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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki lebih dari 13.000 pulau 

dan memiliki garis pantai 80.000 km (Triatmojo, 1999). Daerah pantai merupakan 

daerah yang sangat efektif untuk pemanfaatan berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini 

terbukti bahwa 75% kota- kota besar di Indonesia terletak di pesisir dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi menimbulkan peningkatan kebutuhan lahan pantai serta berbagai sarana 

dan prasarana yang akan menyebabkan berbagai masalah di daerah pantai, 

diantaranya sedimentasi, abrasi, pencemaran lingkungan, pemukiman kumuh dan 

lain- lain. 

Garis pantai posisinya bersifat berubah- ubah dipengaruhi oleh dinamika 

kelautan, dan erosi yang terjadi (Triatmojo, 1999). Perubahan garis pantai 

dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya faktor alam dan faktor manusia. Arus, 

gelombang, sedimentasi, angin, bentuk muka pantai, dan sungai merupakan 

beberapa penyebab perubahan garis pantai yang disebabkan oleh faktor alam. 

Sedangkan kegiatan pembangunan pelabuhan, fasilitas daerah pantai, 

pertambangan, kerusakan pantai, pariwisata, dan reklamasi merupakan penyebab 

perubahan garis pantai yang disebabkan oleh faktor manusia. 

Abrasi pantai didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi 

asalnya (Triatmodjo, 1999). Pantai kuwaru merupakan pantai yang terletak di 

Kabupaten Bantul, lebih tepatnya wilayah Dusun Kuwaru Desa Poncosari, 

Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Dalam kegiatan sehari-hari, Pantai 

Kuwaru digunakan sebagai pantai wisata dan kegiataan outbond. Abrasi yang 

terjadi pada Pantai Kuwaru menimbulkan berbagai kerusakan. Diantaranya 

kerusakan pada fasilitas umum dan berbagai kerusakan pada pemukiman warga. 

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian perencanaan pemecah 

gelombang di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul dianggap perlu bagi penulis. 

Dengan adanya pemecah gelombang di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul 
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diharapkan dapat mengendalikan kerusakan pantai berupa abrasi, serta memiliki 

manfaat lain berupa pelindung pantai, sehingga kapal- kapal nelayan dapat 

merapat di pantai Kuwaru Kabupaten Bantul. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada Latar belakang, penelitian 

perencanaan pemecah gelombang di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul dianggap 

perlu bagi penulis. Dengan adanya pemecah gelombang di Pantai Kuwaru 

Kabupaten Bantul diharapkan dapat mengendalikan kerusakan pantai berupa 

abrasi, serta memiliki manfaat lain berupa pelindung pantai, sehingga kapal- kapal 

nelayan dapat merapat di pantai Kuwaru Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini 

dirumuskan beberapa masalah, diantaramya: 

1. Bagaimana penetuan fluktuasi pasang surut dilakukan. 

2. Bagaimana menetukan elevasi muka air rencana yang berguna untuk 

penetuan dimensi breakwater dilakukan. 

3. Bagaimana perhitungan dan analisis data gelombang dilakukan. 

4. Bagaimana penetuan kemiringan dan kedalaman perairan dilakukan 

berdasarkan data bathimetri. 

5. Bagaimana perencanaan pemecah gelombang berdasarkan analisis data 

gelombang, bathimetri dan  pasang surut dilakukan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Menghasilkan perencanaan teknis fasilitas pantai pemecah gelombang 

Pantai Kuwaru, Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan 

Kabupaten Bantul. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bisa diaplikasikan di lapangan untuk penanganan masalah 

abrasi yang terjadi di Pantai Kuwaru Kabupaten Bantul. 

2. Menjadikan pengetahuan dan pemahaman untuk pembaca sebagai salah satu  

penanganan terhadap kerusakan  Abrasi. 
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E. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, penulis memeberikan batasan-

batasan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Wilayah yang akan dibangun pemecah gelombang berlokasi di pantai 

Kuwaru, Dusun Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan Kabupaten 

Bantul. 

2. Bangunan pemecah gelombang yang direncanakan merupakan pemecah 

gelombang dengan tipe lepas pantai. 

3. Bangunan pemecah gelombang yang akan digunakan berupa bangunan 

pemecah gelombang sisi miring dengan koefisien stabilitas KD  dibatasi 

dengan kemiringan 1:1,5. 

4. Berat jenis air laut menggunakan nilai sebesar 1,03 ton/m
3
. 

5. Berat jenis batu yang digunakan dalam material utama adalah 2,65 ton/m
3
. 

6. Tinggi kebebasan pada bangunan pemecah gelombang direncanakan 0,3m. 

7. Material utama yang digunakan berupa batu pecah. 

8. Perencanaan bangunan pemecah gelombang ini tidak memperhitungkan 

mekanika tanah. 

9. Data gelombang yang digunakan dalam perencanaan bangunan pemecah 

gelombang diperoleh dari stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) Cilacap. 

10. Data pasang surut yang digunakan dalam perencanaan bangunan pemecah 

gelombang diperoleh dari Pangkalan Angkatan Laut Yogyakarta. 

11. Data bathimetri yang digunakan dalam perencanaan bangunan pemecah 

gelombang diperoleh dari website General Bathimetric Chart of the Oceans 

(GEBCO). 

12. Data angin yang digunakan dalam perencanaan bangunan pemecah 

gelombang diperoleh dari stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofosika (BMKG) Sleman. 
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F. Keaslian Tugas Akhir 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Pima Nadia, dkk (2013) yang 

membahas tentang pengaruh angin dan tinggi gelombang terhadap struktur 

bangunan breakwater di Tapak Paderi Kota Bengkulu. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pengumpulan data primer melalui survey dan analisis 

data sekunder dengan formula. Penelitian yang dilakukan oleh Pima Nadia, dkk 

menghasikan data berupa dampak dan pengaruh angin untuk perhitungan struktur 

pemecah gelombang yang berupa elevasi puncak, tinggi, tebal lapis pelindung, 

jumlah batu dan berat batu pelindung pada breakwater.  

Pada tahun 2012 Hari Eko Meiyanto pernah melakukan penelitian tentang 

perencanaan pelindungan dan perbaikan pantai pada Desa Banyusangka, 

Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura. Pada penelitian ini 

bangunan pantai yang digunakan berupa revetment. Dalam penelitiannya 

dijelaskan bahwa bangunan pantai yang direncanakan harus dapat melindungi 

pantai dan dapat menopang bangunan- bangunan di sekitarnya. Dari penelitian ini 

dihasilkan data berupa tinggi gelombang signifikan (Hs), desain water level, 

elevasi puncak revetment, lebar puncak revetment, jumlah lapis pelindung, lebar 

pelindung kaki, berat batu yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Perencanaan 

Bangunan Pemecah Gelombang Pada Pantai Kuwaru, Dusun Kuwaru, Desa 

Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul” belum pernah dilakukan 

sebelumnya, sehingga penelitian ini bersifat asli. Penelitian ini dilakukan untuk 

menangani abrasi yang terjadi di pantai Kuwaru dengan melakukan perencanaan 

bangunan pantai berupa breakwater. Penelitian ini menghasilkan data berupa data 

gelombang, pasang surut dan bathimetri untuk selanjutnya dianalisis 

menghasilkan struktur breakwater. 


