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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pantai  

Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat 

di  daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. 

Panjang garis pantai ini diukur mengeliling seluruh pantai yang merupakan daerah  

teritorial suatu negara. Pantai terbentuk karena adanya gelombang yang 

menghantam tepi daratan tanpa henti, sehingga mengalami pengikisan, gelombang 

penghancur tersebut dinamakan gelombang destruktif. Penghantaman gelombang 

laut ke tepi daratan tanpa henti inilah yang mengakibatkan terjadinya erosial pada 

daratan pinggir pantai yang dimana terbawanya tanah dan lumpur ke dalam laut dan 

meninggalkan pasir dan kerikil yang tetap berada di Daerah pantai. Sehingga istilah 

inilah yang menjadikan element daratan pinggiran pantai adalah pasir. Padahal 

tidak semua daratan pinggiran pantai adalah pasir. Karena dibeberapa tempat terdat 

pula gelombang dan arus yang sangat kuat sehingga dapat menghanyutkan pasir 

kedalam laut dan hanya meninggalkan kerikil dan bebatuan yang merupakan hasil 

pengikisan laut.  

Pantai memiliki garis pantai, yang dimana garis pantai adalah batas 

pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. 

Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh 

hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan.  
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2.2. Defefnisi Batasan Pantai  

Sampai saat ini terdapat beberapa definisi mengenai pesisir dan pantai. 

Namun terdapat kesepakatan umum beberapa ahli menyebutkan beberapa definisi 

yang berkaitan dengan pantai seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.1 

(Triatmodjo, 1999):  

1. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi langsung oleh air 

pasang tertinggi dan air surut terendah.  

2. Pesisir adalah daerah di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut 

seperti pasang surut, angin laut dan rembesan air laut. Jadi daerah pesisir 

jauh lebih luas dari pantai.  

3. Daerah daratan adalah daerah yang dimulai dari garis pasang tertinggi 

ke arah darat.  

4. Daerah lautan adalah daerah yang dimulai dari sisi laut pada garis surut 

terendah ke arah laut, termasuk dasar lautan dan bagian bumi di 

bawahnya.  

5. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut 

dimana posisinya dapat berubah sesuai dengan pasang air laut dan akibat 

erosi pantai. 
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                                      Gambar 2.1: Defenisi dan Batasan Pantai 

 

Sumber (Triatmodjo, 1999) 

Apabila ditinjau dari garis pantai (coastline), maka wilayah pesisir memiliki  dua 

macam batas (boundaries) dan arah. pertama, batas dan arah yang sejajar  garis 

pantai (longshore). kedua, batas dan arah yang tegak lurus terhadap garis pantai 

(cross-shore).  

Menurut SPM (1984) pantai dan daerah pantai adalah daerah dimana gaya 

dari laut bereaksi terhadap tanah. Sistem fisika di dalm daerah ini adalah terdiri dari 

gerakan air laut, yang menyuplai energy ke dalam sistem dan pantai yang menyerap 

energi ini. Karena garis pantai adalah perpotongan udara, tanah dan air, maka 

interaksi fisika yang terjadi di Daerah ini sangat unik, kompleks dan sulit dipahami 

dengan baik. Akibatnya bagian terbesar dari pemahaman pantai dan sistem fisika 

garis pantai adalah bersifat deskriptif.  

2.3 Bentuk Pantai  

Bentuk profil pantai sangatlah dipengaruhi oleh serangan badai gelombang, 

sifat-sifat sedimen seperti rapat massa dan tahanan terhadap erosi, ukuran dan 
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bentuk partikel, kondisi gelombang dan arus perairan pantai. Sedimen pantai dapat 

berupa lumpur, pasir ataupun kerikil. Kemiringan pantai tergantung dari bentuk dan 

ukuran material dasar pantai. Pantai berlumpur dapat mempunyai slope yang sangat 

landai yaitu mencapai 1 : 5000. Sedangkan pantai berpasir berkisar 1 : 20 sampai 

dengan 1 : 50. Dan untuk pantai berkerikil dapat mempunyai slope yang lebih besar 

yaitu mencapai 1 : 4. 

2.3.1 Pantai Berpasir  

Pantai berpasir pada umumnya mempunyai bentuk seperti Gambar 2.2. 

Pantai pada gambar tersebut dibagi atas 2 bagian yaitu pantai belakang (backshore) 

dan pantai depan (foreshore). Batas antara kedua zona adalah bibir pantai (berm) 

yang merupakan titik dari runup maksimum pada kondisi gelombang normal. 

Runup sendiri adalah naiknya gelombang pada permukaan miring. Gelombang 

dapat melampaui bibir pantai pada saat badai besar terjadi bersamaan dengan 

pasang naik. Surf zone terbentang dari titik dimana gelombang pertama kali pecah 

sampai titik mulai terjadi runup. Di lokasi gelombang mulai pecah biasanya 

terdapat longshore bar yang merupakan gundukan pasir didasar laut yang 

memanjang searah garis pantai.  
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                            Gambar 2.2: Profil Pantai Berpasir 

Sumber (Tarigan, 2002) 

2.3.2 Pantai Berlumpur  

Pantai berlumpur biasanya terdapat pada daerah dimana muara sungai 

banyak membawa sedimen tersuspensi dalam jumlah yang besar menuju laut. 

Gambar 2.3 menjelaskan kondisi gelombang di pantai pada saat relatif normal yang 

tidak mampu membawa sedimen tersuspensi ke perairan dalam. Gelombang 

kemudian teredam sehingga lenyap sebelum sampai ke garis pantai. Hal ini 

disebabkan kemiringan dasar pantai yang sangat landai. Namun pada saat badai 

dengan gelombang sangat besar, sedimen tersuspensi dapat terangkut jauh bahkan 

sampai ke perairan dalam. Ini disebabkan oleh kecepatan jatuh (settling velocity) 

lumpur yang sangat kecil (Tarigan, 2002). Biasanya pantai berlumpur memiliki daerah 

rendah di belakang garis pantai yang terendam air pada saat air laut pasang (coastal 

wetland) dan merupakan daerah yang sangat subur untuk tumbuhan mangrove. 
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                         Gambar 2.3: Profil Pantai Berlumpur 

Sumber (Tarigan, 2002) 

Pada umumnya sedimen yang berada di daerah pantai berlumpur adalah sedimen 

kohesif dengan diameter yang berukuran sangat kecil. Berdasarkan klasifikasinya, 

butiran pasir berdiameter 0,063 – 2,0 mm, sedangkan untuk lumpur berdiameter di 

bawah 0,063 mm yang dapat merupakan sedimen kohesif. 

2.4. Erosi Pantai  

Erosi pantai adalah gambaran nyata interaksi dinamis antara air, angin  dan 

material penyusun dasar laut. Angin dan air yang bergerak membawa material 

(sedimen) dari satu tempat ke tempat lain, mengikis tanah maupun pasir dan 

kemudian mengendapkannya ke suatu tempat secara bertahap (Widi, dkk., 1996). 
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Energi yang diperoleh untuk pergerakan air laut sebahagian berasal dari 

pemanasan sinar matahari dan sebahagian lagi berasal dari gravitasi matahari, bulan 

dan bumi. Angin yang berpindah terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara dan 

hal tersebut disebabkan oleh pemanasan sinar matahari yang tidak merata. Interaksi 

antara angin dan permukaan laut kemudian menyebabkan terjadinya pergerakan air 

laut (gelombang). Rentang pasang surut (gelombang panjang) dan kekuatan arus 

pasang surut ditentukan oleh kombinasi gaya gravitasi matahari, bulan dan bumi. 

Sedangkan gelombang pendek umumnya disebabkan oleh hembusan angin.  

Ketika gelombang terbentuk di perairan dalam, partikel air di permukaan 

bergerak dalam suatu lingkaran besar dan membentuk puncak pada lintasan 

tertinggi dan lembah pada lintasan terendah. Di bawah permukaan air bergerak 

dalam orbit lingkaran yang mengecil sampai menuju kedalaman yang lebih besar. 

Pada saat mendekati pantai, gelombang memiliki orbit melingkar yang memipih 

dan mulai bergesekan dengan dasar laut. Hal inilah yang menyebabkan pecahnya 

gelombang di tepi pantai. Kemudian turbulensi yang terbentuk membawa material 

yang ada di dasar pantai sehingga mengakibatkan terkikisnya sedimen yang 

membentuk profil pantai. Proses terjadinya erosi pantai dapat dilihat pada Gambar 

2.4 (SPM, 1984).  

Keterangan Gambar 2.4 dapat dijabarkan sebagai berikut. Profil A, menunjukkan 

profil pantai dengan gelombang normal yang terjadi sehari-hari. Di Profil B, pada 

saat mulai terjadi badai yang bersamaan dengan muka air naik, gelombang mulai 

mengerosi sand dunes (bukit berpasir) dan membawa material sedimen ke laut lalu 

mengendapkannya. Di Profil C, gelombang badai 
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berlangsung lama dan semakin mengerosi bukit berpasir. Di Profil D, setelah badai 

reda, maka terlihat perubahan profil pantai. Dengan membandingkan profil pantai 

sebelum dan sesudah badai, dapatlah diketahui volume sedimen yang tererosi dan 

mundurnya garis pantai.  

 

                                      Gambar 2.4: Proses Erosi Pantai 

Sumber : (SPM, 1984) 

Erosi secara alamiah terjadi sebagai akibat respon garis pantai terhadap 

gaya-gaya laut yang menyebabkan erosi. Sedangkan erosi yang disebabkan oleh 

manusia adalah karena manusia berusaha keras merubah sistem yang ada pada 
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alam. Beberapa sebab erosi secara alamiah dapat diungkap sebagai berikut (SPM, 

1984):  

1. Naiknya muka air laut secara global akibat pemanasan dunia (global 

warming). Kenaikan muka air laut dapat terjadi secara perlahan dan 

menyebabkan mundurnya garis pantai.  

2. Penurunan suplai sedimen dari daerah pesisir. Hal ini biasanya sebagai 

akibat penurunan debit banjir pada sungai yang pada gilirannya 

membawa sedikit sedimen menuju pantai.  

3. Gelombang tinggi yang disebabkan oleh badai. Hal ini menyebabkan 

terbawanya pasir menjauh dari pantai dan disimpan sementara di beting 

pantai. Kemudian sebagian kembali ke tepi pantai dalam waktu yang 

cukup lama saat ombak kembali tenang. Tetapi dalam proses ini 

beberapa material secara permanen hilang ketika menuju garis pantai.  

4. Kurangnya angkutan sedimen pada arah longshore yang dibangkitkan 

oleh ombak yang datang membentuk sudut terhadap arah tegak lurus 

garis pantai. Arus searah pantai yang terjadi merupakan sarana angkutan 

yang membawa pasir (sedimen) dalam arah sejajar pantai (longshore). 

Bila debit sedimen yang dibawa keluar pada arah longshore melebihi 

debit suplai sedimen ke dalam lokasi tertentu maka akan mengakibatkan 

erosi di lokasi tersebut. 

Beberapa sebab erosi yang diinduksi oleh manusia dapat diungkap sebagai  

berikut:  
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1. Eksploitasi sumber daya alam seperti gas, minyak, batubara dan air bawah 

tanah menyebabkan longsor pada pantai.  

2. Pengerukan beting pantai dapat merubah pola energi gelombang pada 

perairan pantai. Perubahan perlindungan alam pada pantai ini konstruksi 

yang berada di sekitar area pantai tersebut. Struktur bangunan laut (seperti 

groin dan breakwater) dapat merupah pola gelombang dan arus yang pada 

gilirannya mengakibatkan akresi di satu tempat, namun erosi di tempat 

yang lain. 

2.5 Permasalahan Garis Pantai 

Secara alami, pantai berfungsi sebagai pertahanan alami (natural coastal 

defence) terhadap hempasan gelombang. Akumulasi sedimen di pantai menyerap 

dan memantulkan energi yang terutama berasal dari gelombang. Apabila seluruh 

energi gelombang terserap maka pantai dalam kondisi seimbang. Sebaliknya, pantai 

dalam kondisi tidak seimbang apabila muncul proses eroasi dan akresi pantai yang 

selanjutnya menyebabkan kerusakan garis pantai. Proses perubahan kedudukan 

garis pantai dimaksudkan disebabkan oleh daya tahan material penyusun pantai 

dilampaui oleh kekuatan eksternal yang ditimbulkan oleh pengaruh hidrodinamika 

(arus dan gelombang), dan terganggunya atau tidak adanya kesimbangan antara 

pasokan sedimen yang masuk ke arah pantai dan kemampuan angkutan sedimen 

pada suatu bagian pantai. 

2.6 Penyebab Alami Kerusakan Pantai 

1. Naiknya Permukaan Air Laut.  

Kenaikan ini lambat laun akan mengakibatkan mundurnya garis pantai 

ke daratan, yang disebabkan dengan penggenangan langsung dan 
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sebagian sebagai hasil penyesuaian profil air laut kepada permukaan air 

yang lebih tinggi.  

2. Perubahan Suplai sedimen.  

Suplai sedimen ke daerah pantai dapat berasal dari darat (clastis 

sediment) atau dari laut (biogenic sediment). Perubahan pola cuaca 

dunia yang menyebabkan musim kering dapat mengakibatkan 

berkurangnya debit sungai yang merupakan suplai material dan 

penyebab sedimentasi pada pantai itu. Berkurangnya suplai sedimen 

dari laut dapat terjadi karena daerah karang yang rusak atau 

pertumbuhan karang yang lambat. 

3. Gelombang Badai.  

Pada saat badai terjadi, arus tegak lurus pantai yang cukup besar yang 

mengangkut material ke arah tegak lurus pantai. Umumnya proses erosi 

yang terjadi akibat gelombang badai ini berlangsung dalam waktu 

singkat tetapi temporer, karena material yang tererosi akan tinggal di 

surf zone dan akan kembali ke pantai ketika gelombang tenang (swell). 

Namun apabila di lepas pantai bathimetrinya sangat terjal, atau terdapat 

palung-palung pantai, maka sedimen yang terbawa ke laut akan mengisi 

daerah yang dalam tersebut dan tidak sampai ke pantai.  

4. Limpasan (overwash).  

Overwash adalah suatu akibat terjadi selama periode hempasan 

gelombang. Ombak dan air luapan mengikis pantai dan mengangkut 

material pantai.  

Andri Nuardi, Perencanaan Pembangunan Abrasi Pantai Sei Kinjil Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, 2017 
UIB Repository(c)2017



 

 

17 

 

5. Angkutan oleh Angin.  

Kepindahan material lepas dari suatu pantai oleh angin bisa merupakan 

suatu penyebab erosi. Di banyak daerah, bukit pasir alami berpindah di 

belakang daerah pantai yang aktif. Bukit pasir ini dapat menghasilkan 

suatu volume sedimen pantai besar.  

6. Pengangkutan Sedimen.  

Pasir diangkut searah pantai (longshore transport sediment) oleh ombak 

yang menghempas pada suatu pantai.  

7.  Pemisahan Sedimen Pantai.  

 Penyortiran sedimen pantai oleh tindakan gelombang mengakibatkan   

pembagian kembali partikel butir sedimen ( pasir, kulit kerang/kerang, 

dan shingle). 

2.7 Penyebab kerusakan oleh manusia 

Secara spesifik penyebab kerusakan garis pantai akibat ulah manusia dapat 

dijelaskan antara lain: 

1. Penurunan Tanah  

Penurunan tanah dapat terjadi akibat perbuatan manusia, misalnya 

karena pengambilan air tanah secara tak terkendali, atau penambangan 

minyak dan bahan mineral.  

2. Penambangan karang dan pasir laut.  

Penambangan karang dan pasir umumnya dilakukan di daerah dekat 

pantai (nearshore) dimana di daerah ini gerakan pasir/sedimen dasar 

pantai masih dipengaruhi oleh gerakan gelombang. Penambangan ini 
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mengakibatkan dampak berupa perubahan kedalaman, pola arus dan 

pola gelombang yang mengakibatkan erosi pantai.  

3. Perusakan pelindung alam  

Penggundulan hutan mangrove. Pantai-pantai berlumpur umumnya 

ditumbuhi pohon mangrove. Perakaran mangrove biasanya merupakan 

penopang bagi kestabilan pantai yang berlumpur. Hutan mangrove ini 

berfungsi sebagai peredam energi gelombang yang akan mencapai 

pantai. Apabila hutan ini ditebang maka fungsi peredamnya 

berkurang/hilang, gelombang akan langsung menghempas tanah yang 

gundul/lemah dan akan mengaduk serta melarutkan tanah tersebut 

dalam bentuk tanah terlarut. Selanjutnya, tanah terlarut ini diangkut oleh 

arus-arus pantai dan diendapkan pada tempat-tempat yang 

memungkinkan.  

4. Interupsi angkutan sejajar pantai.  

Terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai akibat adanya 

bangunan tegak lurus garis pantai seperti pemecah gelombang, jeti, 

reklamasi dan sebagainya. 

5. Pengurangan suplai sedimen ke pantai.  

Berkurangnya pasokan sedimen dari sungai akibat dibangunnya dam di 

bagian hulu sungai dan sudetan(pemindahan muara sungai). 

2.8 Konsep perlindungan dan penanganan daerah pantai 

Kegiatan perlindungan dan penanganan pantai bertujuan terutama untuk 

melindungi dan mengamankan : 
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a. masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman 

gelombang,  

b. fasilitas umum yang berada di sepanjang pantai diantaranya 

adalah jalan raya, rumah ibadah, pasar, kompleks pertokoan dan 

kawasan rekreasi,  

c. dataran pantai terhadap ancaman erosi dan abrasi,  

d. perlindungan alami pantai (hutan mangrove, terumbu karang, 

sand dunes) dari perusakan akibat kegiatan manusia,  

e. terhadap pencemaran lingkungan perairan pantai, yang pada 

akhirnya pencemaran ini dapat merusak kehidupan biota pantai.  

Dalam menentukan kegiatan pengamanan, perioritas akan diberikan kepada 

perlindungan dan pengamanan yang menyangkut tingkat kepentingan yang lebih 

tinggi yaitu yang berkaitan dengan jiwa dan perekonomian daerah yang vital. 

Urutan tingkat kepentingan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.: 

a) Peringkat 1: Tempat usaha, tempat ibadah, industri, cagar budaya dan 

suaka alam, kawasan wisata yang mendatangkan devisa negara, jalan 

negara, daerah perkotaan, dan sebagainya.  

b) Peringkat 2: Desa, jalan propinsi, pelabuhan laut/sungai, bandar udara, 

dan sebagainya.  

c) Peringkat 3: Tempat wisata domestik, lahan pertanian, dan tambak 

intensif.  

d) Peringkat 4: Lahan pertanian dan tambak tradisional.  

e) Peringkat 5: Hutan lindung, hutan bakau.  
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f) Peringkat 6: Sumber material, bukit pasir dan tanah kosong. 

Prosedur penentuan bangunan pelindung untuk daerah pantai Untuk dapat 

menentukan bangunan pelindung pantai diperlukan informasi sebagai berikut ; 

1. Besarnya angin yang bertiup dan arah datangnya angin ke pantai  

2. Keadaan gelombang (tinggi gelombang, arah gelombang, periode 

gelombang) 

3. Pemanfaatan pantai : Pemukiman, Kota, Pelabuhan, Tempat Wisata, 

Perkebunan/Pertanian/ Perikanan, Jalan Raya/Fasilitas Umum, Industri/ 

sumber Energi, Cagar alam  

4. Kwalitas air : polutan, angkutan sedimen  

5. Arus yang terjadi apakah sejajar pantai atau tegak lurus pantai  

6. Pasang surut air laut untuk menentukan tinggi konstruksi  

7. Laju kerusakan pantai pada daerah tertentu dengan persyaratan : amat 

sangat berat > 10 m/ tahun sangatt berat 5 – 10 m/tahun berat 2 – 5 m/tahun 

sedang 2– 5 m/tahun ringan < 0,5 m/tahun  

8. Kontur tanah dasar perairan : datar, landai dan terjal  

9. Daerahnya apakah daerah lintasan Gempa  

10. Sosial budaya masyarakat sekitarnya.  

11. Kekuatan tanah disekitar lokasi rencana proyek.  

2.9 System perlindungan pantai  

 Bangunan laut dan pantai yang dibangun dapat digunakan untuk melindungi 

pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus maupun untuk 
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kepentingan lainnya seperti fasilitas untuk menarik wisatawan khususnya untuk 

daerah pantai wisata. Ada beberapa cara untuk melindungi daerah pantai : 

a) Mengurangi energi gelombang yang mengenai pantai.  

b) Mengubah laju angkutan sedimen sejajar pantai.  

c) Memperkuat tebing pantai  

d) Menambah suplai sedimen ke pantai  

e) Stabilisasi muara sungai  

f) Melakukan penghijauan daerah pantai dengan pohon bakau  

Berdasarkan fungsinya, bangunan-bangunan laut dan pantai secara umum dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu : 

a. Konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis 

pantai.  

b. Konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan berhubungan 

dengan pantai.  

c. Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai.  

2.10 Pemecah Gelombang 

Pemecah gelombang atau dikenal sebagai juga sebagai Pemecah ombak 

atau bahasa Inggris breakwater adalah prasanana yang dibangun untuk 

memecahkan ombak/gelombang,dengan  menyerap  sebagian energi gelombang. 

Pemecah gelombang digunakan untuk mengendalikan abrasi yang menggerus garis 

pantai dan untuk menenangkan gelombang dipelabuhan sehingga kapal dapat 

merapat dipelabuhan dengan lebih mudah dan cepat. Pemecah gelombang harus 
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didesain sedemikian sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena 

pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi 

maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler. Sebenarnya breakwater atau 

pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah 

gelombang sambung pantai dan  lepas pantai. Tipe pertama banyak digunakan pada 

perlindungan perairan pelabuhan, sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai 

terhadap erosi. Secara umum kondisi perencanaan kedua tipe adalah sama, hanya 

pada tipe pertama perlu ditinjau karakteristik gelombang dibeberapa lokasi 

disepanjang pemecah gelombang, seperti halnya pada perencanaan groin dan jetty. 

Penjelasan lebih rinci mengenai pemecah gelombang sambung pantai lebih 

cenderung berkaitan dengan pelabuhan dan bukan dengan perlindungan pantai 

terhadap erosi. Selanjutnya dalam tinjauan lebih difokuskan pada pemecah 

gelombang lepas pantai. 

Break water atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah 

bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis 

pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan 

pantai terhadap  erosi dengan  menghancurkan  energi gelombang  sebelum sampai 

kepantai, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Endapan ini dapat 

menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Seperti disebutkan diatas bahwa 

pemecah gelombang lepas pantai dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak 

tertentu dari garis pantai, maka tergantung pada panjang pantai yang dilindungi, 

pemecah gelombang lepas pantai dapat dibuat dari satu pemecah gelombang atau 
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suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang yang 

dipisahkan oleh celah. 

2.11. Fungsi Pemecah Gelombang 

Bangunan ini berfungsi untuk melindungi pantai yang terletak 

dibelakangnya dari serangan gelombang yang dapat mengakibatkan erosi pada 

pantai. Perlindungan oleh pemecahan gelombang lepas pantai terjadi karena 

berkurangnya energy gelombang yang sampai diperairan dibelakang bangunan. 

Karena pemecah gelombang ini  dibuat terpisah kearah lepas pantai, tetapi masih 

didalam zona gelombang pecah (breakingzone). Maka bagian sisi luar pemecah 

gelombang memberikan perlindungan dengan meredam energi gelombangs 

ehingga gelombang dan arus di belakangnya dapat dikurangi. 

Gelombang   yang   menjalar   mengenai  suatu   bangunan   peredam 

gelombang sebagian energy nya akan dipantulkan (refleksi), sebagian diteruskan 

(transmisi) dan sebagian dihancurkan (dissipasi) melalui pecahnya gelombang, 

kekentalan fluida, gesekan dasar dan lain-lainnya. Pembagian besarnya energi 

gelombang yang dipantulkan,  dihancurkan dan  diteruskan  tergantung 

karakteristik gelombang datang (periode, tinggi, kedalaman air), tipe bangunan 

peredam gelombang (permukaan halus dan kasar, lulus air dan tidak lulus air) dan 

geometric bangunan peredam (kemiringan,elevasi, dan puncak bangunan). 

Berkurangnya energy gelombang didaerah terlindung akan mengurangi 

pengiriman sedimen di daerah tersebut. Maka pengiriman sedimen sepanjang 

pantai yang berasal dari daerah disekitarnya akan diendapkan dibelakang 
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bangunan. Pantai dibelakang strukturakan stabildengan terbentuknya endapan 

sediment tersebut. 

2.12. Material Pemecah Gelombang 

Untuk material yang digunakan tergantung dari tipe bangunan itu sendiri. 

Seperti halnya bangunan pantai kebanyakan, pemecah gelombang lepas pantai 

dilihat dari bentuk strukturnya bias dibedakan menjadi dua tipe yaitu: sisi tegak dan 

sisi miring. Untuk tipe sisi tegak pemecah gelombang bisa dibuat dari material- 

material seperti pasangan batu, sel turap baja yang didalamnya diisi tanah atau 

batu,tumpukan buis beton,dinding turap baja atau beton, kaison beton dan lain 

sebagainya. 

Dari  beberapa jenis tersebut, kaison beton merupakan material yang paling umum 

dijumpai pada konstruksi bangunan pantai sisi tegak. Kaison beton pada pemecah 

gelombang lepas pantai adalah konstruksi berbentuk kotak dari beton bertulang 

yang didalamnya diisi   pasir atau batu. Pada pemecah gelombang sisi tegak kaison 

beton diletakkan diatas tumpukan batuyang berfungsi sebagai pondasi. Untuk 

menanggulangi gerusan pada pondasi maka dibuat perlindungan kaki yang terbuat 

dari batu atau blok beton. Sementara untuk tipe bangunan sisi miring, pemecah 

gelombang lepas pantai bisa dibuat dari beberapa lapisan material yang ditumpuk 

dan dibentuk sedemikian rupa (pada umumnya apabila dilihat potongan 

melintangnya membentuk trapesium) sehingga terlihat seperti sebuah gundukan 

besar batu, Dengan lapisan terluar dari material dengan ukuran butiran sangat 

besar. 
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                     Gambar 2.5 Lapisan-Lapisan Material Pemecah Gelombang 

Dari gambar dapat kita lihat bahwa konstruksi terdiri dari beberapa lapisan yaitu: 

1. Inti(core) pada umumnya terdiri dari agregat galian kasar, tanpa partikel-

partikel halus dari debu dan pasir. 

2. Lapisan bawah pertama (under layer) disebut juga lapisan penyaring (filter 

layer) yang melindungi bagian inti (core) terhadap penghanyutan material, 

biasanya terdiri dari potongan-potongan tunggal batu dengan berat 

bervariasi dari 500 kg sampai dengan 1 ton. 

3. Lapisan pelindung utama (main armor layer) sepertinamanya, merupakan 

pertahanan utama dari pemecah gelombang terhadap serangan 

gelombang pada lapisan inilah biasanya batu-batuan ukuran besar dengan 

berat antara 1-3 ton atau bisa juga menggunakan batu buatan dari beton 

dengan bentuk khusus dan ukuran yang sangat besar seperti tetrapod, 

quadripod, dolos, tribar, xbloc accropode dan lain-lain 
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Secara umum, batu buatan dibuat dari beton tidak bertulang konvensional 

kecuali beberapa unit  dengan  banyak lubang  yang  menggunakan perkuatan 

serat baja. Untuk unit-unit yang lebih kecil, seperti Dolos dengan rasio keliling 

kecil, berbagai tipe dari beton berkekuatan tinggi dan beton bertulang (tulangan 

konvensional, prategang, fiber, besi, profil-profil baja) telah dipertimbangkan 

sebagai solusi untuk meningkatkan kekuatan struktur unit-unit batu buatan ini. 

Tetapi solusi-solusi ini secara umum kurang hemat biaya, dan 

jarangdigunakan. 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.6 Beberapa macam material batu buatan 
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Seiring perkembangan jaman dalam  konstruksi pemecah gelombang lepas 

pantai juga mengalami perkembangan. Belakangan juga dikenal konstruksi 

pemecah gelombang komposit. Yaitu dengan menggabungkan bangunan sisi 

tegak dan bangunan sisi miring. Dalam penggunaan matrial pun 

dikombinasikan misalnya antara kaison beton dengan batu-batuan sebagai 

pondasinya. 

Selain itu pula terdapat bangunan pemecah gelombang dari potongan 

bambu yang dianyam, dan dari ban-ban bekas yang biayanya  lebih murah 

namun masih dipertanyakan mengenai keramahan lingkungannya. Untuk 

melindungi daerah pantai dari serangan gelombang, suatu pantai memerlukan 

bangunan peredam gelombang. Peredam gelombang adalah suatu bangunany 

ang bertujuan untuk mereduksi atau menghancurkan energi gelombang. 

Gelombang yang menjalar mengenai suatu bangunan peredam gelombang 
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sebagian energinya akan dipantulkan (refleksi), sebagian diteruskan (transmisi) 

dan sebagian dihancurkan (dissipasi) melalui pecahnya gelombang, kekentalan 

fluida, gesekan dasar dan lain-lainnya. Pembagian besarnya energi gelombang 

yang dipantulkan,  dihancurkan dan  diteruskan  tergantung karakteristik 

gelombang datang (periode,tinggi,kedalaman air), tipe bangunan peredam 

gelombang (permukaan halus dan kasar). 

Peredam gelombang bentuk kubus adalah merupakan peredam gelombang 

yang mempunyai permukaan lebih kecil/sempit dikarenakan cara 

pemasangannya disesuaikan dengan sifat dan arah datangnya gelombang, 

sehingga menyebabkan gelombang akan kehilangan energi lebih besar karena 

gesekan dengan permukaan peredam gelombang datar (kubus). 

Breakwater berbentuk kubus sangat efektif untuk meredam energy gelombang, 

dengan cara pemasangan sudut menghadap arah datangnya gelombang. 

Gelombang akan dipecah oleh sudut kubus sehingga energy yang dibawa oleh 

gelombang berkurang, seterusnya energy yang sudah tereduksi diterima 

kembali oleh kubus dibelakangnya, demikian seterusnya sampai gelombang 

laut benar-benar berkurang energinya. 

2.13 Jenis – Jenis Pemecah Gelombang 

Dalam pemilihan pemecah gelombang ditentukan dengan melihat hal-hal sebagai 

berikut : 
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a. Bahan yang tersedia disekitar lokasi 

b. Besar gelombang 

c. Pasang surut air laut 

d. Kondisi tanah dasar laut 

e. Peralatan yang digunakan untuk pembuatannya 

Untuk perencanaan bentuk dan kestabilan pemecah gelombang perlu diketahui : 

a. Tinggi muka air laut akibat adanya pasang surut 

b. Tinggi puncak gelombang dari permukaan air tenang 

c. Perkiraan tinggi dan panjang gelombang 

d. Run up gelombang 

a) Berdasarkan Bentuk Model Penampang Melintangnya (Triatmodjo,1999): 

1.   Pemecah gelombang dengan sisi miring 

Pemecah gelombang dengan sisi miring dibuat dari beberapa lapisan material 

yang ditumpuk dan dibentuk sedemikian rupa sehingga terlihat seperti sebuah 

gundukan besar batu alam dengan lapisan terluar dari material dengan butiran 

sangat besar yang dilindungi oleh lapis pelindung berupa batu besar atau 

beton dengan ukuran tertentu. Pemecah gelombang tipe ini bersifat fleksibel. 

Kerusakan yang terjadi karena serangan gelombang tidak secara tiba-tiba. Jenis 

lapis pelindung pemecah gelombang tipe ini adalah Quadripod, Tetrapod, Dolos. 
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Pemecah gelombang dengan sisi miring dibuat untuk kedalaman kolam labuh yang 

relatif dangkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 2.7  Breakwater sisi miring 

2. Pemecah gelombang dengan sisi tegak 

Untuk tipe sisi tegak pemecah gelombang dibuat dari material-material 

seperti pasangan batu, sel turap baja yang didalamnya diisi tanah atau batu, 

tumpukan buis beton, dinding turap baja atau beton, kaison beton dan lain 

sebagainya. Pemecah gelombang tipe ini ditempatkan di laut dengan kedalaman 

kolam labuh yang lebih besar dari tinggi gelombang. Dimaksudkan untuk 

mengurangi jumlah material penyusunnya. Pemecah ini dibuat apabila tanah 

dasar mempunyai daya dukung besar dan tahan terhadap erosi. Bisa dibuat dari 

blok-blok beton massa yang disusun secara vertikal, kaison beton, turap beton 
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atau baja.Syarat yang harus diperhatikan pada tipe pemecah gelombang sisi 

miring adalah: 

1. Tinggi gelombang maksimum rencana harus ditentukan dengan baik 

2. Tinggi dinding harus cukup untuk memungkinkan 

3. Pondasi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi erosi pada 

kaki bangunan yang dapat membahayakan stabilitas bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8  Berbagai jenis breakwater sisi tegak 
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3. Pemecah gelombang bertipe campuran. 

Ketiga model breakwater seperti ini, dicontohkan dengan tipe cellular 

cofferdam yaitu suatu konstruksi yang menggunakan sheet pile secara langsung, 

dimana pile tersebut saling menutup atau mengunci (interlocking ) satu dengan 

yang lain sehingga membentuk suatu rangkaian elemen (cell)  dimana cell 

tersebut berisikan material yang tak kohesif seperti pasir untuk pemberat 

struktur di bagian bawahnya sedangkan bagian atasnya terdiri dari batu lindung 

yang dapat berfungsi menjaga stabilitas struktur akibat pengaruh gelombang. 

Konstruksi breakwater tipe cellular cofferdam seperti halnya beberapa jenis 

Offshore Breakwater yang lain dibangun dengan puncak elevasi struktur yang 

mendekati Mean Sea Level (MSL), sehingga hal tersebut memungkinkan energi 

yang menyertai terjadinya gelombang dapat diteruskan melalui breakwater. 

Kondisi tersebut dinamakan dengan istilah keadaan overtopping atau kondisi 

gelombang dapat melimpas. Alasan struktur dibangun dengan kondisi 

overtopping adalah untuk pertimbangan disain secara ekonomis, dan juga 

karena pertimbangan kondisi gelombang rata-rata yang terjadi cukup kecil. 

Pemecah gelombang tipe ini dibuat apabila kedalaman air sangat besar dan 

tanah dasar tidak mampu menahan beban dari pemecah gelombang sisi 

tegak.Ada tiga macam pertimbangan tinggi sisi tegak dengan tumpukan 

batunya. 

1. Tumpukan batu dibuat sampai setinggi air yang tertinggi, sedangkan 

bangunan sisi tegak hanya sebagai penutup bagian atas 
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2. Tumpukan batu setinggi air terendah sedang bangunan sisi tegak harus 

menahan air tertinggi 

3. Tumpukan batu hanya merupakan tambahan pondasi dari bangunan sisi 

tegak 

b. Berdasarkan Letaknya 

Pemecah gelombang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah 

gelombang sambung pantai dan lepas pantai. Tipe pertama banyak digunakan pada 

perlindungan perairan pelabuhan, sedangkan tipe kedua untuk perlindungan pantai 

terhadap erosi. Secara umum kondisi perencanaan kedua tipe adalah sama, hanya 

pada tipe pertama perlu ditinjau karakteristik gelombang di beberapa lokasi di 

sepanjang pemecah gelombang, seperti halnya pada perencanaan groin dan jetty. 

Selanjutnya dalam bagian ini tinjauan lebih difokuskan pada pemecah gelombang 

lepas pantai. 

1. Pemecah gelombang sambung pantai (Shore-connected Breakwater) 

Tipe ini banyak digunakan pada perlindungan perairan pelabuhan. perlu 

ditinjau karakteristik gelombang di beberapa lokasi di sepanjang pemecah 

gelombang, seperti halnya pada perencanaan groin dan jetty. 
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                               Gambar 2.9 Pemecah gelombang sambung pantai 

2. Pemecah gelombang lepas pantai (Offshore Breakwater) 

Pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar 

pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Bangunan ini 

direncanakan untuk melindungi pantai yang terletak dibelakangnya dan 

serangan gelombang. Tergantung pada panjang pantai yang dilindungi, 

pemecah gelombang lepas pantai dapat dibuat dari satu pemecah gelombang 

atau suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa ruas pemecah gelombang 

yang dipisahkan oleh celah. 

 Perlindungan oleh pemecahan gelombang lepas pantai terjadi karena 

berkurangnya energi gelombang yang sampai di perairan di belakang bangunan. 

Berkurangnya energi gelombang di daerah terlindung akan mengurangi 

pengiriman sedimen di daerah tersebut. Pengiriman sedimen sepanjang pantai 

yang berasal dari daerah di sekitarnya akan diendapkan dibelakang bangunan. 

Pengendapan tersebut menyebabkan terbentuknya cuspate. Apabila bangunan 

ini cukup panjang terhadap jaraknya dari garis pantai, maka akan terbentuk 
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tombolo.Pengaruh pemecah gelombang lepas pantai terhadap perubahan bentuk 

garis pantai dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Apabila garis puncak 

gelombang pecah sejajar dengan garis pantai asli, terjadi difraksi di daerah 

terlindung di belakang bangunan, di mana garis puncak gelombang membelok 

dan berbentuk busur lingkaran. Perambatan gelombang yang terdifraksi tersebut 

disertai dengan angkutan sedimen menuju ke daerah terlindung dan diendapkan 

di perairan di belakang bangunan. Penambahan Suplai Pasir di Pantai 

(Sand Nourishment). Pantai berpasir mempunyai kemampuan perlindungan 

alami terhadap serangan gelombang dan arus. Perlindungan tersebut berupa 

kemiringan dasar pantai di daerah nearshore yang menyebabkan gelombang 

pecah di lepas pantai, dan kemudian energinya dihancurkan selama dalam 

penjalaran menuju garis pantai di surf zone. Dalam proses pecahnya gelombang 

tersebut sering terbentuk offshore bar di ujung luar surf zone yang dapat 

berfungsi sebagai penghalang gelombang yang datang (menyebabkan 

gelombang pecah). 

Erosi pantai terjadi apabila di suatu pantai yang ditinjau terdapat 

kekurangan suplai pasir. Stabilisasi pantai dapat dilakukan dengan penambahan 

suplay pasir ke daerah tersebut. Apabila pantai mengalami erosi secara terus 

menerus, maka penambahan pasir tersebut perlu dilakukan secara berkala, 

dengan laju sama dengan kehilangan pasir yang disebabkan oleh erosi. Untuk 

mencegah hilangnya pasir yang ditimbun di ruas pantai karena terangkut oleh 

arus sepanjang pantai, sering dibuat sistem groin. Dengan adanya groin tersebut, 

pasir yang ditimbun akan tertahan dalam ruas-ruas pantai di dalam sistem groin. 
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Tetapi perlu dipikirkan pula bahwa pembuatan groin tersebut dapat 

menghalangi suplay sedimen ke daerah hilir, yang dapat menimbulkan 

permasalahan baru di daerah tersebut. 

Untuk mendapatkan type pemecah/peredam energi gelombang yang efektif perlu 

dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap : 

1. Sifat dari pada karakteristik dan tinggi gelombang 

2. Kondisi tanah 

3. Pasang surut Bathimetry dan gradient pantai 

Memperlihatkan kondisi tanah dan fungsi dari pada Breakwater itu sendiri, maka 

type pemecah/peredam energi gelombang ada bermacam-macam dan salah satunya 

adalah type box-beton (kubus beton), tipe ini memiliki beberapa keuntungan seperti  

1. Dari segi teknis sangat efektif sebagai peredam energi gelombang 

Kubus Beton memiliki perbedaan berat jenis sekitar 2,4 kali dari 

berat jenis air atau sekitar 2,4 ton untuk 1 m3 beton 

2. Dari segi pelaksanaan data dibuat di tempat dan mudah dalam 

penataan. Bentuk kubus memudahkan kita untuk menata bentuk 

breakwater sesuai keinginan kita. Kadang breakwater murni kita 

gunakan sebagai pemecah gelombang namun kita dapat juga 

menyusunnya hanya untuk mengurangi energi gelombangnya saja 

dengan bentuk susunan berpori. 
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3. Untuk kondisi tertentu dari segi biaya jauh lebih murah. Untuk 

daerah-daerah yang tidak memiliki tambang kelas C yang 

menyangkut batu gunung mulai berat 5 kg – 700 kg keputusan untuk 

menggunakan kubus beton dapat membantu dan mengurangi biaya 

pengadaan dan mobilisasinya. 

2.14Bahan Lapis Lindung 

Bahan lapis lindung yang dipakai untuk breakwater harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Bahan lapis lindung harus tahan terhadap kondisi lingkungan (tidak mudah 

lapuk, tidak rusak karena bahan kimia, tahan terhadap gaya dinamik yang 

berasal dari gelombang pecah, dansebagainya) 

b. Batu (alam atau buatan) harus mempunyai berat jenis yang cukupbesar (≥ 

2,6). Makin besar berat jenis bahan yang dipakai, makin kecil ukuran batu 

yang diperlukan, sehingga mempermudah pengerjaan. 

c. Bahan lapis lindung haruslah cukup kasar sehingga mampu menahan gaya-

gaya yang disebabkan gelombang 

d. Bahan lapis lindung haruslah yang relatif murah. Perlu pemilihanjenis 

bahan yang ada di dekat lokasi pekerjaan, sehingga didapatkan jenis 

konstruksi yang murah tapi juga cukup kuat.  

Selain hal-hal di atas, untuk keperluan penentuan ukuran lapis lindung perlu 

dikuantifikasikan dalam suatu parameter. Ada empat sifat bahan lapis lindung yang 

penting. Dua di antaranya sangat penting untuk perhitungan stabilitas konstruksi 
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(ρa dan Kd). Sedangkan kedua sifat yang lain sangat penting untuk penentuan 

ukuran breakwater . Keempat sifat tersebut adalah : 

1. Rapat massa batuan, ρa (mass density) 

Rapat massa batu granit = 2.650 – 3.000 kg/m3 

Rapat massa batu Basalt = 2.700 kg/m3 

Rapat massa limestone = 2.300 – 2.750 kg/m3 

Rapat massa beton = 2.300 – 3.000 kg/m3 

Limestone blok jarang digunakan untuk breakwater karena rapat massanya 

relatif rendah dan tidak tahan terhadap lingkungan (cuaca, gempuran 

ombak, bahan kimia, dan sebagainya). Rapat massa beton dapat diusahakan 

tinggi dengan cara menggunakan bahan agregat khusus. Beton yang 

digunakan harus mempunyai kekuatan paling tidak 30 N/mm3 pada saat 

berumur 28 hari. 

2. Koefisien batu lindung, KD (damage coefficient) 

Koefisien ini merupakan pencerminan dari berbagai sifat-sifat bahan yang 

belum termasuk dalam ketiga sifat bahan yang dijelaskan. Sifat-sifat bahan 

yang diwakili oleh koefisien KD antara lain bentuk batu, kekasaran, tingkat 

interlocking, lokasi batu dalam pemecah gelombang dan sebagainya. 

3. Koefisien lapisan, kΔ (Layer coefficient, packing coefficient) Koefisien ini 

menunjukkan tingkat bahan lapis lindung untuk bergabung bersama dalam 

suatu lapisan. Koefisien ini penting untuk menentukan ukuran ketebalan 

lapisan 

4. Koefisien Porositas (porosity) 
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Koefisien ini menunjukkan rasio di antara volume rongga (void volume) 

dengan total volume. Koefisien ini terutama untuk menunjukkan jumlah 

batu (armour unit) dalam suatu proyek 

Berat butir batu lapis lindung untuk pemecah gelombang sisi miring 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hudson : 

𝑊 =
𝑦𝑟𝐻

2

𝐾𝐷(𝑆𝑟 − 1)𝑐𝑜𝑡𝜃
 

𝑆𝑟 =
𝑦𝑟
𝑦𝑎

 

Dengan : 

W : Berat butir batu pelindung 

r γ : Berat jenis batu 

a γ : Berat jenis air laut 

H : Tinggi gelombang rencana 

 : Sudut kemiringan gelombang pecah 

KD : Koefisien stabilitas yang tergantung pada bentuk batu pelindung, kekasaran 

permukaan batu, ketajaman sisi-sisinya, ikatan antar butir dan keadaan 

pecahnya gelombang. 
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       Tabel 2.1 Koefisien Stabilitas KD untuk Berbagai Jenis Butir 

Lapis Lindung n Penempatan 

Lengan 

Bangunan 

Ujung (kepala) 

bangunan Kemiringan 

   Kd Kd 

   

Gel. 

Pecah 

Gel. 

Tidak 

Pecah 

Gel. 

Pecah 

Ge. 

Tidak 

Pecah Cot ɵ 

Batu Pecah        

Bulat halus 2 Acak 1.2 2.4 1.1 1.9 1.5_3.0 

Bulat halus >3 Acak 1.6 3.2 1.4 2.3 .2 

Bersudut Kasar 1 Acak .1 2.9 .1 2.3 .2 

Bersudut Kasar 2 Acak 2.0 4.0 1.9 3.2 1.5 

     1.6 2.8 2.0 

     1.3 2.3 3.0 

Bersudut kasar >3 Acak 2.2 4.5 2.1 4.2 .2 

Bersudut kasar 2 Khusus .3 5.8 7.0 5.3 6.4 .2 

Paralelepipedum 2 Khusus 

7.0-

20.0 8.5-24.0 - -  

Tetrapod dan 

Quadripod 2 Acak 7.0 8.0 5.0 6.0 1.5 

     4.5 5.5 2.0 

     3.5 4.0 3.0 

Tribar 2 Acak 9.0 10.0 8.3 9.0 1.5 

     7.8 8.5 2.0 

     6.0 6.5 3.0 

     8.0 16.0 2.0 

Dolos 2 Acak 15.8 31.8 7.0 14.0 3.0 

Kubus 

dimodifikasi 2 Acak 6.5 7.5 - 5.0 .2 

Hexapod 2 Acak 8.0 9.5 5.0 7.0 .2 

Tribar 1 Seragam 12.0 15.0 7.5 9.5 .2 

Batu Pecah 

(KRR)  Acak 2.2 2.5 - -  

(graded angular)        
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Lebar puncak pemecah gelombang dapat dihitung dengan rumus : 

Dimana : 

B : Lebar puncak 

n : Jumlah butir batu (n minimum = 3) 

kΔ : Koefisien lapis 

W : Berat butir batu pelindung 84 

r γ : Berat jenis batu pelindung 

Sedangkan tebal lapis pelindung dan jumlah butir tiap satu luasan diberikan oleh 

rumus berikut : 

𝑡 = 𝑛𝑘∆ [
𝑊

𝑦𝑟
]

1
3⁄

 

𝑁 = 𝐴𝑛𝑘∆ [1 −
𝑃

100
] [
𝑦𝑟
𝑊
]
1
3⁄

 

𝐵 = 𝑛𝑘∆ [
𝑊

𝑦𝑟
]

1
3⁄

 

Dimana : 

t : Lebar puncak 

n : Jumlah lapis batu dalam lapis pelindung 

kΔ : Koefisien lapis 

W : Berat butir batu pelindung 

 r γ : Berat jenis batu pelindung 

A : luas permukaan 

P : Porositas rerata lapis pelindung (%) 
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                                         Tabel 2.2  Koefisien Lapis Lindung 

Batu Pelindung n Penempatan Koef Lapis (K) Porositas P (%) 

Batu Alam 

(halus) 2 Random (acak) 1.02 38 

Batu Alam 

(kasar) 2 Random (acak) 1.15 37 

Batu Alam 

(kasar) >3 Random (acak) 1.10 40 

Kubus 2 Random (acak) 1.10 47 

Tetrapod 2 Random (acak) 1.04 50 

Quadripod 2 Random (acak) 0.95 49 

Hexapod 2 Random (acak) 1.15 47 

Tribar 2 Random (acak) 1.02 54 

Dolos 2 Random (acak) 1.00 63 

Tribar 1 Seragam 1.33 47 

Batu Alam  Random (acak) 37 
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