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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wonogiri merupakan daerah yang strategis untuk berbagai pengembangan 

potensi. Letaknya yang sangat berdekatan dengan Provinsi Jawa Timur, Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan berhadapan langsung dengan benua Australia menjadi 

prioritas utama untuk dibangunnya sebuah pelabuhan, khususnya pelabuhan ikan 

yang akan menjadi tempat mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai nelayan.  

Direncanakan pelabuhan ikan ini akan sangat bermanfaat bukan hanya bagi 

masyarakat sekitar dan pemerintah kota Wonogiri namun juga akan bermanfaat 

bagi kota –  kota di sekitarnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis data-data kelautan.  

2. Beban – beban apa saja yang bekerja pada perencanaan dermaga dan pemecah 

gelombang. 

3. Bagaimana menentukan dimensi dermaga dan elemen dermaga, serta dimensi 

pemecah gelombang. 

4. Bagaimana merencanakan penulangan struktur dermaga. 

5. Merencanakan kebutuhan fender dan bolard 

6. Bagaimana meproyeksikan hasil perencanaan kedalam gambar kerja . 

 

C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari tugas akhir perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis data-data kelautan untuk perencanaan pembangunan.  

2. Menentukan kebutuhan dimensi dan ukuran dermaga dan pemecah gelombang 

yang ideal, meliputi: panjang, lebar, tinggi, tebal, elevasi, serta struktur elemen 

dermaga meliputi: plat, balok, dan tiang pancang.  
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3. Menganalisis gaya-gaya serta beban-beban yang bekerja pada dermaga dan 

pemecah gelombang tersebut.  

4. Merealisasikan hasil perhitungan dan analisa kedalam bentuk gambar teknik.  

 

D. Manfaat Pe rencanaan 

Manfaat dari tugas akhir perencanaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan suatu desain dermaga dan pemecah gelombang yang mampu 

menahan beban-beban dan gaya-gaya yang bekerja sesuai dengan perencanaan.  

2. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya dan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Wonogiri melalui potensi kelautan dengan adanya 

pembanguna n dermaga dan pemecah gelombang tersebut. 

3. Memberikan tempat yang baik dan nyaman untuk pendaratan kapal-kapal ikan 

bagi nelayan.  

4. Memberikan referensi perencanaan khususnya dibidang pelabuhan perikanan 

bagi mahasiswa dan praktisi. 

 

E. Batasan Masalah  

Melihat luasnya bidang perencanaan yang akan timbul dalam penyusunan 

tugas akhir ini dan keterbatasan waktu pengerjaan maupun disiplin ilmu yang 

dikuasai, maka perlu batasan masalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan dermaga pelabuhan ikan.  

2. Perencanaan pemecah gelombang.  

3. Perencanaan fender  

4. Perencanaan Bolder 

5. Gambar konstruksi. 
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F. Keaslian Perencanaan 

Perencanaan mengenai dermaga dan pemecah gelombang yang pernah 

dilakukan di antaranya : 

1. Eti Nursifa dan Fredi Wibowo, Universitas Diponegoro (2008), mengenai 

Perencanaan Pelabuhan Perikanaan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 

dengan struktur dermaga terbuka tipe tiang pancang dan pemecah 

gelombang sisi miring dengan batu pelindung tetrapod. 

2. Ellyana Dwi K. dan Hary Kesaktiyo P., Universitas Diponegoro (2008), 

mengenai Perencanaan Dermaga dan Jetty Pangkalan Pendaratan Ikan 

Menganti Kabupaten Kebumen untuk pengembangan kawasan pantai 

Menganti Kebumen dengan struktur dermaga terbuka tipe tiang pancang dan 

pemecah gelombang sisi miring dengan batu pelindung tetrapod. 

3. Arif Rahman Hakim dan Sugiyono, Universitas Diponegoro (2008), 

mengenai Perencanaan Bangunan Pengaman Muara Kali Silandak Semarang 

dengan menggunakan pemecah gelombang jetty sisi tegak dengan kaison. 

Berdasarkan perencanaan tersebut, maka tugas akhir dengan judul 

Perencanaan Dermaga dan Pemecah Gelombang Pelabuhan Ikan Pantai 

Paranggupito Wonogiri  ini belum pernah dilakukan di lingkup Program Studi 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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G. Lokasi Perencanaan  

Provinsi  : Jawa Tengah 

Kabupaten  : Wonogiri 

Kecamatan   : Paranggupito 

Pantai   : Waru 

Berikut gambar peta dan lokasi perencanaan 

 

   

 

 
 Gambar.I.1. Lokasi perencanaan 

 

Lokasi Perencanaan 


