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ABSTRACT 

The port of Pulau Baai Bengkulu is one of the ports that often has problems with the depth of 

the shipping lanes because of the large amount of sediment that enters the port shipping lanes. The 

sediment deposition can cause the sea floor to rise, so it is necessary to maintain the depth of the 

shipping lane. Maintenance of water depth can be done by dredging.  

This deposition rate analysis activity was carried out by bathymetric measurements. This 

bathymetry measurement was carried out in the period December 2020 - February 2021 to obtain 

data on changes in depth that occurred in the shipping lane area of Baai Island Port, Bengkulu 

Province.  

In this research, the results obtained that the data is based on the results of volume 

calculations on each bathymetry data. The Sedimentation Velocity Rate based on the calculation of 

the volume of periodic bathymetry measurements is an average of 1323.78 m3 per day. Based on 

these results, the method and type of dredger that is suitable for use with these conditions is to carry 

out maintenance dredging of the channel depth every 8 months and the type of dredger used is the 

TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger). 
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ABSTRAK 

   
Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu merupakan salah satu pelabuhan yang sering bermasalah 

dengan kedalaman alur pelayaran karena besarnya sedimen yang masuk ke dalam alur pelayaran 

pelabuhan. Pengendapan sedimen itu dapat mengakibatkan permukaan dasar laut menjadi naik. 

Pemeliharaan kedalaman perairan dapat dilakukan dengan cara melakukan pengerukan. Agar kegiatan 

pengerukan ini bisa efektif, maka perlu dilakukan analisis laju pengendapan untuk mengetahui berapa 

besar pengendapan yang terjadi dan kapan baiknya pekerjaan pengerukan bisa dilakukan. 

Kegiatan analisis laju pengendapan ini dilakukan dengan pengukuran batimetri. Pengukuran 

batimetri ini dilakukan pada periode Desember 2020 - Februari 2021 untuk memperoleh data 

perubahan kedalaman yang terjadi pada area alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu.  

Pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa data berdasarkan hasil perhitungan volume pada 

setiap data batimetri. Laju Kecepatan Sedimentasi berdasarkan perhitungan volume hasil pengukuran 

batimetri berkala dari Desember 2020 -  Februari 2021 adalah sebesar rata-rata 1323,78 m
3
 per 

harinya. Berdasarkan hasil tersebut, maka metode dan jenis kapal keruk yang cocok digunakan 

dengan kondisi tersebut adalah dengan melakukan pengerukan pemeliharaan kedalaman alur setiap 8 

bulan sekali atau dua kali dalam satu tahun dan jenis kapal keruk yang digunakan adalah kapal keruk 

TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger). 

Kata Kunci : Sedimentasi, Batimetri, Pengerukan. 



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 
Pelabuhan mempunyai peran penting 

dalam meningkatkan konektifitas antar pulau 

pada komponen transportasi laut. 

Meningkatnya konektifitas antar pulau 

membuat pelabuhan menjadi tempat yang 

perlu ditingkatkan keamanan berlayar pada 

alur maupun dermaga. Peningkatan keamanan 

dalam kegiatan pelayaran kapal dapat 

dilakukan dengan pemeliharaan alur pelayaran 

mengingat sedimentasi yang terjadi setiap 

waktu sehingga menyebabkan terjadinya 

pendangkalan alur pelayaran. 

Sedimentasi bisa terjadi karena adanya 

material seperti lumpur, pasir, atau hasil 

pengikisan batu yang terbawa oleh air. 

Material tersebut terbawa oleh air karena  

adanya arus dan gelombang serta dinamika air 

laut yang disebabkan oleh banyaknya aktifitas 

kapal yang terjadi pada alur pelayaran. 

Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu 

merupakan salah satu pelabuhan yang sering 

bermasalah dengan kedalaman alur pelayaran 

karena besarnya sedimen yang masuk ke 

dalam alur pelayaran pelabuhan. Menurut Staf 

Operasi dan Teknik PT. Pelindo Cabang 

Bengkulu (2020), sering terjadi kapal gagal 

sandar di dermaga karena kondisi alur yang 

mengalami pendangkalan. Selain itu, apal 

kandas di alur pelayaran juga kerap terjadi. 

Oleh karena itu, perlub adanya pemeliharaan 

alur pelayaran yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengerukan atau dredging 

menggunakan kapal keruk guna mencapai 

kedalaman alur yang sesuai dengan 

persayaratan navigasi pelayaran pada 

Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Pengerukan 

dilakukan dengan cara mengambil, menggali, 

mengeruk material sedimentasi yang 

selanjutnya dibuang pada lokasi pembuangan 

atau dumping area. Kegiatan pengerukan 

sangat erat hubungannya dengan pengkuran 

batimetri, pengukuran batimetri yang akurat 

akan membantu perencanaan pengelola 

pelabuhan dalam mengambil keputusan  

seperti menentukan kapan jadwal pengerukan 

akan dilakukan, menentukan metode dan jenis 

kapal keruk yang digunakan. 

Pengukuran batimetri yang 

dilaksanakan secara berkala dapat 

menghasilkan data kedalaman dari waktu ke 

waktu dalam kurun waktu tertentu. Dari data 

tersebut maka bisa dianalisa volume 

sedimentasi yang masuk berapa m
3 

dalam 

beberapa waktu, area krisis yang menjadi 

pusat sedimentasi (critical area) sehingga 

penentuan metode pengerukan, pemilihan jenis 

kapal keruk yang sesuai dengan kondisi dapat 

ditentukan. Oleh karena itu, pada penilitian ini 

dilakukan analisis laju kecepatan sedimentasi 

untuk perencanaan pengerukan dalam rangka 

pemeliharan alur pelayaran pelabuhan. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian tugas akhir ini 

dilakukan di Alur Pelayaran Pelabuhan 

Pulau Baai Bengkulu. 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian Alur Pelayaran Pelabuhan 

Pulau Baai Bengkulu 

Dalam penelitian tugas akhir ini 

digunakan metode analisis hasil dari 

pengambilan dan pengolahan data. Adapun 

penggunaan metode analisis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Analisis Laju Kecepatan Sedimentasi  

 Diperoleh dengan melakukan analisis 

pengolahan data batimetri periode Desember 

2020-Februari 2021 yang dilihat dari 

pertumbuhan volume sedimentasi pada setiap 

melakukan pengukuran batimetri.  

 



2. Penentuan lokasi krisis sedimentasi 

Dengan cara membandingkan 

perubahan peta kedalaman alur pelayaran dan 

overlay cross section hasil pengukuran 

batimetri periode Desember 2020-Februari 

2021. 

 

3. Pemilihan metode dan jenis kapal keruk 

Berdasarkan data laju kecepatan 

sedimentasi dan lokasi krisis sedimentasi atau 

critical area. 

Kerangka Pemikiran 

 
Kerangka pemikiran yang 

dilaksanakan dalam kegiatan ini dapat dilihat 

dari diagram di bawah ini : 

 

Gambar 2. Diagram alir kerangka penelitian 

 

Pengambilan Data  

 
 Untuk memperoleh data-data yang di 

perlukan dalam penelitian dilakukan dengan 

cara melakukan pengukuran survei batimetri 

menggunakan alat echosounder Garmin 585 

plus dan pengamatan pasang surut yang 

hasilnya setelah pengolahan data berupa data 

posisi koordinat X, Y, dan juga kedalaman 

dasar laut. Data ini diperoleh dari hasil survei 

batimetri dan pengamatan pasang surut di alur 

pelayaran Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu 

pada periode Desember 2020 – Februari 2021. 

 

Pengolahan Data 

 
Tahapan yang dilakukan dalam 

pengolahan data ini di antaranya melakukan 

reduksi hasil pengukuran batimetri dengan 

data pasang surut, proses seleksi data, uji 

kualitas data, perhitungan volume, pembuatan 

peta dan pembuatan cross section.  

Perhitungan volume dan cross section 

menggunakan software AutoCAD Civil 3D 

2018 dengan metode average area dan untuk 

pembuatan peta menggunakan  software Surfer 

 

Gambar 3. Prinsip Average Area 

 
 

V= L x (
     

 
) 

Keterangan: 

V : Volume (m
3
) 

A : Luas hasil potongan (m
2
) 

L : Jarak/interval antar potongan (m) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Perhitugan Volume dan Laju 

Kecepatan Sedimentasi 

Hasil dari perhitungan volume ini 

digunakan untuk menganalisis laju 

pengendapan sedimen yang terjadi di Alur 

Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi 

Bengkulu. 

1. Hasil Volume 7 Desember 2020 

Dari data pengukuran survei batimetri 

yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 

terlihat pada spot 0 – 800 dan 2000 - 2300 

tidak terjadi sedimentasi yang mengendap di 

area tersebut sedangkan pada spot 1250 – 1450 

merupakan area yang paling banyak endapan 

sedimen pada tanggal 7 Desember 2020 yaitu 

sebesar 6,970.25 m3. Total volume endapan 

sedimentasi pada tanggal 7 Desember 2020 

adalah 14,414 m3. 

 



Tabel 1. Hasil Volume 7 Desember 2020 

 

2. Hasil Volume 27 Desember 2020 

Dari data pengukuran survei batimetri 

yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 

2020 terlihat pada spot 0 – 800 dan 2000 - 

2300 tidak terjadi sedimentasi yang 

mengendap di area tersebut, sedangkan pada 

spot 1200 – 1400 dan 1550-1800 merupakan 

area yang paling banyak endapan sedimen 

pada tanggal 27 Desember 2020. Total volume 

endapan sedimentasi pada tanggal 27 

Desember 2020 adalah 51,789.3 m3 

Tabel 2. Hasil Volume 27 Desember 2020 

 

3. Hasil Volume 14 Januari 2021 

Dari data pengukuran survei batimetri 

yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2021 

terlihat pada spot 0 – 800 dan 2000 - 2300 

tidak terjadi sedimentasi yang mengendap di 

area tersebut, sedangkan pada spot 1200 – 

1450 dan 1600-1800 merupakan area yang 

paling banyak endapan sedimen pada tanggal 

14 Januari 2021. Total volume endapan 

sedimentasi pada tanggal 14 Januari 2021 

adalah 71,483.6 m3 

Tabel 3. Hasil Volume 14 Januari 2021 

 

4. Hasil Volume 28 Januari 2021 

Dari data pengukuran survei batimetri 

yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021 

terlihat pada spot 0 – 800 dan 2000 - 2300 

tidak terjadi sedimentasi yang mengendap di 

area tersebut, sedangkan pada spot 1200 – 

1450 dan 1600-1800 merupakan area yang 

paling banyak endapan sedimen pada tanggal 

28 Januari 2021. Total volume endapan 

sedimentasi pada tanggal 28 Januari 2021 

adalah 81,293.6 m3 

Tabel 4. Hasil Volume 28 Januari 2021 

 

5. Hasil Volume 13 Februari 2021 

Dari data pengukuran survei batimetri 

yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2021 

terlihat pada spot 0 – 800 dan 2000 - 2300 

tidak terjadi sedimentasi yang mengendap di 

area tersebut, sedangkan pada spot 1200 – 

1450 dan 1550-1800 merupakan area yang 

paling banyak endapan sedimen pada tanggal 



13 Februari 2021. Total volume endapan 

sedimentasi pada tanggal 13 Februari 2021 

adalah 94,239.6 m3 

Tabel 5. Hasil Volume 13 Februari 2021 

 

6. Hasil Volume 28 Februari 2021 

Dari data pengukuran survei batimetri 

yang dilakukan pada tanggal 28 Februari 2021 

terlihat pada spot 0 – 800 dan 2000 - 2300 

tidak terjadi sedimentasi yang mengendap di 

area tersebut, sedangkan pada spot 1200 – 

1450 dan 1550-1800 merupakan area yang 

paling banyak endapan sedimen pada tanggal 

28 Februari 2021. Total volume endapan 

sedimentasi pada tanggal 28 Februari 2021 

adalah 108,432.8 m3 

Tabel 6. Hasil Volume 28 Februari 2021 

 

Dari hasil perhitungan volume pada 

pengukuran batimetri pada Alur Pelayaran 

Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu maka dapat 

dikatakan bahwa pada Alur pelayaran 

Pelabuhan Pulau Baai tingkat laju 

sedimentasinya variatif pada setiap periode 

pengukuran batimetri dari bulan Desember 

2020, Januari 2021, sampai Februari 2021. 

Pada peirode pengukuran 7-27 Desember 2020 

laju kecepatan sedimentasinya tertinggi yaitu 

mencapai 1868,76 m
3
 perharinya, sedangkan 

terkecil untuk laju sedimentasinya terdapat 

pada periode pengukuran 14-28 Januari 2021 

dengan laju kecepatan sedimentasinya perhari 

sekitar 800,71 m
3 
. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan 

volume perhari dari setiap pengukuran maka 

diperoleh hasil perhitungan rata-rata volume 

laju pengendapan yang terjadi pada satu hari 

yaitu sebesar 1.323,78 m
3
/hari 

Tabel 7. Analisis Laju Kecepatan Sedimentasi 

 

Area dengan tingkat sedimentasi 

tertinggi atau critical area terdapat pada spot 

1150 – 1800 karena area tersebut berada di 

luar pintu alur pelayaran yang merupakan area 

dengan arus dan gelombang yang besar. 

 

Gambar 4. Grafik Sedimentasi 

Hasil Penggambaran Peta Batimetri  

Pembuatan peta batimetri ini dilakukan untuk 

mengetahui gambaran kedalaman pada dasar 

dasar perairan. 



 

Gambar 5. Peta Batimetri 7 Desember 2020 

 

Gambar 6. Peta Batimetri 27 Desember 2020 

 

Gambar 7. Peta Batimetri 14 Januari 2021 

 

Gambar 8. Peta Batimetri 28 Januari 2021 

 

Gambar 9. Peta Batimetri 13 Februari 2021 

 

Gambar 10. Peta Batimetri 28 Februari 2021 



Dari hasil peta batimetri pada tiap masing-

masing pengukuran terlihat bahwa terjadi 

perubahan kedalaman yaitu terjadinya 

pendangkalan pada setiap hasil pengukuran 

survei batimetri. Area yang paling banyak 

terjadi perubahan kedalaman adalah pada area 

spot 1150 – 1800 karena area tersebut 

merupakan critical area terjadinya 

sedimentasi, sedangkan perubahan kedalaman 

paling signifikan yaitu dari pengukuran 

tanggal 7 Desember 2020 sampai 27 

Desember 2020, terlihat bahwa pada area spot 

1080 – 1180, spot 1200 – 1450 dan spot 1600 

- 1820 sisi timur terjadi pendangkalan yang 

awalnya kedalaman lebih dari -10 menjadi 

rata-rata kedalaman -9.1 di area spot tersebut. 

Hasil Penggambaran Cross Section 

Penggambaran profil cross section ini 

adalah untuk memberikan gambaran bentuk 

profil dasar laut dan area yang mengalami 

pengendapan sedimen pada setiap station di 

sepanjang alur pada setiap tahapan survei.  

 

Gambar 11. Cross Section Desember 2020 

 

Gambar 12. Cross Section Januari 2021 

 

Gambar 13. Cross Section Februari 2021 

Analisis Metode dan Jenis Kapal Keruk 

Penentuan metode dan jenis kapal 

keruk kapan untuk kegiatan pengerukan untuk 

pemeliharaan alur dilakukan dengan 

berdasarkan data laju kecepatan sedimentasi 

dan critical area perubahan kedalaman. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan 

volume perhari dari setiap pengukuran, maka 

diperoleh hasil perhitungan rata-rata volume 

laju pengendapan yang terjadi pada satu hari 

yaitu sebesar 1.323,78 m
3
/hari. Pada akhir 

bulan November tahun 2020 sudah dilakukan 

kegiatan pengerukan untuk pemeliharaan 

kedalaman. Dari kegiatan maintenance 

dredging itu diperoleh hasil volume terkeruk 

sebesar 328.689,65 m3. Jika volume hasil 

pengerukan dibagi oleh hasil analisis 

perhitungan laju pengendapan, maka diperoleh 

waktu selama 248 hari atau jika dibagi dalam 

bulan menjadi 8 bulan. 

Jenis kapal keruk yang cocok 

digunakan dalam pekerjaan pengerukan ini 

adalah kapal keruk jenis TSHD (Trailing 

Suction Hopper Dredger) karena berdasarkan 

perhitungan volume sedimentasi dan 

penggambaran peta batimetri hasil dari survei 

pengukuran batimetri terlihat bahwa pada area 

spot 1150 sampai spot 1800 merupakan area 

yang cukup tinggi laju pengendapannya atau 

dapat dikatakan area yang terjadi 

pendangkalan yaitu relatif memanjang 

sehingga kapal TSHD cocok untuk melakukan 

pekerjaan pengerukan dengan kondisi tersebut 

karena kapal TSHD merupakan kapal keruk 

yang non-stationery. 

 

Gambar 14. Kapal Keruk Jenis TSHD 

KESIMPULAN 

Pada penelitian ini analisis laju kecepatan 

sedimentasi menggunakan data pengukuran 

batimetri untuk perencanaan pengerukan 



pemeliharaan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau 

Baai Bengkulu yang sudah dilaksanakan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Laju kecepatan sedimentasi pada Alur 

Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai 

Bengkulu berdasarkan perhitungan 

volume hasil pengukuran batimetri 

berkala dari Desember 2020 -  

Februari 2021 adalah termasuk 

kategori sangat cepat terjadinya 

endapan sedimentasi. 

2. Berdasarkan hasil penggambaran peta 

batimetri diketahui bahwa semakin 

lama dasar perairan pada area Alur 

Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai 

Bengkulu mengalami pendangkalan. 

Pada hasil penggambaran peta 

batimetri diketahui bahwa perubahan 

kedalaman paling banyak yaitu pada 

area spot 1150 – 1800 yang 

merupakan area dengan volume 

pengendapan yang paling besar.  

3.  Berdasarkan hasil analisis laju 

kecepatan sedimentasi dan perubahan 

kedalaman pada Alur Pelayaran 

Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu maka 

metode dan jenis kapal keruk yang 

cocok digunakan dengan kondisi 

tersebut adalah dengan melakukan 

pengerukan pemeliharaan kedalaman 

alur setiap 8 bulan sekali atau dua kali 

dalam satu tahun dan jenis kapal keruk 

yang digunakan adalah kapal keruk 

TSHD (Trailing Suction Hopper 

Dredger). 

 

SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian serta 

analisis pengolahan data dalam penelitian ini, 

maka beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Lebih mendalami lagi pemahaman 

mengenai standar ketentuan kegiatan 

survei hidrografi yang tepat. Mulai 

dari standar yang ditetapkan oleh IHO, 

SNI, maupun pusat Hidrografi TNI 

Angkatan Laut. Dengan demikian, 

data yang diperoleh dari kegiatan 

survei hidrografi dapat diakui karena 

baik dalam teori dan pelaksanaannya 

sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Pada perhitungan volume yang 

dilakukan dengan menggunakan 

metode Average End Area pada 

perangkat lunak AutoCAD Civil 3D 

sebaiknya dilakukan dengan cara 

menggunakan interval antar station 

yang lebih dekat. Semakin dekat jarak 

antar station maka hasil perhitungan 

yang diperoleh akan semakin teliti. 

3. Data hasil kegiatan penelitian 

disimpan dengan aman. Karena 

kegiatan pemeliharaan kedalaman 

adalah kegiatan yang terus 

berkelanjutan, maka setiap data yang 

berhubungan dengan kegiatan ini akan 

terus digunakan lagi sebagai bahan 

refensi untuk kegiatan pemeliharaan 

kedalaman selanjutnya 
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