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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Laut lepas diasumsikan sebagai bidang ℝ2 dan terdapat sebuah partikel minyak 

yang mengalami serangkaian lompatan acak. Lompatan acak partikel minyak 

ini dipengaruhi oleh peluang waktu tunggu terjadinya suatu lompatan yang 

dinotasikan 𝜙(𝑡), 𝑡 > 0 dan peluang arah lompatan yang dinotasikan dengan 

𝑇(𝑥; 𝜔). Kemudian diasumsikan bahwa Panjang lompatan suatu partikel adalah 

konstan (∆𝑥), maka diperoleh persamaan peluang bersyarat partikel mencapai x 

pada saat t setelah k langkah yang dinotasikan sebagai 

𝑄𝑘(𝑥, 𝑡) = ∫ ∫ 𝜙(𝑡 − 𝜏)𝑇(𝑥 − 𝜔∆𝑥;𝜔)𝑄𝑘−1(𝑥 − 𝜔∆𝑥, 𝜏)𝑑𝜔𝑑𝜏
𝑆1

𝑡

0

. 

2. Persamaan Dispersi-Adveksi yang diperoleh dari penurunan model 

menggunakan transformasi Laplace dan transformasi Fourier didefinisikan 

sebagai  

𝜕

𝜕𝑡
𝑞(𝑥, 𝑡) = 𝐷(∆𝑞(𝑥, 𝑡) − 𝑣 ∙ ∇𝑞(𝑥, 𝑡)). 

Persamaan Dispersi-Adveksi tersebut dapat digunakan untuk memodelkan 

konsentrasi tumpahan minyak 𝑞(𝑥, 𝑡) di laut lepas di posisi 𝑥 ∈ ℝ2 dan pada 

saat t dengan pengaruh pergerakan angin dengan kecepatan konstan 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2) 

dengan laut lepas dianggap sebagai bidang ℝ2. 

3. Dari persamaan Dispersi-Adveksi, diperoleh model konsentrasi tumpahan 

minyak di laut lepas yang dinotasikan sebagai 

𝑞(𝑥, 𝑡) =
𝑐0

2√𝜋𝐷𝑡
𝑒−

|𝑥−𝐷𝑣𝑡|2

4𝐷𝑡 . 

4. Berdasarkan analisis model tumpahan minyak di laut lepas, dapat disimpulkan 

bahwa nilai q terbesar yaitu ketika titik suatu partikel berada di lingkaran yang 
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berjari-jari 𝑟 = 1  yang memiliki arah 𝜃 =
𝜋

4
 atau arah kecepatan angin 𝑣 =

(1,1) dan pada waktu 0 < 𝑡 ≤ 10. 

 

5.2 Saran  

Pada penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk mengkaji model 

matematika dari penyebaran minyak tumpah di laut lepas dengan adanya faktor lain, 

seperti karakteristik perairan (pH, suhu, dan lain-lain), karakteristik kimiawi pada 

minyak, atau yang lainnya. Jika sudah mendapatkan model penyebaran minyak di 

laut lepad, maka selanjutnya disimulasikan dengan grafik dari model tersebut.  


