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Abstract 

           Tidal observations made to obtain the type of tidal waters and to identify 

phenomena that exist in the location of the observation. Each location has 

different properties depending on tofografi bottom, geography, and The 

characteristics of these waters. For 29 days, from May 25 - June 22, 2014 

conducted tidal data collection at Sungai Enam Kabupaten Bintan Kepulauan 

Riau . 

           The data obtained were analyzed by using the method for predicting the 

tidal leastsquare den using software worldtides. The result shows that waters 

Sungai Enam have the value of Mean Sea Level (MSL) at 0.75 m, Lowest Low 

Water Level (LLWL) at – 0.50 m, Highes High Water Level (HHWL) at 2.08m, 

and including to type mixed tide prevailing semidiurnal based from the formzahl 

value 150. 

            From the comparison between data size and data prediction can concluded 

that harmonic constants obtained from analysis can be used to tidal prediction at 

any time with good enough result. 

 

 

Keyword: Prediction, Tidal , Leastsquare Method, Worldtides, Sungai Enam 

Waters.   

 



2 
 

Prediksi Pasang Surut Di Dermaga Sungai Enam Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau 

 

Elvi Anggio Peni 

Mahasiswa Ilmu Kelautan, FIKP UMRAH, elvianggiopenie@yahoo.co.id 

                                             Arief Pratomo 

Dosen Ilmu Kelautan, FIKP UMRAH, Sea-a-reef@hotmail.com 

 

                                               Irdam  Adil 

Dosen Tehnik Geodesi Dan Geomatika, FT UMRAH, Irdamadil@gmail.com 

  

Abstrak 

 

Pengamatan pasut dilakukan untuk memperoleh tipe pasut dan untuk 

mengetahui fenomena perairan yang ada dilokasi pengamtan. Setiap lokasi 

mempunyai sifat yang berbeda-beda tergantung pada tofografi dasar perairan, 

letak geografis, maupun krakteristik perairan tersebut. Selama 29 hari yaitu dari 

tanggal 25 Mei – 22 Juni 2014 dilakukan pengambilan data pasut di Dermaga 

Sungai Enam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau .  

Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode leastsquare 

den untuk prediksi pasut menggunakan software worldtides. Hasil dari 

pengolahan data pasut menunjukkan bahwa di Sungai Enam memiliki nilai duduk 

tengah (MSL) = 0.75m , air rendah terendah (LLWL) sebesar – 0.50 m, air tinggi 

tertinggi (HHWL) sebesar 2.08 cm. Dan mempunyai tipe pasut campuran 

condong harian ganda berdasarkan bilangan formzahl 1.50 

Dari hasil perbandingan antara data ukuran dan data prediksi dapat 

disimpulkan bahwa konstanta harmonik yang diperoleh dari hasil analisis dapat 

digunakan untuk memprediksi pasut untuk waktu kapan saja dengan hasil yang 

bagus.  

 

Kata Kunci: Prediksi, Pasang Surut, Metode Leastsquare, Worldtides, 

Perairan Sungai Enam.   
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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Pengetahuan mengenai 

kondisi pasang surut di Indonesia 

sangat penting artinya bagi Indonesia 

yang memiliki garis pantai sepanjang 

80.000 km, untuk  

berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan laut atau pantai seperti 

pelayaran antar pulau, pencemaran 

laut, pengolahan sumber daya hayati 

perairan atau pertahanan nasional 

(Ongkososno dan Suyarso,1989). 

Salah satu pengtahuan mengenai 

kondisi pasut yang berperan penting 

dalam navigasi dan penetapan 

wilayah adalah pengetahuan 

mengenai surut astonomis terendah 

(Lowest Astronomical Tide) Selain 

itu pengetahuan pasut juga akan 

mempengaruhi cara hidup cara kerja 

dan bahkan budaya masyarakat yang 

hidup di wilayah tersebut 

(Yuwono,1994).. 

Dermaga Sungai Enam  

merupakan dermaga  yang biasanya 

banyak di singgahi oleh kapal-kapal 

kecil yang berasal antar Pulau 

Bintan. Sebagian besar hidup 

masyarakat yang ada di Pulau Bintan 

menggantung kan sebagian mata 

pencahariannya di laut. Untuk itu 

mengingat pentingnya data pasut 

untuk berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan perairan 

dangkal disekitar Dermaga Sungai 

Enam sebagaimana diuraikan di atas 

maka perlu adanya studi pasut di 

wilayah tersebut salah satunya 

dengan cara memprediksi pasut yang 

ada di Dermaga Sungai Enam. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Salah satu cara untuk 

memprediksi pasut adalah dengan 

cara menganalisis harmonik pasut 

terlebih dahulu. Untuk memperoleh 

komponen harmonik pasut maka 

perlu menguraikan fluktuasi muka 

air akibat pasang surut menjadi 

komponen-komponen harmonik 

penyusunnya. Besaran yang 

diperoleh adalah amplitudo dan fase 

dari setiap komponen pasut.Metode 

yang digunakan untuk menguraikan 

komponen-komponen pasut adalah 

dengan menggunakan metode 

analisis harmonik pasang surut dan 

untuk regresi data menggunakan 

metode least square. 

C. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian 

tugas akhir ini adalah untuk 

menentukan nilai komponen pasut 

serta elevasi muka air menggunakan 

program worldtides dengan bahasa 

program matlab sehingga dapat 

diketahui amplitudo dan fase dari 

setiap komponen pasut, 

membandingkan hasil analisis 

komponen pasut serta elevasi muka 

air dan untuk memprediksi pasut 

menggunakan program worldtides. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari prediksi 

pasut di Dermaga Sungai Enam ini 

adalah berguna dalam memberikan 

informasi nilai ketinggian air untuk 

waktu yang akan datang di wilayah 

penelitian tersebut baik untuk 

kepentingan ilmiah ataupun untuk 

kepentingan praktis secara luas 

seperti navigasi dan rekayasa 

kelautan (pengerukan, pembuatan 

pelabuhan, pemasangan pipa bawah 

laut, kabel bawah laut,dan lain 

sebagainya). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Untuk memahami proses 

terbentuknya pasut yang diakibatkan 

oleh gaya penggerak pasut maka 

perlu dipahami dua teori, yaitu: 

(Depant, 1958): 

1. Teori Kesetimbangan 

(Eqibilibrium Theory ) 

Teori kesetimbangan pertama 

kali diperkenalkan oleh Sir Isaac 

Newton (1642-1727). Teori tersebut 

menerangkan sifat-sifat pasang surut 

secara kualitatif. Teori tersebut 

terjadi pada bumi ideal yang seluruh 

permukaannya ditutupi oleh air dan 

pengaruh kelembaman (inertia) 

diabaikan. Teori tersebut juga 

menyatakan bahwa naik turunya 

permukaan air laut sebanding dengan 

gaya pembangkit pasang surut 

(King,1966).  

2. Teori Pasang Surut Dinamik 

(Dynamical Theory) 

             Teori ini pertama kali 

dikembangkan  oleh Laplace (1996-

1825).  Teori tersebut melengkapi 

teori kesetimbangan, sehingga sifat-

sifat pasut dapat diketahui secara 

kuantitatif. Teori tersebut 

menyatakan lautan yang homogeny 
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masih diasumsikan menutupi seluruh 

bumi pada kedalaman yang konstan, 

tetapi gaya- gaya tarik periodik dapat 

membangkitkan gelombang dengan 

periode sesuai dengan konstituen-

konstituennya ( Pond dan Pickard, 

1978.

III.METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Pengambilan data dilakukan 

pada bulan Mei-Juni 2014. Lokasi 

pengambilan data terletak di 

Dermaga Sungai Enam Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Pengambilan data pasut hanya 

menggunakan satu stasiun 

pengamatan..  

 

Gambar 8. Peta Lokasi Penelitian (Sungai Enam Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau) 

B. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

 



6 
 

Tabel 1. Alat dan Bahan 

NO Alat Dan Bahan Kegunaan Alat dan Bahan 

1 Tide Gauge Untuk mengukur pasang surut 

2 GPS Untuk menentukan posisi pengamatan 

3 Computer Untuk memproses data Pasut 

4 Software Matlab Untuk analisa data pasut 

5 Microsoft Exel 2003 Untuk analisa data 

6 Papan bersekala Untuk mengukur pasang surut secara 

manual 

 

C. Data Pasut  

Data yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir ini adalah data 

primer. Data pasut ini diperoleh dari 

pengukuran langsung dilapangan 

pada tanggal 25 Mei – 22 Juni 2014 

di Dermaga Sungai Enam Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau 

dengan interval waktu satu jam 

selama 29 hari.  

 

 

 

D. Pengolahan data  

1. Penentuan Komponen 

Harmonik Pasut  

Dalam analisis pasut untuk 

menghitung amplitudo dan fase dari 

komponen harmonik pasut sangat 

bergantung pada panjangnya data 

pengamatan tinggi muka laut. 

Panjangnya data pengamatan 

mempengaruhi banyaknya 

gelombang komponen harmonik 

pasut yang akan dipeloleh. 

2. Analisis Harmonik Pasut dan 

Prediksi Pasut 

          Proses analisis pasut dilakukan 

dengan menggunakan perangkat 

lunak Worldtides. Prinsip perangkat 

lunak worldtides ini berdasarkan 

pada metode least squareData 

pengamtan selama 29 hari  

dimasukkan ke Microsoft office  exel 

2003 dan disusun berdasarkan 

tanggal pengamatan kemudian 

dibuat grafik tinggi muka air laut . 
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Sebelum pengolahan data pasut, 

terlebih dahulu dilakukan proses 

penghalusan (smoothing) data 

pengamatan.  

3. Prinsip Dasar Prediksi Pasut 

dengan Metode Least Square 

           Prinsip dasar Matlab dalam 

menganalisis data pasut adalah 

berdasarkan pada metode analisa 

harmonik yang dirumuskan sebagai 

berikut :

 

Dimana : 

Zo  : Muka air rata-rata 

n    : bernilai 9 komonen pasut (M2, 

S2, N2, K2, K1, O1, P1, M4, MS4) 

Hn  : Amplitudo untuk (M2, S2, N2, 

K2, K1, O1, P1, M4, MS4) 

 : Kecepatan Sudut (M2, S2, 

N2, K2, K1, O1, P1, M4, MS4 ) 

 : Sudut fase (M2, S2, N2, K2, 

K1, O1, P1, M4, MS4 ) 

ti  :Jam ke-i (waktu yang dinyatakan 

dalam GMT (Greenwich Mean 

Time) 

4. Tipe Pasang Surut 

Dengan diperolehnya nilai 

amplitudo dan fase dari masing-   

masing komponen pasut maka dapat 

ditentukan tipe pasut yang terjadi di 

lokasi penelitian, yaitu dengan 

melalukan perhitungan dengan 

menggunakan bilangan Formzhal (F) 

sebagai berikut: 

 

Dimana : 

F           : Bilangan Formzal 

K1         : Amplitudo  komponen 

pasang surut tunggal utama 

yang 

                             disebabkan oleh gaya tarik 

bulan dan matahari 

O1   :  Amplitudo komponen pasang    

surut tunggal utama yang 

                      disebabkan oleh gaya tarik bulan 

M2    : Amplitudo komponen pasang 

surut ganda utama yang   

http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image1.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image2.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image3.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image1.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image2.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image3.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image1.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image2.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image3.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image1.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image2.p
http://cadex.files.wordpress.com/2012/11/image3.p
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     disebabkan oleh gaya tarik 

bulan 

S2      : Amplitudo komponen pasang    

surut ganda utama yang 

 disebabkan oleh gaya tarik 

matahari 

Tipe pasut berdasarkan 

bilangan Formzhal dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3. Tipe pasut berdasarkan bilangan Formzhal (F) 

Bilangan 

Formzhal 

(F) 

Tipe Pasut keterangan 

F < 0,25 Pasut semidiurnal Dalam 1 hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 

kali air surut dengan ketinggian hampir sama 

dan terjadinya beruntun secara teratur. Priode 

pasut adalah 12 jam 24 menit 

0,25 <F < 1.5 Campuran,condo

ng ke semidiurnal 

Dalam 1 hari terjadi 2 kali air pasang dan 2 

kali air surut dengan ketinggian dan priode 

yang berbeda. 

1.5< F < 3,0 Campuran,condo

ng ke diurnal 

Dalam 1 hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali 

surut dengan ketinggian yang berbeda 

kadang terjadi 2 kali air pasang dalam 1 hari 

dengan perbedaan yang besar  

F < 3,0 Pasut diurnal Dalam 1 hari terjadi 1 kali pasang dan 1 kali 

air surut. priode pasut adalah 24 jam 50 

menit. 

 

IV.  HASIL PEMBAHASAN 

A. Komponen Analisis Pasut  

Analisis komponen pasut 

dilakukan untuk mendapatkan nilai 

dari amplitudo dan beda fase dari 

setiap komponen pasut. Metode yang 

digunakan adalah metode 

leastsquare. Dalam penelitian ini 

komponen pasut yang digunakan 

adalah komponen terpilih dari 35 

komponen pasut yang ada di 

software worldtides yaitu M2, S2, 

N2, K2, K1, O1, P1, M4 dan MS4. 

Setelah dilakukan analisis maka 

diperolehlah nilai konstanta 

harmonik yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini beserta grafik 

analisis nya : 
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Tabel 5 . Nilai Amplitudo (A) dan Fase (g) Konstanta Harmonik Pasut 

Sungai Enam 25 Mei- 22 Juni 2014 

KOMPONEN PASUT 

 M2  N2 S2 K2 K1 O1 P1 M4 MS4 

A (cm) 34.6 5.2 12.2 6.1 35.9 34.9 4.1 0,0 0,1 

g 150 48 274 88 317 221 321 335 339 

 

 

    Gambar 10. Grafik Hasil Analisis Pasut Sungai Enam 25 Mei-22 Juni 2014 

B.  Penentuan Tipe Pasut  

Berdasarkan hasil 

perhitungan formzahl diketahui nilai 

besaran formzhal (F) adalah 1,50, 

sehingga dapat disimpulakan bahwa 

tipe pasut yang ada diperairan 

Sungai Enam adalah tipe pasut 

campuran condong keharian ganda 

(Mixed tide predominantly 

semidiurnal) artinya bahwa perairan 

Sungai Enam mengalami dua kali air 

pasang dan dua  kali air surut dengan 

ketinggian yang berbeda.  

C. Elevasi Muka Air  

Hasil yang diperoleh dari analisis 

harmonik pasang surut dengan 

menggunakan metode leastsquare 

adalah komponen harmonik yang 

dapat digunakan untuk menetukan 

nilai elevasi muka air laut. Nilai 

MSL yang diperoleh adalah 

merupakan nilai S0  pada palem 

Pasang 

Tertingi

gi 

Surut 

Terendah 
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pasut pada saat penelitian 

berlangsung. Nilai MSL yang di 

peroleh adalah sebesar 0.75 m, 

HHWL Sebesar  2.08 m , MHWL 

sebesar 1.78 m, MLLWL 0.25 m, 

dan LLWL sebesar -0.52 m.  

 

Gambar 12 . Grafik Muka Air Laut Sungai Enam 25 Mei-22 Juni 2015

D. Prediksi Pasut  

1. Prediksi Pasut Pada Waktu 

Yang Sama 

 Maksud dari prediksi pasut 

pada waktu yang sama ini adalah 

untuk mengevaluasi apakah data 

ukuran cukup baik atau kurang baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

perbandingan antara data ukuran 

dengan prediksinya untuk waktu 

yang sama yaitu dengan melihat 

nilai- nilai root mean squar (RMS) 

atau standar deviasi antara kedua 

data tersebut. 
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Gambar 13. Perbandingan Antara Prediksi Pasut Dan Analisa Pasut 

 

Dua grafik diatas 

memperlihatkan bahwa data yang 

dihasilkan antara data analisis dan 

prediksi hampir mendekati satu sama 

lain. Grafik tersebut menunjukkan 

bahwa prediksi pasut hampir sama 

dengan pengamatan pasut. 

Kesimpulan akhir adalah bahwa 

konstanta harmonik pasut di Sungai 

Enam Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau dapat digunakan 

untuk memprediksi pasut untuk 

waktu kapan saja dengan hasil yang 

bagus. 

2. Perbandingan Prediksi Pasut 

Dengan Menggunakan Worldtides 

Dan Prediksi Pasut Dengan 

Menggunakan Data Prediksi 

Dishidros TNI AL 

Untuk mengevaluasi apakah 

data prediksi worldtides dengan data 

prediksi dari Dishidros TNI AL 

hampir sama atau tidak sama dapat 

dilihat dengan cara membandingkan 

data tersebut dalam bentuk grafik. 

Prediksi pasut dengan menggunakan 

worldtides ini menggunakan data 

ukuran yang telah dianalisis seperti 

yang dijelaskan di bagian sebelum 

nya. Prediksi pasut pada tahapan ini 

adalah untuk memprediksi pasut 

untuk beberapa bulan kedepan yaitu 

pada bulan desember 2014 6 bulan  

setelah pengambilan data ukuran. 

Prediksi ini dilakukan selama 

sebulan dan akan dibandingkan 

dengan data prediksi dari Disidros 

TNI AL pada bulan yang sama dan 
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akan dibandingkan dalam bentuk 

grafik. Grafik awal dari data prediksi 

worldtides dan data prediksi dari 

Dishidros TNI AL dapat dilihat pada 

gambar 18 dan gambar 19dibawah 

ini: 

 

Gambar 18 . Grafik Awal Data Prediksi Dari Worldtides di Sungai Enam 

Pada Tanggal 1 Desember  2014 

 

Gamabar 19. Grafik Awal Data Prediksi Dari Dishidros TNI AL  di Selat 

Kijang  Pada Tanggal 1 Desember 2014 

Data Antara prediksi pasut 

bulan desember 2014 dengan data 

bulan desember dari  prediksi pasut 

Dishidros TNI AL dapat dilihat pada 

lampiran 3 dan lampiran 4. Dari Data 

prediksi tersebut didapatlah grafik 

perbandingan antara prediksi 
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desember 2014 dengan data prediksi dishidros TNI AL Sebagai berikut : 

 

Gambar 20 . Perbandingan Antara Data Prediksi Worldtides Dan Prediksi 

Dari Dishidros TNI AL 

        Perbandingan antara prediksi 

pasut dengan menggunakan 

worldtides dengan data prediksi dari 

Dishidros TNI AL terdapat sedikit 

perbedaan antara tinggi air saat 

pasang dan tinggi air saat surut. 

Perbedaan antara tinggi air saat 

pasang dan tinggi air saat surut 

merupakan simpangan dari data 

prediksi dengan pergeseran sekitar 

setengah sampai satu jam.  

 V. KESIMPULAN DAN 

SARAN 

A. KESIMPULAN   

Dari hasil analisis pasut 

dengan menggunakan metode 

leastsquare dapat disimpulkan 

bahwa tipe pasut yang ada di 

perairan Sungai Enam Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau 

adalah tipe pasut campuran condong 

harian ganda (mixed tide 

predominantly semidiurnal) dari 

hasil hitungan dengan menggunakan 

bilangan formzhal (F).  

               Elevasi muka air rencana 

dibutuhkan untuk wilayah pantai 

seperti pelabuhan dan bangunan 

pelindung pantai. Berdasarkan data 

pasut selama sebulan diperoleh nilai 

MSL (Mean Sea Level) atau muka 

air laut rata-rata sebesar 0.75 m. 

Rata-rata muka air tertinggi atau 
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HHWL adalah 2.08 m dan muka air 

laut rendah terendah (LLWL) adalah 

-0.50 m..  

B. SARAN  

Perlu dilakukan penelitian  

lebih lanjut mengenai prediksi pasut, 

dengan menggunakan data lebih 

panjang singga dapat mengetahui 

perbandingannya terhadap prediksi 

pasut yang hanya  menggunakan 

sembilan komponen pasut dengan 

yang menggunakan komponen pasut 

yang lebih lengkap. 
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