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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Erosi garis pantai (abrasi) merupakan dampak negatif dari fenomena kenaikan 

muka air laut yang dapat dirasakan langsung selain penggenaan wilayah daratan. 

Peningkatan muka air laut yang dipicu pemanasan global yang menyebabkan 

perubahan iklim menjadi berkurangnya luas kawasan pesisir. Hal tersebut 

merupakan permasalahan yang saat ini dialami oleh negara kepulauan, yang 

memiliki garis pantai yang panjang seperti Indonesia. 

Indonesia adalah negara maritim yang mayoritas penduduknya tersebar di 

sekitar pesisir. Dimana dampak kenaikan muka air laut dapat dirasakan langsung 

oleh penduduknya. Wilayah Indonesia telah dilakukan proyeksi kenaikan muka air 

laut hingga untuk 2100, di proyeksikan adanya kenaikan hingga 1,1 m. Hal tersebut 

akan berdampak pada hilangnya daerah pantai dan pulau-pulau kecil seluas 90.260 

km2. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki garis pantai cukup panjang adalah 

Kabupaten Gresik yang terletak di Provinsi Jawa Timur. 

Luas wilayah Kabupaten Gresik 1.192,25 km2, terdiri dari 994,98 km2 wilayah 

daratan dan sepertiga wilayah daratan merupakan daerah pesisir pantai yaitu 

Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bunga, Kecamatan 

Ujungpangka, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Sidayu dan Kecamatan 

Panceng. Jumlah penduduk sejumlah 1.072.190 jiwa dan hampir setengah dari 

penduduknya tinggal di kawasan pesisir pantai. 

Wilayah pesisir pantai Kabupaten Gresik terdiri dari dua kawasan, yaitu 

kawasan pesisir pantai Utara Jawa dan kawasan pesisir pantai Selat Madura. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Pipin Andriyanto mahasiswa Institut Teknologi 

Sebelas Maret menyebutkan bahwa, kenaikan muka air laut pada wilayah 

Kabupaten Gresik kenaikan sekitar 8,6 mm setiap tahunya dan kemunduran garis 

pantai sebesar 2,17 m tiap tahunya. Sehingga dari data penelitian tersebut 

disimpulkan perlu dilakukan pembangunan wilayah pesisir untuk melindungi 

daerah pantai di Kabupaten Gresik.  

Pantai delegan merupakan salah satu pantai di Kabupaten Gresik yang berada 

di kawasan pesisir utara jawa dan berhadapan langsung dengan laut jawa. 
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Sebagaimana karakteristik pantai di kawasan pantai utara jawa lainya, pesisir pantai 

delegan di dominasi oleh pantai karang dan pantai berpasir. Keindahan hamparan 

pasirnya, telah menjadikan pantai delegan tempat tujuan wisata di Kabupaten 

Gresik.  

Kombinasi dampak negatif dari eksploitasi pantai dan kenaikan muka air laut, 

telah dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir desa delegan. Dimana dampak 

negatif tersebut adalah tergerusnya pantai (abrasi) dan bertambah dangkalnya 

perairan pantai. Beberapa lokasi sekitar pantai delegan, masalah abrasi telah 

mengancam dan merusak tempat wisata, areal pertambakan, dan prasarana umum 

lainya.  

Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut terhadap pantai delegan, perlu 

diadakanya bangunan pelindung pantai yang berfungsi untuk mencegah kerusakan 

pantai yang terjadi. Dimana langkah awal untuk pengadaan bangunan adalah 

perencanaan bangunan, agar nantinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan 

pengadaan bangunan. Berikut gambar pantai delegan Kecamatan Panceng 

Kabupaten Gresik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 Foto lokasi Pantai Delegan Desa Delegan, Kec. Panceng, Kab. Gresik 
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Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perencanaan bangunan pelindung 

pantai untuk menanggulangi kerusakan pantai yang diakibatkan kenaikan muka air 

laut yang mengancam wisata pantai delegan di Desa Delegan, Kecamatan Panceng, 

Kabupaten Gresik. Bangunan pelindung pantai yang di rencanakan akan digunakan 

untuk mempertahankan kondisi pantai delegan yang mengalami abrasi.  

Selain itu Bangunan pelindung pantai yang di rencanakan dapat digunakan 

untuk mempertahankan dan memperbaiki garis pantai. Manfaat dari penulisan 

skripsi ini adalah diperolehnya hasil perencanaan Bangunan pelindung pantai 

sehingga dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah daerah gresik dalam 

upaya perlindungan kawasan wisata pantai delegan gresik. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah 

1. Berapa  tinggi gelombang rencana ? 

2. Bagaimana tata letak pelindung pantai yang direncanakan? 

3. Berapa dimensi bangunan pantai yang direncanakan? 

4. Bagaimana stabilitas bangunan pelindung Pantai yang direncanakan? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

1. Menghitung tinggi gelombang rencana 

2. Menentukan tata letak pelindung pantai yang direncanakan 

3. Merencanakan dimensi Bangunan Pelindung pantai Delegan 

4. Menganalisis stabilitas bangunan pelindung Pantai Delegan yang 

direncanakan 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi pokok pembahasan tidak meluas dan 

menyimpang dari tujuan. Pembahasan perlu di batasi pada studi Perencanaan 

Bangunan Pengaman Pantai dikawasan pantai delegan kecamatan panceng 

kabupaten gresik. Dalam perencanaan ini dibatasi: 

1. Lokasi studi perencanaan bangunan Pelindung Pantai yaitu di kawasan 

wisata Pantai Delegan sepanjang 220 m, artinya tidak membahas lokasi 

diluar lingkup pantai wisata delegan. 
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2. Perencanaan pelindung pantai meliputi layout, tipe, dan bentuk serta 

dimensi yang diusulkan 

3. Perhitungan detail pelindung pantai hanya dilakukan pada tipe yang dipilih 

(groin). 

4. Pengaruh tsunami tidak diperhitungkan, dikarenakan daerah rencana yaitu 

pantai delegan tidak berada di daerah rawan stunami. 

5. Analisis Renana Anggaran Biaya Pelindung Pantai tidak diperhitungkan, 

artinya tidak menghitung RAB perencanaan bangunan pelindung pantai 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Bab 1 pendahuluan 

 Menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari skripsi, rumusan masalah 

yang digunakan, tujuan pembahasan yang dituju, batasan masalah yang 

menjadi pokok pembahasan tidak meluas, serta sistematika pembahasan yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. 

 Bab 2 Tinjauan pustaka  

Menjelaskan mengenai teori - teori pendukung yang berkaitan dengan skripsi 

ini seperti studi gelombang air laut, angin, fluktuasi muka air laut, 

perhitungan dimensi bangunan dan perhitungan stabilitas bangunan 

pelindung pantai.  

 Bab 3 Metode penelitian 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian ,survei awal, dan 

tahapan  studi Perencanaan Bangunan Pengaman Pantai sebagai dasar alur 

penelitian.  

 Bab 4 Data dan Perhitungan  

Pada bab ini membahas mengenai data yang digunakan dan perhitungan 

perencanaan. Data meliputi pembacaan peta bathimetri, perhitungan angin, 

gelombang, fetch, dan pasang surut. Kemudian perhitungan yang dilakukan 

meliputi analisa gelombang angin, perhitungan gelombang rencana, tinggi 

muka air laut rencana, pemilihan pelindung pantai, penentuan tata letak, 
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perhitungan dimensi Bangunan pelindung Pantai, dan stabilitas bangunan 

rencana. 

 Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini penulis menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran yang dapat berguna bagi masa yang akan datang. 

 Daftar pustaka 

 Lampiran  

 


