 WIB. 

 
Gambar 3. Pasut Musim Peralihan II 

Pasang surut yang ada pada perairan Popoh menunjukkan tipe pasang surut pasang surut campuran 
yang lebih dominan harian ganda. Tipe pasang surut campuran yang lebih dominan harian ganda 
terjadi sebanyak 2 kali dalam 1 hari dengan masing-masing ketinggian pasang surut yang berbeda. 

Hasil Arus 
Musim Peralihan II 

Musim peralihan II merupakan musim peralihan dari musim barat menuju musim timur. Musim peralihan 
I pada umumnya terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Pemodelan arus dilakukan 
pada bulan September 2019 hingga November 2019 dengan time step sebanyak 2184. Arus pada 
musim Barat pada pada kondisi pasang surut tertinggi memiliki kecepatan arus yang dominan adalah 
0,00-0,004 m/s dan 0,012-0,016 m/s pada kawasan laut lepas sedangkan pada kawasan dekat pantai 
didominasi kecepatan arus sebesar 0,016-0,020 m/s. Arus pada musim Peralihan II pada pada kondisi 
pasang surut terendah memiliki kecepatan arus yang dominan adalah 0,050-0,075 m/s dan kawasan 
dekat pantai Popoh memiliki kecepatan arus 0,075-0,100 m/s. kecepatan arus pada perairan dekat 
pantai Popoh memiliki arus yang relatif tinggi dibandingkan kawasan laut lepas. Arah arus berasal dari 
arah tenggara menuju arah barat laut dan dari arah barat menuju utara. Arus pada perairan popoh 
dipengaruhi oleh adanya ketinggian pasang surut, pada saat muka air laut naik arus dominan menuju 
barat laut atau menuju daratan dan pada saat surut arus akan dominan menjauhi daratan. 
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Gambar 4. Arus Pasang Tertinggi Musim Peralihan II 

 
Gambar 5. Arus Surut Terendah Musim Peralihan II 

Musim Barat 

Musim Barat pada umumnya terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Pemodelan arus 
dilakukan pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 dengan time step sebanyak 2183. Arus 
pada musim Barat pada pada kondisi pasang surut tertinggi memiliki kecepatan arus yang dominan 
adalah 0,00-0,004 m/s pada kawasan laut lepas sedangkan pada kawasan dekat pantai didominasi 
kecepatan arus sebesar 0,016-0,020 m/s. Arus pada musim Barat pada pada kondisi pasang surut 
terendah memiliki kecepatan arus yang dominan adalah >0,025 m/s. Kecepatan arus pada perairan 
dekat pantai Popoh memiliki arus yang relatif tinggi dibandingkan kawasan laut lepas. Arah arus berasal 
dari arah selatan menuju utara. Arus pada perairan popoh dipengaruhi oleh adanya ketinggian pasang 
surut, pada saat muka air laut naik arus dominan menuju utara atau menuju daratan dan pada saat 
surut arus akan dominan menjauhi daratan atau menuju selatan. 
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Gambar 6. Arus Pasang Tertinggi Musim Barat 

 
Gambar 7. Arus Surut Terendah Musim Barat 

Arus pada perairan Popoh Tulungagung memiliki arah arus yang pada saat pasang bergerak 
cenderung menuju daratan dan pada saat surut cenderung menuju laut lepas atau menjauhi daratan. 
Hasil tersebut sesuai dengan penelitian menurut (Pratomo & Widiastuti, 2017), dimana arus pada saat 
pasang akan bergerak menuju pantai dan pada saat surut akan cenderung menjauhi pantai. Arus pada 
perairan Popoh berasal dari arah selatan, tenggara dan barat yang bergerak menuju utara dan barat 
laut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pemodelan hidrodinamika arus pada perairan Popoh Kabupaten Tulungagung dilakukan 
menggunakan bantuan perangkat lunak berbasis FEM menggunakan data pasang surut setiap Musim. 
Pemodelan hidrodinamika arus dilakukan dengan tahapan Pre-Processing, Processing dan Post-
Processing. Pemodelan arus yang didapatkan pada musim peralihan II dan musim barat didapatkan 
nilai kecepatan arus yang pada saat pasang tertinggi berturut-turut adalah 0,012-0,016 m/s dan 0,00-
0,004 m/s, sedangkan pada surut terendah didapatkan nilai 0,050-0,075 m/s dan >0,025 m/s. hasil 
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pada dua musim didapatkan kecepatan arus yang lebih tinggi ada pada saat musim peralihan II. Pola 
persebaran arus pada perairan Popoh Kabupaten Tulungagung bergerak dari arah tenggara, barat dan 
selatan yang menuju utara dan barat laut. 
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