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ABSTRAK

Penelitian dilakukan dari Desember 2014 sampai Februari 2015, di perairan Pantai
Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan dinamika pasang surut dalam kaitannya dengan perubahan iklim telah
terjadi di perairan Pantai Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat. Penelitian ini
menggunakan metode survei dengan melakukan 4 kali pengamatan secara berkala kemudian
hasilnya dibandingkan dengan data Dishidros TNI AL Dumai.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pasang surut di perairan pesisir Dumai
selama periode 3 bulan tergolong ke dalam tipe pasang surut campuran condong ke harian
ganda yang disebut dengan pasang mixed semi diurnal tide yaitu terjadi 2 kali pasang dan 2
kali surut selama 24 jam. Pengamatan I hingga IV menunjukkan pola pasang surut yang
berbeda karena pola arus permukaan yang berbeda. Pengamatan di perairan pantai Kelurahan
Pangkalan Sesai terdapat data pasang surut jika dibandingkan dengan data yang di dapat dari
TNI AL Kota Dumai selama 3 tahun sebelumnya memperlihatkan adanya perbedaan. Dilihat
dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa telah terjadi kenaikan permukaan
air laut jika dibandingan dengan data yang didapat dari TNI AL 3 dan 1 tahun sebelumnya
yaitu mengalami kenaikan berkisar antara 19,5-22 cm. Sedangkan dengan perbandingan data
2 tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu 45,5 cm. Artinya ketinggian permukaan air
laut di wilayah studi telah mengalami kenaikan pada 3 dan 1 tahun sebelumnya. Diperkirakan
adanya perubahan iklim yang terjadi telah memberikan pengaruh kondisi pasang surut di
perairan tersebut.
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ABSTRACT

The research was conducted from December 2014 to February 2015, in the coastal
waters of Dumai, Riau Province. The research aimed to determine the tidal dynamics in
relation to climate change. The research used survey method by performing 4 times
periodically sampling. The result of measurement was then compared to Hydrooceanographic Service Data.
The results showed that tidal pattern in coastal waters of Dumai during a period of 3
months was classified into Mixed Semi-Diurnal Tides which occured 2 low tides and 2 high
tides for 24 hours. Observations I-IV showed the tidal patterns were different because of
different patterns of surface currents. Data of tidal pattern were compared to data obtained
from Hydro-oceanographic data 3 years earlier showed a difference. Judging from the results
of research that has been made known that there has been a rise in sea level if compared to
data obtained from Hydro-oceanographic data 3 and 1 year before, namely an increase
ranging between 19.5 to 22 cm. While the comparison of the data with the previous 2 years
decreased, with a value of 45.5 cm. This means sea level in the study area has increased for 3
and 1 year. It was predicted that the existence of climate change has the effect of tidal
conditions in these waters.
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Ketinggian permukaan air laut mengalami
kenaikan pada setiap tahunnya, dengan
demikian diperkirakan telah ada pengaruh

merupakan arus menyusur pantai (longsore
current).
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ini
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1991).

Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc yang telah
mendanai kegiatan lapangan. Ucapan yang

Akibatnya material yang terbawa oleh arus

sama ditujukan kepada Kepala TPI Dumai

sebagian

dan rekan-rekan Ario, Anggi dan Deden

besar

tertinggal

di

pantai,

sebagian lagi terbawa kembali seiring

yang telah banyak membantu selama di
lapangan.

dengan aliran balik arus tersebut. Sehingga
ketika material yang tertinggal lebih sedikit
dari pada material yang terangkut, maka
terjadi pengikisan daratan atau abrasi. Hal
ini sesuai dengan pendapat Supangat
(2003), yang menyatakan bahwa abrasi
disebabkan oleh material pantai yang
terkikis terbawa oleh arus dan gelombang
yang kemudian mengendap di daerah yang
lebih tenang.
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