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ABSTRAK

Yuniska, Harmi. 2015. Pemetaan Batimetri Di Perairan Sungai Carang Kota
Tanjung Pinang, Skripsi. Tanjungpinang: Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas
Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Pembimbing I : Chandra Joei Koenawan S.Pi, M.Si. pembimbing II : Andi
Zulfikar, S.Pi, MP

Pelabuhan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan transportasi
dan ekonomi daerah khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
batimetri alur pelayaran pelabuhan Sri Payung Sungai Carang Kota Tanjung
Pinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sampling
Sistematis. Pengambilan data dilakukan dengan interval waktu 3 kali dalam
seminggu selama satu bulan. Dari data hasil penelitian di dapatkan data berupa
hasil pengukuran kedalaman terkoreksi terhadap transducer yaitu 0,5 meter dari
permukaan, pengukuran kedalaman terkoreksi terhadap koreksi pasang surut di
dapatkan dua nilai koreksi pasang surut yakni 1,1 Meter pada Pukul 09.00 WIB
sedangkan pada Pukul 10.00 WIB keatas didapatkan nilai koreksi pasang surut 1,3
Meter. Pada pengukuran kedalaman terkoreksi terhadap chart datum
menggunakan surut terendah yaitu dengan nilai 0,2 meter dalam jangka waktu
satu tahun. Dari hasil koreksi data kedalaman di perairan sungai carang di dapat
kedalaman di kolam pelabuhan antara 0-6.4 m sedangkan di luar kolam perairan
pelabuhan terdapat kedalaman antara 0-5 m.

Kata kunci : Pelabuhan, Kedalaman, Pasang Surut
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ABSTRACT
Yuniska, Harmi. 2015. Bathymetric mapping in the waters of river branches at
Tanjung Pinang City, Thesis. Tanjungpinang : Departemen of Marine
Science, Faculty of Marine Science and Fisheries, University Raja Ali
Haji. Advisor : Chandra Joei Koenawan S.Pi, M.Si. Co-advisor : Andi
Zulfikar, S.Pi, MP

The port has an important role in supporting the activities of transport and
in particular regional economic. This study aims to determine the port shipping
channel bathymetry at Sri Payung Sungai Carang Tanjung Pinang City. The
method used in this study is a systematic sampling method. Data collection is
done at intervals three times a week for one month. Research data obtained from
data such as measurement results corrected for transducer depth of 0,5 meters
from the surface. Depth measurement corrected against the tide correction values
obtained two tides of 1,1 meter at 09.00 pm while at 10.00 pm upward tide
correction values obtained 1,3 meters. The corrected depth measurement to chart
datum using the lowest ebb with a value of 0,2 meters within a period of one year.
From the results of the data correction depth in the waters of river branches
acquired depth in the harbor between 0 to 6,4 meter pool while outside the port
basin there is a depth of between 0 to 5 meters.
Key Words : Port, Depth, Ebb and Flow

kedalaman (SNI 7646 : 2010).

PENDAHULUAN
Pelabuhan merupakan salah
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pelabuhan,

Kesimpulan

hal

ini

untuk

mengantisipasi atau mecegah supaya

Alur pelayaran di perairan
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luar
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Saran
Perlu

dilakukannya

pengukuran

kedalaman

dan

pengerukan dasar perairan lebih
lanjut khususnya untuk daerah luar
kolam

pelabuhan

mengetahui
setiap

kedalaman

tahunnya

kedalaman

guna

dan

untuk
perairan
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berbeda-beda

serta

meningginya dasar perairan, agar
kapal
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mengikuti

jalur

pelabuhan

pelayaran
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surut

air
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tersebut
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memasuki pelabuhan.
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