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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola sebaran salinitas, suhu 

dan densitas di Perairan Teluk Riau. Pengamatan dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 

2014 dengan waktu pasang surut bulanan yaitu pasang surut Perbani (Neap Tide) dan 

pasang surut Purnama (Spring Tide). Daerah yang menjadi titik sampling ialah sepanjang 

2100 m. Penentuan titik sampling menggunakan GPS dengan jarak antar titik sampling 35 

m. Hasil penelitian menunjukkan sebaran salinitas, suhu dan densitas perairan Teluk Riau 

sangat fluktuatif.  Pola sebaran salinitas menunjukkan nilai salinitas di muara lebih tinggi 

dan semakin ke arah hulu salinitasnya semakin rendah pada pasang Neap Tide  dan 

Spring Tide. Pola sebaran suhu menunjukkan nilai suhu di muara lebih tinggi dari nilai 

suhu di hulu pada pasang Neap tide dan spring tide. Sebaliknya pola sebaran suhu 

menunjukkan nilai suhu di muara lebih rendah dari nilai suhu di hulu pada saat surut neap 

tide dan spring tide. Sebaran densitas pada saat pasang dan surut memiliki pola yang 

sama dengan sebaran salinitas pada neap tide dan spring tide. 

 

Kata kunci: salinitas, suhu,  densitas, pola sebaran  
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ABSTRACT 

The aim of study conducted as to determine distribution pattern of salinity, 

temperature, and density. The study was in June to July 2014 on spring tide and neap tide. 

The length of sampling than area was 2100 meters. Sampling point was determined by 

using GPS with interval 35 meters. The result showed distribution of salinity, temperature 

and density at Riau bay were fluctuative. Distribution pattern shown salinity at estuary 

were higher than headstream at Neap Tide and Spring Tide. Distribution of temperature 

shown at estuary were higher than headstream at neap tide and spring tide. Otherwise 

distribution pattern shown at estuary were lower than headstream at neap tide and spring 

tide. Distribution density had same pattern with salinity distribution.     
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PENDAHULUAN 

Perairan Teluk Riau terletak di Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. 

Disepanjang perairan ini terdapat sungai- 

sungai kecil seperti Sungai Timun, Sungai 

Carang, Sungai Raja,Sungai Galang, dan 

Sungai Riau.  Pada perairan ini terdapat 

berbagai aktivitas seperti aktivitas 

pertambangan bauksit, aktivitas galangan 

kapal, alur pelayaran, aktivitas pelabuhan 

dan aktivitas pariwisata yang sekarang 

sedang digalakkan, sehingga merubah 

tatanan suatu lingkungannya.  

Air tawar masuk ke perairan teluk 

karena terdapat aktivitas buangan air limbah 

dari permukiman, curah hujan dan aliran 

sungai serta aktivitas-aktivitas lainnya. Pada 

perairan Teluk Riau ini terjadi interaksi 

antara air tawar dan air laut. Interaksi ini 

akan berpengaruh pada penyebaran salinitas, 

suhu maupun gambaran dari oseanografi 

perairan lainnya. Hal ini menjadi alasan 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai  pola sebaran salinitas dan suhu di 

Teluk Riau. 

 Wilayah lautan terdiri dari laut, selat, 

samudra dan teluk. Teluk adalah Lautan 

yang menjorok masuk ke daratan. Bentuk 

bumi beragam sesuai dengan hamparannya 

salah satunya yaitu daerah pantai. Daerah 

pantai yaitu wilayah yang secara langsung 

memperoleh pengaruh laut seperti pasang 

surut (pasut) air laut. Salah satu bentuk-

bentuk daerah pantai adalah Teluk. Teluk 

merupakan pantai yang bentuknya cekung 

ke dalam, atau bisa juga dikatakan menjorok 

ke darat. Muara sungai, teluk- teluk di 

daerah pesisir, rawa pasang surut dan badan 

air yang terpisah dari laut oleh pantai 

penghalang (barrier beach) merupakan 

contoh dari sistem perairan estuari 

(Rositasari dan Kusdi,1994).  

 Di dalam perairan estuari sering kali 

di dominasi oleh proses pencampuran dan 

penyebaran air tawar ke arah lepas pantai. 

Distribusi salinitas di perairan estuari sangat 

dipengaruhi oleh kedalaman, arus pasut, 

aliran permukaan, penguapan dan 

sumbangan jumlah air tawar yang masuk 

keperairan laut Steawrt dalam Furqon 

(2007). Secara umum distribusi salinitas 

dilapisan tercampur permukaan atau “Mixed 

layer” menunjukkan nilai relatif lebih rendah 

dari pada di lapisan dalam (Nurhayati, 

2006). Salinitas merupakan faktor penting 

bagi penyebaran organisme perairan laut dan 

oksigen dapat merupakan faktor pembatas 

dalam penentuan kehadiran makhluk hidup 

didalam air. 

Suhu permukaan laut tergantung 

pada beberapa faktor seperti presipitasi, 

evaporasi, kecepatan angin, intensitas 

cahaya matahari, dan faktor-faktor fisika 

yang terjadi didalam kolom perairan. 

Presipitasi terjadi di laut melalui curah hujan 

yang dapat menurunkan suhu permukaan air 

laut, sedangkan evaporasi dapat 

meningkatkan suhu permukaan akibat 

adanya aliran bahang dari udara ke lapisan 

permukaan perairan. Menurut McPhaden 

dan Hayes (1991) dalam Tubalawony 

(2008), evaporasi dapat meningkatkan suhu 

kira-kira sebesar 0,1 ⁰C pada lapisan 

permukaan hingga kedalaman 10 meter dan 



hanya kira-kira 0,12 ⁰C pada kedalaman 10-

75 meter. Raharjo dan Sanusi (1983) dalam 

Idris (2009) menyatakan bahwa suhu air laut 

terutama pada lapisan permukaan ditentukan 

oleh pemanasan matahari yang intensitasnya 

berubah-ubah setiap waktu. 

 Densitas merupakan salah satu 

parameter terpenting dalam mempelajari 

dinamika laut. Densitas, ρ didefinisikan 

sebagai massa per satuan volume (g cm-3). 

Densitas air laut tergantung pada suhu (t) 

dan salinitas (s)  sampel dan juga tekanan air 

laut ρ sebagai hasil dari kompresibilitas air. 

Temperatur, salinitas dengan densitas 

memiliki hubungan yang sangat erat, dimana 

densitas akan meningkat jika salinitas 

bertambah atau suhu berkurang. Akan tetapi, 

tidak selamanya densitas meningkat seiring 

dengan penurunan suhu, hal ini karena 

adanya sifat anomali air. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pola sebaran salinitas dan suhu 

serta menggambarkan pola sebaran densitas 

di Perairan Teluk Riau serta dapat dijadikan 

informasi bagi pihak-pihak yang ingin 

mengetahui karakteristik dan pola dinamika 

Perairan Teluk Riau dan menjadi dasar 

pertimbangan bagi pengembangan disekitar 

Perairan Teluk Riau. 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Juni sampai Juli 2014 yang berlokasi di 

perairan Teluk Riau Kota Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Gambar 1. Peta lokasi Pengamatan 

(Sumber: Digitasi Peta Tanjungpinang, 

Software ArcView GIS 3.3 

 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Tissu dan Aquades. 

Aquades gunanya untuk menetralkan atau 

mengkalibrasi alat yang digunakan pada 

penelitian ini sedangkan tissu digunakan 

untuk membersihkan alat pada saat 

pengukuran di lapangan. 

Alat/ Instrumen Penelitian 

Alat yang di gunakan pada penelitian ini 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Alat/ Instrumen 

PenelitianAnalisa data 

No Alat Satuan Kegunaan 

1 Multitest

er 
⁰C Untuk 

mengukur 

suhu perairan 

2 Salt 

meter 

‰ Untuk 

mengukur 

salinitas 

perairan 

3 Kapal 

pompong 

 Alat 

transportasi 

dalam 

melaksanaka

n 

pengambilan 

sampel 

4 GPS Koordina

t 

geografis 

Mengetahui 

letak 

geografis 

5 Current 

meter  

m/dtk Mengukur 

kecepatan 

arus 



6 Fishfinde

r 

M  Mengukur 

kedalaman 

perairan 

Analisis Data 

 Data primer yang diperoleh secara 

insitu, nilai salinitas dan suhu perairannya 

diolah untuk mendapatkan nilai densitas 

perairan Teluk  Riau menggunakan rumus 

yang akan dijelaskan di bawah ini, setelah di 

peroleh nilai dari parameter fisik maka 

dibuatkan nilai deltanya untuk melihat 

besaran perubahan nilai antara pasang surut 

perbani (Neap Tide) dan pasang surut 

purnama (Spring Tide). Selain itu 

digambarkan pula pola sebaran salinitas, 

suhu, densitas dan kontur kedalaman 

menggunakan Sofware ArcView GIS 3.3 

serta digambarkan diagram Temperatur 

Salinitas nya. 

Densitas air laut bergantung pada 

temperatur (T), Salinitas (S) dan tekanan (p). 

Kebergantungan ini dikenal sebagai 

persamaan keadaan air laut (Equation of 

state of sea water). Rumus yang digunakan 

dalam mendapatkan nilai densitas 

menggunakan persamaan yang dikemukakan 

oleh El-Dessouky, 2002. 

 Rumus Densitas: Sumber ( El-Dessouky, 

2002) 

  

 

Dimana: 

B   = [(2)(X)/1000-150]/150 

G1 = 0.5 

G2 = B 

G3 = 2 B
2
 – 1 

A1 = 4.032219 G1 + 0.115313 G2 + 

3.26x10‾
4
 G3 

A2 = - 0.108199 G1 + 1.571x10‾
3
 G2 – 

4.23x10‾
4
 G3 

A3 = - 0.012247 G1 + 1.74x10‾
3
 G2  – 9x10‾

6
 

G3 

A4 = 6.92x10‾
4
 G1 – 8.7x10‾

5
 G2 –5.3x10‾

5
  

G3 

A  = [(2)(T) – 200]/160 

F1 = 0.5, F2=A, F3 = 2 A
2
 – 1, F4 = 4 A

3
 – 3 

A 

 

Keterangan:  

Densitas air laut dengan satuan 

kg/m
3
, X adalah salinitas air laut dengan 

satuan ppm (ppt X 1000), dan T adalah suhu 

air laut dengan satuan ⁰C. Korelasi ini 

berlaku selama rentang sebagai berikut: 0 ≤ 

X ≤ 160000 ppm dan 10 ≤ T ≤ 180⁰C. 

Variasi dalam kepadatan air  laut sebagai 

fungsi dari suhu dan salinitas diberikan 

dalam tabel A.1 dan Fig A.1( Pada Lampiran 

1). Setelah nilai salinitas dan suhu 

dimasukkan pada rumus diatas kemudian 

nilai yang dihasilkan dikonversikan dalam 

nilai sigma densitas dengan rumus: 

 

Keterangan: 

∂st  = Densitas suhu temperatur 

∂air laut  = Nilai densitas yang diperoleh  

1000  = Densitas air tawar (‰ = 0) 

kg/m
3 

= Satuan nilai densitas 

 

Nilai delta (∆) Salinitas, suhu, densitas 

dan kedalaman 

Untuk mencari nilai delta (∆) 

salinitas, suhu, densitas dan kedalaman  

menggunakan nilai kisaran tertinggi dan 

terendah dengan menggunakan rumus secara 

kuantitatif, metode ini tidak mengenal nilai 

minus (-). 

Rumus: 

a.) ∆ = | Xps - Xsr| 

Dimana:  

∆   =  Delta 

Xps=   Nilai kisaran parameter pada saat 

pasang 

Xsr=   Nilai kisaran parameter pada saat 

surut 

 

b.) ∆ = | Xps - Xsr| 

Dimana:  

∆    =  delta total 

Xps =  Penjumlahan nilai rata-rata pada 

saat pasang  

ρ  = 10
3
 ( A1 F1 + A2 F2 + A3 F3 + A4 F4 ) 

     ∂st = ∂air laut – 1000 = kg/m
3

 

 

     ∂st = ∂air laut – 1000 = kg/m3
 

 



Xsr  =    Penjumlahan nilai rata-rata pada saat 

surut   

 

c.) ∆ = | Xps - Xsr| 

Dimana:  

∆     =  delta total 

Xps   =  Penjumlahan nilai rata-rata Neap 

Tide dan Spring Tide  

Xsr   =  Penjumlahan nilai rata-rata Neap 

Tide dan Spring Tide  

 

Peta Horizontal Suhu (⁰C), Salinitas (‰) 

dan Densitas (kg/m
3
) 

 Data salinitas, suhu dan densitas 

permukaan laut selanjutnya disajikan dalam 

bentuk gambar sebaran horizontal dengan 

bantuan software ArcView GIS 3.3. Software 

ini merupakan suatu program perangkat 

lunak yang digunakan dalam pengolahan 

maupun visualisasi data oseanografi. 

Pemetaan ini untuk melihat kecenderungan 

arah pola sebaran parameter tersebut. 

Diagram Temperatur Salinitas (Diagram 

T_S) 

 Untuk membuat diagram Temperatur 

Salinitas menggunakan Software R. Dengan 

begitu akan terlihat pola karakteristik 

perairan tersebut dalam kondisi stabil, 

terstratifikasi atau sedang mengalami 

pencampuran antara air asin dan air tawar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola sebaran Salinitas  

Waktu Pasang Surut (Neap Tide) 

Saat pasang 

Kisaran nilai salinitas pada saat pasang 

yaitu 30,8‰ s/d 35,7‰. Dimana nilai 

salinitas di Perairan Teluk Riau pada saat 

pasang rata-rata 34,4‰. Untuk melihat pola 

sebaran salinitas pada saat pasang dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2: 

Tingginya nilai salinitas pada saat 

pasang disebabkan karena banyaknya massa 

air oseanis yang masuk pada badan perairan 

Teluk Riau ini. Menurut Nybakken (1992) 

Kisaran salinitas air laut adalah 30-35‰, 

estuari 5-35‰ dan air tawar 0,5-5‰. 

Saat Surut 

Pada saat surut nilai salinitas berkisar 

28,7‰ s/d 33,9‰ dimana nilai rata-rata 

salinitas 31,8‰. Untuk melihat pola sebaran 

salinitas pada saat surut, dapat dilihat pada 

gambar 3 dibawah ini. 

 

Gambar 3: 

Rendahnya nilai salinitas pada saat 

surut diperkirakan disebabkan oleh massa air 

laut pada saat surut, keluar sehingga 

terbentuk pola sebaran salinitas nilainya 

rendah pada daerah hulu.  



Menurut Nontji (2007) sebaran salinitas 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola 

sirkulasi air, penguapan (evaporasi), curah 

hujan (Presipitasi), dan aliran sungai (Run 

off) yang ada disekitarnya.  

Waktu Pasang Surut Purnama (Spring 

Tide) 

Saat Pasang 

Kisaran nilai salinitas pada saat 

Purnama (Spring Tide) pada saat pasang 

berkisar antara 32,7‰ s/d 36‰. Dimana 

rata-rata nilai salinitas pada saat pasang 

yaitu 34,4‰. Menurut Nybakken (1992) 

Kisaran salinitas air laut adalah 30-35‰, 

estuari 5-35‰ dan air tawar 0,5-5‰. Untuk 

melihat pola sebaran salinitas pada saat 

pasang, dapat dilihat pada gambar 4 dibawah 

ini. 

 

Gambar 4: 

Nilai salinitas pada saat pasang lebih 

besar. Dimana rata-rata nilai salinitas pada 

saat pasang yaitu 34,4‰. Menurut 

Nybakken (1992) 

Saat Surut 

Pada saat surut nilai salinitas berkisar 

antara 32,2‰ s/d 37,6‰ dengan rata-rata 

nilai salinitas pada saat surut 34,2‰. 

Menurut Nybakken (1992) Kisaran salinitas 

air laut adalah 30-35‰, estuari 5-35‰ dan 

air tawar 0,5-5‰. Untuk melihat pola 

sebaran salinitas pada waktu surut, dapat 

dilihat pada gambar 5 dibawah ini. 

 

Gambar 5: 

Rendahnya nilai salinitas pada daerah 

ini diduga disebabkan oleh aktivitas 

masyarakat seperti Galangan kapal, buangan 

air limbah dari pasar, aktivitas kapal-kapal 

yang membuang air tawar ke dalam laut, dan 

aliran air dari sungai-sungai kecil yang 

berada pada perairan ini.  Menurut Steawrt 

(2002) dalam Furqon (2007) sebaran 

salinitas di perairan estuari sangat 

dipengaruhi oleh kedalaman, arus pasut, 

aliran permukaan, penguapan dan 

sumbangan jumlah air tawar yang masuk 

keperairan laut.  

Pola sebaran Suhu  

Waktu Pasang surut Perbani (Neap Tide) 

Saat Pasang 

Kisaran nilai suhu pada saat pasang 

yaitu 30⁰C s/d 32⁰C, Dimana rata-rata nilai 

suhu pada saat pasang 31,5⁰C. Suhu air 

permukaan di perairan Nusantara kita 

umumnya berkisar antara 28-31⁰C (Nontji, 

2007). Untuk melihat pola sebaran suhu 

pada saat pasang, dapat dilihat pada gambar 

6 dibawah ini. 



 

Gambar 6: 

. Sebaran suhu air laut di suatu perairan 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain 

radiasi sinar matahari, letak geografis 

perairan, sirkulasi arus, kedalaman laut, 

angin dan musim Sidjabat dalam Nurhayati 

(2006). 

Saat Surut 

Pada saat surut nilai suhu berkisar 

antara 30,5⁰C s/d 31,7⁰C, pada saat surut 

nilai rata-rata suhu yaitu 31,2⁰C. untuk 

melihat pola sebaran suhu pada saat surut, 

dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini. 

 

Gambar 7: 

Suhu air permukaan di perairan 

Nusantara kita umumnya berkisar antara 28-

31⁰C (Nontji, 2007). Pola sebaran suhu pada 

waktu surut (Neap Tide) di daerah muara 

suhunya lebih rendah dari pada di daerah 

hulu, hal ini disebabkan oleh topografi 

perairan dimana pada saat surut perairan 

dangkal sehingga sinar matahari dapat 

menembus dasar perairan. Menurut Officer 

dalam Furqon (2007), distribusi suhu di 

perairan estuari terutama dipengaruhi oleh 

penyinaran matahari.  

Waktu Pasang Surut Purnama (Spring 

Tide) 

Saat Pasang 

Pengukuran suhu Perairan Teluk Riau 

pada waktu Purnama (Spring Tide). Kisaran 

nilai suhu pada saat pasang berkisar antara 

27,4⁰C s/d 30,2⁰C, Dimana rata-rata nilai 

suhu pada saat pasang yaitu 28,8⁰C. 

Menurut Poedjiatmo dan Mihardjo (1984) 

dalam Idris (2009) suhu rata dimuara sungai 

tidak terlalu banyak berubah, kisarannya 

antara 24⁰C sampai 30⁰C. Untuk melihat 

pola sebaran suhu pada saat pasang, dapat 

dilihat pada gambar 8 diwah ini. 

 

Gambar 8: 

Pola sebaran nilai suhu pada waktu 

pasang (Spring Tide) mulai dari muara 

nilainya tinggi hal ini disebabkan oleh massa 

air laut yang memiliki suhu tinggi sehingga 

suhu di daerah muara tinggi. Sedangkan di 

daerah hulu suhunya rendah karena terjadi 

percampuran antara air laut dan air tawar. 

Selain itu, rendahnya nilai suhu pada waktu 

pasang terjadi karena pengukuran suhu 



dilakukan pada waktu malam hari sehingga 

tidak adanya pengaruh dari penyinaran 

matahari. Menurut Nontji (2007) Suhu air 

permukaan di pengaruhi oleh kondisi 

meteorologi.  

Saat Surut 

Nilai suhu pada saat surut berkisar 

antara 28,6⁰C s/d 30,4⁰C, sedangkan rata-

rata nilai suhu pada saat surut yaitu 29,5⁰C. 

Tingginya nilai suhu pada saat surut terjadi 

karena waktu pengukuran suhu pada saat 

surut dilakukan pada subuh hari hingga pagi 

hari dimana pada waktu ini air laut  

menerima panas lebih tinggi dari pada saat 

pasang. Menurut Officer dalam Furqon 

(2007), sebaran suhu di perairan estuari 

terutama dipengaruhi oleh penyinaran 

matahari. Untuk melihat pola sebaran suhu 

saat surut, dapat dilihat pada gambar 9 

dibawah ini. 

 

Gambar 9: 

Pola sebaran suhu di Perairan Teluk 

Riau pada waktu surut di daerah muara suhu 

relatif lebih rendah hal ini disebabkan  

karena massa air laut yang bersuhu tinggi 

telah di bawah oleh aktivitas alam yaitu 

pasang surut. Sedangkan tingginya nilai 

suhu pada daerah hulu disebabkan oleh 

dangkalnya perairan ini pada waktu surut, 

sehingga sinar matahari dapat menembus 

perairan.  

Pola sebaran Densitas  

Waktu Pasang surut Perbani (Neap Tide) 

Saat Pasang 

Nilai densitas di Perairan Teluk Riau 

pada waktu Perbani (Neap Tide). Nilai ini 

diperoleh dari rumus yang dikemukakan 

oleh El-Dessouky (2002) menggunakan nilai 

salinitas dan suhu yang diperoleh secara 

insitu. Densitas dinyatakan dengan nilai 

sigma sehingga mempermudah pada saat 

membaca nilainya. Kisaran nilai densitas 

sigma pada saat pasang 17,8 kg/m
3
 s/d 21,4 

kg/m
3
. Dimana rata-rata nilai densitas pada 

saat pasang 20,4 kg/m
3
. Untuk melihat pola 

sebaran densitas pada saat pasang dapat 

dilihat pada gambar 10 dibawah ini. 

 

Gambar 10: 

Tingginya nilai densitas pada saat 

pasang dipengaruhi oleh massa air oseanis 

yang memiliki nilai salinitas lebih tinggi. 

Menurut Neuman dan Pierson (1966) 

denistas air laut lebih besar dari pada 

densitas air murni karena adanya kandungan 

garam. 

 

 



Saat Surut 
pada saat surut nilai densitas sigma 

berkisar antara 16,2 kg/m
3 

 s/d 20,3 kg/m
3
 

dengan nilai rata-rata pada saat surut 18,6 

kg/m
3
. Nilai densitas disini lebih 

dipengaruhi oleh nilai salinitas perairan. 

Densitas air laut tergantung pada suhu dan 

salinitas serta semua proses yang 

mengakibatkan berubahnya suhu dan 

salinitas. Densitas permukaan laut berkurang 

apabila ada pemanasan, presipitasi, dan 

aliran sungai serta dapat meningkat jika 

terjadi evaporasi dan menurunnya suhu 

permukaan (Neuman dan Pierson, 1966). 

Untuk melihat pola sebaran densitas pada 

saat surut dapat dilihat pada gambar 11 

dibawah ini. 

 

Gambar 11: 

Pola sebaran densitas pada waktu surut 

(Neap Tide) hampir sama dengan pola 

sebaran salinitas pada saat surut (Neap 

Tide). Hal ini  masih dipengaruhi oleh nilai 

salinitas perairan. Dimana pada daerah 

muara nilai densitasnya tinggi dan di daerah 

hulu  nilai densitasnya rendah namun di 

daerah hulu masih ada terdapat nilai densitas 

yang tinggi. Hal ini dipenggaruhi oleh nilai 

salinitas dan topografi perairan. Densitas air 

laut tergantung pada suhu dan salinitas  serta 

semua proses yang mengakibatkan 

berubahnya suhu dan salinitas.  

Waktu Pasang surut Purnama (Spring 

Tide) 

Saat Pasang 

Nilai densitas diperoleh dari data 

salinitas dan suhu yang diukur secara insitu, 

kemudian nilai kedua parameter tersebut 

diolah menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh El- Dessauky (2002). 

Sehingga diperoleh kisaran nilai densitas 

pada saat pasang 20,3 kg/m
3 

s/d 22,7 kg/m
3
,
 

Dimana rata-rata nilai densitas pada saat 

pasang yaitu 21,3 kg/m
3
. Untuk melihat pola 

sebaran densitas pada saat pasang, dapat 

dilihat pada gambar 12 dibawah ini. 

 

Gambar 12 : 

Densitas pada waktu pasang (Spring 

Tide) menunjukkan nilai yang lebih 

bervariasi dari muara hingga ke hulu.  

Saat Surut 

Pada saat surut nilainya berkisar 19,4 kg/m
3
 

s/d 23,7 pada saat surut rata-rata nilai 

densitas sigma yaitu 21,0 kg/m
3
. Menurut 

Hutabarat (2006) penyebaran densitas 

disebabkan karena adanya perbedaan suhu 

dan salinitas. Untuk melihat pola sebaran 

densitas pada saat surut, dapat dilihat pada 

gambar 13 dibawah ini. 



 

Gambar 13 : 

Pola sebaran densitas pada waktu surut 

(Spring Tide) di daerah muara menunjukkan 

nilai yang rendah, namun pada daera tengah 

terjadi peningkatan nilai densitas hal ini 

dipengaruhi oleh nilai salinitas, arus dan 

topografi massa air laut merupakan massa 

air yang lebih berat sehingga kemungkinan 

besar daerah pertengahan merupakan lokasi 

tenggelamnya massa air yang berdensitas 

tinggi.  

Diagram Temperatur Salinitas (Diagram 

TS) 

Berikut adalah gambar diagram 

temperatus salinitas pada waktu pasang surut 

perbani (Neap Tide) dan pasang surut 

purnama (Spring Tide). 

Pasang Neap Tide 

 

 

 

Surut Neap Tide 

 

Pasang Spring Tide 

 
 

Surut Spring Tide 

 
Pada gambar diagram temperatur salinitas 

diatas, dapat dilihat bahwa pengaruh 

temperatur terhadap salinitas dimana 

semakin tinggi salinitas maka suhunya 

semakin rendah. Selain itu, semua diagram 

menunjukkan gejala percampuran massa air. 

Tingkat percampuran tertinggi dicapai pada 

waktu spring tide. Sedangkan percampuran 

terendah pada waktu neap tide.Sifat perairan 

estuari sangat fluktuatif. Jadi, gambaran 

diagram temperatur salinitas di Perairan 

Teluk Riau bukan termasuk dalam perairan 

yang stabil. 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

a. Karakteristik Perairan Teluk Riau 

bersifat sangat fluktuatif dan terjadi 

percampuran massa air . 

b. Sebaran salinitas, suhu dan densitas 

berbeda baik pada saat pasang dan 

saat surut maupun pada waktu 

Spring Tide dan Neap Tide. 

c. Sebaran salinitas selalu menurun 

dari muara sampai ke hulu baik 

pada waktu Spring Tide maupun 

Neap Tide. 

d. Sebaran suhu pada waktu pasang 

Neap Tide pada daerah muara lebih 

besar dari pada hulu. 

e. Pada saat surut Neap Tide suhu 

pada daerah hulu lebih besar 

daripada muara 

f. Diagram TS menunjukkan terdapat 

proses percampuran di Perairan 

Teluk Riau. 

  

Saran  

Perlu diadakan penelitian mengenai 

pola sebaran secara vertikal 
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