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Intisari 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Wilayahnya berbatasan langsung 
dengan laut. Pekalongan adalah salah satu kota di Indonesia yang wilayahnya berbatasan dengan laut. 
Pengembangan kawasan Pantai Pasir Kencana Pekalongan mengakibatkan perubahan pantai pada 
lingkungan sekitar karena adanya sedimentasi. Untuk itu perlu mempelajari tentang sedimentasi yang 
terjadi dan mencari solusi untuk menanggulangi sedimen tersebut. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah, besar Transportasi Sedimen yang dipengaruhi 
oleh gelombang pantai, dan untuk mengetahui ukuran butir sedimen yang ada di Pantai Pasir 
Kencana Pekalongan. Sedangkan maksud analisis sedimen adalah untuk mencegah pendangkalan 
lebih parah dan mengendalikannya. 

Analisis ini dilakukan dengan meggunkan teori - teori transportasi sedimen yang berkaitan 
dengan arah angin dan gelombang laut. Pantai merupakan daerah yang selalu berubah dan selalu 
menyesuaikan bentuk profilnya. Sedimen adalah partikel yang mengendap pada daerah yang tidak 
ada arusnya. Berasal dari proses pelapukan dan erosi. Pelapukan yang terjadi di pantai adalah 
pelapukan garam, pelapukan kleimik dan pelapukan mekanik. Pelapukan di pantai tersebut 
tergantung batuan, iklim, dan letaknya. Potensi kerusakan pantai antara lain disebabkan oleh erosi, 
abrasi, sedimentasi. Perlindungan pantai dilakukan dengan cara alamiah dan buatan. Perlindungan 
buatan antara lain groin dan breakwater. 

Dari analisis memberikan hasil arah angin dominan di Pantai Pasir Kencana dari arah barat 
laut menuju ketimur dengan kecepatan rata - rata 8,370 m/dt, H = 2,091 m, T = 6,861 dt, Hb = 2,342 
m, Dh = 2,764 m, Cb = 5,207 m/dt, α = 338,7840, transportasi sedimen yang terjadi adalah 
transportasi sedimen sepanjang pantai sebesar 4.789.015,350 m3/th dengan jenis sebaran partikel 
berupa pasir (sand), lumpur (silt), lempung (clay) dengan (d 50 ) rerata = 0,34 mm. Penanggulangan 
sedimentasi untuk kawasan Pantai Pasir Kencana dapat dilakukan dengan cara membangun groin 
atau membangun breakwater. 
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