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INTISARI 

 
 Tsunami merupakan suatu peristiwa bencana alam yang terjadi di daerah pesisir pantai dan 

disebabkan oleh berbagai macam faktor yang menimbulkan dampak kerusakan sangat besar. 
Indonesia merupakan negara yang rawan akan gempa bumi dan tsunami, karena secara geografis 
Indonesia dilalui oleh 3 lempeng tektonik. Jalur pertemuan lempeng-lempeng tersebut berada di laut 
sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal maka akan berpotensi 
menimbulkan tsunami. Pada tahun 2004 tsunami melanda Aceh yang menewaskan korban sekitar 
230.000 jiwa serta kerugian mencapai 41,3 triliun dengan kerugian terbesar diderita pada sektor 
perumahan. Berdasarkan peristiwa tersebut, bangunan merupakan salah satu unsur yang sangat 
rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh beberapa parameter tsunami seperti besarnya 
kedalaman aliran (inundasi) tsunami, gaya tsunami, dan abrasi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu desain bangunan yang dapat meminimalisir parameter-parameter tersebut. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur arah (orientasi) bangunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedalaman aliran dan gaya tsunami pada 
orientasi bangunan, serta dapat merancang sebuah bangunan yang memiliki ketahanan dalam 
menghadapi tsunami. Penelitian dilakukan pada domain numerik berbentuk segiempat dengan 
dimensi panjang 12m, lebar 0.8m, dan tinggi 0.4m menggunakan penerapan model numerik 
CADMAS-SURF/3D. Bangunan dengan panjang 0.2m, lebar 0.4m, dan tinggi 0.25m diposisikan 
ditengah domain dengan menggunakan 3 (tiga) variasi gelombang datang. 

 
Hasil simulasi menunjukkan bahwa, semakin tinggi gelombang datang, maka semakin tinggi 

kedalaman aliran dan gaya tsunami yg terjadi. Orientasi bangunan yang sisi depannya tidak tegak 
lurus dengan arah gelombang datang dapat mengurangi kedalaman aliran pada sisi depan bangunan, 
tetapi kedalaman alirannya meningkat pada sisi kiri bangunan. Sedangkan pada sisi kanan bangunan 
bangunan, orientasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kedalaman aliran. Orientasi juga 
dapat meminimalisir gaya tsunami pada bangunan. Bangunan dengan orientasi 90˚ menunjukkan 
gaya tsunami terendah baik pada saat initial maupun sustain.  
 
Kata kunci : Kedalaman Aliran, Gaya Tsunami, Orientasi Bangunan, Simulasi Numerik, CADMAS-

SURF/3D. 

 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Tsunami merupakan suatu peristiwa 
bencana alam yang terjadi didaerah pesisir 
pantai yang disebabkan oleh berbagai macam 
faktor, yang menimbulkan dampak kerusakan 
sangat besar. Indonesia merupakan negara yang 
rawan akan gempa bumi dan tsunami, karena 
secara geografis Indonesia dilalui oleh 3 lempeng 
tektonik yaitu, Lempeng Indo-Australia, Lempeng 
Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Pergerakan 
antara ketiga lempeng tersebut dapat 
mengakibatkan tabrakan atau pergeseran antara 
lempeng yang dapat menimbulkan gempa bumi. 
Jalur pertemuan lempeng-lempeng tersebut 
berada di laut sehingga apabila terjadi gempa 
bumi besar dengan kedalaman dangkal maka 
akan berpotensi menimbulkan tsunami.  

 

Di Indonesia telah tercatat beberapa 
peristiwa bencana tsunami, diantaranya adalah 
tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 
2010 di daerah Mentawai, Sumatra Barat, 
dengan kematian mencapai 400 jiwa dan ratusan 
warga lainnya menghilang. Kemudian pada tahun 
2004 tsunami melanda Aceh, tsunami tersebut 
merupakan bencana tsunami terbesar selama 15 
tahun terakhir dan memberikan dampak 
kerusakan yang besar pada beberapa negara 
yaitu Indonesia (dari Sumatra sampai kepulauan 
Andaman), Thailand, India Selatan, dan Sri 
Langka. Dari beberapa negara tersebut 
kerusakan terparah terjadi di Sumatra dengan 
korban tewas sekitar 230.000 jiwa, sebagian 
besar bangunan di daerah pesisir pantai hancur. 
Berdasarkan data World Bank, kerusakan yang 
disebabkan oleh tsunami Aceh (2004) mencapai 
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41,3 triliun, dengan kerugian terbesar diderita 
pada sektor perumahan. 

Melihat kasus diatas, bangunan menjadi 
salah satu unsur yang paling rentan terhadap 
kerusakan akibat tsunami. Struktur yang rentan 
terhadap kerusakan disebabkan oleh beberapa 
parameter tsunami seperti besarnya kedalaman 
aliran (inundasi) tsunami, gaya tsunami yang 
bekerja, dan abrasi yang ditimbulkan (Puspito, 
2010). Parameter tersebut dapat diminimalisisr 
dengan beberapa cara, yaitu dengan mengatur 
letak bangunan, posisi arah bangunan dan sisi 
bangunan yang mengarah pada pantai 
(Brahmantyo, 1999). Posisi arah (orientasi) 
bangunan menjadi salah satu aspek yang 
penting untuk meminimalisir gaya dan kedalaman 
aliran tsunami. Oleh karena itu penulis ingin 
melakukan penelitian dengan judul “Studi 
Numerik Kedalaman Aliran Dan Gaya 
Tsunami Akibat Variasi Orientasi Bangunan” 
menggunakan pemodelan numerik pada aplikasi 
CADMAS SURF 3D. 

1.2 Rumusan Masalah  
Rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh orientasi bangunan terhadap 
kedalaman aliran dan gaya tsunami? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada latar belakang, maka 

penelitian ini bertujuan untuk dapat 
merancang sebuah bangunan yang memiliki 
ketahanan dalam menghadapi bencana 
tsunami.  

 
1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian berjalan dengan 
sistematis dan tidak menyimpang dari 
rumusan masalah maka diperlukan batasan 
masalah. Adapun batasan masalah dalam 
penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Penelitian menggunakan pemodelan 

numerik 3 dimensi menggunakan model 
numerik CADMAS SURF/3D. 

2. Menggunakan tsunami tipe bor (bore type 
tsunami) karena kebanyakan tsunami yang 
sudah mencapai daratan berupa bor, 
sehingga tipe bor sesuai dengan 
kenyataan (D. Palermo,2013) 

3. Menggunakan tsunami tipe bore dengan 
variasi 3 (tiga) gelombang datang tsunami 
berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya (Hartana & 
Murakami, 2015). 

4. Aliran tsunami dikondisikan sebagai aliran 
tanpa debris (clear water flow). 

5. Peneliti mengalisis gaya searah aliran 
tsunami yang terkena langsung dengan 
bangunan.  

6. Sisi paling depan bangunan yang 
berinteraksi langsung dengan bangunan 
berada pada satu garis. 

II.LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Studi pendahuluan terhadap interaksi antara 
gelombang tsunami dan struktur telah dilakukan 
dalam penelitian-penelitian sebelumnya. 
Nurhasanah (2010), melakukan penelitian 
simulasi model fisik yang bertujuan untuk 
menghitung besarnya gaya gelombang tsunami 
pada bangunan dibelakang penghalang dengan 
berbagai bentuk penghalang. Model bangunan 
berbentuk kotak tanpa lubang, sedangkan bentuk 
penghalang yang digunakan berbentuk persegi 
(sudut 0° dan 45°), lingkaran, elips, dan setengah 
elips. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
pengaruh bentuk bangunan penghalang terhadap 
gaya gelombang tsunami yang mengenai 
bangunan dibelakangnya, hal ini dipengaruhi 
oleh koefisien gaya gelombang tsunami (Cf) dan 
kecepatan aliran yang mengenai bangunan 
dibelakang pelindung tersebut.  

 Hartana dan Murakami (2015), melakukan 
penelitian karakteristik pembebanan tsunami 
pada struktur bangunan tiga lantai yang diteliti 
menggunakan model aliran tsunami tipe bore 
dengan dua jenis model bangunan, bangunan 
tanpa bukaan dan dengan bukaan untuk 
memeriksa pengaruh bukaan terhadap kekuatan 
tsunami yang bekerja pada bangunan. Tujuan 
utama dari penelitian ini adalah untuk 
menginvestigasi karakteristik gaya tsunami pada 
struktur bangunan melalui simulasi numerik 
dengan menggunakan model aliran dua fase dan 
serangkaian percobaan fisik. Hasil yang 
diperoleh dari simulasi aliran dua fase 
menunjukkan kecocokan yang cukup baik 
dengan hasil eksperimen untuk parameter 
penting tsunami, seperti ketinggian permukaan 
air, kecepatan dan tekanan yang bekerja pada 
struktur.  

2.2 Landasan Teori  
2.2.1 Definisi Tsunami 

Kata “tsunami” berasal dari bahasa Jepang 
yang ditulis dalam dua karakter, tsu yang artinya 
pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. 
Keduanya berarti “gelombang besar di 
pelabuhan”. Secara ilmiah tsunami dapat 
diartikan sebagai perpindahan badan air yang 
disebakan oleh perubahan permukaan laut 
secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan 
permukaan laut tersebut bisa disebabkan 
oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi
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letusan gunung berapi bawah laut, longsor 
bawah laut, atau hantaman meteor di laut.  

 
2.2.2 Penyebab Terjadinya Tsunami  

Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai 
macam gangguan (disturbance) berskala besar 
terhadap air laut diantaranya adalah gempa 
bawah laut, letusan gunung merapi, longsor 
bawah laut, dan hantaman meteor 

.  
2.2.3 Orientasi Bangunan 

Secara umum orientasi bangunan dapat 
dikatakan sebagai arah dalam membangun suatu 
bangunan. Bangunan yang memiliki arah tegak 
lurus dengan datangnya tsunami atau tegak lurus 
dengan garis pantai memiliki potensi lebih besar 
terkena dampak gelombang tsunami. Dalam 
bencana tsunami sebagian besar korban yang 
terluka atau tewas pada bencana tersebut 
dikarenakan oleh puing-puing bangunan yang 
didorong oleh gelombang tsunami (Anonim, 
2005) 

 
2.2.4 Kedalaman Aliran Tsunami  

Kedalaman aliran (inundasi) merupakan 
serapan dari kata inundation. Secara teori 
memiliki makna banjir di wilayah pesisir akibat air 
laut. Suryanti dan Marfai (2008) mendefinisikan 
inundasi sebagai fenomena banjir akibat dari 
proses pasang surut air laut yang menggenangi 
lahan/ kawasan pesisir. Inundasi atau landaan 
merupakan jangkauan maksimum tsunami ke 
arah darat yang diukur dari garis pantai 
(Puspito,2010). 

 
2.2.5 Hidrodinamika dalam Pembangkitan 

Model Tsunami 
Hidrodinamika merupakan ilmu yang 

mempelajari gerak fluida, khususnya zat cair 
yang tidak dapat dimampatkan (incompressible 
liquid) yang didasarkan pada persamaan Navier-
Stokes. Persamaan Navier-Stokes adalah 
serangkaian persamaan yang menjelaskan 
pergerakan dari suatu fluida seperti cairan dan 
gas. Gerakan umum dari sebuah fluida yang 
incompressible diatur oleh persamaan kontinuitas 
dan persamaan momentum (Zhang dkk, 2006). 

Simulasi pembangkitan tsunami dapat 
dilakukan dengan model Dam break 
(Nurhasanah, 2015). Dam break merupakan 
fenomena dimana suatu fluida yang menempati 
bejana kemudian dibebaskan secara tiba-tiba 
pada salah satu sisi bejana sehingga air mengalir 
dengan kecepatan tinggi. Fenomena ini seperti 
bendungan runtuh, kemudian limpasan airnya 
seperti banjir bandang yang menyebar ke segala 
arah 

. 
 
 

2.2.6 Model Numerik CADMAS-SURF 3D 
Dalam penelitian ini aplikasi yang 

digunakan sebagai pemodelan dalam simulasi 
numerik adalah aplikasi CADMAS-SURF (Super 
Roller Flume for Computer Aided Design of 
Maritime Structure). CADMAS-SURF merupakan 
aplikasi yang termasuk sebagai aplikasi berbasis 
CFD (Computational Fluid Dynamics). CFD 
merupakan sebuah kumpulan metedologi yang 
mengguanakan komputer untuk melakukan 
simulasi. CADMAS-SURF digunakan untuk 
menyelesaikan suatu persamaan, yaitu 
persamaan Navier-Stokes dan kontinuitas 
(Coastal Development Institute of Technology, 
2010). CADMAS-SURF dapat menyelesaikan 
pengaliran fluida di sekitar struktur dengan 
bentuk sembarang. Digunakan metode VOF 
(Volume of Fluid) fraksional untuk menghitung 
fluktuasi elevasi muka air. Dalam domain 
komputasi bentuk elemen grid tersusun secara 
terstruktur berbentuk segiempat.   
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dengan : 

   = waktu (dt) 
          = koordinat arah sumbu x, y dan z 

          = komponen kecepatan arah x, y,z 

  = rapat massa (kg/m³) 

   = rapat massa relatif  
  = tekanan (Pa atau kg/m.dt²) 

   = viskositas kinematik (m²/dt) 

   = percepatan gravitasi (m/dt²) 
   = porositas  

           = porositas daerah pada sumbu x, 

                       y dan z 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
https://id.wikipedia.org/wiki/Longsor
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   = sumber dari massa 
                              pembangkitan gelombang (Kg) 

  ,         = sumber momentum arah sumbu   
                        x, y dan z (kg.m/dt) 
           = damping (redam) energi pada  

                        arah sumbu x, y dan z 
 

2.2.7 Stabilitas Numerik  
  Dalam matematika, kondisi Courant-
Friedrichs-Lewy (CFL) adalah kondisi yang 
diperlukan untuk konvergensi hasil hitungan 
dalam penyelesaian persamaan diferensial. 
Stabilitas numerik menggunakan courant number 
(Cr) dengan memenuhi hasil hitungan konvergen 
yaitu, Cr < 1. Berikut ini adalah beberapa rumus 
untuk menghitung nilai courant number, antara 
lain:  
a.  Untuk kasus satu dimensi 

   
    

  
≤ Crmax.……………………..…… (2.6) 

 

b. Untuk kasus dua dimensi 

   
     

  
+ 

     

  
 ≤ Crmax…………….….… (2.7) 

c. Untuk kasus dua dimensi 

   
     

  
+ 

     

  
 +

     

  
≤ Crmax………….… (2.8) 

dengan : 

Cr = nilai courant number  
uz = besarnya kecepatan pada arah z (m/dt) 
uy = besarnya kecepatan pada arah y (m/dt) 
uz = besarnya kecepatan pada arah z (m/dt) 
∆t = interval waktu yang telah ditentukan (dt) 
∆x = interval panjang (panjang dimensi) (m) 
∆y = interval lebar (lebar dimensi) (m) 
∆z = interval tinggi (tinggi dimensi) (m) 
Crmax  = digunakan untuk menentukan kestabilan    
numerik, nilai Crmax = 1 

III. Metodologi Penelitian 
3.1 Pengaturan Konfigurasi Numerik 

 Ada beberapa data yang digunakan dalam 
penerapan model numerik CADMAS-SURF 3D, 
sebagai berikut : 

3.3.1 Domain Numerik  

a. Pengujian interaksi antara gelombang 
tsunami dan bangunan dilakukan pada 
domain numerik (numerical wave tank) 
berbentuk segi empat dengan dimensi 
panjang 12 m, lebar 0.8 m, dan tinggi 0.4 m. 
Kemudian model bangunan direncanakan 
berbentuk balok dengan dimensi panjang 0.2 
m, lebar 0.4 m, dan tinggi 0.25 m. Model 
bangunan diposisikan ditengah saluran dan 
dikonstruksikan sebagai “obstacle building” 
dalam simulasi numerik.  

b. Penelitian ini menerapkan dua model domain 
numerik yaitu setengah domain numerik dari 
lebar numerical wave tank dalam simulasi 
berdasarkan prinsip sumbu simetri (mirror 
image) dari model bangunan danfull domain 
numerik yang digunakan dalam pemodelan 
bangunan yang tidak bisa diterapkan 
menggunakan prinsip sumbu simetri.  

c. Menggunakan ukuran grid yang tidak 
seragam (uniform grid). Ukuran grid dibuat 
lebih rapat pada sekitar bangunan dengan 
tujuan mendapatkan hasil hitungan yang lebih 
teliti dan lebih renggang pada bagian 
belakang bangunan. Hal ini dilakukan untuk 
mempercepat waktu running tanpa 
mengurangi tingkat akurasi hasil hitungan.  
 

 
Gambar 1 Tampak samping bangunan dengan 

ukuran grid yang berbeda  
 
d. Stabilitas numerik menggunakan courant 

number (Cr) dengan memenuhi hasil hitungan 
konvergen yaitu, Cr <1.  
 

3.3.1 Konfigurasi Model Bangunan 
  Penelitian ini mensimulasikan sebuah 
bangunan dengan dimensi panjang 40 cm, lebar 
20 cm, dan tinggi 25 cm yang terletak di daerah 
pesisir pantai, dengan jarak dari tepi pantai 70 
cm. Elevasi muka air awal diatur setinggi 5 cm. 
Kemiringan tepi pantai yang disimulasikan yaitu 
1:40. Untuk lebih jelasnya diilustrasikan pada 
gambar 1.  

 
Gambar 2 Tampak samping dari pengaturan   

konfigurasi domain numerik 

Untuk mengetahui karakteristik 
kedalaman aliran tsunami disekitar bangunan, 
maka diperlukan pemasangan pengukur 
kedalaman aliran yaitu wave probe point (W). 
Pengukur kedalaman aliran (W) ditempatkan 
pada beberapa titik didepan dan samping model 
bangunan. Selain itu, pengukur tekanan (P) juga 
dipasang di seluruh permukaan sisi bangunan 
yang berinteraksi langsung dengan gelombang 
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tsunami untuk mendapatkan besarnya tekanan 
yang diterima oleh bangunan. Nilai tekanan 
tersebut digunakan untuk mendapatkan 
besarnya gaya tsunami yang diterima oleh 
bangunan.  

 Pada penelitian ini terdapat 5 variasi sudut 
yang disimulasikan menggunakan aplikasi 
CADMAS-SURF 3D dengan dua model domain 
numerik, yaitu setengah domain numerik dan full 
domain numerik sebagai berikut:  

 
 
Gambar 3 Titik Putar Bangunan (tampak atas 

bangunan ) 
 
1. Bangunan Dengan Orientasi 0° 

 
Gambar 4 Tampak atas pengaturan konfigurasi 

numerik pada bangunan dengan 
orientasi bangunan 0° 

 
2. Bangunan Dengan Orientasi 22,5° 

 
Gambar 5 Tampak atas pengaturan konfigurasi 

numerik pada bangunan dengan 
orientasi bangunan 22,5° 

 
3. Bangunan Dengan Orientasi 45° 

 
Gambar 6 Tampak atas pengaturan konfigurasi 

numerik pada bangunan dengan 
orientasi bangunan 45° 

4. Bangunan Dengan Orientasi 67,5° 

 
Gambar 7 Tampak atas pengaturan konfigurasi 

numerik pada bangunan dengan 
orientasi bangunan 67,5° 

 
5. Bangunan Dengan Orientasi 90° 

 
Gambar 8 Tampak atas pengaturan konfigurasi 

numerik pada bangunan dengan 
orientasi bangunan 90° 

 
 Pada setengah domain numerik alat 
pengukuran yang digunakan berjumlah 4 titik 
dengan berdasar pada prinsip sumbu simetri dari 
model bangunan, sedangkan pada full domain 
numerik digunakan 6 titik pengukuran, karena 
pada domain ini tidak dapat diterapkan prinsip 
sumbu simetri. 
 
3.3.2 Variasi Tinggi Gelombang Datang 

Tsunami  
  Penelitian ini menggunakan gelombang 
datang tsunami berdasarkan penelitian 
sebelumnya. yang telah dilakukan oleh Hartana 
dan Murakami (2015), diilustrasikan sebagai 
berikut. Penelitian tersebut adalah peneltian 
model fisik dengan saluran terbuka (flume) 
berdimensi 12m x 0,4m x 0,4m. Pada hulu flume 
dilengkapi dengan pintu air yang membatasi air 
dari hulu ke hilir. Air ditampung pada hulu flume 
dengan ketinggian yang berbeda antara lain 
15cm, 20cm dan 25cm untuk menghasilkan 
ketinggian gelombang yang beragam. Untuk 
lebih memahami uraian di atas, lihat Gambar 9. 
 

 

 
Gambar 9 Penyetelan uji model hidraulik dari 

penelitian sebelumnya, kedalaman 
muka air di hulu divariasikan setinggi 
15 cm, 20cm, dan 25cm. 
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 Sebuah Wave probe point (WG1) dipasang 
pada hulu saluran untuk mengetahui tinggi 
gelombang datang tsunami setelah pintu dibuka. 
Data dari hasil pengukuran pada WG1 dijadikan 
data input tinggi gelombang tsunami dalam 
simulasi numerik. Digunakan 3 variasi tinggi 
gelombang datang, yaitu jika :                                                                                                                                                 

 Tinggi gelombang datang tsunami 4.71 cm 

 Tinggi gelombang datang tsunami 6.64 cm 

 Tinggi gelombang datang tsunami 9.21 cm 
 

Dalam simulasi numerik, pembangkitan 
gelombang tsunami membutuhkan data elevasi 
muka air dan kecepatan aliran. Kedua jenis data 
tersebut diplot sebagai pembangkit gelombang 
tsunami pada input domain. Nilai kecepatan 
aliran ditentukan berdasarkan nilai elevasi muka 
air dengan menggunakan formula analitik dalam 
persamaan (3.1), yang diusulkan oleh Fukui. 
(Fukuiet al., 1962). 

)(2

)(











HH

hHgH

H

C
U ...................(3.1) 

dengan : 

U =  kecepatan pada rerata kedalaman (m/dt) 
C  =  cepat rambat gelombang (m/dt)      
H  =  kedalaman gelombang total dari datum (m) 
h   =  kedalman gelombang dari datum (m) 
ζ   =  elevasi permukaan gelombang tsunami    `
     temporal (m) 
η =  koefisien kecepatan  
g =  gravitasi (m/dt²)  

3.3.3 Data Input Numerik  
 Dalam penelitian ini ada beberapa data 

yang akan digunakan sebagai data input numerik 
dalam simulasi pemodelan numerik, antara lain: 

1. Waktu running  
2. Percepatan gravitasi 
3. Koordinat sumbu x,y, dan z   
4. Elevasi muka air awal 
5. Konfigurasi orientasi bangunan yang ditinjau  
6. Konfigurasi tepi pantai 
7. Penentuan titik-titik pengukuran  
8. Kedalaman gelombang 
9. Data rangkaian waktu (time series) elevasi 

muka air dan kecepatan gelombang di hulu 
domain (data mtb) 

 
3.4 Analisis Data 

Ada beberapa analisis data yang akan 
dilakukan, antara lain:  
1. Analisis kedalaman aliran gelombang tsunami 

disekitar bangunan yang ditinjau dari titik 
pengukuran kedalaman aliran yang terletak di 
depan struktur dan di samping struktur. 
Kedalaman aliran gelombang tsunami ditinjau 

dari tiga variasi tinggi gelombang datang 
tsunami, yaitu 9,21cm; 6,64cm; dan 4,71cm. 

2. Analisis pengaruh variasi orientasi bangunan 
terhadap kedalaman aliran dan gaya tsunami 
yang bekerja. Terdapat lima model konfigurasi 
orientasi bangunan yang akan ditinjau, yaitu : 

 Bangunan dengan orientasi 0º 

 Bangunan dengan orientasi 22.5 º 

 Bangunan dengan orientasi 45º 

 Bangunan dengan orientasi 67.5º 

 Bangunan dengan orientasi 90º 
 

3.5 Bagan Alir Penelitian 
 Berikut bagan alir penelitian karakteristik 

kedalaman aliran dan gaya gelombang tsunami 
di sekitar bangunan: 

 
Gambar 10 Bagan alir penelitian 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Verifikasi Hasil Simulasi Numerik 
a. Kedalaman Aliran 

Dalam proses verifikasi, konfigurasi numerik 
yang digunakan dibuat sama dengan eksperimen 
yang telah dilakukan oleh Hartana dan Murakami 
(2014) yang telah dibahas dan dijelaskan 
sebelumnya pada Gambar 9. Kemudian 
dilakukan perbandingan hasil simulasi numerik 
berupa profil muka air pada beberapa tinggi 
gelombang datang dengan hasil eksperimen, 
yang dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 11 Profil muka air pada titik pengukuran 

W2, 20 cm di depan struktur dengan 
beberapa tinggi gelombang datang 
(Hartana dan Murakami, 2014). 

 

 Gambar di atas menunjukkan kedalaman 
aliran tsunami pada titik W2 (20 cm di depan 
bangunan) yang ditinjau dari hasil eksperimen 
dan numerik 3D. Dari grafik menunjukkan 
kedalaman aliran hasil eksperimen dan numerik 
memiliki tren yang mirip pada saat initial 
(kedalaman aliran awal), profil muka air naik 
secara perlahan meskipun hasil numerik lebih 
tinggi dari hasil eksperimen. Kemudian pada saat 
sustain (gelombang lanjutan) hasil simulasi 
numerik dan eksperimen juga menunjukkan tren 
mirip. Hasil numerik lebih besar dari hasil 
eksperimen namun tidak jauh berbeda dan kedua 
trennya trennya mirip. Hal ini menunjukkan 
bahwa hasil numerik mendekati hasil eksperimen 
sehingga simulasi numerik menggunakan 
CADMAS SURF/3D dapat digunakan untuk 
penelitian pada kasus-kasus selanjutnya.  

b. Tekanan 
Dalam verifikasi, dilakukan juga 

perbandingan hasil simulasi numerik dan 
eksperimen terhadap tekanan tsunami pada 
bangunan. Titik P1, P2 dan P3 merupakan titik 
pengukuran tekanan tsunami pada sisi depan 
bangunan. P1 berjarak 1.1 cm dari dasar 
bangunan, P2 berjarak 7.7 cm dari dasar dan P3 
berjarak 16.5 cm dari dasar. Hasil simulasi 
numerik 3D dan eksperimen dapat dilihat pada 
grafik berikut: 

 
Gambar 12 Tekanan tsunami pada bangunan di 

titik P1, P2 dan P3 dengan ttinggi 
gelombang datang 9,21 cm (Hartana 
dan Murakami, 2014) 

 
Gambar di atas menunjukkan tekanan 

tsunami dari hasil eksperimen dan hasil numerik 
pada titik P1, P2 dan P3 di sisi depan bangunan. 
Hasil parameter tekanan pada simulasi 
dinormalisasi dengan cara membagi nilai tekanan 
dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman 
gelombang datang tsunami (ρgh, dimana h 
adalah tinggi gelombang datang tsunami) agar 
diperoleh hasil yang nilainya berlaku secara 
general. Dari grafik dapat dilihat bahwa hasil 
numeric 3D tidak jauh berbeda dari eksperimen. 
Hal ini menunjukkan bahwa hasil numerik 
dengan menggunakan CADMAS-SURF/3D dapat 
digunakan untuk kasus-kasus lainnya. 
 
4.2 Karakteristik Kedalaman Aliran Tsunami. 

Hasil pengamatan dari masing-masing 
model (bangunan dengan beberapa variasi 
orientasi) dianalisis dan dibandingkan satu sama 
lainnya untuk mengetahui karakteristik 
kedalaman aliran disekitar bangunan. Berikut ini  
adalah contoh grafik kedalaman aliran tsunami : 

 
Gambar 13 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang yang berbeda 
pada W1 (tepat di depan struktur 
dengan orientasi 0º) 
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Gambar 14 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang yang berbeda 
pada W2 (5cm di depan struktur 
dengan orientasi 0º) 

 
Gambar 13 dan Gambar 14 menunjukkan 

kedalaman aliran tsunami pada sisi depan 
bangunan yang memiliki orientasi bangunan 
sebesar 0º, dengan tinggi gelombang datang 
yang berbeda. Berdasarkan grafik di atas, pada 
saat tinggi gelombang datang 0.092 m 
menghasilkan muka air paling tinggi dan waktu 
gelombang datang paling cepat. Sedangkan saat 
tinggi gelombang datang  0.0471 m menunjukkan 
tinggi muka air maksimum paling rendah dan 
waktu gelombang datang paling lama. Kedua 
grafik menunjukkan tren yang mirip, baik pada 
saat initial  maupun saat sustain. Pada saat initial 
kedalaman alirannya naik secara drastis. 
Kemudian pada saat sustain grafik menunjukkan 
tren yang fluktuatif pada nilai tertentu. 
Kedalaman aliran pada titik pengukuran W1 
(Gambar 14) lebih tinggi dibandingkan dengan 
titik pengukuran W2 (Gambar 15) pada saat 
initial. 

Gambar 15 Kedalaman aliran dengan tinggi 
gelombang datang yang berbeda 
pada W3 (tepat di samping struktur 
dengan orientasi 0º) 

 
 

 
Gambar 16 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang yang berbeda 
pada W4 (5cm di samping struktur 
dengan orientasi 0º) 

 
Gambar 15 dan Gambar 16 menunjukkan 

kedalaman aliran  tsunami di samping bangunan 
yang memiliki orientasi bangunan sebesar 0º 
dengan tinggi gelombang datang yang berbeda. 
Sama dengan titik pengukuran di depan 
bangunan, saat tinggi gelombang datang 0.092 
m menghasilkan muka air paling tinggi dan waktu 
gelombang datang paling cepat, sedangkan saat 
tinggi gelombang datang 0.0471 m tinggi muka 
air maksimumnya paling rendah dan waktu 
gelombang datang paling lama. Kedua grafik 
menunjukkan tren yang mirip, baik pada saat 
initial maupun saat sustain. Pada saat initial 
grafik menunjukkan kedalaman airan yang naik 
secara perlahan hingga mencapai puncaknya. 
Kedalaman aliran pada titik pengukuran W3 
(Gambar 15) lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan titik pengukuran W4 (Gambar 16).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
semakin tinggi gelombang datang, maka semakin 
tinggi kedalaman aliran yang terjadi dan waktu 
datangnya gelombang semakin cepat. Jarak 
terhadap bangunan dapat mempengaruhi tinggi 
kedalaman aliran terutama pada saat initial. 
Semakin dekat dengan bangunan, maka 
kedalaman alirannya semakin meningkat. 
Sedangkan pada sisi samping bangunan, jarak 
terhadap bangunan tidak berpengaruh secara 
signifikan  

4.3 Pengaruh Variasi Orientasi Bangunan 
terhadap Kedalaman Aliran  
Hasil simulasi dari masing-masing model 

(bangunan dengan beberapa variasi orientasi) 
dianalisis dan dibandingkan satu sama lainnya 
untuk mengetahui tingkat efektifitas variasi 
orientasi bangunan dalam mereduksi gelombang 
tsunami, yang disajikan dalam grafik sebagai 
berikut : 

 



 
 

9 
 

 
Gambar 17 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang h 9,21 cm pada 
W1 (tepat di depan struktur). 

 

 

Gambar 18 Kedalaman aliran dengan tinggi 
gelombang datang 9,21 cm pada 
W2 (5 cm di depan struktur). 

 
 Gambar 17 dan Gambar 18 menunjukkan 

kedalaman aliran tsunami di depan bangunan 
yang ditinjau dengan tinggi gelombang datang  
9,21 cm pada beberapa variasi orientasi 
bangunan. Gambar di atas menunjukkan bahwa 
variasi orientasi bangunan dapat mengurangi 
kedalaman aliran tsunami di depan bangunan 
pada saat initial. Pada saat sustain seluruh 
orientasi menunjukkan kedalaman aliran yang 
tidak jauh berbeda. Pada saat initial, bangunan 
dengan orientasi 0° memliki nilai kedalaman 
aliran paling tinggi, sedangkan bangunan dengan 
orientasi 45° memiliki nilai kedalaman aliran 
paling rendah.  

 
Gambar 19 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang 9,21 cm pada 
W3 (tepat di samping kanan 
struktur). 

 

 
Gambar 20 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang 9,21 cm pada 
W4 (5cm di samping kanan 
struktur) 

 
 Gambar 19 dan Gambar 20 menunjukkan 
kedalaman aliran tsunami di samping kanan 
bangunan (arah kanan adalah arah yang dilihat 
dari arah gelombang datang) yang ditinjau 
dengan tinggi gelombang datang 9,21 cm pada 
beberapa variasi orientasi bangunan. Kedua 
grafik menunjukkan bahwa orientasi bangunan 
tidak berpengaruh besar terhadap kedalaman 
aliran. Tetapi pada bangunan dengan orientasi 
22,5º menunjukkan kedalaman aliran yang 
rendah  pada titik pengukuran W3 baik pada saat 
initial maupun sustain. Tetapi pada titik 
pengukuran W4 kedalaman alirannya meningkat. 
Hal ini dipengaruhi oleh jarak titik pengukuran 
W3 yang lebih dekat dengan bangunan, 
sehingga terjadi turbulensi aliran yang tinggi dan 
fenomena aliran yang terjadi sangat kompleks. 
 

 
Gambar 21 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang 9,21 cm pada 
W5 (tepat di samping kiri struktur). 

 

 
Gambar 22 Kedalaman aliran dengan tinggi 

gelombang datang 9,21 cm pada 
W6 (5cm di samping kiri struktur).  
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Gambar 21 dan Gambar 22 menunjukkan 
kedalaman aliran tsunami di samping kiri 
bangunan (arah kiri adalah arah yang dilihat dari 
arah gelombang datang) yang ditinjau dengan 
tinggi gelombang datang 9,21 cm pada beberapa 
variasi orientasi bangunan. Kedua grafik 
menunjukkan bahwa bangunan dengan orientasi 
45° memliki nilai kedalaman aliran paling tinggi 
pada saat initial maupun sustain. Bagunan 
dengan orientasi 22,5º memiliki nilai kedalaman 
aliran terendah pada titik pengukuran W5 
(Gambar 21) baik pada saat initial maupun 
sustain, akan tetapi kedalaman alirannya 
meningkat pada titik pengukuran W6 (Gambar 
22). Hal ini dipengaruhi oleh jarak titik 
pengukuran W5 yang lebih dekat dengan 
bangunan, sehingga terjadi turbulensi aliran yang 
tinggi dan fenomena aliran yang terjadi sangat 
kompleks. Kedalaman aliran pada sisi kanan 
bangunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
sisi kiri bangunan (Gambar 19 dan Gambar 20). 
Hal tersebut dipengaruhi oleh sisi depan 
bangunan. bangunan yang sisi depannya 
membentuk sudut yang tidak tegak lurus dengan 
arah gelombang datang memudahkan aliran 
melewati sisi depan bangunan. Aliran ini 
kemudian bergabung dengan aliran tsunami 
lanjutan dari hulu dan terakumulasi pada titik 
pengukuran yang ditinjau. Peningkatan 
kedalaman aliran juga diperkuat oleh efek 
penghalangan (blocking effect) bangunan. 
 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa orientasi bangunan dapat mereduksi 
kedalaman aliran pada sisi depan bangunan, 
terutama pada saat initial. Orientasi tidak 
berpengaruh besar terhadap kedalaman aliran di 
sisi kanan bangunan. Sedangkan di sisi kiri 
bangunan, kedalaman yang dihasilkan meningkat 
baik pada saat initial maupun sustain. Sisi depan 
bangunan dapat mempengaruhi kedalaman 
aliran yang terjadi disekitar bangunan. 

4.4 Tekanan Tsunami Pada Bangunan 

Titik pegukuran tekanan tsunami diletakkan 
disisi depan bangunan yang ditinjau yang 
berinteraksi langsung dengan gelombang . Nilai 
tekanan yang didapatkan dari hasil simulasi 
numerik merupakan salah satu variabel yang 
digunakan dalam menghitung gaya yang bekerja 
pada bangunan, seperti pada persamaan : 

  
 

 
  

   

 
 

dengan : 

P = tekanan (kg/m.dt
2
) 

F = gaya (kg.m/dt
2
) 

A = luas penampang (m
2
) 

m = massa (kg) 
a = percepatan (m/dt

2
) 

  

 

Gambar 23 Tekanan Tsunami di Titik P1 Pada 
Bangunan Dengan Variasi Orientasi 0°   

 
Gambar di atas merupakan contoh grafik 

tekanan pada titik P1. Gaya tsunami pada 
bangunan didapatakan dengan mengalikan 
tekanan hasil dari simulasi dengan luas yang 
dimiliki pada masing-masing titik ukur. Berikut ini 
adalah rumus yang digunakan untuk menghitung 
gaya tsunami yang bekerja pada bangunan, 
yaitu:  

 
F = ∑ Pi x Ai) ........................................ (4.1) 

 
dengan :  

F   =  Gaya Tsunami (Kg.m/dt²) 
Pi  = Tekanan pada pengukuran ukur ke-i 

(Kg/m.dt²) 
Ai  =  Luas pada titik pengukuran ke-i (m²) 

4.5 Pengaruh Variasi Orientasi Bangunan 
terhadap Gaya Tsunami  

Berikut ini adalah grafik gaya tsunami yang 
bekerja pada sisi depan bangunan yang 
berinteraksi langsung dengan gelombang, antara 
lain :   

 
Gambar 24 Gaya Tsunami pada bangunan 

dengan tinggi gelombang datang 
4,71 cm. 

 



 
 

11 
 

 
Gambar 25 Gaya Tsunami pada bangunan 

dengan tinggi gelombang datang 
6,64 cm. 

 

 
Gambar 26 Gaya Tsunami pada bangunan 

dengan tinggi gelombang datang 
9,21 cm. 

 
Gambar 24 sampai Gambar 26 merupakan 

grafik perbandingan antara waktu dengan gaya 
tsunami pada sisi depan bangunan yang yang 
berinteraksi langsung dengan gelombang. Dapat 
kita lihat bahwa tsunami yang memiliki tinggi 
gelombang datang sebesar 9.21 cm memiliki nilai 
gaya tsunami terbesar dan waktu gelombang 
datang paling cepat, berarti ketinggian suatu 
gelombang dapat mempengaruhi gaya tsunami 
yang diterima oleh bangunan serta waktu datang 
gelombang tsunami. Ketiga grafik di atas 
menunjukkan bahwa variasi orientasi dapat 
mengurangi atau mereduksi gaya tsunami yang 
diterima oleh sebuah bangunan baik pada saat 
initial maupun sustain.  

Pada saat initial, bagunan dengan orientsi 0º 
menghasilkan gaya tsunami tertinggi, sedangkan 
bangunan dengan orientasi 45º dan 90º 
menghasilkan gaya tsunami terendah. Kemudian 
pada saat sustain, bangunan dengan orientasi 
22,5 º menghasilkan gaya tertinggi, sedangkan 
bangunan dengan orientasi 90º menghasilkan 
gaya terendah. Dapat kita lihat bahwa bangunan 
dengan orientasi 90º dapat mereduksi 
kedalaman aliran baik pada saat initial maupun 
sustain. Bangunan dengan orientasi 90 adalah 
orientasi dengan sisi terpendek bangunan tegak 
lurus dengan arah datang tsunami. 

V KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil simulasi model dan 
analisis yang dilakukan, didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut : 

1. Orientasi bangunan mempengaruhi 
kedalaman aliran disekitar bangunan, sebagai 
berikut : 

a. Orientasi bangunan yang sisi depannya 
tidak membentuk sudut tegak lurus 
dengan arah gelombang datang dapat 
mereduksi kedalaman aliran di depan 
bangunan pada saat initial. Pada saat 
initial, bangunan dengan orientasi 0º 
(orientasi dengan sisi terpanjang 
bangunan tegak lurus dengan arah datang 
tsunami) menunjukkan kedalaman aliran 
paling tinggi. Sedangkan bangunan 
dengan orientasi 45º menunjukkan 
kedalaman aliran terendah. Pada saat 
sustain seluruh orientasi menunjukkan 
kedalaman aliran yang mirip.  

b. Orientasi bangunan menunjukkan 
pengaruh yang tidak signifikan pada 
kedalaman aliran di sisi kanan bangunan 
baik pada saat initial maupun sustain.  

c. Orientasi bangunan yang sisi depannya 
tidak membentuk sudut tegak lurus 
dengan arah gelombang datang dapat 
meningkatkan kedalaman aliran pada sisi 
kiri bangunan. Bangunan dengan orientasi 
45º menghasilkan kedalaman aliran paling 
tinggi, baik pada saat initial maupun 
sustain.  

2. Orientasi bangunan dapat mempengaruhi 
gaya tsunami pada bangunan, sebagai 
berikut :  

1. Pada saat initial, bangunan dengan 
orientsi 0º menghasilkan gaya tsunami 
tertinggi, sedangkan bangunan dengan 
orientasi 45º dan 90º menghasilkan gaya 
tsunami terendah. Bangunan dengan 
orientasi 90º adalah orientasi dengan sisi 
terpendek tegak lurus dengan arah 
gelombang datang). 

2. Pada saat sustain, bangunan dengan 
orientasi 22,5º menghasilkan gaya tsunami 
tertinggi, sedangkan bangunan dengan 
orientasi 90º menghasilkan gaya tsunami  
terendah. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
bangunan dengan orientasi 90º dapat 
mereduksi gaya tsunami pada bangunan baik 
pada saat initial maupun sustain.  
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5.2  Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan 
peneliti antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan model numerik 
CADMAS-SURF/3D sehingga perlu 
dilakukan eksperimen hidraulik di 
laboratorium untuk verifikasi hasil numerik 
dan memperkaya hasil kajian yang 
didapatkan.  

2. Perlu adanya investigasi mengenai 
orientasi bangunan yang lebih bervariasi, 
agar diperoleh hasil kajian kedalaman 
aliran dan gaya tsunami yang lebih 
komprehensif. 
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