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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan diperairan pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang, 

Provinsi Kepulaun Riau.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sampai dengan 

Juni 2015. Penentuan Lokasi menggunakan metode Purposive sampling. Diameter rata – rata 

sedimen dasar pada lokasi penelitian merupakan medium sand (Ø 2,00 – Ø 1,00) hingga very 

coarse sand (Ø -0,00 – Ø -1,00), namun lebih didominasi oleh coarse sand. Berdasarkan hasil 

analisis, menunjukkan bahwa hubungan arus dengan diamter rata – rata merupakanTransport 

of Beload yang artinya terjadi pergerakan sedimen di perairan Tanjung Unggat mencirikan 

arus perairan dalam keadaan cepat. Berdasarkan hasil analisis statistika sedimen digambarkan 

bahwa skewness (SKW) terkategorikan near symitrical hingga very coarse skewed. Sorting 

(pemilahan) butiran sedimen pada lokasi penelitian adalah Moderately sorted (0,71-1,0Ø ) 

hingga Very well sorted  (< 0, 25Ø). Hasil analisis kurtosis pada lokasi penelitian 

menunjukkan nilai kurtosis platicaartic dan leptocartic. Secara umum, dinamika pada perairan 

Tanjung Unggat termasuk tinggi. Dapat dilihat dari kondisi sedimen dasarnya yang lebih 

kasar mencirikan bahwa arus pada perairan Tanjung Unggat cenderung deras sehingga 

butiran sedimennya lebih kasar, dan menyebabkan partikel – partikel yang ada di periran 

Tanjung Unggat bergerak (transport as beload). 

 

 

Kata kunci: Sedimentasi, Karakteristik Sedimen Dasar, Tanjung Unggat, Kota Tanjung 

Pinang. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in maret 2015 – Juni 2015 in waters Tanjung Unggat 

District Bukit Bestari Tanjungpinang City, Riau Archipelago. Determined of sampling based 

with purposive sampling method. Mesh size of bottom sediments in research site is a medium 

sand (Ø 2,00 – Ø 1,00) until very coarse sand (Ø -0,00 – Ø -1,00), but in dominated with 

coarse sand. The results of the analysis showed that the relationship between the mesh size is 

a Transport of Beload that indicated the movement of sediment in the waters characterize the 

current flow is the fasted. The results of statistic skewness (SKW) sediments analysis is near 

symitrical hingga very coarse skewed. Sorting sediment in Tanjung Unggat is Moderately 

sorted (0,71-1,0Ø ) until Very well sorted  (< 0, 25Ø). Result of Kurtosis analysis in reserch 

site is platicaartic dan leptocartic. In Tnjung Unggat dynamics bottom sediments is high, can 

be seen from the condition essentially coarse sedimen and flow more profusely with more 

coarse sediments so that sediments transport as beload. 
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I. PENDAHULUAN 

Sedimentasi di perairan umumnya 

dapat dipengaruhi oleh faktor kegiatan 

manusia di wilayah pesisir seperti 

pembukaan lahan, penambangan, 

pemukiman, serta aktifitas industri di 

kawasan pesisir. Karena itu, proses 

sedimentasi dapat menggambarkan 

besarnya tingkat pengaruh aktifitas 

masyarakat di wilayah pesisir. Selain 

faktor diatas hal yang sangat berperan 

dalam pengendapan sedimen adalah arus 

dan bentuk dasar dari perairan tersebut. 

Arus yang deras akan mengendapkan 

butiran sedimen yang kasar dan arus yang 

lemah akan mengendapakan sedimen 

berbutir halus (Tampubolon, 2010). 

Sedangkan bentuk dasar perairan akan 

berpengaruh terhadap letak sedimen. Pada 

dasar perairan yang berbentuk lereng 

umumnya bagian atas akan terisi oleh 

sedimen berbutir halus dan bagian bawah 

akan terisi oleh sedimen berbutir kasar 

karena pengaruh gaya gravitasi (Rifardi, 

2008). 

Masukan partikel – partikel 

tersebut akan menyebabkan tumpukan 

endapan dan sedimentasi di perairan yang 

dicirikan dengan tingginya kekeruhan 

perairan. Hal inidapat mengakibatkan 

gangguan terhadap biota akuatik dan 

pendangkalan pada kawasan pesisir. 

Terjadinya sedimentasi di perairan pesisir 

juga dicirikan dengan laju akumulasi 

sedimen serta jenis atau karakteristik 

sedimen dasar perairannya. 

Perairan pesisir Tanjung Unggat 

yang terletak di Kecamatan Bukit Bestari 

terdapat berbagai aktifitas pesisir seperti 

pemukiman, aktifitas transportasi kapal, 

aktifitas bongkar muat dan pelabuhan 

kapal serta perkembangan industri pesisir. 

Dari beberapa aktifitas tersebut, terjadi 

reklamasi (penimbunanan) lahan yang 

akan menimbulkan erosi daratan serta 

pantai.  

Hasil erosi yang masuk di perairan 

akan terbawa oleh aliran air permukaan ke 

pesisir dan terjadi pengadukan oleh arus 

air. Dampak erosi di pesisir dapat ditandai 

berupa perubahan komposisi/karakteristik 

sedimen dasar perairannya. Dengan 

demikian perlu dilakukannya kajian 

mengenai kondisi dan karakterisasi di 

dasar perairan Tanjung Unggat sehingga 

dapat menggambarkan kondisi pesisir 

perairan Tanjung Unggat untuk upaya 

pengelolaan pesisir Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang. 

 

II. METODE 

Penelitian ini dilakukan diperairan 

pesisir Tanjung Unggat Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulaun Riau. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Maret 2015 sampai dengan Juli 2015.  

Penentuan Lokasi menggunakan 

metode Purposive sampling berdasarkan 

penilaian aktivitas yang terjadi di lokasi 

tersebut. Penentuan titik pengamatan 

berdasarkan metode systematic random 

sampling (SRS) dengan melihat panjang 

garis pantai , kemudian tetapkan titik 

dengan jarak 50 meter dari satu titik ke 

titik lainnya seperti pada gambar berikut. 

 
Sampel sedimen diambil pada 

lokasi atau titik yang sudah ditentukan dan 

diplotkan  pada peta dasar, secara umum 

pelaksanaan pengambilan sampel harus 



dilakukan secara sistematis sesuai dengan 

ketersediaan waktu. Pengambilan sampel 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

Ekman grab sebagai alat sampling. 

Gambaran lingkungan 

pengendapan dapat diperoleh dengan 

beberapa metode diantaranya dengan cara 

menghitung parameter statistika sedimen 

sebagai berikut : 

 

Mean Size = 
             

 
 

 

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) 

   

Sk1 =
             

           
 
            

          
 

Klasifikasi:    

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

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

+ 0,1 s.d – 0,1 : Nearsymmitrical 

- 0,1 s.d – 0,3 : Coarseskewed 

 > -0,3 : very coarse skewed 
 

 

δ1 = 
        

 
 
       

   
 

Klasifikasi: 

 

<0,25Ø : very well sorted (terpilah sangat baik) 

0,35 – 0,50Ø : well sorted (terpilah baik) 

0,50 – 0,71Ø : moderately well sorted (terpilah) 

0,71 – 1,0Ø : moderatelysorted (terpilah sedang) 

1,0 – 2,0Ø : poorlysorted (terpilah buruk) 

>2,0Ø : verypoorlysorted (terpilah sangat 

buruk) 
 

 

a. Kurtosis (KG) 

KG = 
       

              
 

Sampel sedimen permukaan dasar 

perairan dianalisis untuk memperoleh data 

ukuran butir sedimen, dimana data ini 

dianalisis untuk menentukan parameter 

statistik sedimen. Hasil analisis ukuran 

butir juga digunakan untuk menentukan 

tipe sedimen di daerah studi berdasarkan 

Shepard Triangle (Shepard dalam Rifardi, 

2008).  

Hasil analisis ukuran butir tersebut 

digunakan untuk menentukan kelas ukuran 

masing-masing sub-populasi sedimen 

berdasarkan (skala Wentworth dalam 

Rifardi, 2008). Hasil analisis ukuran butir 

juga digunakan untuk menentukan tipe 

sedimen di daerah studi berdasarkan 

Shepard Triangle (Shepard dalam Rifardi, 

2008). Untuk menghubungkan antara 

kecepatan arus dengan ukuran butiran 

sedimen digambarkan dengan 

menggunakan Diagram Hjulsrom. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tekstur sedimen dianalisis dengan 

menggunakan segitiga shepard untuk 

mengetahui fraksi sedimen (Kerikil, Pasir, 

Lumpur). 

Titik 
Fraksi (%) Tekstur 

Kerikil Pasir Lumpur 
 

1 42,74 57,19 0,07 Pasir berkerikil 
2 41,37 57,65 0,99 Pasir berkerikil 

3 31,51 67,59 0,90 Pasir berkerikil 

4 17,09 82,60 0,31 Pasir 
5 36,45 62,31 1,24 Pasir berkerikil 

6 33,08 66,36 0,57 Pasir berkerikil 

7 21,78 77,95 0,28 Pasir 
8 36,65 63,07 0,28 Pasir berkerikil 

9 39,82 59,96 0,22 Pasir berkerikil 

10 22,52 77,16 0,32 Pasir 
11 31,69 68,08 0,23 Pasir berkerikil 

12 11,21 88,71 0,09 Pasir 

13 42,47 56,83 0,70 Pasir berkerikil 
14 42,50 56,87 0,63 Pasir berkerikil 

Sumber: Data Primer (2015) 

 



 Berdasarkan hasil analisis ukuran 

butiran sedimen (fraksi sedimen) 

menggunakan segitiga shepard didapatkan 

fraksi substrat pada perairan Tanjung 

Unggat adalah merupakan Pasir hingga 

Pasir Berkerikil. Namun, secara umum 

lebih didominansi oleh butiran pasir 

berkerikil, sedangkan fraksi pasir hanya 

terdapat pada 4 titik pengamatan (titik 4, 7, 

10, dan 12).  

Secara keseluruhan, kondisi fraksi 

substrat dasar perairan Tanjung Unggat 

mengandung ukuran butiran yang kasar. 

Ini disebabkan karena pada lokasi tersebut 

terjadi penimbunan (reklamasi) lahan atas 

yang membawa partikel yang lebih kasar 

melalui aliran hujan (run off) menuju ke 

perairan. Ukuran butiran yang kasar ini 

juga dicirikan dengan kondisi arus perairan 

yang cenderung kuat, sehingga 

menyebabkan buturan sedimennya lebih 

kasar. 

 Menurut Idham (2014) bahwa kuat 

arus perairan sangat mempengaruhi 

komposisi fraksi sedimen dasarnya, 

semaikin kuat arus biasanya dicirikan oleh 

perairan yang didominasi dengan butiran 

(fraksi) yang lebih besar karena partikel - 

partikel yang leih halus akan terbawa dan 

menyebar ke tempat lain.  

Arus juga merupakan kekuatan 

yang menentukan arah dan sebaran 

sedimen. Kekuatan ini juga yang 

menyebabkan karakteristik sedimen 

berbeda sehingga pada dasar perairan 

disusun oleh berbagai kelompok populasi 

sedimen. Secara umum partikel berukuran 

kasar akan diendapkan pada lokasi yang 

tidak jauh dari sumbernya,  sebaliknya jika 

halus akan lebih jauh dari sumbernya 

(Rifardi, 2008). 

 

 

 

A. Statistika Sedimen 

Statistika sedimen adalah suatu 

metode yang digunakan untuk menghitung 

diameter rata –rata sedimen, Skewness, 

Kurtosis, serta sorting koeffisien.  

Ttk 
Statistika sedimen 

Mz Kategori SKW Kategori So Kategori KG Kategori 

1 -0,01 

Very 

coarse 

sand 

0,32 
Very fine 

skewed 
0,43 well sorted 0,55 

very 

platycartic 

2 -0,12 

Very 

coarse 

sand 

3,20 
Very fine 

skewed 
0,25 well sorted 1,26 leptokurtik 

3 -0,14 

Very 

coarse 

sand 

1,43 
Very fine 

skewed 
0,35 well sorted 0,09 

very 

platycartic 

4 0,45 
Coarse 

sand 
-0,40 

Very coarse 

skewed 
0,49 well sorted 0,68 platikurtic 

5 -0,12 

Very 

coarse 

sand 

3,32 
Very fine 

skewed 
0,08 

very well 

sorted 
4,54 

extremely 

leptokurtic 

6 0,01 
Coarse 

sand 
0,23 fine skewed 0,31 well sorted 0,32 

very 

platycartic 

7 0,31 
Coarse 

sand 
-0,83 

Very coarse 

skewed 
0,43 well sorted 0,15 

very 

platycartic 

8 0,31 
Coarse 

sand 
-0,70 

Very coarse 

skewed 
0,48 well sorted 0,18 

very 

platycartic 

9 0,09 
Coarse 

sand 
0,18 fine skewed 0,24 

very well 

sorted 
0,24 

very 

platycartic 

10 0,38 
Coarse 

sand 
-0,86 

Very coarse 

skewed 
0,51 

moderately 

well sorted 
0,04 

very 

platycartic 

11 0,78 
Coarse 

sand 
-0,41 

Very coarse 

skewed 
0,73 

moderately 

sorted 
6,55 

extremely 

leptokurtic 

12 1,21 
medium 

sand 
0,79 

Very fine 

skewed 
0,77 

moderately 

sorted 
7,16 

extremely 

leptokurtic 

13 -0,03 

Very 

coarse 

sand 

0,51 
Very fine 

skewed 
0,42 well sorted 0,44 

very 

platycartic 

14 0,05 
Coarse 

sand 
-0,03 Nearsymmitrical 0,43 well sorted 0,36 

very 

platycartic 

Sumber : Data Primer (2015) 

1. Diameter Rata – Rata 

 

Diameter rata – rata sedimen dasar 

pada lokasi penelitian merupakan medium 

sand (Ø 2,00 – Ø 1,00) hingga  very 

coarse sand (Ø -0,00 – Ø -1,00), namun 

lebih didominasi oleh coarse sand. Pada 

titik 12 diketahui diameter rata – rata 

sedimen dasarnya yang lebih halus yaitu 

medium sand (pasir sedang), kondisi 

sedimen pada titik ini lebih halus dari pada 

titik lain dengan nilai mean size (Ø1,21) 

kondisi ini di sebabkan karena pada titik 

ini merupakan kawasan permukiman 

penduduk yang menghasilkan sampah 



organik dari aktifitas sehari – hari sehingga 

mengakibatkan komposisi sedimen 

dasarnya lebih halus karena pengendapan 

dari sampah tersebut yang terurai. 

Sedangkan jenis sedimen dasar yang lebih 

kasar yaitu very coarse sand pada titik 

1,2,3,5,13 (Ø -0,01 – Ø -0,14) dikarenakan 

akibat reklmasi pada wilayah pesisirnya 

sehingga sedimen yang lebih kasar 

terbawa menuju ke perairan melalui aliran 

air hujan yang terdorong oleh arus dan 

menyebar ke beberapa titik.  

Secara keseluruhan, diameter rata – 

rata sedimen didominasi oleh butiran kasar 

yang mencirikan pola arus dan kekuatan 

arus yang cukup tinggi sehingga 

mampengaruhi komposisi sedimen dasar 

yang lebih kasar. Sebagaimana pendapat 

Nybakken (1992), perairan yang memiliki 

sedimen dominan pasir mengambarkan 

bahwa sedimen arus pada daerah tersebut 

cukup kuat sehingga mampu membentuk 

sebaran sedimen pasir.  

Butir sedimen kasar, maka hal ini 

mengindikasikan kekuatan aliran 

mentransfor sedimen tersebut cukup besar, 

sebaliknya ukuran butiran halus 

menggambarkan lemahnya kekuatan atau 

energy yang mentransfor sedimen secara 

lengkap bentuk butiran sedimen 

dihubungkan dengan aliran arus 

menggunanakan diagram Hjulsrom 

 
Gambar 4. Diagram Hjulrom 

 Diagaram hjulstrom adalah yang 

menunjukkan hubungan antara kecepatan 

aliran air dan ukuran butir (Hjulstrom 

dalam Pratomo 2010). Ada dua garis 

utama pada grafik. Garis yang lebih rendah 

menunjukkan hubungan antara kecepatan 

aliran dan partikel yang akan bergerak. 

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan 

bahwa hubungan arus dengan diamter rata 

– rata menunjukkan bahwa Transport of 

Beload yang artinya terjadi pergerakatn 

sedimen di perairan Tanjung Unggat 

mencirikan bahwa arus perairan dalam 

keadaan cepat. 

 

2. Skewness 

Nilai skewness dipengaruhi oleh 

karakteristik gelombang dan arus sehingga 

nilai ini sering digunakan oleh 

sedimentologis untuk menggambarkan 

kekuatan gelombang dan arus yang 

berperan dalam proses pengendapan. 

Berdasarkan hasil analisis statistika 

sedimen digambarkan bahwa skewness 

(SKW) terkategorikan near symitrical 

hingga very coarse skewed.  

Nilai SKW pada titik 1,2,3,5,12, 

dan 13 merupakan very coarse skewed 

dengan nilai (SKW ≥0,32), sedangkan 

pada titik 6 merupakan fine skewed dengan 

nilai (SKW = 0,23) pada titik – titk 

tersebut merupakan nilai SKW positif 

yang mencirikan bahwa bentuk butiran 

lebih halus dengan kekuatan arus yang 

lebih lambat, sedangkan pada titik 

4,7,8,9,10,11,14 merupakan nilai SKW 

negatif (SKW -0,03) yang mencirikan pada 

titik tersebut bentuk ukuran butiran 

sedimennya lebih kasar dengan arus yang 

lebih kuat. 

Menurut Rifardi (2008) bahwa 

Skewness mencirikan ke arah mana 

dominan ukuran butir dari suatu populasi 



tersebut, mungkin simetri, condong ke 

arah sedimen berbutir kasar atau condong 

ke arah berbutir halus. Sehingga skewness 

dapat digunakan untuk mengetahui 

dinamika sedimentasi. Nilai skewness 

positif menunjukkan suatu populasi 

sedimen condong berbutir halus, 

sebaliknya skewness negatif menunjukkan 

populasi sedimen condong berbutir kasar. 

3. Sorting 

 

Sorting adalah pemilihan partikel 

sedimen yang menggambarkan tingkat 

keseragaman butiran. Menurut Rifardi 

(2012) Sorting (pemilahan) butiran 

sedimen pada lokasi penelitian adalah 

Moderately sorted (0,71-1,0Ø) hingga 

Very well sorted  (< 0, 25Ø). Pada titik 11 

dan12 merupakan Moderately sorted(0,73-

0,77Ø) dengan demikian merupkn kategori 

terpilah sedang artinya besr butiran 

sedimen tidak begitu sama.  

Pada titik 10 nilai sorting sebesar 

(0,51Ø) merupakan Moderately well 

sorted yaitu terpilah agak baik yang 

mencirikan besar butiran sedimennya agag 

sama. Sedangkan sorting well sorted  

hingga Very well sorted  mencirikan 

bahwa bentuk butirasn sedimen ukurannya 

relatif hampir sama dan mencirikan arus 

perairan Tanjung Unggat relatif stabil dari 

waktu ke waktu. 

Menurut Daulay (2014) Sorting 

adalah metode pemilahan keseragaman 

distribusi ukuran butir yakni 

peyortirannya. Penyortiran dapat 

menunjukkan batas ukuran butir, tipe 

pengendapan, karakteristik arus 

pengendapan, serta lamanya waktu 

pengendapan dari suatu populasi sedimen. 

Secara umum ada 2 kelompok utama yaitu 

Well sorted sediment (terpilah baik) adalah 

suatu lingkungan pengendapan sedimen 

disusun oleh besar butir relatif sama, 

mengidentifikasikan tingkat kestabilan 

arus pada perairan tersebut cukup stabil. 

Sebaliknya jika Poorly sorted sediment 

(terpilah buruk), maka kekuatan arus pada 

perairan tersebut tidak stabil, artinya pada 

kondisi waktu tertentu terjadi arus dengan 

kekuatan yang besar dan berubah dalam 

kondisi lain melemah kembali. 

 

4. Kurtosis 

 

Hasil analisis kurtosis pada lokasi 

penelitian menunjukkan nilai kurtosis 

platicaartic dan leptocartic. Pada titik 1, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 13, dan 14 merupakan bentuk 

kurtosis platycartic sedangkan pada titik 2, 

5, 10, 11, 12 merupakan bentuk kurtosis 

leptocartic. Dengan demikian, ada jenis 

partikel sedimen yang mendominasi di 

perairan Tanjung Unggat.  

Menurut Rifardi (2008) Kurtosis 

mengukur puncak dari kurva dan 

berhubungan dengan penyebaran distribusi 

normal. Bila kurva distribusi normal tidak 

terlalu runcing atau tidak terlalu datar 

disebut mesokurtic. Kurva yang runcing 

disebut leptokurtic, menandakan adanya 

ukuran sedimen tertentu yang 

mendominansi pada distribusi sedimen di 

daerah tersebut. Sedangkan untuk kurva 

yang datar disebut platikurtic, artinya 

distribusi ukuran sedimen pada daerah 

tersebut sama. 

 

B. Kondisi Oseanografi Perairan 

Menurut Rifardi (2012) semua 

material sedimen termasuk material akan 

ditransportasi secara fisika sebagai 

material padat sebelum diendapkan. Dalam 

hal ini termasuk transportasi material-

material yang berkembang/tumbuh di 

dasar perairan sampai pada tempat 



pengendapan akhir sangat bergantung pada 

kondisi oseanografi pada perairan. Kondisi 

Oseanografi yang diukur adalah parameter 

fisika yang mempengaruhi terjadinya 

sedimentasi perairan meliputi; kekeruhan 

perairan, arus, serta pasang surut perairan.  

Titik 
Hasil Pengukuran 

Arus Kekeruhan Pasut 

1 0,1472 16,59 

Diurnal 

(Pasang 

Harian 
Ganda) 

2 0,0722* 21,77 
3 0,1375 10,83 

4 0,1602 14,73 

5 0,1619 10,82 
6 0,2231** 15,97 

7 0,1602 10,55* 

8 0,1643 18,42 
9 0,1832 20,83 

10 0,1991 18,83 

11 0,1266 22,80** 
12 0,1716 15,75 

13 0,2004 20,06 

14 0,1183 19,36 

Rata 

Rata 
0,159 16,950 - 

Kisaran 
0,0722 – 

0,2231 
10,82 – 22,80 - 

Sumber: Data Primer (2015) 

Keterangan : * (terendah) 

  ** (tertinggi) 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

kekeruhan tertinggi berada pada titik 11 

dengan kekeruhan sebesar 22,80 NTU, dan 

kekeruhan terendah pada titik 7 dengan 

nilai kekeruhan sebesar 10,55 NTU. 

Kekeruhan yang tinggi pada titik 11 

dikarenakan pada titik tersebut dekat 

dengan alur pelayaran kapal sehingga 

menyebabkan tingkat kekeruhan yang 

tinggi akibat dari pengadukan baling-

baling kapal. Pada lokasi tersebut juga 

terdapat aktifitas perbaikan kapal yang 

menghasilkan buangan – buangan (partikel 

– partikel) ke perairan melalui pencucian 

lambung kapal dari kotoran – kotoran pada 

lambung kapal.  

Berdasarkan hasil pengukuran arus 

di perairan Tanjung Unggat, kondisi arus 

tergolong deras (kuat) dengan rata – rata 

0,159 m/detik.  Menurut Aini, (2011) 

kisaran arus > 0,098 m/detik merupakan 

kondisi arus yang cukup deras. Arus yang 

deras akan mengendapkan butiran sedimen 

yang kasar dan arus yang lemah akan 

mengendapakan sedimen berbutir halus 

(Minarto et al 2008 dalam Aini, 2011). 

Sesuai dengan kondisi tersebut, 

kondisi kecepatan arus yang kuat pada 

lokasi penelitian mempengaruhi kondisi 

sedimen dasarnya yang lebih kasar. 

Menurut Purnawan, (2012) kecepatan arus 

mempengaruhi distribusi sebaran sedimen, 

dimana butiran sedimen yang lebih besar 

ditemukan pada daerah yang memiliki 

kecepatan arus yang lebih tinggi.  

 Arus juga merupakan kekuatan 

yang menentukan arah dan sebaran 

sedimen. Kekuatan ini juga yang 

menyebabkan karakteristik sedimen 

berbeda sehingga pada dasar perairan 

disusun oleh berbagai kelompok populasi 

sedimen. Secara umum partikel berukuran 

kasar akan diendapkan pada lokasi yang 

tidak jauh dari sumbernya, sebaliknya jika 

halus akan lebih jauh dari sumbernya 

(Rifardi, 2008). 

Kondisi pasang surut di perairan 

Tanjung Unggat merupakan pasang 

Diurnal “Harian Ganda”. Pasang surut 

diurnal merupakan pasang surut dengan 2 

kali pasang dan 2 kali surut, namun 1 kali 

surut jauh sedangkan 1 kali surut tidak 

begitu jauh.  

Menurut Robbi (2014), bahwa 

pasang surut merupakan faktor lingkungan 

yang sangat penting yang mempengaruhi 

zona intertidal. Tenaga pasang surut dan 

arus merupakan sumber energi utama 

terjadinya proses turbulensi dan 

percampuran air di perairan pantai dan 

muara. Sumber ini memegang peranan 

penting dalam membawa benda-benda 

terlarut dan tersuspensi yang menyebabkan 

perubahan fisika, kimia dan biologi. 



 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Kondisi kekeruhan perairan 

Tanjung Unggat berada pada kisaran 10,82 

– 22,80 NTU, dengan rata – rata 

kekeruhan sebesar 16,95 NTU. Kondisi 

arus perairan Tanjung Unggat berada pada 

kisaran 0,0722 – 0,2231 m/detik, dengan 

rata – rata arus permukaan sebesar 0,159 

m/detik.  

Kondisi pasang surut di perairan 

Tanjung Unggat merupakan pasang 

Diurnal “HarianGanda”. Pasang surut 

diurnal merupakan pasang surut dengan 2 

kali pasang dan 2 kali surut, namun 1 kali 

surut jauh sedangkan 1 kali surut tidak 

begitu jauh. Diameter rata – rata sedimen 

dasar pada lokasi penelitian merupakan 

medium sand (Ø 2,00 – Ø 1,00) hingga 

very coarse sand (Ø -0,00 – Ø -1,00), 

namun lebih didominasi oleh coarse sand. 

Berdasarkan hasil analisis, 

menunjukkan bahwa hubungan arus 

dengan diamter rata – rata 

merupakanTransport of Beload yang 

artinya terjadi pergerakan sedimen di 

perairan Tanjung Unggat mencirikan arus 

perairan dalam keadaan cepat. 

Berdasarkan hasil analisis statistika 

sedimen digambarkan bahwa skewness 

(SKW) terkategorikan near symitrical 

hingga very coarse skewed. Sorting 

(pemilahan) butiran sedimen pada lokasi 

penelitian adalah Moderately sorted (0,71-

1,0Ø ) hingga Very well sorted  (< 0, 25Ø). 

Hasil analisis kurtosis pada lokasi 

penelitia nmenunjukkan nilai kurtosis 

platicaartic dan leptocartic. Secara umum, 

dinamika pada perairan Tanjung Unggat 

termasuk tinggi. Dapat dilihat dari kondisi 

sedimen dasarnya yang lebih kasar 

mencirikan bahwa arus pada perairan 

Tanjung Unggat cenderung deras sehingga 

butiran sedimennya lebih kasar, dan 

menyebabkan partikel – partikel yang ada 

di periran Tanjung Unggat bergerak 

(transport as beload). 

 

B. Saran 

 

Perlu dilakukan kajian mengenai 

kondisi sedimen dasar perairan dan laju 

akumulasi sedimen pada kawasan tubir 

perairan Tanjung Unggat. 
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