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ABSTRACT 

 
 

Wave is an important factor for marine activity around the Bintan island. This 

study aims to determine the change of sea wave parameter characteristics based 

on wind season at the Bintan island. This study use SMB (Sverdrup Monk and 

Breschneider) estimation method by using speed and wind direction data. Sea 

wave height value is significant in the west season 1,61 m, the I shady season 

1,53 m, the east season 1,46 m and the II shady season 1,49 m. Sea wave period 

value is significant in the west season 4,08 s, the I shady season 3,96 s, the east 

season 3,94 s, and the II shady season 3,98s. 
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ABSTRAK 
 

 

Gelombang merupakan faktor penting untuk aktifitas laut di perairan sekitar 

Pulau Bintan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan 

karakteristik parameter gelombang laut berdasarkan musim angin di perairan 

sekitar Pulau Bintan. Penelitian ini menggunakan metode estimasi SMB 

(Sverdrup Monk and Breschneider) dengan menggunakan data kecepatan dan 

arah angin. Nilai tinggi gelombang laut signifikan pada musim Barat 1,61 m, 

musim Teduh I 1,53 m, musim Timur 1,46 m dan musim Teduh II 1,49 m. nilai 

periode gelombang laut signifikan pada musim Barat 4,08 s, musim Teduh I 

3,96 s, musim Timur 3,94 s dan musim Teduh II 3,98 s. 

 

Kata kunci : gelombang, tinggi, periode, bintan 



 



I. PENDAHULUAN  

Gelombang merupakan faktor penting 

untuk aktifitas laut, karena perubahan 

tinggi dan periode gelombang memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kelancaran aktifitas laut. Misalnya apabila 

gelombang tinggi dan kuat maka aktifitas 

seperti pelayaran dan wisata bahari tidak 

dapat dilakukan di laut tersebut terkait 

keamanan dan keselamatan, begitu pula 

dengan aktifitas budidaya laut apabila 

gelombang tinggi dan kuat maka budidaya 

juga tidak akan efektif karena gelombang 

yang kuat kemungkinan akan merusak 

media budadaya. 

Sejauh ini data dan informasi kondisi 

gelombang di perairan sekitar Pulau Bintan 

masih terbatas hanya berupa perkiraan 

kisaran nilai tinggi gelombang saja. 

Informasi dan referensi kondisi perairan 

laut dapat berupa rujukan dari data kondisi 

perairan laut yang sudah ada sebelumnya, 

seperti data karakteristik parameter 

gelombang dalam di laut tersebut dan 

beberapa faktor yang menetukan 

karakteristik gelombang di suatu perairan 

yaitu luas perairan, fetch (panjang 

penjalaran gelombang), durasi tiupan angin 

pembangkit gelombang dan kedalaman 

perairan . Secara sederhana pengukuran 

gelombang dilakukan secara manual yaitu 

menggunakan tonggak berskala, namun 

sekarang parameter gelombang dapat 

diketahui dengan melakukan estimasi 

berdasarkan kecepatan dan arah angin 

menggunakan aplikasi seperti metode tabel 

formulasi SMB (Sverdrup Monk and 

Breschneider) pada Microsoft excel 

(Sverdrup Munk, Breschneider in Mulyadi 

et al., 2015). 

Pergantian musim angin juga menjadi 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap karakteristik gelombang di 

perairan. Berdasarkan perputaran arah 

angin yang biasa terjadi di Pulau Bintan 

terdapat empat kali pergantian musim angin 

dalam satu periode pertahun. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap kondisi gelombang di 

perairan sekitar Pulau Bintan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan dengan menggukan 

data kecepatan angin mulai dari bulan 

Desember 2015 – November 2016. Titik 

lokasi penelitian ini berada di perairan 

pulau Bintan Kepulauan Riau dan 

sekitarnya, pengukuran data angin 

dilakukan secara berkala setiap hari dengan 

pencatatan setiap jam selama satu tahun 

mulai dari bulan Desember 2015 – 

November 2016 di Stasiun BMKG 

Tanjungpinang yang berada pada koordinat 

00° 55' LU dan 104° 31.8' BT dengan 

elevasi 56 feet.  

 

Gambar 1 Peta lokasi penelitian 



 

Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adaalah data sekunder yang dijadikan data 

primer. Dimana data yang digunakan 

adalah berupa data kecepatan dan arah 

angin yang diperoleh dari hasil pengamatan 

stasium BMKG Tnjungpinang yang 

dilakukan tiap 1 jam sekali mulai dari 

tanggal 1 Desember 2015 – 30 November 

2016.  

 

Koreksi Data Angin  

Karena data yang dipakai adalah data 

angina darat maka diperlukan koreksi data 

angin yang dapat dihitung dengan 

pendekatan sebagai berikut (CERC. 1984):  

 

RL = Uw/UL 

UL = kecepatan angin darat  

Uw = kecepatan angin laut  

RL = hubungan angina laut dan angina 

darat. 

 

Feff = fetch rata-rata efektif 

 

Xi = panjang segmen fetch yang di ukur 

dari titik observasi gelombang ke ujung 

akhir fetch 

 

α = deviasi pada kedua sisi dari arah angin, 

dengan menggunakan pertambahan 6
0
 

sampai sudut sebesar 42
0
 pada kedua sisi 

dari arah angin. 

Prosedur Estimasi Parameter 

Gelombang  

Proses perhitungan tinggi dan periode 

gelombang dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini (Mulyadi et al., 2015).  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

a. Hasil estimasi karakteristik 

gelombang laut (gelombang dalam) 

berdasarkan musim angin, dengan kisaran 



kecepatan angin 3 knot (1,62 m/s) – 11 knot 

(5,95 m/s), ketinggian dan periode 

gelombang yang dihasilkan secara 

keseluruhan masih tergolong aman untuk 

aktifitas laut di perairan sekitar Pulau 

Bintan. Namun untuk wilayah perairan 

bagian Utara dan Barat Pulau Bintan 

ketinggian gelombang cukup besar 

terutama pada musim Barat karena 

merupakan wilayah laut terbuka. 

 

b. Nilai tinggi dan periode 

gelombang laut di perairan Pulau Bintan 

yang paling besar terjadi pada musim 

Barat, kemudian mengalami penurunan 

ketinggian pada musim Teduh ke – I. 

Pada musim Timur juga mengalami 

penurunan ketinggian dan periode 

gelombang dari musim Teduh ke – I 

namun sedikit, kemudian nilai tinggi dan 

periode gelombang kembali naik pada 

musim Teduh ke – II namun kenaikan 

tidak signifikan sehingga nilai yang 

didapat tidak jauh berbeda dari musim 

sebelumnya. 

Saran 

Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mengkaji lebih dalam 

lagi mengenai pola perubahan 

karakteristik parameter gelombang laut 

berdasarkan musim angin dan bagaimana 

perbandingan perubahannya dari musim 

ke musim sehingga informasi mengenai 

kondisi gelombang di perairan sekitar 

Pulau Bintan dapat disajikan dengan 

lebih lengkap dan terperinci. Data angin 

yang dipergunakan dalam 

pengestimasian parameter gelombang 

laut berdasarkan musim angin, sebaiknya 

data angin yang diukur langsung di laut 

atau daratan yang dekat dengan laut agar 

data angin yang didapatkan lebih akurat 

dan lebih tepat untuk diestimasikan ke 

dalam bentuk parameter gelombang laut. 
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