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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sedimen yang berada di 

Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan 

melihat dari jenis fraksi sedimen. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2013 dengan 

pengambilan sampel 1 kali menggunakan sediment trap pada tiap permukaan dasar perairan 

titik stasiun. Metode yang digunakan adalah metode survey dan purposive sampling. 

Pengukuran kualitas perairan sebagai faktor pembatas sedimen dilakukan secara in situ dan 

sampel sedimen dianalisis menggunakan metode pengayakan basah dan metode pipet di 

laboratorium. 

Berdasarkan hasil analisis fraksi diperoleh bahwa perairan di Kelurahan Tarempa 

Barat memiliki tipe sedimen dominan berpasir dengan rata-rata nilai fraksi 84% pasir. Dari 

analisis statistik, kecondongan nilai Skewness yang didapat berbeda pada tiap stasiun, nilai 

sorting yang didapat didominasi oleh kelas poorly sorted, nilai kurtosis didominasi kelas 

leptokurtic. Gambaran dari hasil analisis fraksi dan analisis statistik memperlihatkan bahwa 

Kelurahan Tarempa Barat memiliki perairan yang tidak tenang dan kekuatan energi yang 

bekerja di perairan ini tidak stabil. 

 

Kata kunci : Karakteristik Sedimen, Perairan, Kelurahan Tarempa Barat 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to knowing the characteristics of the sediment in the Village District of 

West Tarempa Siantan Anambas Archipelago with a view of the type of sediment fraction. The 

study was conducted on December 2013 by sampling 1 times using sediment traps at each point 

of the surface base of the oseanografi station. The method used was a survey method and 

purposive sampling. Measurement of water quality as the limiting factor sediment performed 
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in situ and sediment samples were analyzed using the method of wet sieving and pipette method 

in the laboratory.  

Based on the analysis results of fractions, obtained that the waters in the Village of 

West Tarempa have a dominant type of sandy sediments with an average value of 84% sand 

fraction. From the statistical analysis, the inclination is different skewness obtained at each 

station, values obtained sorting dominated by poorly sorted class, a class dominated 

leptokurtic kurtosis values. Overview of the results of the analysis of fractions and interpret 

statistical analysis that Tarempa West Village has no calm waters and energy work force in 

these waters is unstable. 

 

Key word : characteristic of the Sediment, Waters, Tarempa West Village 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Kelurahan Tarempa Barat merupakan 

perairan yang memiliki potensi sumberdaya 

perairan dan jasa lingkungan yang tinggi. 

Sumberdaya perairan yang dimiliki 

diantaranya biota laut perairan dan terumbu 

karang. Sedangkan jasa lingkungan 

meliputi sektor-sektor industri, 

perhubungan, perdagangan, perikanan serta 

penyediaan fasilitas pendukung seperti 

sarana pelabuhan. 

Perkembangan penduduk yang pesat di 

daratan seperti ini diduga dapat 

mengakibatkan terjadinya erosi lapisan 

permukaan daratan dan akan 

mempengaruhi proses sedimentasi di 

perairan pantai dan laut. Dilihat dari 

beberapa aktifitas masyarakat tersebut, 

maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap 

karakteristik sedimen permukaan dasar di 

perairan Kelurahan Tarempa Barat. 

Perairan Kelurahan Terempa Barat saat 

ini dimanfaatkan sebagai aktifitas 

masyarakat seperti pelabuhan, pemukiman, 

dan jasa lingkungan. Di sisi lain perairan 

Kelurahan Tarempa Barat merupakan pusat 

kota yang memiliki beban dan tekanan 

terhadap lingkungan aktifitas kelautan yang 

diduga akan mempengaruhi lingkungan 

fisika sedimen tersebut. Dampak yang 

ditimbulkan adalah penambahan pasokan 

sedimen yang cukup merugikan bagi 

wilayah pesisir, sehingga akan 

mengakibatkan fenomena alam yang 

menyebabkan terjadinya pendangkalan. 

Sejauh ini belum diketahui bagaimana 

karakteristik fisika sediment di perairan 

Tarempa Barat. 

 

METODE 
Penelitian ini telah dilaksanakan dan 

dimulai pada bulan Desember 2013 di 

perairan Kelurahan Tarempa Barat, 

Kabupaten Anambas. Analisis sampel 

dilakukan secara in situ dan ex situ. 

Analisis in situ dilakukan  di lokasi 

penelitian dan analisis ex situ yaitu sampel 

yang diambil di lokasi penelitian kemudian 

dianalisis di Laboratotirum Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Penetuan titik 

sampel di perairan Kelurahan Tarempa 

Barat dimana sepanjang Kelurahan tersebut 

dibuat 6 titik sampel.  Penentuan sampel ini 

berdasarkan pada aktifitas masyarakat 

pesisir yaitu pada pelabuahan dan pada 

pemukiman masyarakat Kelurahan 

Tarempa Barat. Peneliti mengasumsikan 

adanya pengaruh oseanografi dari laut 

kedarat dan adanya pengaruh dari darat 

kelaut.



 
 

Prosedur Pengambilan Sampel 
Sedimen diambil dengan 

menggunakan eckmen grab yang 

ditenggelamkan ke permukaan dasar 

perairan. Sedimen yang diperoleh 

kemudian dimasukan kedalam kantong 

plastik dan diberi label kemudian 

disimpan kedalam ice box untuk dianalisis 

di laboratorium. 

Prosedur pelaksanaan pengayakan 

basah sebagai berikut : 

 Subsampel yang berada dalam cawan 

direndam dengan larutan hidrogen 

peroksida dengan konsentrasi 3-5%, 

larutan ini berfungsi untuk 

memisahkan partikel-partikel yang 

masih berkohesive satu sama lainnya. 

 Subsampel yang sudah direndam 

dengan larutan hidrogen peroksida 3-

5% diayak dengan ayakan yang 

mempunyai mesh size 63um. 

 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 volumenya 

1 liter. Hasil tampungan inilah yang 

digunakan untuk menganalisis 

populasi lumpur. 

 Sedimen yang tertahan dalam ayakan 

diatas adalah populasi kerikil dan 

pasir. 

 Gunakan ayakan bermesh size 2.000 

um untuk memisahkan populasi 

kerikil dari pasir. Sedimen yang 

tertahan dalam ayakan ini adalah 

populasi kerikil dan yang lolos adalah 

populasi pasir. 

 Masukan populasi pasir dalalam 

ayakan paling atas, dimana 

sebelumnya ayakan telah disusun 

berdasarkan ukuran mesh size yaitu 

uurutan 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 butirnya. 

 Ulangai beberapa kali untuk masing-

masing ayakan sampai ukuran butir 

yang tertahan dimasing-masing 

ayakan adalah ukuran butir yang 

sesuai dengan mesh size ayakan 

tersebut. 



 Masukan butiran pasir yang tertahan 

pada masing-masing ayakan kedalam 

cawan yang telah disiapkan dan 

ketahui beratnya. 

 Panaskan cawan-cawan yang berisi 

sampel pasir tersebut dalam oven  

pada suhu 65oC sampai kering. 

 Setelah kering dan dikeluarkan dari 

oven, tunggu sampel tersebut sampai 

dingin, lalu timbang masing-masing 

sampel dan catat beratnya dalam 

tabel. 

 Sedimen yang lolos dari ayakan 1/16 

mm (4Ø; 63 um), bersama airnya 

ditampung dalam sebuah cawan, 

kemudian dimasukan dalam tabung 

silinder atau tabung ukur yang 

mempunyai volume 1 liter. 

 Tambahkan larutan dispersan yaitu 

sodium hexametaphospate sehingga 

volumenya persis 1.000 ml. 

 Aduk larutan tersebut dengan 

menggunakan sebatang stick dan 

biarkan agar partikel-partikel yang 

berkohesive (lengket) satu sama 

lainnya berpisah. 

 Letakan pada ruang yang 

bertempratur 20OC. 

 Aduk lagi dengan cara menutup 

bagian atas silinder dengan telapak 

tangan, setelah itu balikkan silinder 

tersebut  dan diulangi 1 menit. Jangan 

sampai larutan tersebut terbuang. 

 Setelah selesai mengaduk, letakkan 

silinder pada meja datar dan langsung 

hidupka 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. 

 Masukan pipet secara perlahan 

sehingga tidak terjadi pengadukan 

oleh pergerakan pipet tersebut. Jika 

larutan yang terambil melebihi 20 ml, 

maka jangan masukkan larutan 

tersebut kedalam tabung silinder 

tetapi harus dibuang. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari 

terjadinya goncangan pada sampel 

yang ada dalam tabung tersebut. 

 Masukan larutan yang sudah diambil 

(sampel) kedalam cawan yang telah 

disiapkan sebelumnya. Bersihkan 

pipet dengan cara memasukan air 

destilasi kedalam pipet tersebut, air 

hasil bilasan dimasukan kedalam 

cawan yang sama. 

 Keringkan larutan (sampel) yang 

berada dalam cawan dalam oven, 

kemudian ditimbang dan hasilnya 

dimasukan dalam tabel. 

 

 

Tabel. Penentuan kelas ukuran butiran 

BK 

Total Ø Fraksi gr Ø 

gr 

Fraksi % Fraksi % Ø 

% 

Kumulatif 

  

-1 Kerikil      

0 

Pasir 

 

  

  

1    

2    

3    

4    

5 

Lumpur 

 

  

  

6    

7    

>7    



 

Keterangan :  

gr Ø = berat sedimen pada cawan 

gr fraksi = berat total persub-populasi 

% fraksi = total persub-populasi %Ø 

%Ø  = (grØ/total grØ) x 100 

%Kumulatif = Akumulasi % phi 

 

Analisis statistik sedimen  

Data tekstur  sedimen berupa data 

ukuran butiran sedimen digunakan untuk 

menggambarkanlingkungan pengendapan 

khususnya yang berperan dalam proses 

pengendapan (sedimentasi). 

Gambaran lingkungan pengendapan 

dapat diperoleh dengan beberapa metode 

diantaranya dengan cara menghitung 

parameter statistika sedimen sebagai 

berikut: 

 

Mean size (Mz) 

Pengukuran terbaik  dari rata-rata 

besar dihitung dari ukuran sebaran 

partikel melaluui suatu kisaran nilai 

persentil. Dalam bentuk yang paling 

sederhana nilai rata-rata (Mz) dihitung 

melalui rumus sebagai berikut. 

=
Ø16 + Ø50 + Ø84

3
 

Rumus tersebut dengan asumsi 

bahwa hanya 3 nilai dianggap cukup 

untuk meberi nilai rata-rata besar butir. 

Maksud dari tulisan 050 artinya bahwa 

harga phi pada frekuensi 50% yang 

kemudian ditransformasi kembali 

kedalam bentuk ukuran diameter partikel, 

begitu seterusnya dilakukan sesuai rumus. 

Diantara rata-rata (Mz) atau diameter 

tengah (Md) sedimen adalah ukuran 

partikel sedimen yang berguna untuk 

menggambarkan : 

 Perbedaan jenis. 

 Ketahanan partkel terhadap 

weathering, erosi dan abrasi. 

 Proses transportasi dan pengendapan. 

Klasifikasi:  

Ø1  : coarse sand (pasir kasar) 

Ø2  :medium sand (pasir 

menengah) 

Ø3  : fine sand (pasir halus) 

Ø4  : very fine sand (pasir sangat 

halus) 

Ø5  : coarse silt (lumpur kasar) 

Ø6  : medium silt (lumpur 

menengah) 

Ø7  : fine silt (lumpur halus) 

Ø8  : very fine silt (lumpur 

sangat halus) 

> Ø8 : clay (liat) 

 

Sorting (δ1) 

Secara statistik yang dimaksud 

dengan sortasi adalah sebaran dari rata-

rata. Bagaimanapun untuk menentukan 

ukuran partikel yang terbesar atau yang 

terkecil dengan tepat dalam suatu ukuran 

distribusi merupakan kemungkinan yang 

sangat jarang. Yang terpenting adalah 

mengukur sebaran rata-rata partikel atau 

yang biasanya disebut sebagai sortasi dari 

sediment yang digambarkan oleh lebarnya 

kurva frekuensi atau bentuk (shape) dari 

kumulatif distribusi frekuensi. Sorting 

adalah penilaian partikel sedimen yang 

menggambarkan tingkat keseragaman 

butiran. 

=
Ø84 − Ø16

4
+
Ø95 − Ø5

6,6
 

Klasifikasi:  

<0,35Ø  : very well sorted 

0,35 – 0,50Ø  : well sorted 

0,50 – 0,71Ø  : moderately well 

sorted 

0,71 – 1,0Ø  : moderatelysorted 

1,0 – 2,0Ø  : poorlysorted 

>2,0Ø  : verypoorlysorted 

 

Skewness (Sk1) 

Pada saat kita membentuk grafik 

frekuensi sebenarnya sudah tampak 

apakah grafik tersebut berbentuk 

distribusi normal (seperti bel) atau miring 



kekiri atau miring kekanan. Apabila 

berbentuk distribusi normal maka nilai 

median akan berimpit dengan nilai rata-

rata (mean). Penyimpangan dari bentuk 

distribusi normal tersebut mengakibatkan 

perbedaan antara nilai median dan nilai 

rata-rata sehingga digunakan untuk 

memberi ciri tertentu pada grafik 

bersangkutan yang disebut sebagai 

kemiringan atau kecondongan. 

Kemiringan dikatakan sebagai 

mempunyai nilai positif atau negative 

apabila dalam partikel sediment yang 

diperiksa terkandung lebih banyak 

partikel kasar atau lebih banyak partikel 

halus. Nilai skewness dipengaruhi oleh 

karakteristik gelombang dan arus 

sehingga nilai ini sering digunakan oleh 

sedimentologi untuk menggambarkan 

kekuatan gelombang dan arus yang 

berperan dalam proses pengendapan. 

 

=
(Ø84 + Ø16 + 2Ø50)

2(Ø84 − Ø16)
+
(Ø95 + Ø5 − 2Ø50)

2(Ø95 − Ø5)
 

 Klasifikasi:   

+ 0,3 s.d + 1,0 : very fine skewed 

+ 0,1 s.d + 0,3 : fineskewed 

+ 0,1 s.d – 0,1 : nearsymmitrical 

- 0,1 s.d – 0,3 : coarseskewed 

> - 0,3  : very coarse skewed 

 

Kurtosis (Kg) 

Bila kita mengacu pada bentuk kurva 

(kurva) distribussi normal, maka tinggi 

rendaahnya atau runcing datarnya bentuk 

kurva dapat ditentukan dengan 

perhitungan. Pada kurva distribusi normal 

yang tidak terlalu runcing atau tidak 

terlalu datar bias disebut sebagai  

mesokurti. Selanjutnya kurva yang 

disebut sebagai leptokurtic, sedangkan 

yang datar dinamakan sebagai platikurtik. 

Ukuran kurtosis sebenarnya merupakan 

nisbah (ratio) antara sebaran ekor dengan 

pusat sebaran (dan oleh sebab itu 

bilanganya tanpa besaran). 

=
Ø95 − Ø5

2,44(Ø75 − Ø25)
 

Klasifikasi: 

< 0,6           = very platycartic 

0,67 – 0,90  = platycartic 

0,90 – 1,11  = mesokurtic 

1,11 – 1,50 = leptokurtic 

1,50 – 3,00 = Very leptocartic 

>3,00         = extremely leptokurtic 

 

Analisi data 

Sampel sedimen permukaan dasar 

perairan dianalisis untuk memperoleh data 

ukuran butiran sedimen, data ini 

menentukan parameter statistik 

sedimen.hasil analisis ukuran butiran 

digunakan untuk menetukan kelas ukuran 

masing-masing sub-populasi sedimen 

berdasarkan Shepard triangle (Shepard 

dalam Rifardi, 2012). Perhitungan analisis 

fraksi sedimen dan analisis statistik 

sedimen mengunakan analisis perhitungan 

sederhana melalui Ms Excel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Hasil pengambilan parameter 

oseanografi ini menunjukan perairan 

Kelurahan Tarempa Barat memiliki arus 

yang cukup kuat dengan salinitas yang 

tinggi, pengambilan dilakukan pada siang 

hari saat pasang menjelang surut terendah.

 

Tabel. Parameter Fisika dan Kimia di perairan Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan siantan 

Kabupaten anambas 2014 
No Parameter Nilai dan Satuan 

1 Suhu 280C - 290C 

2 Salinitas 35 - 41 ‰ 

3 Kecepatan Arus 22 - 35 cm/det 

5 Pasang Surut Data Pasang Surut 

6 pH (Derajatkeasaman) 8,17 – 8,39 



Analisis sedimen 

Tabel. Fraksi sediment 
ST Kerikil Pasir Lumpur Jenis fraksi 

1 2,889245586 94,97468823 2,136066181 Sand 

2 11,88564477 84,50121655 3,613138686 Sand 

3 14,14427157 82,96793965 2,887788779 Sand 

4 11,02774632 80,87485844 8,097395243 Sand 

5 12,0259878 82,93556086 5,038451339 Sand 

6 5,856050772 86,29741815 7,846531083 Sand 

Sumber: data primer 

 

Dari hasil analisis fraksi di 

laboratorium didapatkan secara umum jenis 

fraksi sediment di Kelurahan Tarempa 

Barat per tiap stasiunnya adalah tergolong 

jenis pasir (sand). Tabel perhitungan 

analisis fraksi sedimen dan plot segitiga 

shepard dapat dilihat pada lampiran.  

Analisi statistik sediment 

Hasilanalisistekstur sediment pada tiap 

parameter statistik Mean size, Sorting, 

Skewness, dan Kurtosis tiap stasiun di 

Kelurahan Tarempa Barat dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

 

Tabel. Analisis statistik sedimen 
ST MZ SO SKW Kg 

1 1,466667 0,864394 -0,04665 1,080477 

2 0,833333 1,206818 0,101587 1,31733 

3 0,9 1,336364 -0,15476 1,07582 

4 1,333333 1,619697 0,201923 1,639344 

5 1,033333 1,623485 -0,14171 1,207938 

6 1,533333 1,479545 0,126984 2,151639 

Sumber: data primer 

 

Pada stasiun 1 didapatkan nilai 

mean size 1,466667 yang diklasifikasi 

sebagai pasir kasar, Sorting 0,864394 yang 

diklasifikasi besar butiran tidak begitu sama 

(moderately sorted), Skewness -0,04665 

menandakan partikel seragam (near 

symmitrical), Kurtosis 1,080477 yang 

diklasifikasi mesokurtic. Pada stasiun 2 

didapatkan nilai mean size 0,833333 yang 

diklasifikasi sebagai pasir kasar, Sorting 

1,206818 yang diklasifikasi perbedaan 

besar butiran cukup mencolok (poorly 

sorted), Skewness -0,101587 menandakan 

kelebihan partikel yang halus (fine 

skewed), Kurtosis 1,31733 yang 

diklasifikasi leptokurtic. 

Pada stasiun 3 didapatkan nilai 

mean size 0,9 yang diklasifikasi sebagai 

pasir kasar, Sorting 1,336364 yang 

diklasifikasi perbedaan besar butiran cukup 

mencolok (poorly sorted), Skewness -

0,15476 menandakan kelebihan partikel 

yang kasar (coarse skewed), Kurtosis 

1,07582 yang diklasifikasi mesokurtic. 

Padas tasiun 4 didapatkan nilai mean size 

1,333333 yang diklasifikasi sebagai pasir 

kasar, Sorting 1,619697 yang diklasifikasi 

perbedaan besar butiran cukup mencolok 



(poorly sorted), Skewness 0,201923 

menandakan kelebihan partikel yang halus 

(fine skewed), Kurtosis 1,639344 yang 

diklasifikasi leptokurtic. Pada stasiun 5 

didapatkan nilai mean size 1,033333 yang 

diklasifikasi sebagai pasir kasar, Sorting 

1,623485 yang diklasifikasi perbedaan 

besar butiran cukup mencolok (poorly 

sorted), Skewness -0,14171 menandakan 

kelebihan partikel yang kasar (coarse 

skewed), Kurtosis 1,207938 yang 

diklasifikasi leptokurtic. Padastasiun 6 

didapakan nilai mean size 1,533333 yang 

diklasifikasi sebagai pasir kasar, Sorting 

1,479545 yang diklasifikasi perbedaan 

besar butiran cukup mencolok (poorly 

sorted), Skewness 0,126984 menandakan 

kelebihan partikel yang halus (fine 

skewed), Kurtosis 2,151639 yang 

diklasifikasi very leptokurtic. Tabel 

perhitungan analisis tekstur sediment dan 

diagram probabilitas dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

Pembahasan 

Dari hasil analisis fraksi sedimen pada 

tiap stasiun secara umum didapat dominan 

fraksi pasir (sand), hasil ini relevan dengan 

parameter oseanografi Kelurahan Tarempa 

Barat dengan kekuatan arus 22-35 cm/dt 

diamati pada saat pasang menjelang surut 

tinggi dengan kondisi gelombang yang 

menjalar menuju pantai searah tegak lurus 

yang dapat menimbulkan turbulensi yang 

dapat menggerakan sediment dasar. Sesuai 

dengan prinsip pengendapan, bahwa 

sedimen yang berukuran kasar diendapkan 

tidak jauh dari sumbernya (Rifardi, 2012). 

Nilai skewness yang didapat dari 

perhitungan analisis tekstur sedimen 

menunjukan adanya perbedaan antara tiap 

stasiun, perbedaan ini menggambarkan 

kekuatan energi yang bekerja diperairan 

Kelurahan Tarempa Barat ini tidak 

dominan sama. Sesuai dengan karakter 

pasang surut perairan ini yang semi-diurnal 

yaitu dua kali pasang dan dua kali surut, 

perairan ini memiliki iklim tropis yang 

dipengaruhi musim hujan dan musim 

kemarau, selain itu juga perairan ini 

dipengaruhi pergerakan arah angin karena 

letaknya yang secara geografis berada 

ditengah perairan LautCina Selatan. 

Kondisi oseanografi ini juga menjawab 

nilai sorting pada tiap stasiun yang 

didominasi pada klasifikasi poorly sorted, 

Rifardi (2012) mengatakan jika nilai 

sorting termasuk dalam kelompok ketujuh 

(terpilah sangat buruk) maka kekuatan arus 

dan gelombang sangat tidak stabil, artinya 

kekuatannya tidak sama setiap saat 

sehingga besar butiran sedimen yang 

diendapkan berbeda sangat mencolok. 

Seiring dengan nilai suhu pada kondisi 

umum oseanogarafi Kelurahan Tarempa 

Barat yang berkisar antara 28oC – 29oC, 

Rifardi (2014) mengatakan hubungan 

antara suhu dengan proses pengendapan 

sebagai berikut: partikel dengan ukuran 

yang sama dideposisi lebih cepat pada suhu 

rendah dibandingkan dengan suhu tinggi. 

Cara benua merekam masa lalu di masa lalu 

yang panjang adalah dengan melalui 

pembentukan batuan sedimen yang pernah 

disimpan dibawah lautan. Batuan sedimen 

ini, pada gilirannya, tidak hanya 

mempertahankan sejarah hewan dan 

tumbuhan yang hidup di laut di masa lalu, 

tetapi batuan sedimen juga menghasilkan 

catatan tentang letusan gunung berapi yang 

besar, banjir besar dan perubahan iklim 

(Anderson Roger.N, 1988). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Hasil perhitungan analisis sedimen 

yang dilakukan dilaboratorium dari hasil 

sampel yang diambil diperairan Kelurahan 

Tarempa Barat didominansi dengan fraksi 

pasir. Dimana didapati rata-rata tipe fraksi 

sedimen yaitu 84% pasir. 

Nilai dari analisis statistik sedimen 

yang didapat di perairan Kelurahan 

Tarempa Barat menggambarkan bahwa 

perairan pantai Kelurahan Tarempa Barat 

ini memilki energi arus dan gelombang 

yang tidak stabil dan tidak tenang, sehingga 

didapati tekstur butiran yang kasar. Data 

tekstur ini relevan dengan kondisi 

oseanografi yang diapati dilokasi yaitu 



kecepatan arus yang berkisar antara 22-35 

cm/dt, nilai suhu yang berkisar antara 28oC-

29oC, nilai pH yang berkisar antara 8,17-

8,39, nilai salinitas yang berkisar antara 35-

41‰. 

Saran  

Diharapkan adanya penelitian yang 

lebih lanjut terkait mengenai karakteristik 

sediment, guna sebagai perbandingan 

kondisi karakteristik sedimen pada tiap 

tahunnya, sehingga dapat member 

informasi oseanografi pada kemajuan 

pembangunan Kelaruhan Tarempa Barat 

yang lebih baik. 
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