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ABSTRAK 

 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik sedimen 

dan konsentrasi logam berat pada substrat bekas penambangan bauksit di Pulau 

Bintan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2016. 

Pengambilan sampel sedimen bauksit dilakukan pada kawasan Senggarang, Dompak, 

dan Kijang Pulau Bintan. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik 

Purposive sampling untuk 3 stasiun yang berjumlah 2 titik tiap stasiun yang 

merupakan daerah pertambangan (sumber) dan pesisir (akibat) dari pertambangan 

bauksit untuk setiap level kedalaman tanah pertambangan (30 cm, 60 cm, dan 100 

cm). Hasil tekstur soil (tanah) pertambangan menunjukan bahwa ada perbedaan 

kondisi disetiap stasiun untuk daerah Senggarang rata-rata tekstur sedimen berkisar 

antara  0,07-1,08, Dompak berkisar antara 0,08-1,12, sedangkan daerah Kijang 

berkisar antara -0,05-025. Untuk konsentrasi logam Mangan (Mn) nilai tertinggi dari 

setiap stasiun yaitu kawasan Senggarang 2 dengan rata-rata 43.61 mg/L, dan yang 

paling rendah di kawasan Senggarang 1 dengan rata-rata 6.53 mg/L, logam Zink (Zn) 

untuk nilai tertinggi adalah di kawasan Dompak 2 dengan rata-rata 1.43 mg/L, dan 

yang paling rendah di kawasan Senggarang 1 dengan rata-rata 0,65 mg/L, untuk 

logam Cobalt (Co) nilai tertinggi dari setiap stasiun yaitu di kawasan Senggarang 1 

dengan rata-rata 0.75 mg/L, dan yang paling rendah dikawasan Dompak 1 dengan 

rata-rata 0.17 mg/L. Dari hasil analisis karakteristik sedimen dan mineral mikro 

konsentrat yang terdapat di kawasan Senggarang, Dompak, dan Kijang memberikan 

gambaran karakteristik sedimen dan mineral mikro konsentrat dari 3 stasiun 2 titik 

sampling lebih banyak didominasi oleh pasir berkerikil dan untuk kandungan logam 

Mangan (Mn) sudah di atas ambang batas, Zink (Zn) masih dibawah ambang batas, 

sedangkan kandungan logam Cobalt (Co) sama dengan ambang batas.  

 

Kata kunci : Karakteristik  Sedimen, Mineral Mikro Konsentrat 
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ABSTRAK 

 

The study was conducted in order to determine the characteristics of the 

sediment and the concentration of heavy metals in substrat former bauxite mining on 

the island of Bintan. This study was conducted from April to June 2016. Sampling 

was conducted on a regional sedimentary bauxite Senggarang, Dompak, and Kijang 

Bintan Island. Location research was done by using purposive sampling to 3 stations 

totaling 2 points each station which is a mining area (source) and coastal (result) of 

mining bauxite for every level of soil depth mining (30 cm, 60 cm and 100 cm). 

Results texture soil (soil) mining show that there are differences in each station for 

local conditions Senggarang average texture sediments ranged from 0.07 to 1.08, 

Dompak ranged from 0.08 to 1.12, while the Kijang area ranging between -0,05 to 

025. For metal concentrations Manganese (Mn) highest value of each station is the 

area Senggarang 2 with an average of 43.61 mg/L, and the lowest in the region 

Senggarang 1 with an average of 6.53 mg/L, metal Zinc (Zn) to highest value 

Dompak 2 is in the region with an average of 1.43 mg/L, and the lowest in the region 

Senggarang 1 with an average of 0.65 mg/L, for metal Cobalt (Co) highest value of 

each station is in the area of Senggarang 1 with an average of 0.75 mg/L, and the 

lowest area of Dompak 1 with an average of 0.17 mg/L. From the analysis of the 

characteristics of sediment and micro mineral concentrates which are found in the 

Senggarang, Dompak, and Kijang gives on overview characteristics of sediment and 

micro mineral concentrates from 3 stations 2 sampling points more dominated by 

sand pebbled and for metal content Manganese (Mn) is already above threshold, Zinc 

(Zn) is still below the threshold, whereas the metal content of Cobalt (Co) is equal to 

the threshold. 
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I. PENDAHULUAN 

Pemerintah meresmikan wilayah 

Kepulauan Riau menjadi satu provinsi 

dengan ibukota Tanjungpinang di 

Pulau Bintan pada bulan Juli 2004. 

Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 

banyak pulau, salah satunya adalah 

Pulau Bintan. Pada saat ini di Pulau 

Bintan terdapat sekitar 989,1 ha areal 

tambang bauksit dengan kapasitas 

produksi sekitar 1.237.006 ton/tahun 

(2001) dan 1.283.485 ton/tahun (2002) 

(Anonim, 2003 dalam Sembiring, 

2008). 

Pulau Bintan merupakan pusat 

penambangan bauksit Indonesia dan 

termasuk terbesar di dunia selain 

Brazil. Pada awalnya PT. Aneka 

Tambang Tbk adalah satu-satunya 

perusahaan yang memonopoli 

pertambangan bauksit di Pulau Bintan 

dan menjadi sumber pendapatan dari 

lapangan pekerjaan dominan. Bauksit 

adalah endapan yang memiliki 

kandungan mineral utama alumunium 

hidroksida, yaitu berupa gibbsite, 

bohmite, dan diaspore. Selain itu 

terdapat beberapa mineral pengotor 

lain seperti silika, oksida besi, dan 

titanium. Bijih bauksit ini kemudian 

diolah menjadi aluminium (Wilatikta, 

2013). 

Lahan bekas penambangan 

bauksit memiliki potensi dijadikan 

alternatif lahan  tempat untuk budidaya 

karena diduga mengandung unsur hara 

yang dibutuhkan dalam budidaya 

perairan seperti contoh mineral mikro 

(Mn, Zn, dan Co). Sukarman (2011) 

menyatakan bahwa fungsi utama Zn 

dan Mn sebagai ko-faktor dalam 

beberapa proses enzimatik pada biota 

perairan. Semua logam berat dapat 

menjadi bahan yang meracuni 

makhluk hidup, tetapi sebagian dari 

logam-logam tersebut tetap dibutuhkan 

oleh makhluk hidup, walaupun dalam 

jumlah yang sedikit. Apabila 

kebutuhan itu tidak terpenuhi dapat 

berakibat fatal terhadap makhluk hidup 

tersebut. Logam-logam ini disebut 

logam esensial seperti tembaga (Cu), 

seng (Zn), nikel (Ni), dan kobalt (Co) 

(Theresia, 2002). 

Berdasarkan hal tersebut, maka 

perlu diketahui informasi mengenai 

karakteristik sedimen dan kandungan 

mineral mikro yang ada pada lahan 

bekas galian dan pesisir penambangan 

bauksit. Konsentrasi mineral mikro 

tersebut dapat dijadikan dasar 

alternatif pemanfaatan lahan bekas 

penambangan bauksit. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

Mengetahui karakteristik sedimen 

yang berada pada bekas galian dan 

pesisir penambangan bauksit di Pulau 

Bintan. Mengatahui kandungan 

mineral mikro pada substrat bekas 

galian dan pesisir penambangan 

bauksit di Pulau Bintan. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai 

karakteristik sedimen dan kandungan 

mineral mikro pada lahan bekas galian 

dan pesisir penambangan bauksit di 

Pulau Bintan, yang diharapkan dapat 

menjadi acuan dalam upaya 

pengelolaan lahan penambangan 

bauksit sehingga dapat menjadi lahan 

yang dapat dimanfaatkan kembali.



 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Bauksit (Al2O3.2H2O) memiliki 

sistem kristal oktahedral, terdiri dari 

35-65% Al2O3, 2- 10% SiO2, 2-20% 

Fe2O3, 1-3% TiO2 dan 10- 30% H2O. 

Sebagai bijih alumina, bauksit 

mengandung sedikitnya 35% Al2O3, 

5% SiO2, 6% Fe2O3, dan 3% TiO2. 

Bauksit terbentuk dari batuan yang 

mempunyai kadar aluminium tinggi, 

kadar besi rendah, dan sedikit kadar 

kuarsa bebas. Pada saat batuan 

mengalami pelapukan kimiawi, unsur 

kimia silika (Si) terlarut dan terlepas 

dari ikatan Kristal, begitu juga 

sebagian unsur besi. Alumina, 

Titanium, dan mineral oksidasi 

terkonsentrasi sebagai endapan residu.  

 Rifardi (2008) menjelaskan 

bahwa pola dan karakteristik sedimen 

dipegaruhi oleh aktivitas artifisial 

(manusia) dan alam. Sedimen adalah 

partikel organik dan anorganik yang 

terakumulasi secara bebas (Duxbury et 

al., 1991 dalam Mukminin, 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, 1993 dalam 

Mukminin, 2009).  

 Unsur mineral merupakan salah 

satu komponen yang sangat diperlukan 

oleh makhluk hidup di samping 

karbohidrat, lemak, protein, dan 

vitamin, juga dikenal sebagai zat 

anorganik atau kadar abu. Sebagai 

contoh, bila bahan biologis dibakar, 

semua senyawa organik akan rusak, 

sebagian besar karbon berubah 

menjadi gas karbon dioksida (CO2), 

hidrogen menjadi uap air, dan nitrogen 

menjadi uap nitrogen (N2). Sebagian 

besar mineral akan tertinggal dalam 

bentuk abu dalam bentuk senyawa 

anorganik sederhana, serta akan terjadi 

penggabungan antar individu atau 

dengan oksigen sehingga terbentuk 

garam anorganik (Davis dan Mertz, 

1987 dalam Arifin, 2008). 

Kobalt (Co) merupakan logam 

transisi, memiliki berat molekul 58,93 

g/mol, berbentuk padat, berwarna abu-

abu perak, memiliki titik didih 2.870 – 

2.927
0
C, titik leleh 1.495

0
C. Logam ini 

tidak berbau, memiliki 2 bilangan 

valensi yaitu, cobaltous (II) dan 

cobaltic (III). Co merupakan oksidan 

yang kuat dan bisa menimbulkan api 

dan eksplosif bila terkena panas, serta 

bersifat reaktif oleh larutan asam. 

Cole (1998) dalam Effendi 

(2003) menyatakan bahwa Mangan 

(Mn) adalah kation logam yang 

memiliki karakteristik kimia serupa 

dengan besi. Mangan berada dalam 

bentuk manganous (Mn
2+

) dan 

manganic (Mn
4+

).  

Moore (1991) dalam Effendi 

(2003) mengemukakan bahwa seng 

(zinc) termasuk unsur yang terdapat 

dalam jumlah berlimpah di alam. 

Kadar seng pada kerak bumi sekitar 70 

mg/kg. Seng termasuk unsur esensial 

bagi makhluk hidup, yakni berfungsi 

untuk membantu kerja enzim. Seng 

juga diperlukan dalam proses 

fotosintesis sebagai agen bagi transfer 

hidrogen dan berperan dalam 

pembentukan protein.  

 

 

 

 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

A Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

April-Juli 2016 yang berlokasi di 

Senggarang, Dompak, dan Kijang, 

Pulau Bintan. Pengambilan sampel 

sedimen bauksit dilakukan di bekas 

galian dan pesisir pertambangan 

bauksit Pulau Bintan. Analisis sampel 

sedimen dilakukan di Laboratorium 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

UMRAH Tanjungpinang dan BTKL 

Batam. Peta lokasi penelitian disajikan 

pada Gambar 2. 

 

 
     Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 

B Penentuan Stasiun Penelitian 

Penentuan lokasi menggunakan 

metode Purposive sampling,  yang 

dibagi atas 3 stasiun. Setiap stasiun 

diambil sampel pada dua titik, yaitu 

lahan bekas galian dan pesisir 

penambangan bauksit yang terdapat di 

Pulau Bintan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik sedimen dan 

kandungan mineral mikro. 

C. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

5.  

Tabel 5. Bahan  

No Bahan  Kegunaan 

1 Sedimen 

bauksit 

Mengetahui 

karakteristik 

sedimen dan 

kandungan mineral 

mikro yang 

terkandung pada 

substrat bekas 

galian 

penambangan 

bauksit 

2 Aquades Membersihkan 

prup 

 

D. Alat 

Alat yang digunakan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Alat 

No Alat  Kegunaan 

1 GPS 

(Garmin) 

Menentukan titik 

stasiun 

2 Sedimen core 

sampler 

Mengambil sampel 

pada bekas galian 

penambangan 

bauksit 

3 Kantong 

sampel 

Tempat 

menyimpan 

Sampel 

4 Ayakan 

bertingkat 

Menganalisis 

Tekstur Sedimen 

5 Tabung ukur 

1000 mL 

Menganalisis 

lumpur 

6 Oven 

pengering 

Mengeringkan 

sampel  

7 Timbangan 

analitik 

Menimbang berat 

sampel 

8 Centrifuge Mengukur jumlah 

atom yang diserap 

menggunakan 

teknik 

spektrofotometri 

pada logam 

9 Alat tulis Mencatat hasil 

penelitian 

10 Kamera Dokumentasi 

 

 

 



 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan melalui observasi yaitu 

pengambilan sampel di lahan bekas 

tambang bauksit menggunakan alat 

sedimen core sampler, kemudian 

sampel tersebut diolah atau dianalisis 

di laboratorium untuk mengetahui 

karakteristik sedimen dan kandungan 

mineral mikro yang terdapat di lahan 

bekas penambangan bauksit di Pulau 

Bintan. Data sekunder dikumpulkan 

dari kantor dan instansi terkait. 

F. Prosedur Kerja 

a. Pengambilan Sampel Limbah 

Bauksit 

 Sedimen diambil dari lokasi 

bekas galian penambangan bauksit di 

Daerah Pulau Bintan. Sampel diambil 

langsung pada 3 stasiun, setiap stasiun 

1 titik menggunakan alat Core Sampler 

di lokasi bekas galian penambangan 

bauksit. Sampel kemudian dibawa ke 

Laboratorium FIKP UMRAH untuk 

dianalisis. 

Langkah-langkah dalam pengambilan 

sampel penelitian di lapangan sebagai 

berikut:  

• Disiapkan alat pipa stainless 

dan alat pendorong sedimen terlebih 

dahulu 

• Lokasi atau titik sampling 

ditentukan pada peta dasar 

• Sebelum pipa stainless ditarik, 

tekan terlebih dahulu, kerok 

sedimen yang ada di pinggir 

tabung modifikasi 

• Setelah sedimen diangkat 

keatas dan masukan alat 

pendorong dari atas, dan 

dorong sedimen agar keluar 

• Diukur sedimen tersebut 

sampai panjang 100 cm, 

sampai 3 potongan Sepanjang 1 

m. Masukan tiap-tiap sampel 

sedimen yang terambil kedalam 

kantong sampel dan di beri 

lebel tanda 

• Setelah semua sampel 

diperoleh dan telah dipotong / 

diukur, simpanlah sampel 

sedimen yang telah diberi tanda 

ke dalam icebox agar aman dari 

kerusakan   

• Proses pengambilan sampel 

selesai dan siap dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis 

sesuai dari tujuan penelitian. 

 

b. Klasifikasi Butiran Sedimen 

1) Analisis Tekstur Kerikil 

Grave (kerikil) dianalisis dengan 

metoda pengayakan sebagai berikut : 

a) Ayakan disiapkan dengan ukuran 

2 mm (Ø- 1). Ayakan dengan 

mesh size terbesar pada tingkat 

teratas dan seterusnya. 

b) Sampel tersebut dimasukkan ke 

dalam ayakan ukuran 2 mm (Ø- 

1), kemudian ayakan digoyang 

sampai semua partikel dalam 

ayakan terayak secara 

sempurna. 

c) Sampel ditimbang pada 

masing-masing ayakan. 

 

2) Analisis Tekstur Pasir 

Tekstur pasir di analisis dengan 

metoda pengayakan sebagai berikut: 

a) Screen ayakan dibersihkan 

dengan menggunakan sikat baju.  

b) Ayakan disusun berdasarkan 

mesh size yang ada dalam 

populasi pasir, dimana ayakan 



 

 

dengan mesh size terbesar 

berada pada tingkat teratas dan 

seterusnya. Urutan mesh size 

dari atas kebawah sebagai 

berikut: 1 mm (0Ø), 0,5 mm 

(1Ø; 500 um), 0,25mm (2Ø: 

250 um), 1/8 mm (3Ø:125 um), 

1/16 mm (4Ø; 63um).  

c) Sampel yang dimasukan adalah 

sampel yang diperoleh dari 

ayakan paling atas, kemudian 

ayakan digoyang sampai semua 

partikel dalam populasi ini 

terayak secara sempurna. 

d) Sedimen yang tertahan 

ditimbang pada masing-masing 

ayakan dan catat beratnya. 

 

3) Analisis Tekstur Lumpur 

 Prosedur pelaksanaan dengan 

metoda analisis tekstur lumpur adalah 

sebagai berikut: 

a) Sedimen yang lolos dari ayakan 

1/16 mm (4Ø; 63 um) ditampung 

dalam sebuah cawan, kemudian 

dimasukan dalam tabung silinder 

atau tabung ukur yang 

mempunyai volume 1.000 mL. 

b) Air ditambah sehingga volume 

persis 1.000 mL. 

c) Larutan tersebut diaduk 

menggunakan sebatang stik dan 

biarkan selama 4 menit supaya 

partikel-partikel lengket satu 

sama lain. 

d) Setelah selesai diaduk selama 4 

menit, letakan silinder pada meja 

datar dan langsung hidupkan 

stopwatch. 

e) Larutan diambil dari tabung 

silinder dengan menggunakan 

pipet yang bervolume 20 mL. 

Pada pipet harus diberi tanda 

sesuai kedalaman pengambilan 

pada tabung silinder (10 dan 20 

cm). 

f) Larutan diambil dari tabung 

silinder setelah 4 menit sebanyak 

20 mL pada kedalaman 10 cm 

untuk partikel lumpur Ø5. 

g) Setelah 15 menit ambil larutan 

dari tabung silinder dengan 

kedalaman 10 cm sebanyak 20 

mL untuk Ø6. 

h) Diambil sebanyak 20 mL pada 

kedalaman 20 cm setelah 30 

menit untuk ukuran Ø7. 

i) Tunggu selama 1 jam, ambil 

sebanyak 20 mL pada kedalaman 

20 cm untuk partikel lumpur Ø 

>7. Penentuan kelas ukuran butir 

fraksi sedimen disajikan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Penentuan Kelas Ukuran 

Butir Fraksi Sedimen 
B

K 
T

ot

al 

Phi 

(Ø
) 

 

B
c 

 

Frak
si 

BC 

+ 
Phi 

(g) 

P

h
i 

(

g
) 

Gr

am 
fra

ksi 

% 

Fra
ksi 

% 

P
h

i 

% 

Kumul
atif 

 -1  Keri

kil 

      

 0         
 1         

 2  Pasi

r 

      

 3         
 4         

 5         

 6         

 7  Lum

pur 

      

 >7         

Keterangan : 

BK Total = Berat total sampel kering 

BC = Berat cawan 

BC + Phi = Berat cawan + berat 

sampel kering (g) 

Phi = (BC + Phi) - BC 

Gram fraksi = Sum Phi 



 

 

% fraksi = (Gram fraksi / BK total) x 

100% 

% phi = (Phi / Gram fraksi)/ %fraksi 

% komulatif = Akumulasi %phi 

3. Analisis Data Sampel 

1. Parameter Statistika Sedimen 

Gambaran pengendapan sedimen 

dapat diperoleh dengan cara 

menghitung parameter statistika 

sedimen. Ukuran butir (tekstur) 

sedimen dianalisis dan ditentukan 

kelas masing-masing sub-populasi 

sedimen berdasarkan skala Wenworth 

(Rifardi, 2008). Hasil dari metode 

pengayakan dan metode pipet 

digabungkan, sehingga dapat dihitung 

dengan cara menentukan persentase 

masing-masing kelas ukuran (fraksi) 

sedimen. Persentase ukuran sedimen 

tersebut diplotkan dalam “kertas grafik 

probabilitas“, menggunakan metode 

grafik didapatkan parameter statistika 

sedimen sebagai berikut.  

a. Diameter rata-rata ( Mz ) 

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) 

 

 

b. Skewness ( SK 1 ) 

Sk1 = +  

Klasifikasi : 

+ 1,0 s.d +0,3  = Very fine 

skewed 

+ 0,3 s.d + 0,1  = Fine skewed 

+ 0,1 s.d – 0,1  = Near 

symmitrical 

  +  0,1s.d - 0,3  = Coarse 

skewed 

 > - 0,3   = Very coarse 

skewed 

c. Sorting Koefisien  

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 sangat sedang) 

0,71 – 1,0Ø  = Moderately 

sorted (terpilah sedang) 

1,0 – 2,0Ø  = Poorly sorted 

(terpilah buruk) 

>2,0Ø   = Very poorly 

sorted (terpilah sangat buruk) 

d. Kurtosis ( KG ) 

KG  

4. Prosedur Analisis Logam 

dalam Sedimen (Young et al., 

1992 dalam Thomas dan 

Young, 1998) 

Analisis logam berat dalam 

sedimen menggunakan prosedur 

Bendell-Young et al.(1992) dalam 

Thomas dan Bendell-Young(1998). 

Konsentrasi hasil destruksi 

menggunakan aqua regia sebagai nilai 

yang mendekati konsentrasi logam 

berat dalam sedimen dengan prosedur 

sebagai berikut. 



 

 

1. Masukkan  5 gr sedimen 

kedalam erlenmeyer 

2. Tambahkan 20 mL aqua 

regia (3:1 campuran HCl 

pekat : HNO3 pekat) 

3. Panaskan di water bath 85 
o
C 

selama 8 jam 

4. Dinginkan, pindahkan kebotol 

corning, dan tepatkan 25 mL 

dengan aquadest  

5. Kocok, biarkan 24 jam 

6. Centrifuge pada 250 RPM 

dan ambil supernatanya 

7. Analisis menggunakan AAS. 

5. Analisis Sampel Logam (Mn, 

Zn, Co)  
Baku mutu dan jenis logam berat 

mengacu pada Permen LH No. 34 

Tahun 2009. Pengukuran logam berat 

menggunakan metode 

spektrofotometrik dengan Atomic 

Absorption Spektrofotometer (AAS). 

Ekstraksi sampel untuk analisis logam 

berat menggunakan metode destruksi 

basah. Ringkasan metode uji disajikan 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Metode uji parameter 

kimia dan baku mutu  

No 
Parameter 

Kimia 
Satuan 

Baku 

Mutu* 
Metode Uji 

1 
Mangan 

(Cd) 
mg/L 1 Spektrofotometri 

2 Zink ( Cr) mg/L 5 SNI 6989.7:2009 

3 
Cobalt 

(Pb) 
mg/L 0,4 SNI 6989.68:2009 

 

G.      Analisis data 

 Data dianalisis secara deskriptif 

dengan menggunakan analisis 

keragaman satu arah (One-way 

analysis of variance). Data dianalisis 

menggunakan R analisis. Analisis data 

tersebut menggunakan software SPSS. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil dan Pembahasan 

B. Analisis Fisika 

Berdasarkan hasil dari 

pengukuran di laboratorium, jenis 

sedimen perkedalaman pada daerah 

bekas penambangan dan daerah pesisir 

penambangan bauksit di masing-

masing stasiun disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Klasifikasi Butiran Sedimen 
Koordinat  Lokasi Kedal

aman 

Jenis 

N 00. 951 700E 104. 

429 710 

Sengga

rang 1 

0-30 Pasir 

Berkerikil 

30-60 Pasir 

Berkerikil 

60 - 

100 

Pasir 

Berkerikil 

N 00. 951 200 E 104. 

429 750 

Sengga

rang 2 

0-30 Kerikil 

berpasir 

30-60 Pasir 

Berkerikil 

60 - 

100 

Pasir 

Berkerikil 

N 00. 861 550E 104. 

458 62 0 

Dompa

k 1 

0-30 Pasir 

Berkerikil 

30-60 Pasir 

Berkerikil 

60 - 

100 

SedikitPai

sir 

Berkerikil 

N 00. 860710 E 104. 

458 00 0 

Dompa

k 2 

0-30 Pasir 

Berkerikil 

30-60 Pasir 

Berkerikil 

60 - 

100 

Kerikil 

Berpasir 

N 00. 819 010 E 104. 

558 660 

Kijang 

1 

0-30 Kerikil 

Berpasir 

30-60 Pasir 

Berkerikil 

60 - 

100 

Kerikil 

Berpasir 

N 00. 814 020 E 104. 

557 31 0 

Kijang 

2 

0-30 Kerikil 

Berpasir 

30-60 Kerikil 

Berpasir 

60 - 

100 

Kerikil 

Berpasir 



 

 

Analisis Statistik Butiran Sedimen 

Analisis statistik ukuran partikel 

secara umum disifatkan oleh empat 

parameter, yaitu mean, sorting, 

skewness, dan kurtosis. Nilai rata-rata 

(mean) dapat dikatakan sebagai rerata 

aritmatika dari berbagai ukuran butiran 

pada sampel sedimen. Nilai sorting 

(standar deviasi) atau lebar dari 

distribusi menunjukkan besarnya 

sebaran ukuran partikel dari nilai rata-

rata sampel sedimen. nilai skewness 

mengukur tingkat asimetris dari 

distribusi data. Sementara nilai 

kurtosis menunjukkan tingkat 

kepuncakan atau kedataran kurva 

distribusi berbanding terhadap 

distribusi normal (Dyer, 1986 dalam 

Purnawan, 2015). Hasil analisis 

butiran sedimen pada stasiun 

Senggarang disajikan pada Gambar 4, 

5, 6, 7, dan 8. 

 
Gambar 4. Hasil Analisis Butiran 

Sedimen di Stasiun Pertama 

Penambangan Senggarang 

 

 
Gambar 5. Hasil Analisis Butiran 

Sedimen di Stasiun Kedua Pesisir 

Penambangan Senggarang 

Untuk stasiun pertama di 

penambangan untuk ketiga perlakuan 

kedalaman, jenis sedimen yang 

diklasifikasi seragam yaitu coarse 

sand (pasir kasar). Sementara stasiun 

kedua di pesisir penambangan terdapat 

jenis dominan coarse sand pada 

permukaan dan tengah sampel, 

sedangkan dikedalaman bagian bawah 

hasil yang didapatkan adalah pasir 

menengah. 

Untuk nilai sorting hasil yang 

didapatkan memiliki keseragaman 

jenis pada dua stasiun baik di 

penambangan maupun di pesisir 

penambangan yaitu poorly sorted atau 

terpilah buruk. Hal ini dikarenakan 

perbedaan antara ukuran sedimen yang 

cukup mencolok (Daulay, 2014) yang 

disebabkan material sedimen dari darat 

dengan ukuran lebih besar masih 

tertahan, dan ukuran lebih halus akan 

masuk keperairan (Rifardi, 2008). 

Untuk stasiun pertama di 

penambangan untuk ketiga perlakuan 

kedalaman, hasil yang didapatkan 

seragam yaitu negative dikarenakan 

sebaran sedimen pada bauksit 

memiliki kecondongan pada butiran 

yang lebih kasar (Purnawan, 2015). 

Sementara untuk di stasiun kedua di 

pesisir penambangan terdapat hasil 



 

 

yang dominan negative  di kedalaman 

tengah dan dasar sampel, sedangkan 

pada bagian permukaan hasil yang 

didapatkan simetris atau  symmetrical. 

Hal ini menunjukkan adanya 

perubahan asimetris, menunjukkan 

bahwa sedimen mengalami proses 

transportasi dan mengendap (Nugroho, 

2014). 

Untuk stasiun pertama di 

penambangan untuk ketiga perlakuan 

kedalaman, hasil yang didapatkan 

memiliki keseragam yaitu platykurtic 

yang menunjukkan hasil kurva yang 

dominan puncak tumpul setiap 

perlakuan. Sementara di stasiun kedua 

dipesisir penambangan kurva distribusi 

yang dihasilkan  pada permukaan 

sampel berbentuk puncak sangat 

tumpul yang disebut very platykurtic 

dan pada perlakuan kedua pada tengah 

sampel mendapatkan kurva distribusi 

yang puncak tumpul atau disebut 

platykurtic, sedangkan pada perlakuan 

ketiga pada dasar sampel kurva 

distribusi yang dihasilkan puncak 

cukup disebut mesokurtic. 

 

 
Gambar 9. Hasil Analisis Butiran 

Sedimen di Stasiun Pertama 

Penambangan Dompak 

 
Gambar 10. Hasil Analisis Butiran 

Sedimen di Stasiun Kedua Pesisir    Penambangan Dompak 

Untuk stasiun pertama di 

penambangan, hasil yang dominan 

didapatkan pada permukaan dan 

tengah sampel adalah jenis pasir 

kerikil atau biasa disebut coarse sand. 

Sedangkan dalam pada dasar, hasil 

yang didapatkan adalah jenis medium 

sand atau pasir menengah. Sementara 

untuk di stasiun kedua (pesisir), 

didapatkan hasil bahwa pada 

permukaan dan tengah sampel 

didominasi oleh pasir kerikil atau 

coarse sand, sedangkan pada 

kedalaman dasar berupa very coarse 

sand atau pasir sangat kasar. 

Untuk nilai sorting, pada semua 

stasiun perkedalaman memiliki tipe 

sorting yang sama yaitu terpilah buruk 

atau poorly sorted. 

Untuk stasiun pertama di 

penambangan untuk ketiga perlakuan 

kedalaman, hasil yang didapatkan pada 

permukaan sampel memiliki 

kecondongan yang postive, di bagian 

tengah sampel hasil yang didapatkan 

adalah negative atau butiran yang 

kasar dan pada dasar sampel hasil yang 

didapatkan adalah symmetrical atau 

halus. Pada stasiun kedua (pesisir) 

hasil yang didapatkan untuk tiga 

perlakuan dominan kasar atau 



 

 

negative, tetapi pada permukaan hasil 

yang didapatkan adalah butiran 

sedimen yang sangat kasar atau very 

negative, sedangkan pada dasar sampel 

hasil yang didapatkan adalah butiran 

yang sangat halus atau very positive. 

Untuk stasiun pertama pada 

permukaan sampel hasil kurva 

distribusi yang dihasilkan puncak 

cukup disebut mesokurtic pada bagian 

tengah sampel kurva distribusi yang 

dihasilkan berbentuk puncak runcing 

(Leptokurtic), sedangkan pada dasar 

sampel kurva distribusi yang 

berbentuk puncak cukup (Mesokurtic). 

Hal ini menunjukkan terjadinya 

dominasi kurva berbentuk puncak 

cukup. Sementara di stasiun kedua 

(pesisir), kurva distribusi  yang 

dihasilkan  memiliki keseragaman 

pada setiap stasiun yaitu berbentuk 

memiliki puncak sangat tumpul (very 

platykurtic). 

 

 
Gambar 14. Hasil Analisis Butiran 

Sedimen di Stasiun Pertama  

Penambangan Kijang  

 

Gambar 15. Hasil Analisis Butiran 

Sedimen di Stasiun Kedua Pesisir 

Penambangan Kijang 

Untuk stasiun pertama di 

penambangan, pada permukaan dan 

tengah sampel hasil yang dominan 

didapatkan adalah jenis pasir kerikil 

atau biasa disebut coarse sand. 

Sedangkan pada kedalaman dasar hasil 

yang didapatkan adalah jenis very 

coarse sand atau pasir sangat kasar. 

Sementara untuk di stasiun kedua 

(pesisir), pada permukaan dan dasar 

sampel terdapat hasil yang dominan 

pasir sangat kasar atau very coarse 

sand, sedangkan pada tengah sampel 

terdapat hasil yang coarse sand atau 

pasir berkerikil. 

Untuk nilai sorting hasil yang 

didapatkan memiliki keseragaman 

jenis pada dua stasiun, baik di 

penambangan maupun di pesisir 

penambangan yaitu poorly sorted atau 

terpilah buruk. 

Untuk stasiun pertama 

(penambangan), hasil yang didapatkan 

pada permukaan dan dasar sampel 

memiliki dominasi yang halus atau 

positive. Pada bagian tengah sampel 

hasil yang didapatkan adalah 

symmetrical atau simetris. Sedangkan 

pada stasiun kedua (pesisir), hasil yang 

pada permukaan dan tengah yaitu 

dominan simetris atau symmetrical, 

tetapi pada dasar sampel hasil yang 

didapatkan adalah butiran sedimen 

yang halus atau positive. 

Untuk stasiun pertama 

(penambangan) dan stasiun kedua 

(pesisir), kurva distribusi yang 

dihasilkan  memiliki keseragaman 

pada setiap stasiun yaitu berbentuk 



 

 

memiliki puncak sangat tumpul (very 

platykurtic). 

Gambar 20. Konsentrasi Mangan 

(Mn) di Lokasi Penelitian 

Berdasarkan Gambar 20 

diperoleh informasi bahwa konsentrasi 

mangan tertinggi terdapat di 

Senggarang 2 dengan nilai 43,61 

mg/L, diikuti oleh Kijang 1 (40,26 

mg/L), Dompak 2 (39,54 mg/L), 

Kijang 2 (27,52 mg/L), Dompak 1 

(15,84 mg/L), dan kosentrasi terkecil 

terdapat di Senggarang 1 (6,53 mg/L). 

Dari semua data sudah jelas bahwa 

kosentrasi mangan dari semua sampel 

berada diatas batas aman standar yang 

telah ditentukan. 

 
Gambar 21. Konsentrasi Zink (Zn) di 

Lokasi Penelitian 

Berdasarkan Gambar 21 terlihat 

bahwa kosentrasi seng tertinggi 

terdapat di Dompak 2 dengan nilai 

(1,43 mg/L), diikuti oleh Kijang 1 

(1,14 mg/L), Kijang 2 (1,11 mg/L), 

Dompak 1 (0,86 mg/L), Senggarang 2 

(0,74 mg/L), dan kosentrasi terkecil 

terdapat di Senggarang 1 (0,65 mg/L). 

Dari semua data sudah jelas bahwa 

kosentrasi seng dari semua sampel 

berada masih di bawah batas aman 

standar  yang telah ditentukan.  

 
Gambar 22. Konsentrasi Cobalt (Co) 

di Lokasi Penelitian 

Berdasarkan Gambar 22 

diketahui bahwa kosentrasi cobalt 

tertinggi terdapat di Senggarang 1 

dengan nilai 0,75 mg/L, diikuti oleh 

Senggarang 2 sebesar 0,46 mg/L, 

Kijang 1 sebesar 0,41 mg/L, Dompak 

2 sebesar 0,36 mg/L, Kijang 2 sebesar 

0,32 mg/L, dan kosentrasi terkecil 

terdapat di Dompak 1 sebesar 0,17 

mg/L. Berdasarkan keseluruhan data, 

diketahui bahwa kosentrasi cobalt dari 

semua sampel masih berada di dalam 

batas aman standar  yang telah 

ditentukan, tetapi pada Senggarang 1, 

kosentrasi cobalt melebihi standar 

aman sehingga perairan tercemar tetapi 

dalam hal ini tercemarnya cobalt 

masih dapat dikatakan tidak terlalu 

bahaya bagi perairan dikarenakan 

kosentrasi cobalt yang menyebabkan 

tercemarnya perairan tidak terlalu 

tinggi.  

V. KESIMPULAN DAN 

SARAN 

A Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang 

didapatkan dalam penelitian ini adalah  

1. Pada stasiun Senggarang pada 

penambangan hasil yang 

didapatkan memiliki jenis yang 

seragam pasir berkerikil 



 

 

(Gravelly sand) disetiap 

kedalaman , sedangkan pada 

lokasi pesisir memiliki jenis 

yang dominan pasir berkerikil, 

tetapi pada permukaan 

mendapatkan jenis yang kerikil 

berpasir (Sandy gravel). 

2. Pada stasiun Dompak pada 

penambangan hasil yang 

didapatkan memiliki jenis yang 

dominan pasir kerikil (Gravelly 

sand) dan kedalaman 1m 

memiliki jenis sedikit pasir 

berkerikil (Slightly gravelly 

sand), sedangkan pada lokasi 

pesisir memiliki jenis yang 

dominan pasir berkerikil, tetapi 

pada kedalaman 1m 

mendapatkan jenis yang kerikil 

berpasir (Sandy gravel). 

3. Pada stasiun Kijang pada 

penambangan hasil yang 

didapatkan memiliki jenis yang 

dominan kerikil berpasir 

(Sandy gravel) dan kedalaman 

60cm memiliki jenis pasir 

berkerikil (Gravelly sand), 

sedangkan pada lokasi pesisir 

penambangan mendapatkan 

jenis yang seragam kerikil 

berpasir (Sandy gravel) pada 

setiap kedalaman. 

4. Kosentrasi logam pada 3 

stasiun di Pulau Bintan 

didapatkan nilai kosentrasi 

mangan (Mn) melebihi standar 

nilai baku mutu, untuk zink 

(Zn) berada dibawah standar 

nilai baku mutu, sedangkan 

cobalt (Co) berada pada nilai 

standar baku mutu.  

B Saran 

 Diharapkan adanya penelitian 

yang lebih lanjut tentang analisis 

karakteristik dan kandungan mineral 

mikro pada substrat bekas 

penambangan bauksit di Pulau Bintan 

sebagai perbandingan kondisi pada 

setiap tahunnya, sehingga dapat 

memberi informasi sebagai acuan 

untuk pembangunan yang lebih lanjut. 
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