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ABSTRAK 

 

Pengamatan dilakukan pada bulan April hingga Mei 2015 dengan waktu 

pasang surut bulanan yaitu pasang surut purnama (Spring Tide) dan pasang surut 

perbani (Neap Tide). Daerah yang menjadi titik sampling ialah sepanjang 67 m 

hasil dari penelitian ini menunjukkan sebaran suhu, salinitas dan densitas. Dimana 

terdapat perbedaan pola antara pasang surut purnama (Spring Tide) dan pasang 

surut perbani (Neap Tide). Di Perairan Selat Dompak pada saat pasang nilai 

salinitasnya lebih tinggi di daerah laut lepas menuju ke muara sungai nilai 

salinitas juga masih tinggi, sedangkan pada saat surut nilai salinitas di daerah laut 

lepas masih tinggi menuju ke arah muara nilai salinitas rendah. Pola sebaran suhu 

pada kondisi pasang surut purnama (Spring Tide) menunjukkan kecenderungan 

pola yang hampir sama. Dimana pada saat pasang surut purnama nilai suhu di 

daerah muara tinggi sedangkan menuju laut lepas nilai suhu cenderung lebih 

tinggi. Pada saat pasang surut perbani (Neap Tide) tingginya nilai suhu terjadi di 

daerah laut lepas sedangkan menuju ke arah muara nilai suhu juga masih tinggi. 

Sedangkan untuk densitas massa air permukaan dapat dilihat dari nilainya bahwa 

nilai densitas lebih dipengaruhi oleh nilai salinitas. Jadi pola sebaran densitas 

hampir menyerupai pola sebaran salinitas. 

 

Kata kunci : suhu, salinitas densitas, pola sebaran  
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ABSTRACT 

 

The study was in April to Mei 2015 on spring tide and neap tide. The length of 

sampling than area was 67 meters. The result showed distribution of salinity, 

temperature and density. Where there is a difference between the pattern of ups 

and downs spring tide and ups and downs neap tide. In the waters of the strait 

dompak at high tide values higher salinity in the area of the high seas heading into 

the mounth of the river is still high salinity values while at low water salinity 

values in high seas areas is still high toward the mounth of the low salinity values. 

The pattern of distribution of temperature on tidal conditions spring tide showed a 

trend similar pattern. At which time the tides spring tide the value of the high 

temperature in the estuary while the open sea temperature values tend to be 

higher. At the time of the tides neap tide the high temperature values occur in the 

open sea area while heading toward the mounth of the temperature value is still 

high. As for the mass density of the surface water can be seen from its value 

affected by salinity value so nearly resembles. the pattern density distribution 

pattern. 

 

Keywords : temperature , salinity density , distribution pattern 
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PENDAHULUAN 

 

Pulau Dompak merupakan 

pulau yang terletak di sebelah 

Selatan Kota Tanjungpinang yang 

sekarang menjadi pusat 

pemerintahan Provinsi Kepulauan 

Riau. Pesatnya perkembangan Pulau 

Dompak menyebabkan dampak pada 

perairan disekitar Pulau Dompak. 

Perairan Selat Dompak merupakan 

perairan yang ada di Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

yang menghubungkan antara Kota 

Tanjungpinang dan Pulau Dompak. 

Di Perairan Selat Dompak terdapat 

beberapa aktivitas seperti aktivitas 

pelabuhan tempat kapal nelayan, 

pemukiman, dan sebagai jalur 

perhubungan laut .  

Air tawar yang masuk ke 

Perairan Selat Dompak ini karena 

terdapat aktivitas buangan air limbah 

dari permukiman, curah hujan dan 

aliran sungai yang ada di sekitar 

Perairan Selat, serta aktivitas–

aktivitas lainnya. Perairan Estuary 

adalah perairan muara sungai semi 

tertutup yang berhubungan bebas 

dengan laut, sehingga air laut dengan 

salinitas tinggi dapat bercampur 

dengan air tawar. Estuaria dapat 

terjadi pada lembah-lembah sungai 

yang tergenang air laut, baik karena 

permukaan laut yang naik atau pun 

karena turunnya sebagian daratan 

oleh sebab-sebab tektonis. Estuaria 

juga dapat terbentuk pada muara-

muara sungai yang sebagian 

terlindungi oleh beting pasir atau 

lumpur. (Alfianto kusuma, 2012).  

Selat adalah sebuah wilayah 

perairan yang relatif sempit yang 

menghubungkan dua bagian perairan 

yang lebih besar, dan karenanya pula 

biasanya terletak di antara dua 

permukaan daratan. Faktor atau 

parameter yang berpengaruh 

terhadap fenomena yang terjadi di 

perairan Selat antara lain adalah 

bathimetri, keterbukaan perairan, 

pola arus, pasang surut, dan masukan 

dari daratan.(Priyono et.al,2007).   

Sebaran salinitas di laut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti pola sirkulasi air, penguapan, 

curah hujan, aliran sungai. Perairan 

estuaria atau daerah sekitar kuala 

dapat mempunyai struktur salinitas 

yang kompleks, karena selain 
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merupakan pertemuan antara air 

tawar yang relatif lebih ringan dan 

air laut yang lebih berat, juga 

pengadukan air sangat menentukan.  

Distribusi suhu di Perairan 

Selat dan Estuary terutama 

dipengaruhi oleh penyinaran 

matahari. Di beberapa Selat dan 

Estuari sering kali suhu air sungai 

lebih rendah dari pada air laut. Hal 

ini terjadi karena besarnya kapasitas 

panas dari laut dan lambatnya respon 

air laut terhadap proses pemanasan 

dan pendinginan. (Officer dalam 

Furqon 2007).  

Densitas air laut dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu suhu, salinitas 

dan tekanan. Berat jenis naik seiring 

dengan kenaikan salinitas atau 

tekanan, tetapi menurun seiring 

meningkatnya suhu. (Mukhtasor, 

2007). Penyebaran yang luas dari air 

laut dapat di tentukan oleh adanya 

perbedaan densitas dari massa air 

yang ada didekatnya, terutama 

disebabkan karena adanya perbedaan 

suhu dan salinitas. (Hutabarat, 1986). 

Tujuan penelitian ini 

Memetakan Pola sebaran suhu, 

salinitas dan densitas di Selat 

Dompak serta Dapat di jadikan 

informasi bagi pihak-pihak yang 

ingin mengetahui karakteristik dan 

pola dinamika peraian di Selat 

Dompak Menjadi bahan informasi 

bagi pertimbangan dan 

pengembangan pengelolaan wilayah 

pesisir serta sumber daya perairan 

secara terpadu dan berkelanjutan di 

sekitar Selat Dompak. 

Metode  

 Penelitian ini dilakukan pada 

bulan April 2015 sampai Mei 2015 

yang berlokasi di Perairan Selat 

Dompak Kota Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau 

 

Sumber : Digitasi Peta Base Map 

Bintan, Software ArcGIS V.10.1 

Gambar 1. Peta lokasi Pengamatan 

Bahan Penelitian  

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Tissu dan 

Aquades. Tissue digunakan untuk 

membersihkan alat pada saat 

pengukuran di lapang. Sedangkan 
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Aquades gunanya untuk menetralkan 

atau mengkalibrasi alat yang 

digunakan pada saat penelitian. 

 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel  1. Alat penelitian 

 

Analisis Data 

Data primer yang diperoleh 

secara insitu, nilai salinitas dan suhu 

perairannya diolah untuk 

mendapatkan nilai densitas perairan 

Selat Dompak menggunakan rumus  

yang akan di jelaskan dibawah ini, 

setelah diperoleh nilai dari parameter 

fisika maka dibuatkan nilai deltanya 

untuk melihat besaran perubahan 

nilai antara pasang surut perbani dan 

pasang surut purnama. Selain itu 

digambarkan pula pola sebaran 

salinitas, suhu densitas dan kontur 

kedalaman menggunakan Software 

ArcMap serta di gambarkan diagram 

Temperatur salinitasnya. 

 Densitas air laut bergantung 

pada temperatur (T), Salinitas (S) 

dan tekanan (ρ). Ketergantungan ini 

dikenal sebagai persamanaan 

keadaan air laut (Equation of state of 

sea water). Rumus yang digunakan 

dalam mendapatkan nilai densitas 

menggunakan persamaan yang 

dikemukakan oleh EL- Dessouky, 

(2002) yang telah di reformulasi di 

excell oleh Pratomo (2014) 

Rumus Densitas Sumber (El – 

Dessouky, 2002) 

 

Keterangan : 

P = Densitas 

X = Salinitas  

T = Suhu 
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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 
0
C. Korelasi ini berlaku 

selama rentang sebagai berikut 0 ≤  

X ≤ 160000 ppm dan 10 ≤ T ≤ 

180
0
C.  

Hasil nilai densitas dikonversikan 

kedalam nilai sigma densitas dengan 

rumus  

 

Nilai delta ( ) salinitas, suhu,  

densitas dan kedalaman 

 Untuk mencari nilai delta   ) 

salintas, suhu, densitas dan 

kedalaman menggunakan nilai 

kisaran tertinggi dan terendah yang 

diperoleh dari lapangan dan nilai 

rata- rata dari parameter fisika 

tersebut. Selanjutnya nilai parameter 

tersebut diolah dengan menggunakan 

rumus secara kuantitatif, metode ini 

tidak mengenal tanda minus (-). 

Sumber: Jumiarti (2014) 

Rumus  

 

Peta Horizontal Suhu (
0
C), 

Salintas (
0
/ 00) dan Densitas (kg/m

3
) 

Data salinitas, suhu dan 

selanjutnya disajikan dalam bentuk 

gambar sebaran horizontal dengan 

bantuan Software ArcGIS V.10.1. 

Software ini merupakan suatu 

program perangkat lunak yang 

digunakan dalam pengolahan 

maupun visualisasi dan oseanografi. 

Penentuan ini untuk melihat 

kecenderungan arah pola sebaran 

parameter tersebut. 

Diagram Temperatur Salinitas 

(Diagram T-S) 
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Untuk membuat diagram T-S 

mengunakan Software R. Dengan 

begitu akan terlihat pola karakteristik 

perairan tersebut dalam kondisi 

stabil, terstratifikasi atau sedang 

mengalami pencampuran antara air 

laut dan air tawar.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pola sebaran Salinitas 

Waktu Pasang Surut Purnama 

(Spring Tide) 

Saat Pasang 

Kisaran nilai salinitas saat 

purnama (Spring Tide) pada saat 

pasang berkisar antara 33.1‰ s/d 

36.2‰ Dimana nilai rata- rata 

salinitas pada saat pasang 35.0‰. 

Kisaran salinitas air laut adalah 30-

35
0
/00. Estuari 5-35

0
/00 dan air tawar 

0,5–5
0
/00 (Nyabakken,1992). Untuk 

melihat pola sebaran salinitas pada 

saat pasang purnama dapat dilihat 

pada gambar 2. 

 

Gambar 2:  

 Tingginya nilai salinitas pada 

saat pasang disebabkan massa air 

laut yang masuk kedalam badan 

Perairan Selat Dompak. Pada saat 

pasang purnama, dimana massa air 

yang memiliki salinitas yang tinggi 

masuk dari laut lepas menuju muara 

sungai. 

Saat Surut  

Pada saat surut purnama 

kisaran nilai salinitas berkisar antara 

31.6‰ s/d 35.0‰. Dimana rata-rata 

nilai salinitas pada saat surut 

purnama yaitu 33.2‰. Untuk melihat 

salinitas pada saat surut dilihat pada 

gambar 3 

 

Gambar 3 :  

 Rendahnya nilai salinitas 

pada daerah muara diduga 

disebabkan oleh aliran dari sungai-

sungai kecil yang berada di perairan 

ini, dan juga di pengaruhi oleh 

aktifitas masyarakat seperti buangan 

limbah dari permukiman, aktivitas 
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kapal-kapal yang membuang air 

tawar kedalam laut.  

Waktu Pasang Surut Perbani 

(Neap Tide) 

Saat Pasang 

 Nilai salinitas saat pasang 

perbani (Neap Tide) pada saat pasang 

berkisar antara 33.2‰ s/d 35.9‰. 

Dimana rata-rata nilai salinitas pada 

saat pasang yaitu 35.0‰. Untuk 

melihat pola sebaran salinitas pada 

waktu pasang perbani (Neap Tide) 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4:  

Nilai salinitas pada saat 

pasang lebih tinggi dimana Perairan 

Selat Dompak sangat di pengaruhi 

oleh pasang surut. Sebaran salinitas 

pada saat pasang perbani dari muara 

menuju laut lepas, nilai  salinitasnya 

hampir merata, namun di daerah 

pertengahan selat terlihat terjadi 

penumpukan nilai salinitas yang 

tinggi hal ini diperkirakan 

disebabkan oleh topografi laut yang 

dalam sehingga pada saat pasang 

massa air laut yang masuk ke 

perairan ini dan salinitas yang tinggi 

terperangkap. 

Saat Surut 

Kisaran nilai salinitas pada 

saat Perbani (Neap Tide) pada saat 

surut berkisar antara 29.2‰ s/d 

34.1‰. Dimana rata-rata nilai 

salinitas pada saat surut yaitu 32.4‰. 

Untuk melihat pola sebaran salinitas 

pada waktu surut perbani dapat 

dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5:  

Pada saat surut pola sebaran 

salinitas di muara salinitasnya 

tampak rendah, namun terlihat 

sedikit ada peningkatan nilai salintas 

pada daerah pertengahan selat dan 

pinggir- pinggir perairan. Hal ini di 

duga masih di pengaruhi oleh massa 

air laut yang masuk pada waktu 

pasang yang tertangkap pada saat 

surut yang disebabkan oleh topografi 
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perairan yang menyebabkan salinitas 

tinggi.  

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. Sebaran 

salinitas di laut dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti pola sirkulasi 

air, penguapan, curah hujan dan 

aliran sungai. 

Pola Sebaran Suhu 

Waktu Pasang Surut Purnama 

(Spring Tide) 

Saat Pasang  

Pengukuran Suhu Perairan 

Selat Dompak  pada saat Purnama 

(Spring Tide) pada saat pasang nilai 

suhu berkisar antara 27.0⁰C s/d 

29.2⁰C. Dimana rata-rata nilai suhu 

pada saat pasang yaitu 28.2⁰C. Suhu 

permukaan laut Nusantara berkisar 

antara 27° dan 32°C. (Yudha, 2011). 

Untuk melihat pola sebaran salinitas 

pada waktu surut perbani dapat 

dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6:  

Faktor yang memengaruhi 

suhu permukaan laut adalah letak 

ketinggian dari permukaan laut 

(Altituted), intensitas cahaya 

matahari yang diterima, musim, 

cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, 

dan penutupan awan (Hutabarat dan 

Evans, 1986). 

 

Saat Surut  

Nilai suhu pada saat surut 

berkisar antara 27.5⁰C s/d 29.7⁰C. 

Dimana rata-rata nilai suhu yaitu 

28.8⁰C. Untuk melihat pola sebaran 

suhu pada waktu surut (Spring Tide) 

dapat dilihat pada gambar 7 

 

Gambar 7:  

Pola sebaran suhu di Perairan 

Selat Dompak pada daerah muara 
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menuju laut lepas pada saat surut 

nilai suhunya relative merata, hal ini 

disebabkan karena waktu 

pengukuran suhu dilakukan pada 

subuh hari hingga pagi hari. Pada 

waktu ini air laut menerima panas 

lebih tinggi dari pada saat pasang.  

Waktu Pasang Surut Perbani ( 

Neap Tide) 

Saat Pasang 

Kisaran nilai suhu pada saat 

pasang perbani berkisar antara 

27.0⁰C s/d 29.3⁰C. Dimana rata-rata 

nilai suhu pada saat pasang yaitu 

28.3⁰C. Untuk melihat pola sebaran 

suhu pada waktu pasang (Neap Tide) 

dapat dilihat pada gambar 8

 

Gambar 8 :  

Pola sebaran suhu Perairan di 

Selat Dompak pada saat pasang 

perbani di daerah muara suhunya 

rendah tetapi, di daerah pinggir-

pinggir perairan dan semakin menuju 

laut lepas suhu relative tinggi. Hal ini 

disebabkan karena pada saat pasang, 

kapasitas panas massa air laut yang 

memiliki salinitas lebih tinggi mudah 

menyerap panas dan lambatnya 

respon terhadap pendinginan dan 

juga waktu pengukurannya di 

lakukan pada malam hari, dan pada 

malam hari air laut masih panas, 

karena panasnya siang hari yang 

belum cepat mendingin pada malam 

hari. 

Saat Surut  

 Pada saat surut nilai suhu 

berkisar antara 29.8⁰C s/d 31.4⁰C 

Dimana rata-rata nilai suhu pada saat 

surut yaitu 30.6⁰C. Untuk melihat 

pola sebaran suhu pada waktu surut 

(Neap Tide) dapat dilihat pada 

gambar 9 

 

Gambar 9 : 

Kisaran nilai pola sebaran 

suhu pada saat surut perbani di 

daerah muara menuju laut lepas nilai 

suhu hampir merata. Hal ini di 

karenakan waktu pengukuran suhu 

dilakukan pada pagi hari hingga 
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siang hari, dimana pada waktu 

pengukuran ini air laut menerima 

panas lebih tinggi.  

Pola sebaran Densitas 

Waktu Pasang Surut Purnama 

(Spring tide) 

Saat Pasang 

 Kisaran nilai densitas pada 

saat pasang kisaran nilai densitas 

1021 kg/m
3 

s/d 1023 kg/m
3
. Dimana 

rata- rata nilai denistas pada saat 

pasang 1022 kg/m
3
. Densitas air laut 

terletak pada kisaran 1025 kg/m
3
 

sedangkan pada air tawar 1000 kg/m
3 

(Noisia,2012). Untuk melihat pola 

sebaran densitas pada waktu pasang 

(Spring Tide) dapat dilihat pada 

gambar 10. 

 

Gambar 10 :  

 Tingginya nilai densitas pada 

saat pasang di pengaruhi oleh masaa 

air laut yang memiliki salinitas lebih 

tinggi dari air murni yang di 

sebabkan oleh Adanya molekul 

garam-garam yang bercampur 

dengan molekul air membuatnya 

semakin rapat (Ridho Anzari, 2013). 

Saat Surut 

 Kisaran nilai densitas pada 

saat surut 1019 kg/m
3
s/d 1021 kg/m

3
. 

Dimana rata- rata nilai denistas pada 

saat saat surut 1020 kg/m
3
. Untuk 

melihat pola sebaran densitas pada 

waktu surut dapat dilihat pada 

gambar 11. 

 

Gambar 11 : 

 Pola sebaran densitas pada 

waktu surut purnama di daerah 

muara menunjukkan nilai yang 

rendah, sedangkan pada daerah 

pertengahan selat menuju laut lepas 

terjadi peningkatan nilai densitas hal 

ini di pengaruhi oleh nilai salinitas, 

arus dan topografi massa air laut 

merupakan massa air yang lebih 

berat sehingga kemungkinan besar 

daerah pertengahan selat merupakan 

lokasi tenggelamnya massa air yang 

berdensitas tinggi.  
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Waktu Pasang Surut Perbani 

(Neap Tide) 

Saat pasang  

 Kisaran nilai densitas pada 

saat pasang 1021 kg/m
3
s/d  1023 

kg/m
3
. Dimana rata- rata nilai 

denistas pada saat pasang 1022 

kg/m
3
. Untuk melihat pola sebaran 

densitas pada waktu pasang perbani 

(Neap Tide) dapat dilihat pada 

gambar 12. 

 

Gambar 12 : 

 Densitas pada saat pasang 

perbani menunjukkan nilai sebaran 

densitas yang lebih bervariasi dari 

daerah muara menuju laut lepas. 

Densitas air laut tergantung pada 

suhu dan salinitas serta semua proses 

yang mengakibatkan berubahnya 

suhu dan salinitas.  

Saat Surut 

 Kisaran nilai densitas pada 

saat surut 1018 kg/m
3
s/d 1020 kg/m

3
. 

Dimana rata- rata nilai denistas pada 

saat saat surut kg/m
3
 dan rata-rata di 

dekat dasar 1019 kg/m
3
.  Untuk 

melihat pola sebaran densitas pada 

waktu surut perbani (Neap Tide) 

dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 13 :  

 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 rendah sedangkan 

menuju laut lepas nilai densitasnya 

tinggi. namun di daerah muara 

terdapat nilai densitas yang tinggi hal 

ini di duga dipenggaruhi oleh nilai 

salinitas dan topografi perairan.  

Diagram Temperatur Salinitas ( 

Diagram TS) 

 Berikut adalah gambar 

diagram temperature salinitas pada 

waktu pasang surut purnama (Spring 

Tide) dan pasang surut perbani (Neap 

Tide) 
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pada sat pasang purnama 

 

pada saat surut purnama 

 

pada saat pasang perbani 

 

pada saat surut perbani 

 

Pada gambar diagram 

temperatur salinitas di atas pada saat 

pasang surut purnama dan pada saat 

pasang surut perbani. Suhu dan 

salinitas dalam hal ini tidak saling 

mempengaruhi, bahwa terjadinya 

fluktuasi suhu dan salinitas lebih di 

sebabkan oleh faktor lain misalnya 

suhu yang di pengaruhi oleh 

pencahayaan sinar matahari 

sedangkan salinitas lebih di 

pengaruhi oleh sumber massa 

perairannya tetapi, suhu dan salinitas 

mempengaruhi densitas. Pada TS 

diagram disini tampak bahwa suhu 

dan salinitas  suatu bilangan yang 

berdiri sendiri dimana densitas 

bergantung pada kondisi suhu dan 

salinitas secara bersamaan.  

Secara umun semua diagram 

TS juga menunjukkan gejala 

percampuran massa air dimana ada 

proses kabaling atau percampuran 

dua atau lebih karakteristik massa 

perairan yang berbeda yaitu 

karakteristik air yang di pengaruhi 

oleh sungai dan laut lepas yang 

pergerakan massa airnya disebabkan 

oleh pasang surut.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

a. Perairan Selat Dompak 

menunjukkan karakteristik 

massa perairannya 

berdasarkan dari hasil 
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pengukuran suhu, salinitas 

dan perhitungan densitas 

b. Sebaran suhu, salinitas dan 

densitas terdapat perbedaan 

pola antara pasang surut 

purnama (Spring Tide) dan 

pasang surut perbani (Neap 

Tide). 

c. Diagram Ts menunjukkan 

terjadi proses fluktuasi antara 

suhu, salinitas dan densitas. 

Juga terjadi  pola 

percampuran antara air tawar 

yang berasal dari  muara 

sungai dan air laut yang 

berasal dari laut lepas dan 

adanya pelapisan antara 

permukaan dan di dasar 

perairan.  

Saran  

Selanjutnya perlu 

diadakannya penelitian tentang 

faktor- faktor dinamika lain seperti 

pola arus di Perairan Selat Dompak  
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