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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sedimen yang berada di Desa 
Tanjung Momong Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan melihat dari 
jenis fraksi sedimen 10 Oktober 2013 – 20 Januari 2014 dengan pengambilan  sampel 
sedimen permukaan di 3 titik stasiun pengamatan. Metode yang digunakan adalah metode 
purposive sampling. Pengukuran parameter kualitas perairan  secara in situ dan sampel 
sedimen permukaan dianalisis menggunakan metode pengayakan basah di laboratorium. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa perairan Desa Tanjung Momong memiliki 2 tipe 
sedimen yaitu pasir dan pasir berkerikil dengan rata-rata kategori penyusunannya adalah 
pasir berukuran sedang. Gambaran pengaruh kondisi arus dan gelombang cendrung tidak 
stabil, kecepatan arus terhadap ukuran fraksi sedimen  Desa Tanjung momong bergerak 
secara menggelinding atau melompat. 
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to investigate the characteristics of the sediment in the village of 
Tanjung Momong Siantan Anambas Island District of the notice of the type of sediment 
fraction October 10, 2013 - Jan 20, 2014 with surface sediment sampling in 3-point 
observation stations. The method used was purposive sampling method. Measurement of 
water quality parameters in situ and surface sediment samples were analyzed using the wet 
sieving method in the laboratory.  

Based on the analysis, found that the waters of Tanjung Momong have 2 types of 
sediment is sand and gravel sand with average constituent category is a medium-sized sand. 



Picture of the influence of currents and wave conditions tend unstable, the flow velocity of the 
sediment size fractions Tanjung momong moving rolling or jumping. 
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PENDAHULUAN 
 

Perairan pesisir pantai merupakan 
perairan yang mempunyai nilai 
sumberdaya hayati yang tinggi. 
Pertumbuhan penduduk dan kegiatan 
pembangunan akan memberikan pengaruh 
dan dampak pada lingkungan sekitarnya. 
Apabila pembangunan direncanakan 
dengan tidak baik maka akan berakibat 
penurunan kualitas perairan, karena akan 
terjadi salah satunya berupa penumpukan 
zat-zat hara yang dibawa aliran sungai ke 
muara dan kemudian terakumulasi di 
pantai. 

Pesatnya perkembangan wilayah 
pesisir Pulau Siantan dalam hal 
pengembangan kegiatan pemukiman 
penduduk, jalur pelayaran dan 
perhubungan, pelabuhan, pertanian, 
perikanan, serta reklamasi pantai telah 
memberikan dampak terhadap ekosistem 
pesisir, keualitas perairan. Material-
material yang masuk ke dalam perairan 
dibawa sungai menuju laut dan mengendap 
didasar perairan. Material-material 
tersebut berupa organik dan anorganik 
yang disebut sedimen.Nybakken (1992) 
menyatakan bahwa perairan laut banyak 
menerima bahan organik dari daratan. Jika 
hal ini berlangsung secara terus menerus 
maka terjadi pendangkalan akibat proses 
sedimentasi yang berdampak terhadap 
berbagai aspek dalam perairan baik dari 
aspek biologis maupun ekologis. 

Karakteristik sedimentasi terkait 
dengan fisika, kimia sedimen, 
penggolongan dalam parameter sedimen 
dapat menggambarkan kondisi lingkungan 
perairan dari beberapa faktor oseanografi 
yang mempengaruhi oleh proses 
sedimentasi yang ada di sekitarnya. 

Kawasan Desa Tanjung Momong 
merupakan daerah yang padat akan 

aktivitas manusia dengan berbagai macam 
pembangunan yang akan dibangun. 
Kompleksnya aktivitas di pantai tersebut 
sangat berpengaruh terhadap 
keseimbangan ekosistemnya. 

Dari berbagai aktivitas yang terjadi 
di sekitar perairan tersebut dapat 
mengakibatkan pendangkalan perairan. 
Semua material  dari aktivitas tersebut 
masuk ke dalam perairan laut dan 
mengendap di dasar perairan. Dampak 
yang ditimbulkan adalah penambahan 
pasokan sedimen yang cukup merugikan 
bagi wilayah pesisir, sehingga akan 
mengakibatkan adanya fenomena alam 
yang menyebabkan terjadinya 
pendangkalan, perubahan jenis endapan 
sedimen  di perairan Desa Tanjung 
Momong. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Definisi Sedimen 

Sedimen adalah partikel organik dan 
anorganik yang terakumulasi secara bebas 
(Duxbury et al, 1991dalam Mukminin, A, 
2009). Sedangkan endapan sedimen adalah 
akumulasi mineral dan fragmen batuan 
dari daratan yang bercampur dengan 
tulang-tulang organisme laut dan beberapa 
partikel yang terbentuk melalui proses 
kimiawi yang terjadi di dalam laut (Gross, 
1993dalam Mukminin, A, 2009 ). 

Friedman (1978) dalam Mukminin, 
A (2009)memberikan pengertian sedimen 
adalah kerak bumi yang ditranspormasikan 
dari suatu tempat ke tempat lain baik 
secara vertikal maupun secara horizontal. 
Selanjutnya Ongkosongo (1992)dalam 
Mukminin, A (2009) menambahkan proses 
hidrologi tersebut akan terhenti pada suatu 
tempat dimana air tidak sanggup lagi 
membawa kerak bumi yang tersuspensi 
tersebut. Biasanya suatu kawasan perairan 



tidak ada sedimen dasar yang hanya terdiri 
dari satu tipe substrat saja, melainkan 
terdiri dari kombinasi tiga fraksi yaitu 
pasir, lumpur dan tanah liat. Menurut 
Rifardi (2008a) ukuran butir sedimen 
dapat menjelaskan hal-hal berikut : 1) 
menggambarkan daerah asal sedimen, 2) 
perbedaan jenis partikel  sedimen, 3) 
ketahanan partikel dari bermacam-macam 
komposisi terhadap proses 
pelapukan(weathering), erosi, abrasi dan 
transportasi serta  4) jenis proses yang 
berperan dalam transportasi dan deposisi 
sedimen. 

Menurut asalnya sedimen dibagi 
menjadi empat macam yaitu; 1) sedimen 
lithogenous ialah sedimen yang berasal 
dari sisa pelapukan (weathering) batuan 
dari daratan, lempeng kontinen termasuk 
yang berasal dari kegiatan vulkanik, 2) 
sedimen biogenous ialah sedimen yang 
berasal dari organisme laut yang telah mati 
dan terdiri dari remah-remah tulang, gigi-
geligi dan cangkang-cangkang tanaman 
maupun hewan mikro, 3) sedimen 
hydrogenous yakni sedimen yang berasal 
dari komponen kimia air laut dengan 
konsentrasi yang kelewat jenuh sehingga 
terjadi pengendapan (deposisi) didasar laut 
contohnya Mangan (Mn) berbentul nodul, 
fosforite (P2O5), dan glauconite (hidro 
silikat yang berwarna kehijauan dengan 
komposisi yang terdiri dari ion-ion K, Mg, 
Fe dan Si) dan 4) sedimen 
cosmogenoussedimen yang berasal dari 
luar angkasa di mana partikel dari benda-
benda angkasa ditemukan di dasar laut dan 
banyak mengandung unsur besi sehingga 
mempunyai respons magnetik dan 
berukuran antara 10-640 µ. (M. S. 
Wibisono 2011) 
 

 
Tekstur Sedimen 

Sebagian besar daerah estuaria 
didominasi oleh subtrat berlumpur. Subtrat 
berlumpur ini merupakan endapan yang 
dibawa oleh air tawar dan air laut. 
Diantara partikel yang mengendap di 
estuaria kebanyakan bersifat organik, 

akibatnya subtrat ini kaya akan bahan 
organik. Bahan inilah yang menjadi 
cadangan makanan yang besar bagi 
organisme estuari Dahuri et al (2004) 
dalam Amrul, N, Z, M, H. (2004) 

Tepe subtrat mempengaruhi 
penyebaran dari hewan bentos (parsons et 
al. 1977 dalam Amrul, N, Z, M, H. 2004). 
Selain tipe subtrat, ukuran partikel 
sedimen juga berpengaruh terhadap 
penyebaran/distribusi hewan bentos. 
Holme dan McIntyre (1971) dalam Amrul, 
N, Z, M, H. (2004) mengklasifikasikan 
sedimen berdasarkan ukuran partikelnya. 

 
Tabel Klasifikasi dan ukuran sedimen 
berdasarkan Skala Wentworth (Holme dan 
McIntyre 1971 dalam Amrul, N, Z, M, H. 
2004) 

No Nama Partikel Ukuran (mm) 
1 Batuan(Boulder) >256 
2 Batuan bulat (Cobble) 256 – 64 
3 Batuan krikil (Pabble) 64 – 4 
4 Butiran (Granule) 4 – 2 
5 Pasir paling kasar (Very 

coarse sand) 
2 – 1 

6 Pasir kasar (Coarse 
sand) 

1 – 0.5 

7 Pasir sedang (Medium 
sand) 

0.5 – 0.25 

8 Pasir halus (Fine sand) 0.25 – 0.125 
9 Pasir sangat halus (Very 

fine sand) 
0.125 – 0.0625 

10 Lumpur (Silt) 0.0625 – 0.0039 
11 Liat (Clay) <0.0039 

 
 
Analisis Karakteristik Sedimen 
 
Segitiga Sheppard 

Perhitungan didasarkan pada 
proporsi kandungan ukuran partikel 
kerikil, pasir, dan lumpur. Sedimen 
permukaan digolongkan menurut Diagram 
Sheppard. Sistem klasifikasi ini 
berdasarkan Median diameter(Md). 
Diagram Sheppard adalah satu contoh 
diagram rangkap tiga (suatu alat untuk 
grafik tiga satuan) sistem komponen 
berjumlah 100%. Dalam hal ini, 
komponen-komponen itu adalah 
persentase dari kerikil, pasi, lumpur yang 



mengisi sedimen. Tiap sampel sedimen 
diplotkan sebagai suatu titik di dalam atau 
sepanjang sisi-sisi dari diagram, 
tergantung pada komposisi spesifik ukuran 
butiranya. 

Untuk menggolongkan sampel 
sedimen, Sheppard (1954) membagi suatu 
diagram rangkap tiga ke dalam sepuluh 
kelas. Diagram Sheppard mengikuti 
konvensi-konvensi semua diagram 
rangkap tiga. Sebagai contoh, lumpur 
berisi sedikitnya 75% partikel-partikel 
ukuran lumpur. “Silt Sand” dan “Sandy 
Silt” berisi tidak lebih dari pada 20% 
ukuran partikel “Clay” dan “Sand-Silt-
Clays” berisi sedikitnya 20% dari ketiap 
ketiga komponen-komponen. Batasan-
batasan yang tepat dari tiap sepuluh kelas 
digambarkan di dalam metadata untuk 
pengaturan data yang digunakan untuk 
menyusun peta distribusi sedimen. 

Berikut adalah gambar Segitiga 
Sheppard yang digunakan untuk 
menentukan jenis fraksi yang terdapat 
dalam sampel sedimen 

 
Gambar. Segitiga Sheppard 

 
Parameter Statistik Sedimen 

Rifardi (2008) mengatakan ukuran 
butir sedimen  memangakai satuan skala 
phi (ø) dapat digunakan menghitung 
parameter statistika ukuran butir tersebut 
seperti: diameter rata-rata (Mz: ø) adalah 
ukuran partikel sedimen yang berguna 
untuk menggambarkan 1. Perbedaan jenis, 
2. Ketahanan partikel terhadap weathering, 
erosi dan abrasi, 3. Proses transportasi dan 

pengendapan.Sortasi (sorting) dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu well sorted 
sediment(terpilih baik) adalah suatu 
lingkungan pengendapan sedimen disusun 
oleh besar butiran relatif sama, 
mengindikasikan tingkat kestabilan arus 
dan gelombang stabil, poorly 
sorted(terpilih buruk) ialah kekuatan arus 
dan gelombang pada lingkungan tersebut 
tidak stabil. Kemiringan/kecondongan 
(skewness) memberikan informasi 
terhadap simetrisnya suatu kurfa frekuensi. 
Kurva ini dibuat dengan cara memplotkan 
proporsi berbagai ukuran partikel (%) 
dengan batas kelas yg dinyatakan dengan 
unit skala phi. Nilai Skewness positif 
menggambarkan  kecendrungan kurva 
sebelah kanan dan kelebihan partikel-
partikel halus, nilai Skewness negatif 
menggambarkan kecendrungan kurva 
sebelah kiri dan kelebihan partikel-partikel 
kasar. Kurtosis membentuk kurva (grafik) 
distribusi normal, tinggi rendahnya atau 
runcing datarnya bentuk kurva dapat 
ditentukan dengan perhitungan. 
Perhitungan statistik tersebut hanya 
bersifat deskriptif semata. Menentukan 
ukuran butir sedimen di persentase 
komulatif fraksi sedimen diplotkan dalam 
kertas probabilitas seperti pada lampiran. 
 
Parameter Perairan Yang 
Mempengaruhi Sedimen 
 
Arus dan Gelombang 

Arus dan gelombang merupakan 
faktor kekuatan utama yang menentukan 
arah dan sebaran sedimen. Kekuatan ini 
pula yang menyebabkan karakteristik 
sedimen berbeda sehingga pada dasar 
perairan disusun oleh berbagai kelompok 
populasi sedimen. (Rifardi, 2004) 
 
Kimia air 

Proses kimia mempengaruhi proses 
pengendapan (sedimentasi) di perairan. 
Perubahan pH perairan mempengaruhi 
proses pelarutan dan presipilitasi partikel-
partikel sedimen. Reaksi Kimia dalam 
sedimen berhubungan dengan pH 



khususnya kalsium karbonat yang terjadi 
sebagai partike-partikel batuan dan semen. 
Reaksi kimia terjadi diantara partikel-
partikel tersebut dengan air (Rifardi, 2004) 
 
Fisika Air 

Perbedaan proses sedimen antara 
satu tempat dengan lainnya di perairan 
disebabkan oleh karakteristik fisika dan 
kimia perairan yang berbeda. Hubungan 
antara suhu dengan proses pengendapan 
sebagai berikut ; partikel dengan ukuran 
yang sama dideposisi lebih cepat pada 
suhu rendah dibandingkan dengan suhu 
tinggi (Rifardi, 2004) 
 
METODE 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Oktober-Desember 2013. 
Pengukuran kualitas air dan pengambilan 
sampel sedimen. 

 
Alat dan Bahan yang akan digunakan 
dalam Penelitian 

No Nama Alat dan Bahan Satuan 
  Alat   

1 Pensil Unit 
2 pH meter  - 
3 Refraktometer  ‰ 
4 Float Tracking  M 
5 Stopwatch  S 
6 Thermometer 0C  
7 GPS  x0y’z” 
8 Eckman Grab  Unit 
9 Kamera  Unit 

10 Saringan tujuh tingkat  Unit 
11 Aluminium foil  Gulung 
12 Tabung selinder 2000 ml  Unit 
13 Pipet gondok  Unit 
14 Vurnes  Unit 
15 Timbangan analitik  Unik 

    
Bahan   

1 Larutan Peroksida  % 
2 air  - 
3 larutan dispersan  - 

 

Bahan dan alat Laboratorium 
Bahan yang digunakan adalah 

Larutan Peroksida (H2O2)dengan 
konsentrasi 3-5% untuk memisahkan 
fraksi sedimen, Peralatan yang digunakan 
untuk analisis fraksi sedimen adalah 
timbangan analitik, oven pengering / 
Vurnace, cawan, dan saringan bertingkat. 
Dan untuk lumpur memakai tabung 
silinder atau tabung ukur mempunyai 
volume 1 liter. 
 
Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survei, 
dimana pengambilan sampel sedimen 
dilakukan pada setiap titik sampel yang 
telah di amati dengan menggunakan skop 
yang sudah disiapkan dan masing-masing 
sekali pengulangan pada saat air 
surut.(Rifardi, 2008) 
 
Prosedur Penelitian 
 
Penentuan Titik Sampling Pengamatan 

Pada pelaksanaan penelitian ini 
penentuan titik sampling berdasarkan 
pertimbangan dengan cara melihat kondisi 
lapangan terhadap lokasi penelitian. 
Sampel di ambil 6 titik stasiun dengan cara 
menggunakan purposive sampling 
tujuannya adalah untuk mengetahui secara 
umum keadaan lapangan sehingga 
pengambilan sampel dapat mewakili 
keadaan umum di lokasi penelitian. 

Pengambilan sampel sedimen 
permukaan di Desa Tanjung Momong di 
ambil sepanjang pantai atau sejajar pantai 
yang biasa di istilahkan dengan longshore 
transport. Untuk mengetahui sebaran 
sedimen fraksi kerikil, pasir, lumpur. 
 
Sampling Sedimen Permukaan 

Pengambilan sedimen permukaan 
di ambil pada setiap titik sampel. 
Pengambilan sedimen menggunakan 
Eckman Grab.sedimen yang terangkat oleh 
Eckman Grab dimasukan kekantong 
plastik yang sudah disiapkan dan di ikat  
(tanpa penambahan bahan pengawet). 



Pengambilan sedimen ini selanjutnya akan 
dianalisis di Laboratorium Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 
Riau guna mengetahui butiran fraksi 
kerikil, pasir, lumpur untuk mengetahui 
persentasi karakteristik sedimen daerah 
Desa Tanjung Momong 

 
Analisis Sampel 
 
Fraksi Sedimen 

Hasil dari metode ini menggunakan 
saringan bertingkat menggunakan  
pengayakan basah dimana prosedur 
pelaksanaan pengayakan basah sebagai 
berikut (Rifardi, 2008): 

 Sampel yang sudah direndam 
dengan larutan hidrogen peroksida 
3-5% diayak dengan ayakan yang 
mempunyai mesh size 63 um. 

 Pengayakan dilakukan dengan 
menyemprotkan air pada ayakan 
tersebut, dan air yang keluar dari 
ayakan ini ditampung dalam 
sebuah cawan yang volumenya 
minimal 2 liter. 

 Usahakan air yang keluar bersama 
sedimen yang ditampung dalam 
cawan besar mempunyai volume 1 
liter. Hasil tampungan inilah yang 
akan digunakan untuk menganalisa 
populasi lumpur. 

 Sedimen yang bertahan dalam 
ayakan diatas adalah populasi 
kerikil dan pasir. 

 Gunakan ayakan yang bermesh size 
2000 um untuk memisahkan 
populasi kerikil dari pasir. Sedimen 
yang bertahan dalam ayakan ini 
adalah populasi kerikil dan yang 
lolos adalah populasi pasir. 

 Masukkan populasi pasir dalam 
ayakan paling atas, dimana 
sebelumnya ayakan telah disusun 
berdasarkan ukuran mesh size dari 
atas ke bawah sebagai berikut: 1 
mm (0Ø), 0,5 mm (1Ø; 500 um), 
0,25 mm(2Ø; 250 um), 1/8 mm 
(3Ø; 125 um), 1/16 mm (4Ø; 63 
um). 

 Semprotkan air pada ayakan paling 
atas dengan menyemprotkan air 
sehingga populasi pasir akan 
mengalir ke ayakan dibawahnya 
sesuai dengan ukuran butiranya. 

 Ulangi beberapa kali untuk masing-
masing ayakan samapai ukuran 
butir yang tertahan dimasing-
masing ayakan adalah ukuran butir 
yang sesuai dengan mesh size 
ayakan tersebut. 

 Masukkan butiran pasir yang 
tertaha pada masing-masing ayakan 
kedalam cawan yang telah 
disiapkan dan ketahui beratnya. 

 Panaskan cawan-cawan yang berisi 
sampel pasir tersebut dalam oven 
pada suhu 650C sampai kering. 

Setalah kering dan dikeluarkan dari oven, 
tunggu sampel tersebut sampai dingin, lalu 
timbang masing-masing sampel dan catat 
beratnya 
 
Lumpur 

Secara umum populasi lumpur 
dianalisis menggunakan Metode Pipet, 
untuk menentukan proporsi masing-
masing kelas ukuran yang ada dalam 
populasi. Prosedur pelaksanaan dengan 
metode ini sebagai berikut (Rifardi, 2008): 

 Sedimen yang lolos dari ayakan 
1/16 mm (4Ø; 63 um), bersama 
airnya ditampung dalam sebuah 
cawan, kemudian dimasukan dalam 
tabung selinder atau tabung ukur 
yang mempunyai volume 1 liter. 

 Tambahkan larutan dispersan yaitu 
sodium hexametaphospate 
sehingga volume persis 1.000 ml. 

 Aduk larutan tersebut dengan 
menggunakan sebatang stick dan 
biarkan selama satu hari agar 
supaya partikel-partikel yang 
lengket satu sama lainya berpisah. 

 Letakkan pada ruangan yang 
bertemperatur 200C. 

 Setelah satu hari, aduk lagi dengan 
cara menutup bagian atas selinder 
dengan telapak tangan, setelah itu 
balikan selinder tersebut dan 



diulangi selama 1 menit. Jangan 
sampai larutan terbuang. 

 Setelah selesai diaduk selama 1 
menit, letakkan silinder pada meja 
datar dan langsung hidupkan 
stopwatch. 

 Ambil larutan dari tabung silinder 
dengan menggunakan pipet yang 
bervolume 20 ml. Pipet harus 
diberi tanda sesuai dengan 
kedalaman pengambilan pada 
tabung silinder jadwal dan 
kedalaman pengambilan harus 
disesuaikan kelas ukuran butir. 

 Masukkan pipet secara perlahan 
sehingga tidak terjadi pengadukan 
oleh pergerakan pipet tersebut. 

 Masukkan larutan yang sudah 
diambil kedalam cawan yang telah 
disiapkan sebelumnya. Bersihkan 
pipet dengan cara memasukkan air 
destilasi kedalam pipet tersebut, air 
hasil bilasan dimasukkan kedalam 
cawan yang sama. 

 Keringkan larutan (sampel) yang 
berada dalam cawan ke oven, 
kemudian ditimbang dan hasilnya 
dimasukan kedalam tabel. 

 
Statistika Sedimen Permukaan 

Hasil dari metode pengayakan basah 
dan metode pipet digabungkan dan 
didapatkan diameter rata-rata atau mean 
size (Ø), koofisien sorting (δ1), skewness 
(Sk1) yang diperoleh dari metode grafik 
menurut (Rifardi 2008a). Perhitungan nilai 
tersebut didapatkan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 

Mean size (Mz) = 
øା øାøૡ


 

Sorting (δ1)  = 
øૡିø


+ øૢିø


 

 

 

Klasifikasi:  
<0,35Ø     : very well sorted  
0,35 – 0,50Ø : well sorted 
0,50 – 0,70Ø : moderately well sorted  
0,70 – 1,0Ø : moderatelysorted 
1,0 – 2,0Ø : poorlysorted 
2,0 – 4,0Ø : verypoorlysorted 
>4,0Ø : extremelysorted 

Skewness (Sk1)=
øାøૡିø
(øૡିø)

+ øାøૢିø
(øૢିø)

 

Klasifikasi: 
+ 3,0 s.d + 1,0: condong sangat positif(very positively skewed) 
+ 0,1 s.d + 0,: condong positif  (positivelyskewed) 
+ 0,1 s.d – 0,1:termasuk simetris 
- 0,1 s.d – 0,3 : condong negatif (negativelyskewed 
- 0,3 s.d – 1,0: condong sangat negatif (very negatively skewed) 
 

Kurtosis (KG) = øૢିø
,(øૠିø)

  

Klasifikasi 
<0,67  :sangat platikurtik 
0,67 – 0,90 :platikurtik 
0,90 – 1,11 : mesokurtik 
1,11 – 1,50 : leptokurtik 
1,50 – 3,00 : sangat leptokurtik 
>3,00 : leptokurtik ekstrim 
 
Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil 
pengamatan dan pengukuran  dilapangan 
ditabulasikan kedalam bentuk tabel dan 
dibahas secara deskriptif. Analisis 
dilakukan dengan statistik. Tekstur 
sedimen berdasarkan perbandingan pasir, 
kerikil dan lumpur di jadikan persen (%) 
menggunakan segitiga Shepard dan fraksi 
lumpur seperti mean size (Mz), sorting (δ), 
skewness (Sk1) dan kurtosis (KG) untuk 
mengetahui karakteristik sedimen 
menggunakan tabel probabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 



PEMBAHASAN 
Hasil penelitian di Desa Tanjung 

Momong menunjukan pada stasiun I 
memiliki persentasi pasir paling besar 
94,137%, nilai Mean size 1,366ø, nilai 
koefisien Sorting 0,920 terpilah sedang 
(Rifardi 2008) mengatakan terpilah sedang 
tingkat kestabilan arus dan gelombang 
stabil, nilai koefisien Skewness -0,033 
condong negatif (Rifardi 2008) 
mengatakan menggambarkan kelebihan 
partikel-partikel kasar, nilai koefisien 
Kurtosis 1,475 leptokurtik dapat di lihat 
pada grafit porbabilitas lampiran 3. 
Stasiun II memiliki persentasi pasir 
sebesar 74,369%, nilai Mean size 0,4ø, 
nilai koefisien Sorting 1,336 terpilah buruk 
(Rifardi 2008) mengatakan terpilah buruk 
tingkat kestabilan arus dan gelombang 
tidak stabil, nilai koefisien Skewness -
0,059 condong negatif (Rifardi 2008) 
mengatakan menggambarkan kelebihan 
partikel-partikel kasar, nilai koefisien 
Kurtosis 1,475 leptokurtik dapat di lihat 
pada grafit porbabilitas lampiran 3. 
Stasiun III memiliki persentasi pasir 
sebesar 59,398%, nilai Mean size 0,133ø, 
nilai koefisien Sorting 1,250 terpilah buruk 
(Rifardi 2008) mengatakan terpilah buruk 
tingkat kestabilan arus dan gelombang 
tidak stabil, nilai koefisien Skewness 0,123 
condong positif (Rifardi 2008) 
mengatakan menggambarkan kelebihan 
partikel-partikel halus, nilai koefisien 
Kurtosis 0,677 platikurtik dapat di lihat 
pada grafit porbabilitas lampiran 3. 
Stasiun IV memiliki persentasi pasir 
sebesar 91,851%, nilai Mean size 1,533ø, 
nilai koefisien Sorting 1,056 terpilah buruk 
(Rifardi 2008) mengatakan terpilah buruk 
tingkat kestabilan arus dan gelombang 
tidak stabil, nilai koefisien Skewness -
0,230 condong negatif (Rifardi 2008) 
mengatakan menggambarkan kelebihan 
partikel-partikel kasar, nilai koefisien 
Kurtosis 1,639 sangat leptokurtik dapat di 
lihat pada grafit porbabilitas lampiran 3. 
Stasiun V memiliki persentasi pasir 
sebesar 87,803%, nilai Mean size 1,466ø, 
nilai koefisien Sorting 1,231 terpilah buruk 

(Rifardi 2008) mengatakan terpilah buruk 
tingkat kestabilan arus dan gelombang 
tidak stabil, nilai koefisien Skewness -
0,190 condong negatif (Rifardi 2008) 
mengatakan menggambarkan kelebihan 
partikel-partikel kasar, nilai koefisien 
Kurtosis 1,536 sangat leptokurtik dapat di 
lihat pada grafit porbabilitas  
Stasiun VI memiliki persentasi pasir 
sebesar 61,147%, nilai Mean size -0,1ø, 
nilai koefisien Sorting 1,090 terpilah buruk 
(Rifardi 2008) mengatakan terpilah buruk 
tingkat kestabilan arus dan gelombang 
tidak stabil, nilai koefisien Skewness 0,212 
condong negatif (Rifardi 2008) 
mengatakan menggambarkan kelebihan 
partikel-partikel kasar, nilai koefisien 
Kurtosis 0,774 platikurtik dapat di lihat 
pada grafit porbabilitas 
 

Parameter Perairan Sedimen 
Permukaan 

Parameter kualitas perairan yang 
diukur dalam penelitian ini adalah 
parameter fisika dan kimia yang meliputi: 
suhu, salinitas, arus dan derajat keasaman 
(pH). Hasil pengukuran parameter 
lingkungan Perairan Desa Tanjung 
Momong selama penelitia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parameter Kualitas Perairan di Setiap Stasiun Penelitian 

No Parameter 
Stasiun 

1 2 3 4 5 6 
1 Suhu (0C) 29,1 29,3 29,1 29,2 29,4 29,3 
2 Salinitas (‰) 37,32 38,56 38,45 34,71 34,94 35,35 
3 pH 8,31 8,35 8,35 8,33 8,31 8,38 

4 Kec Arus (cm/s) 35,1 27,65 25,31 35,18 29,57 30,11 

 
Suhu, salinitas dan densitas perairan 

mempengaruhi kecepatan tenggelamnya 
partikel sedimen Rifardi (2008). Suhu 
permukaan perairan di lokasi penelitian 
berkisar antara 29,1-29,4. Selain itu suhu 
dapat mempengaruhi proses pengendapan 
sedimen partikel dengan ukuran yang sama 
dideposisi lebih cepat pada suhu rendah 
dibandingkan denan suhu tinggi. 

Nilai pH pada lokasi penelitian 
berkisar 8,31-8,38. Rifardi (2008) 
menjelaskan pembentukan sedimen 
dikontrol oleh pH, perubahan pH perairan 
mempenaruhi proses pelarutan dan 
presipitasi partikel-partikel sedimen. 
Arus dan gelombang pada lokasi penelitan 
berkisar 25,31-35,18. Rifardi (2008) 
mengatakan faktor utama yang 
menentukan arah dan sebaran sedimen. 
Kekuatan ini pula yang menyebabkan 
karakteristik sedimen berbeda sehingga 
pada dasar perairan disusun oeh berbagai 
kelmpk populasi sedimen 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian sedimen 
permukaan yang dilakukan di Desa 
Tanjung Momong di dapati fraksi pasir 
pada  

Stasiun I sebesar 94,1371399%, 
Stasiun II sebesar 74,3698497%, Stasiun 
III sebesar 59,3988793%, Stasiun IV 
sebesar 91,8514764%, Stasiun V sebesar 
87,8037161%, Stasiun VI sebesar 
61,1478789%. 

Berdasarkan analisis fraksi lumpur 
didapati bahwa perairan Desa Tanjung 
Momong memiliki arus dan gelombang  

 
yang tidak stabil, dan memiliki butiran 
sedimen yang kasar. 
 Hasil penelitian kondisi umum 
perairan sedimen permukaan pada setiap 
Stasiun seperti suhu dari 29,1-29,40c, 
salinitas dari 34,71-38,56‰, pH dari 8,31-
8,38, dan kecepatan arus 25,31-35,18 
m/detik. 
 

Saran 

 Perlu dilakukannya penelitian lebih 
lanjut mengenai faktor oseanografi fisika, 
kimia, dan biologi agar dapat memberikan 
informasi kepada berbagai pihak mengenai 
kondisi lingkurangan perairan Desa 
Tanjung Momong. 
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