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ABSTRAK 

 

ARISNANTO, MARTIN. Analisis Lapisan Sedimen Di Perairan Kampung Baru 

Kota Tanjungpinang. Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan Dan 

Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing oleh Yales Veva Jaya, 

S.Pi, M.Si dan Chandra Joei Koenawan, S.Pi, M.Si 

 

  Penelitian mengenai analisis lapisan sedimen telah dilakukan di 

daerah perairan Kampung Baru Kota Tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui struktur lapisan dan sedimen pantai di perairan 

Kampung Baru. Penelitian ini dilakukan dengan metode Random sebanyak 12 

titik pengamatan. Hasil penelitian perairan Kampung Baru Kota Tanjungpinang 

memiliki tipe substrat yang didominasi oleh pasir kasar (core sand). Untuk 

pemilahan sedimen perairan ini memiliki tekstur sedimen poorly sorted dan very 

poorly sorted. Untuk nilai distribusi pada perairan Kampung Baru sedimen yang 

terdistribusi di daerah ini bersifat platykurtic yaitu sebaran sedimen yang terjadi di 

setiap lapisan relatif sama. Pada nilai skwenes yang mendominasi sebaran 

sedimen di daerah ini bernilai positif atau bersifat halus. Dari seluruh perhitungan 

statistik struktur lapisan sedimen di dapat hasil bahwa perbedaan di setiap 

pengukuran dikedalaman 3m pada  12 titik sampling memiliki perbedaan yang 

tidak signifikan atau tidak beda nyata. 

 

  

 Kata kunci: sedimen, lapisan, Tanjungpinang 
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ABTRACT 

ARISNANTO, MARTIN. Analysis of Sediment Layer In Kampung Baru Waters 

of Tanjungpinang City. Department of Marine Sciences,  Faculty of Marine and 

Fisheries, Raja Ali Haji Maritime University. Advisor by Yales Veva Jaya, S.Pi, 

M.Si and Chandra Joei Koenawan, S.Pi, M.Si 

 

 

 Research on sediment layer analysis has been done in Kampung Baru 

waters of Tanjungpinang City. The purpose of this study is to to know the 

structure of coastal layers and sediments in the waters of Kampung Baru. This 

research is done by Random method As many as 12 observation points. Result of 

research of Kampung Baru water of Tanjungpinang City has a substrate type 

dominated by coarse sand. For these waters sediment sorting has a texture 

sediment poorly sorted and very poorly sorted. For the distribution value in 

Kampung Baru waters the sediments distributed in this area are platykurtic the 

distribution of sediment that occurs in each layer is relatively the same. At the 

value of skewness that dominates the distribution of sediment in this area positive 

or subtle. From all statistical calculations of sedimentary layer structure the result 

is that the difference in each depth measurement  3m at 12 point sampling has a 

difference that is not significant or not significantly different. 
 

 
 

Keywords: sediment, lining, Tanjungpinang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kampung Baru merupakan salah satu daerah yang berada di 

Tanjungpinang Kepulauan Riau. Daerah ini memiliki wilayah pesisir yang 

terbentang dari pesisir Pantai Impian hingga pesisir Batu Hitam. Perairan 

Kampung Baru memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki sejumlah 

aktifitas pesisir yang banyak pula. Di antaranya adalah areal pemukiman 

masyarakat, aktifitas pelayaran, perhotelan, restoran, penimbunan lahan untuk 

pemukiman, dan terdapat juga aktifitas pembangunan jembatan yang 

menghubungkan ke Pulau Dompak. 

 Dalam melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan taraf hidupnya, 

manusia melakukan perubahan-perubahan terhadap ekosistem dan sumberdaya 

alam sehingga berpengaruh terhadap lingkungan di wilayah pesisir khususnya 

garis pantai. Menurut Tarigan. (2007), wilayah pesisir bersifat dinamis dan rentan 

terhadap perubahan lingkungan baik karena proses alami maupun akibat aktivitas 

manusia. Adanya aktifitas-aktifitas tersebut menyebabkan partikel-partikel masuk 

kedalam perairan sehingga menyebabkan perubahan jenis sedimen. 

 Salah satunya aktifitas yang sangat menyumbang peran besar dalam 

masuknya partikel sedimen adalah penimbunan lahan yang digunakan untuk 

pemukiman masyarakat dan juga pembangunan jembatan. Dengan adanya 

aktifitas yang terjadi di pesisir perairan Kampung Baru ini menyebabkan 

penambahan akumulasi sedimen sehingga terjadi perubahan struktur sedimen di 

perairan tersebut hal ini di tambah lagi dengan adanya pasang surut. Menurut  

(Langkoke, 2010; Suriamihardja, 2005;Rochmanto,et al, 1996 dalam Febriwandy 

et al., 2012) pekerjaan reklamasi pantai untuk pembangunan infrastruktur seperti 

jalan, anjungan, dan pembangunan kawasan bisnis disepanjang pantai, telah 

memberikan kontribusi terhadap perubahan morfologi pantai dan ketidakstabilan 

garis pantai, serta juga terganggunya kesetimbangan budget sedimen.  

 Di beberapa daerah pesisir Kampung Baru terjadi erosi pantai yang 

semakin hari volume tanahnya berkurang akibat pengkikisan yang di sebabkan 

oleh gelombang laut. Partikel sedimen yang masuk ke perairan kemudian 
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ditransportasikan oleh arus dan gelombang dan lama-kelamaan akan  mengendap 

pada lokasi tertentu sehingga akan menumpuk.hal ini yang menyebabkan 

terjadinya lapisan sedimen di suatu wilayah pesisir pantai. 

 Selain adanya faktor arus dan gelombang yang menjadi faktor pengangkut 

partikel sedimen .Tanah yang tertumpuk pada daerah reklamasi suatu saat akan 

mengalami perpindahan yang dibawa dari darat menuju laut yang diangkut oleh 

air pada saat hujan maupun air sungai.. 

 Dilihat secara visual kondisi perairan Kampung Baru cukup keruh, salah 

satu penyebab terjadinya kekeruhan ini adalah adanya masukan partikel dari darat 

yang disebabkan aktifitas masyarakat yang cukup banyak di daerah pesisir 

perairan Kampung Baru.  

 Kekeruhan diatas ambang batas baku  mutu menurut Keputusan MENLH 

No.51 Tahun 2004 menandakan adanya peningkatan material-material yang 

masuk ke perairan akibat aktivitas-aktivitas di darat. Proses ini akan menyebabkan 

kekeruhan dan pendangkalan perairan serta mengubah struktur sedimen di dasar 

perairan. 

1.2.Rumusan Masalah  

 Pola dan karakteristik sedimen dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan 

alam. Aktivitas manusia baik itu di darat maupun di laut yang terjadi di perairan 

Kampung Baru dapat menjadi penyebab bertambahnya sedimen di perairan. 

Sumber sedimen dapat menentukan jenis sedimen yang terbentuk pada suatu 

perairan. Partikel sedimen dari berbagai sumber yang masuk ke perairan akan 

mengendap dan dapat membentuk suatu lapisan. Namun lapisan apa saja yang 

terbentuk belum diketahui sehingga perlu di lakukan penelitian terhadap lapisan 

sedimen diPerairan Kampung Baru. 
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1.3.Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 Mengetahui struktur lapisan dan sedimen pantai di perairan Kampung 

Baru. 

1.4.Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 Memahami karakteristik substrat penyusun pantai. 

 Memberi informasi kepada instansi terkait guna pemanfaatan lahan 

pesisir pantai. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sedimen 

 Sedimen adalah partikel organik dan anorganik yang terakumulasi secara 

bebas (Duxbury et al., 1991 in Mukminin, A, 2009).Sedimen didefenisikan 

sebagai material-material yang berasal dari perombakan batuan yang lebih tua 

atau material yang berasal dari proses weathering batuan dan ditransportasikan 

oleh air, udara dan es, atau material yang diendapkan oleh proses-proses yang 

terjadi secara alami seperti prectipasi secara kimia atau sekresi oleh organisme, 

kemudian membentuk suatu lapisan pada permukaan bumi ( Rifardi, 2008 ). 

 Pengendapan sedimen tergantung kepada medium angkut, dimana bila 

kecepatan berkurang medium tersebut tidak mampu mengangkut sedimen ini 

sehingga terjadi penumpukan (Ompi et al., in Tampubolon 2010). Adanya 

sedimen kerikil menunjukan bahwa arus dan gelombang pada daerah itu relatif 

kuat sehingga sedimen kerikil umumnya ditemukan pada daerah terbuka, 

sedangkan sedimen lumpur terjadi akibat arus dan gelombang benar-benar tenang 

dan dijumpai pada daerah dimana arus dan gelombang terhalang oleh pulau 

(Ompi et al., in Mukminin 2009). 

2.1.1. Sumber sedimen 

 Menurut asalnya sedimen dibagi menjadi empat macam yaitu; 1) sedimen 

lithogenous ialah sedimen yang berasal dari sisa pelapukan (weathering) batuan 

dari daratan, lempeng kontinen termasuk yang berasal dari kegiatan vulkanik, 2) 

sedimen biogenous ialah sedimen yang berasal dari organisme laut yang telah 

mati dan terdiri dari remah-remah tulang, gigi geligi dan cangkang-cangkang 

tanaman maupun hewan mikro, 3) sedimen hydrogenous yakni sedimen yang 

berasal dari komponen kimia air laut dengan konsentrasi yang kelewat jenuh 

sehingga terjadi pengendapan (deposisi) didasar laut contohnya Mangan (Mn) 

berbentul nodul, fosforite (P2O5), dan glauconite (hidro silikat yang berwarna 

kehijauan dengan komposisi yang terdiri dari ion-ion K, Mg, Fe dan Si) dan 4) 

sedimen cosmogenous sedimen yang berasal dari luar angkasa di mana partikel 

dari benda benda angkasa ditemukan di dasar laut dan banyak mengandung unsur 

besi sehingga mempunyai respons magnetik dan berukuran antara 10-640 μ. (M. 

S. Wibisono (2011) in Munandar  2013). 



5 
 

 

 Menurut Rifardi. (2010), menyatakan bahwa  asal partikel sedimen 

menentukan jenis – jenis partikel penyusun sedimen, berdasarkan jenisnya maka 

partikel sedimen dapat berasal dari sumber – sumber berikut :  

1. Partikel – partikel yang di erosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan 

di sebut partikel terrigeneous  

2. Partikel – partikel piroklasik yang berasal dari letusan gunung, dan  

3.Partikel – partikel yang berkembang melalui proses biologi dan kimia pada 

dasar perairan.  

  Biasanya suatu kawasan perairan tidak ada sedimen dasar yang hanya 

terdiri dari satu tipe substrat saja melainkan terdiri dari kombinasi tiga fraksi yaitu 

pasir, lumpur, dan tanah liat. 

 Menurut Rifardi. (2008 ) in  Munandar (2013)  ukuran butir sedimen dapat 

menjelaskan hal-hal berikut : 1) menggambarkan daerah asal sedimen, 2) 

perbedaan jenis partikel sedimen, 3) ketahanan partikel dari bermacam-macam 

komposisi terhadap proses pelapukan (weathering), erosi, abrasi dan transportasi 

serta 4) jenis proses yang berperan dalam transportasi dan deposisi sedimen 

2.1.2. Tekstur Sedimen 

Berdasarkan kejadiannya, batuan sedimen dibedakan menjadi sedimen 

klastik dan non klastik. Batuan sedimen klastik adalah batuan sedimen yang 

terbentuk dari hasil lithifikasi material-material hasil rombakan batuan yang telah 

ada sebelumnya. Sedangkan batuan sedimen non-klastik adalah batuan sedimen 

yang terbentuk dari material-material hasil aktivitas kimia dan biologis. Kedua 

istilah pembentukan batuan sedimen tersebut dikenal dengan istilah tekstur 

sedimen klastik dan non-klastik ( Rifardi, 2010 ). 

Suatu endapan sedimen disusun dari berbagai ukuran partikel sedimen 

yang berasal dari sumber yang berbeda-beda, dan pencampuran ukuran ini disebut 

dengan istilah populasi. Ada tiga kelompok populasi sedimen yaitu :1) gravel 

(kerikil), terdiri dari partikel individual : boulder, cobble dan pebble, 2) sand 

(pasir) terdiri dari : pasir sangat kasar, kasar, medium, halus dan sangat halus dan 

3) mud (lumpur), terdiri dari clay dan silt ( Rifardi, 2010 ). 
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 Ukuran butir partikel sedimen adalah salah satu faktor yang mengontrol 

proses pengendapan sedimen di perairan, semakin kecil ukuran butir semakin 

lama partikel tersebut dalam air dan semakin jauh diendapkan dari sumbernya, 

begitu juga sebaliknya ( Rifardi, 2010 ) 

2.1.3. Transport Sedimen 

 Rifardi. (2012) mekanisme transport sedimen mengontrol keberadaan, 

karakteristik dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada dua mekanisme 

transport sedimen berlawanan yang didasarkan atas dua jenis muatan yaitu :  

• Muatan tersuspensi, pada mekanisme ini kekuatan arus dari air atau udara 

menyebarkan partikel-partikel sedimen halus seperti lanau, lempung dan ukuran 

pasir, kemudian memindahkannya dalam aliran. Dengan kata lain partikel-partikel 

tersebut berada dalam kolam air.  

• Muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang tidak secara terus menerus 

berada dalam bentuk suspens dalam kolam air, seperti partikel-partikel yang lebih 

besar dan berat (boulder, pebbles, dan gravel), dirolingkan (transport) sepanjang 

dasar perairan. 

 Menurut Korwa et al.,  (2013) ada dua macam transpor sedimen di pantai 

yaitu transpor sepanjang pantai (longshore transport) dan transport tegak lurus 

pantai (onshore offshore transport). Transpor sedimen di pantai dapat juga 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia sebagai agen geomorfik 

 Transpor Sedimen Pantai 

 Transpor sedimen pantai adalah gerakan sedimen di daerah pantai yang di 

sebabkan oleh gelombang dan arus yang di bangkitkannya. Tanspor sedimen 

terjadi di daerah antara gelombang pecah dan garis pantai. 

 Menutur Triatmodjo. (1999) transpor sedimen pantai dapat 

diklasifikasikan menjadi transpor menuju dan meninggalkan pantai (onshore-

offshore transport) dan transpor sepanjang pantai (longshore transport). Transpor 

menuju dan meninggalkan pantai mempunyai arah rata-rata tegak lurus garis 

pantai, sedangkan transpor sepanjang pantai mempunyai arah rata-rata sejajar 

pantai. 
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2.2. Geomorfologi pantai 

 Menurut Syahrir. (2013) proses geomorfologi merupakan proses alami 

yang berlangsung di permukaan bumi sehingga terjadi perubahan bentuk lahan di 

permukaan bumi. Menurut Sakka. (2013) perubahan bentuk lahan tersebut, 

menghasilkan bentukan pada permukaan bumi yang berbeda satu dengan yang 

lainnya, dengan demikian akan mempunyai susunan dan juga karakteristik fisik 

dan visual yang berbeda pula, perbedaan tersebut dapat diidentifikasi secara jelas 

melalui karakteristik relief/morfologi, struktur/litologi, dan proses-proses 

geomorfologi. 

 Perubahan pantai terjadi apabila proses geomorfologi yang terjadi pada 

segmen pantai melebihi proses yang biasa terjadi. Perubahan proses geomorfologi 

merupakan akibat dari sejumlah parameter oseanografi yang berperan seperti 

gelombang, arus, dan pasut. Menurut Petchik. (1984) bahwa dalam pembentukan 

atau proses geomorfologi di pantai banyak dipengaruhi oleh gelombang laut. 

 Geomorfologi pantai dapat dibedakan menjadi lima bagian yaitu pantai 

berpasir, pantai berbatu kerikil, pantai bertebing rendah (berbatu), pantai 

bertebing menengah (berbatu), pantai bertebing berbatu (Hammar-Klose et al., 

2003). Pantai dengan tebing tebing berbatu yang terjal tinggi dan curam akan 

lebih tahan dalam menahan gelombang dan abrasi, sehingga mampu menjaga 

kondisi lingkungannya. Pantai bertebing dan berbatu dan tembok beton nilai 

kerentanan termasuk dalam kategori kerentanan rendah karena pantai tersebut 

mampu menerima terpaan energi yang kuat dan pada pantai pasir termasuk dalam 

kategori kerentanan sangat tinggi karena pantai tersebut biasanya menerima 

terpaan energi yang rendah (Handartoputra et al., 2015). 

 Menurut Soegiarto (1993)  in Mahfudz (2012), umumnya morfologi dan 

tipe pantai sangat ditentukan oleh intensitas, frekuensi dan kekuatan energi yang 

menerpa pantai tersebut. Daerah yang berenergi rendah, biasanya landai, 

bersedimen pasir halus atau lumpur, sedangkan yang terkena energi berkekuatan 

tinggi biasanya terjal, berbatu atau berpasir kasar. 

2.3.Proses Pantai 

 Daerah pantai didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan 

laut, dimana ke arah darat sejauh masih mendapat pengaruh laut (angin laut, 
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pasang surut, perembesan air laut) dan ke arah laut sejauh masih mendapat 

pengaruh proses alami yang terjadi di darat (Dahuri et el., 2008). Menurut 

Triatmodjo. (1999), juga menambahkan tentang pantai yaitu ada dua istilah 

tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu pemakaiannya, 

yaitu pesisir (coast) dan pantai (shore). Pesisir adalah daerah darat di tepi laut 

yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan 

perembesan air laut. Sedang pantai adalah daerah di tepi perairan yang 

dipengaruhi oleh air pasang tertinggi. 

 Bentuk profil pantai yang terjadi dipengaruhi oleh gerakan gelombang, 

sifat-sifat sedimen seperti rapat massa dan tahanan terhadap erosi, ukuran dan 

bentuk partikel, arus serta bathimetri pantai. 

 Proses yang terjadi dalam pembentukan pantai sangat dipengaruhi oleh 

adanya kekuatan gelombang yang menuju arah pantai tersebut. Menurut Umar. 

(2011),  menjelaskan ditinjau dari profil pantai, daerah ke arah pantai dari garis 

gelombang pecah dibagi menjadi tiga daerah yaitu inshore, foreshore dan 

backshore. Perbatasan antara inshore dan foreshore adalah batas antara air laut 

pada saat muka air rendah dan permukaan pantai. Proses gelombang pecah di 

daerah inshore sering menyebabkan terbentuknya longshore bar, yaitu gumuk 

pasir yang memanjang dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. Foreshore adalah 

daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat muka air rendah sampai batas 

atas dari uprush pada saat air pasang tinggi. Profil pantai di daerah ini mempunyai 

kemiringan yang lebih curam dari pada profil di daerah inshore dan backshore. 

Backshore adalah daerah yang dibatasi oleh foreshore dan garis pantai yang 

terbentuk pada saat terjadi gelombang badai bersamaan dengan muka air tinggi. 

 Bentuk pantai 

 Pantai bisa terbentuk dari material dasar yang berupa lumpur, pasir, atau 

kerikil (grafel). Kemiringan dasar pantai tergantung pada bentuk dan ukuran 

material dasar. Pantai berlumpur memiliki kemiringan sangat kecil sampai 

mencapai 1:5000. Kemiringan pantai berpasir lebih besar yang berkisar antara 

1:20 dan 1:50. Kemiringan pantai berkerikil bisa mencapai 1:4. Pantai berlumpur 

banyak dijumpai di daerah pantai dimana banyak sungai yang mengangkut 

sedimen suspensi bermuara di daerah tersebut dan gelombang relatif kecil. 



9 
 

 

2.3.1. Pantai Berpasir 

 Pada pantai berpasir daerah ini memiliki tingkat gelombang yang cukup 

besar selain itu terdapat juga gundukan pasir (sand dune). Gelombang yang kuat 

ini menyebabkan tereorosinya gundukan pasir sehingga partikel sedimen terbawa 

ke dasar perairan (offshore) .Triatmodjo. (1999),  jika suatu saat terjadi 

gelombang yang lebih besar, pantai tidak mampu meredam energi gelombang 

sehingga terjadi erosi. Pasir yang tererosi akan bergerak ke arah laut. Setelah 

sampai didaerah di mana kecepatan air di dasar kecil, pasir akan mengendap. 

Akumulasi endapan tersebut akan membentu offshore bar, yaitu gundukan pasir 

di dasar pantai yang  biasanya memanjang sejajar garis pantai (longshore bar). 

2.3.2. Pantai Berlumpur 

 Menurut Triatmodjo. (1999),  pantai berlumpur terjadi di daerah pantai di 

mana terdapat banyak muara sungai yang membawa sedimen tersuspensi dalam 

jumlah besar ke laut. Selain itu kondisi gelombang di pantai tersebut relatif tenang 

sehingga tidak mampu membawa (dispersi) sedimen tersebut ke perairan dalam 

laut lepas. Sedimen suspensi tersebut dapat menyebar pada suatu daerah perairan 

yang luas sehingga membentuk pantai yang luas, datar, dan dangkal. Kemiringan 

dasar laut/pantai sangat kecil. 

2.4.Parameter yang Berpengaruh pada Proses Pantai 

 Parameter perairan yang mempengaruhi keberadaan, karakteristik maupun 

sebaran sedimen di perairan seperti arus, pasang surut dan gelombang. 

2.4.1. Arus 

 Thruman  in Tampubolon.  (2010),  menyatakan bahwa pergerakan 

sedimen dipengaruhi oleh kecepatan arus dan ukuran butiran sedimen. Semakin 

besar ukuran butiran sedimen tersebut maka kecepatan arus yang dibutuhkan juga 

akan semakin besar untuk mengangkut partikel sedimen tersebut.  

 Arus juga merupakan kekuatan yang menetukan arah dan sebaran 

sedimen. Kekuatan ini juga yang menyebabkan karaketristik 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).  
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 Penurunan muka air cepat dapat menyebabkan kerusakan, seperti erosi 

maupun abrasi, karena sapuan air dari genangan kembali ke laut. Pergerakan air 

ini akan menimbulkan arus. Arus yang timbul sebagai akibat pergerakan air 

dibedakan menjadi dua yaitu arus sejajar pantai (longshore current) dan arus 

tegak lurus pantai (rip current) ( Triatmodjo, 1999). Diantara kedua jenis arus 

pantai ini, arus menyusur pantailah yang mempunyai pengaruh lebih besar 

terhadap transportasi sedimen pantai. 

2.4.2. Pasang Surut 

 Pasang surut merupakan fenomena alam mengenai permukaan perairan 

seperti lautan, yang berubah-ubah tunggang (range) dan ketinggiannya sesuai 

dengan perubahan posisi bulan dan matahari terhadap bumi menurut fungsi waktu 

(Lisnawati et al., 2013) 

 Menurut Qamariah dan Yuwono. (2013), menambahkan pasang surut 

merupakan fenomena naik turunnya permukaan air laut pada periode tertentu. 

Pasut merupakan fenomena naik turunnya permukaan air laut dengan periode 

sekitar 12,4 jam atau 24,8 jam. Arus pasang surut disebabkan oleh fenomena 

pasang surut yang dapat berubah sesuai dengan tipe dari pasang surut tersebut, 

sehingga arus pasang surut dapat memiliki tipe seperti tipe pasang surut yaitu 

diurnal atau harian tunggal dimana dalam satu hari terdapat satu kali perubahan 

arus, sedangkan untuk daerah yang memiliki tipe pasang surut semi diurnal atau 

harian ganda maka dalam satu hari akan mengalami dua kali perubahan arah arus. 

 Menurut Maznuraini in Tampubolon. (2010), 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 pencampuran 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.  

2.4.3. Gelombang 

 Gelombang laut merupakan suatu fenomena alam berupa penaikan dan 

penurunan air secara perlahan. Menurut Tarigan. (1986), gelombang laut 

merupakan gejala alam yang menimbulkan ayunan tinggi dan rendahnya massa air 

yang bergerak tanpa hentinya pada lapisan permukaan maupun di bawah 
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permukaan laut. Triadmojo. (1999), mengemukakan bentuk gelombang yang 

dihasilkan cenderung tidak menentu dan tergantung pada beberapa sifat 

gelombang seperti periode dan tinggi gelombang yang dibentuk (Triadmojo, 

1999). 

 Gelombang merupakan salah satu parameter yang berpengaruh pada 

proses perpindahan partikel sedimen dimana keadaan sedimen suatu wilayah di 

daerah pantai akan sangat berpengaruh pada gelombang yang terjadi. Menurut 

Triatmodjo. (1999), Gelombang sebagai salah satu faktor oseanografi yang 

berpengaruh terhadap transport sedimen. 

 Widjojo (2010) in  Astuti et al., (2016),  menambahkan bahwa gelombang 

yang menuju pantai akan pecah di perairan dangkal menimbulkan arus sejajar 

pantai ataupun tegak lurus pantai. Gelombang yang pecah ini akan mengaduk 

sedimen pantai, sehingga terjadi perpindahan sedimen dasar. Pernyataan tersebut 

ditegaskan oleh Triatmodjo (1999), bahwa perpindahan sedimen yang terus 

menerus akan menyebabkan sedimentasi di suatu bagian pantai sekaligus 

menyebabkan abrasi pada bagian lain di perairan yang bersangkutan. 

 Gelombang juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu gelombang yang di 

pengaruhi oleh pasang surut dan gelombang yang di pengaruhi oleh adanya 

kekuatan angin. Menurut Danial. (2008), gelombang di laut dapat dibedakan 

menjadi gelombang yang dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut dan 

gelombang pasang surut yang dibangkitkan oleh gaya tarik menarik benda langit 

terutama matahari dan bulan terhadap bumi. 

 Menurut Umar. (2011), menyatakan bahwa gelombang laut dalam 

perjalanannya menuju ke pantai akan mengalami proses deformasi yaitu refraksi, 

difraksi, serta refleksi. Refraksi terjadi akibat adanya pengaruh perubahan 

kedalaman laut dalam menuju pantai yang semakin dangkal. Defraksi terjadi 

akibat gelombang terhalang oleh rintangan seperti pemecah gelombang atau 

pulau. Sedangkan refleksi adalah proses pemantulan gelombang oleh dinding atau 

bentuk garis pantai tertentu. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei- Juni 2017 yang berlokasi di 

perairan Kampung Baru Kota Tanjungpinang. Peta dan posisi lokasi penelitian 

dapat dilihat pada gambar . 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 1 Jenis Alat 

No Jenis Alat Keterangan 

1 GPS Menentukan Titik Kordinat 

2 Core Sampler Mengambil Sedimen Untuk Penelitian  

3 Tongkat Pendorong Modifikasi Untuk Mendorong Sedimen  

4 Tabung Ukur 1000 ML Menganalisis Lumpur  

5 Oven Pengering Untuk Mengeringkan Sampel Penelitian  

6 Timbangan Analitik Menimbang Berat Sampel Sedimen  

7 Crrent Meter Menentukan Kecepatan Arus  

8 Kamera Dokumentasi  

9 Pisau Pemotong  

10 Cangkul/Skop Untuk Mengerok  

11 Kertas Label Untuk Penanda  

12 Icebox Menyimpan Sampel  

13 Meteran Untuk Mengukur  

14 Saringan 7 Tingkat Untuk mengayak Sedimentasi  

 

Tabel 2 Jenis Bahan 

No Nama Bahan Keterangan 

1 Alumunium Foil Untuk Tempat Sedimen Sebelum dan 

Sesudah Diayak  

2 Sampel Sedimen Untuk Penelitian  

3 Aquades Kalibrasi dan Mencuci Alat  

 

3.3. Jenis dan Pengumpulan Data 

Tabel 3 Jenis Data dan Penguraian 

1 Data Primer Penguraian 

 Jenis Sedimen Pengambilan data dengan mengambil sedimen 

dengan Core Sampler 

 Distribusi Sedimen Pengambilan data dengan mengambil sedimen 

dengan Core Sampler 

 Ukuran sedimen Pengambilan data dengan mengambil sedimen 

dengan Core Sampler 

2 Data Sekunder Penguraian 

 Arus Pengambilan data dengan menggunakan 

current meter 

 Pasang surut Pengambilan data dengan  mengambil data 

dari instansi terkait (hidro-oseanografi TNI-AL 

 Gelombang Pengambilan data dengan  mengambil data 

dari instansi terkait (hidro-oseanografi TNI-AL 
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3.4. Penentuan Titik Sampling 

 Penentuan lokasi penelitian dilakukan  pada bulan Maret 2017 dengan 

mengunakan teknik Random  berdasarkan pertimbangan peneliti lokasi penelitian 

dibagi menjadi 12 titik. Dimana setiap titik menggambarkan keadaan sedimen 

yang ada pada perairan tersebut. 

 Pada setiap titik terdapat perbedan aktifitas yang terjadi diantara nya titik 1 

hingga titik 4 merupakan daerah bekas pembangunan jembatan yang 

menghubungkan ke Pulau Dompak. Titik 5 hingga titik 8 merupakan area 

pemukiman masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Titik 9 dan 10 merupakan 

daerah penimbunan atau reklamasi. Titik 11 merupakan daerah resort dimana di 

lokasi ini terdapat restoran. Sedangkan titik 12 merupakan daerah yang tidak 

terdapat aktifitas apapun.  

 

3.5. Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel sedimen dilakukan  pada bulan Mei 2017. Adapun 

lokasi pengambilan sampel berada disetiap titik stasiun dimana satu stasiun 

terdapat 12 titik pengambilan sampel. Ulangan yang dilakukan pada pengambilan 

sampel adalah satu kali pengulangan. 

 Pengambilan  dilakukan menurut kedalamannya yang berbeda pada saat 

surut terendah, pengambilan ini menggunakan alat Core Sampler. Adapun ukuran 

Core Sampler yang digunakan berukuran panjang 3 m dan lebar 1 ½ inchi. 

 Dimana alat ini telah di modifikasi sehingga batang Core Sampler dapat di 

lepas dan di sambung ketika akan di gunakan. Dalam menentukan kedalaman 3 

meter ini agar lapisan sedimen dapat dilihat lebih jelas karna dikhawatirkan 

lapisan akibat arus dan gelombang mendominasi lapisan permukaan sedimen. 

Sehingga dengan kedalaman 3 meter dapat mengetahui lapisan asli perairan di 

Kampung Baru. 
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Gambar 2. Core Sampler  

Sumber. Dokumentasi pribadi 

3.6. Analisa Data dan Pengolahan Data 

3.6.1. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai, data 

yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupkan data 

yang berkorelasi langsung untuk membantu peneliti mencapai tujuan 

penelitiannya, data ini diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis dilaboratorium 

ilmu kelautan dan perikanan UMRAH dan juga dapat diperoleh dari instansi 

terkait. Sedangkan data sekunder merupakan data yang membantu untuk 

memperkuat data primer. Untuk selanjutnya data diolah dan dibahas secara 

deskriptif. 

3.6.2. Analisa Data 

a. Jenis Sedimen 

 1). Skala Wentworth  

 Berdasarkan diameter butiran, Wenworth in Rifardi. ( 2008 ), membagi 

sedimen sebagai berikut ini : boulder (batuan) dengan diameter butiran lebih besar  

dari 256 mm, gravel (kerikil) diameter 2 sampai 256 mm, very coarse sand (pasir 
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sangat kasar) diameter 1 sampai 2 mm, coarse sand (pasir kasar) diameter 0,5 

sampai 1 mm, fine sand (pasir halus) diameter 0,125 sampai 0,5 mm, very fine 

sand (pasir sangat halus) diameter 0,0625 sampai 0,125 mm, silt (lumpur) 

diameter 0,002 sampai 0,0625 mm, dan dissolved material (bahan-bahan terlarut) 

diameter lebih kecil dari 0,0005 mm. 

.  

Gambar 3. Skala Wenworth Lewis and McConchie dalam Rifardi (2008)  

 Menurut Krumbein (1934) in Rifardi (2008), mengembangkan Skala 

Wenworth dengan menggunakan unit phi (Ø). Tujuannya untuk mempermudah 

pengklasifikasian apabila suatu sampel sedimen mengandung partikel yang 

berukuran kecil dalam jumlah yang besar. 

 2). Segitiga Sheppard  

 Penghitungan didasarkan pada proporsi kandungan ukuran partikel kerikil, 

pasir dan lumpur. Sedimen permukaan digolongkan menurut Diagram Sheppard. 

Sistem klasifikasi ini berdasarkan Median diameter (Md). Diagram Sheppard 

adalah satu contoh diagram rangkap tiga (suatu alat untuk grafik tiga satuan) 

sistem komponen berjumlah 100%. Dalam hal ini, komponen-komponen itu 

adalah persentase dari kerikil, pasir dan lumpur yang mengisi sedimen. Tiap 
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sampel sedimen diplotkan sebagai suatu titik di dalam atau sepanjang sisi-sisi dari 

diagram, tergantung pada komposisi spesifik ukuran butirnya.  

 Untuk menggolongkan sampel sedimen, Sheppard (1954) in Idham (2014),  

membagi suatu diagram rangkap tiga ke dalam sepuluh kelas. Diagram Sheppard 

mengikuti konvensi-konvensi semua diagram rangkap tiga. Sebagai contoh, 

lumpur berisi sedikitnya 75% partikel-partikel ukuran lumpur. "Silty Sands" dan 

"Sandy Silts" berisi tidak lebih daripada 20% ukuran partikel "Clay", dan "Sand-

Silt-Clays" berisi sedikitnya 20% dari tiap ketiga komponen-komponen. Batasan-

batasan yang tepat dari tiap sepuluh kelas digambarkan di dalam meta data untuk 

pengaturan data yang digunakan untuk menyusun peta distribusi sedimen. 

 

Gambar 4 : Segitiga Sheppard (Rifardi, 2008) 

 

 

 Diameter rata-rata ( Mz )  

 Digunakan untuk menggambarkan perbedaan jenis sedimen,ketahanannya 

terhadap erosi, abrasi dan weathering serta proses transportasi dan 

pengendapannya. Nilai ini juga digunakan untuk mengkalsifikasikan kelas ukuran 

butir yang mengacu pada Skala Wenworth ( Rifardi, 2008 )  
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3.6.2.2. Distribusi Sedimen  

 Sorting Koefisien  

 Pemilahan atau disebut keseragaman ukuran butir dapat dijadikan dasar 

untuk mendeskripsikan tipe, karakter arus, dan kecepatan pengendapan. Hal 

tersebut menandakan kisaran energi yang menghasilkan sedimen (Pethick, 1984), 

sehingga makin besar harga pemilahan yang berarti terpilah jelek maka hanya 

sedikit seleksi dari butiran butiran yang tinggal selama transportasi atau deposisi. 

Sebaliknya pemilahan yang baik adalah yang memiliki nilai pemilahan yang 

rendah yang berarti dihasilkan oleh aksi yang selektif dari angin atau gelombang 

yang mentransport dan mendeposisikan ukuran butir dengan kisaran pendek. 

Tabel 4.Klasifikasi Pemilhan Sedimen 

No Harga Pemilahan Klasifikasi Pemilahan 

1 < 0,35 Terpilah sangat baik 

2 0,35 – 0,50 Terpilah baik 

3 0,50 – 0,80 Terpilah cukup baik 

4 0,80 – 1,40 Terpilah sedang 

5 1,40 – 2,00 Terpilah jelek 

6 2,00 – 2,60 Terpilah sangat jelek 

7 > 2,60 Terpilah sangat jelek sekali 

 

Sumber : Richard (1992) dalam Shobirin (1999) 

 

 Kurtosis  

 Ukuran kurtosis merupakan nisbah antara sebaran ekor dengan pusat 

sebaran pada bentuk kurva sedimen distribusi normal. Mengacu pada bentuk 

kurva distribusi normal, tinggi rendahnya atau runcing datarnya bentuk kurva 

dapat ditentukan dengan perhitungan. Bila kurva distribusi normal tidak terlalu 

runcing atau tidak terlalu datar disebut mesokurtik. Kurva runcing disebut 

leptokurtik, menandakan adanya ukuran sedimen tertentu yang mendominasi pada 

distribusi sedimen di daerah tersebu. Sedangkan untuk kurva yang datar disebut 

platikurtik, artinya distribusui ukuran sedimen pada daerah tersebut sama. 
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Tabel 5. Klasifikasi Tingkat Keruncingan 

No Tingkat Kurtosis Harga Kurtosis 

1 Puncak sangat tumpul < 0,67 

2 Puncak tumpul 0,67 – 0,90 

3 Puncak cukup 0,90 – 1,11 

4 Puncak runcing 1,11 – 1,50 

5 Pumcak sangat runcing 1,50 – 3,00 

6 Puncak sangat runcing sekali > 3,00 

 

Sumber : Folk (1980) 

3.6.2.3. Ukuran Sedimen 

 Sekweness  

 Sekweness 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. Nilai Skweness positif menunjukkan suatu 

populasi sedimen condong berbutir halus, sebaliknya Skweness negatif 

menunjukkan populasi sedimen condong berbutir kasar (Rifardi, 2008).  

Tabel 6. Klasifikasi Tingkat Kepencengan ( Skweness ) 

No Tingkat Kepencengan Harga Kepencengan 

1 Menceng Sangat Kasar (-)1,00 – (-)0,30 

2 Menceng Kasar (-)0,30 – (-)0,10 

3 Menceng Simetris (-)0,10 – (+)0,10 

4 Menceng Halus (+)0.10 – (+)0,30 

5 Menceng Sangat Halus (+)0,30 – (+)1,00 

 

Sumber : Folk (1980) 

Langkah - langkah untuk menganalisis fraksi kerikil dan pasir 

menggunakan  metode pengayakan kering  yaitu sebagai berikut :  

a. Analisis Tekstur Kerikil 

 Grave (kerikil) dianalisis dengan metoda pengayakan sebagai berikut 

:Siapkan ayakan dengan ukuran 2 mm (Ø- 1), dimana ayakan dengan mesh size 

terbesar pada tingkat teratas dan seterusnya. Masukan sampel tersebut dengan 

ayakan ukuran 2 mm (Ø- 1), kemudian ayakan digoyang sampai semua partikel 

dalam ayakan terayak secar sempurna. Timbang sampel pada masing-masing 

ayakan. 
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b. Analisis Tekstur Pasir 

 Tekstur pasir di analisis dengan metoda pengayakan sebagai berikut: 

Bersihkan screen ayakan dengan menggunakan kuas. Susunlah ayakan 

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 : 1mm (0Ø), 0,5 mm (1Ø; 500 um), 0,25mm 

(2Ø: 250 um), 1/8 mm (3Ø:125 um), 1/16 mm (4Ø; 63um). Masukan sampel yang 

diperoleh diayakan paling atas, kemudian ayakan digoyang sampai semua partikel 

dalam populasi ini terayak secara sempurna. Timbang sedimen yang tertahan pada 

masing-masing ayakan dan catat beratnya. 

c. Analisis Tekstur Lumpur 

 Prosedur pelaksanaan dengan metoda analisis tekstur lumpur adalah 

sebagai berikut : 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. Tambahkan air sehingga volume 

persis 1.000 mL. Aduk larutan tersebut dengan menggunakan sebatang stik dan 

biarkan selama 4 menit supaya partikel-partikel lengket satu sama lain. 

 Setelah selesai diaduk selama 4 menit, letakan silinder pada meja datar dan 

langsung hidupkan stopwatch. Ambil larutan 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). Ambil larutan dari 

tabung silinder setelah 4 menit sebanyak 20 mL pada kedalaman 10 cm untuk 

partikel lumpur Ø5. Setelah 15 menit ambil larutan dari tabung silinder dengan 

kedalaman 10 cm sebanyak 20 mL untuk Ø6. Ambil sebanyak 20 mL pada 

kedalaman 20 cm setelah 30 menit untuk ukuran Ø7. Tunggu selama 1 jam, ambil 

sebanyak 20 mL pada kedalaman 20 cm untuk partikel lumpur Ø > 7. Setelah itu 

hasil yang diperoleh dihitung dan masukkan pada table 7 dibawah ini. 
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Tabel 7. Penentuan Kelas ukuran butir fraksi sedimen 

BK 

Total 

Phi 

(Ø) 

 

Bc Fraksi BC + 

Phi 

(g) 

Phi 

(g) 

Gram 

fraksi 

% 

Fraksi 

% 

Phi 

% 

Komulatif 

 -1  Kerikil       

 0         

 1         

 2  Pasir       

 3         

 4         

 5         

 6         

 7  Lumpur       

 >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 

 

3.6.2.4. Arus 

 Arus adalah perpindahan massa air dari suatu tempat ke tempat lain. 

Terjadinya arus secara garis besar bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu angin, 

gelombang angin yang telah pecah ( breaking waves ) dan akibat pasang surut. 

Yang paling dominan dari ketiganya adalah arus yang disebabkan oleh gelombang 

angin dan pasang surut yang berlangsung secara terus menerus ( Romdania. 

2010). 

 Menurut Loupatty.  (2013),  arus merupakan gerakan air yang sangat luas 

yang sering terjadi pada seluruh lautan Arus dapat juga membawa sedimen yang 

mengapung (suspended sediment) maupun yang terdapat didasar laut. Begitu pula 

dengan arus susur pantai dan arus meretas pantai. Keduanya merupakan arus yang 
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berperan dalam transport sedimen di sepanjang pantai serta pembentukan berbagai 

sedimen yang terdapat di pantai.   

 Kecepatan arus sangat berpengaruh terhadap transportasi dan sebaran 

sedimen diperairan. Nordstrom dalam Tampubolon (2010) menyatakan bahwa 

distribusi ukuran dalam endapan sedimen terjadi disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya :  

(1). Adanya perbedaan ukuran dalam material induk,  

(2). Proses yang terjadi dalam endapan sedimen tersebut, khususnya kemampuan 

aliran. 

 Jika ditemukan sedimen disuatu perairan dengan ukuran butiran sedimen 

yang kasar maka perairan tersebut memiliki kekuatan transpor aliran arus yang 

kuat. Namun apabila diperairan dijumpai ukuran butiran sedimen yang halus 

maka daerah tersebut memiliki transpor aliran arus yang lemah. 

 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). 

3.6.2.5. Gelombang 

 Di laut dalam, gerak partikel gelombang jarang mencapai dasar laut. 

Sedangkan di laut dangkal, partikel air dekat dasar bergerak maju dan mundur 

secara periodik. Kecepatan partikel air di dekat dasar naik dengan bertambahnya 

tinggi gelombang dan berkurang dengan kedalaman. 

 Kecepatan partikel air dekat dasar atau yang dinyatakan dalam bentuk 

tegangan geser tersebut berusaha untuk menarik sedimen dasar. Sementara itu 

sedimen dasar memberi tahanan yang dinyatakan dalam bentuk kecepatan kritik 

erosi. Kedua parameter tersebut tergantung pada sifat sedimen dasar seperti 

diameter, bentuk dan rapat masa sedimen untuk sedimen non kohesif (pasir) dan 

kohesifitas antara partikel untuk sedimen kohesif (lumpur, lempung). 

 Dipadang dasar laut berpasir yang datar. Apabila kecepatan di dekat dasar 

sangat kecil, yang berati juga tegangan geser dasar, partikel sedimen tidak 
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bergerak. Selanjutnya apabila kecepatan bertambah, sampai pada suatu kecepatan 

tertentu beberapa butiran mulai bergerak, yang disebut dengan awal gerak 

sedimen. Selanjutnya kenaikan kecepatan dapat mempercepat gerak tersebut, dan 

transpor sedimen yang terjadi disebut transpor dasar (bed load). 

 Dengan semakin bertambahnya keceapatan di dekat dasar, gerak partikel 

sedimen semakin kuat dan kemudian sedimen membentuk ripple, yaitu dasr laut 

bergelombangkecil dengan puncaknya tegak lurus arah gelombang. 

3.6.3.Pengolahan Data 

 Gambaran lingkungan pengendapan 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 “, dengan menggunakan metode grafik 

didapatkan parameter statistika sedimen sebagai berikut : 

a. Diameter rata-rata ( Mz ) 

Mean Size  =
Ø16 + Ø50 + Ø84

3
 

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 ) 
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b.Skweness ( SK 1 ) 

Sk1 = 
∅16+∅84+2∅50

2(∅84−∅16
 + 

∅5+∅95+2∅50

2 (∅95−∅5
 

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=
∅84+∅16

4
 + 

∅95+∅5

6,6
 

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 =
∅95+∅5

2,44 (∅75+∅25)
 

 

Klasifikasi :  

<0,67 : sangat platikurtik  

0,67 – 0,90 : platikurtik  

0,90 – 1,11 : mesokurtik  

1,11 – 1,50 : leptokurtik  

1,50 – 3,00 : sangat leptokurtik  

>3,00 : leptokurtik ekstrim 



25 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Parameter Lingkungan Perairan  

Parameter lingkungan perairan yang diukur meliputi kecepatan arus,  

pasang surut, dan gelombang. Data arus didapat dari pengukuran langsung di 

lapangan ketika arus pasang dan arus surut. Sedangkan data pasang surut dan 

gelombang didapatkan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG). Hasil pengukuran kualitas perairan di perairan Kampung Baru dapat 

dilihat dibawah ini. 

4.1.1. Arus 

 Pengukuran arus dilakukan 2 kali pengulangan pada saat pasang dan pada 

saat surut. Pengukuran dilakukan di 3 ttitik pengamatan yang mewakili setiap titik 

dimana pengambilan arus dilakukan di daerah jembatan, pemukiman warga, dan 

daerah yang ditumbuhi mangrove. 

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kualitas Perairan Kampung Baru 

Titik  Kec.Arus 

m/detik  

Cuaca  Tanggal  Ket  

Jembatan 0,13 Cerah 30-Mei-17  Pasang  

Pemukiman  0,15  Cerah  30-Mei-17  Pasang  

Mangrove 0,14  Cerah  30-Mei-17  Pasang  

     

Jembatan   0,17  Cerah  30-Mei-17 Surut  

Pemukiman   0,14  Cerah  30-Mei-17  Surut  

Mangrove  0,15  Cerah  30-Mei-17  Surut  

 

 Berdasarkan data arus yang didapat arus lebih cepat pada saat pasang 

dibanding pada saat surut air laut. Menurut Robbi (2014) kecepatan arus lebih 

cepat pada saat surut dibandingkan pada saat pasang. Pada daerah jembatan 

memiliki arus yang lebih kuat dibanding titik pengamatan yang lain hal ini 

dikarenakan letak pesisir yang tanpa ada halangan sehinga menyebabkan aru lebih 

kuat. Sedangkan daerah pemukiman memiliki arus yang relatif lambat. Hal ini 

dikarenakan letak nya yang menjorok kedalam 



26 
 

 

 Kondisi arus yang cepat pada daerah penelitian juga dicirikan dengan 

kondisi tekstur sedimen perairannya yang lebih didominansi oleh butiran kasar 

yaitu sedimen pasir berkerikil. Kondisi arus yang cepat umumnya mengangkut 

partikel-partikel yang lebih halus menyebar ketempat lain sehingga partikel yang 

lebih kasar akan tertinggal. Hal ini didukung oleh pendapat Rifardi (2008) yang 

menyatakan bahwa 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.  

 

4.1.2. Pasang Surut 

 Secara lengkap parameter lingkungan yang diamati yaitu tinggi pasang 

surut perairan Kampung Baru Kota Tanjungpinang dilihat dalam waktu satu 

bulan, mengacu pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika(BMKG). 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 9. 
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Tabel 9. Kondisi Pasang Surut Perairan Kampung Baru 

 

Sumber : BMKG Kota Tanjungpinang 

 

DAFTAR PASANG SURUT TANJUNGPINANG BULAN MEI 2017 

            Posisi : 00° 55' LU  
104° 26' BT 

         Ketinggian dalam 

Meter 

    

Waktu dalam WIB (Waktu Indonesia Barat) 

Tgl Jam Tinggi Tgl Jam Tinggi Tgl Jam Tinggi Tgl Jam Tinggi 

1 

01.30 2.1 

9 

04.50 0.8 

17 

01.30 1.9 

25 

04.50 0.5 

08.50 0.2 10.40 1.5 09.10 0.4 11.10 1.6 

15.40 1.5 16.20 0.8 16.30 1.4 16.30 0.9 

20.00 1.2 22.40 1.7 19.40 1.3 22.40 2.0 

2 

02.00 2.0 

10 

05.20 0.7 

18 

02.00 1.9 

26 

05.40 0.3 

09.40 0.3 11.20 1.5 10.00 0.4 12.10 1.6 

17.00 1.4 16.50 0.9 17.40 1.3 17.10 1.0 

20.30 1.3 23.10 1.8 20.00 1.3 23.10 2.1 

3 

02.40 1.9 

11 

05.50 0.6 

19 

02.30 1.8 

27 

06.20 0.1 

10.40 0.4 12.10 1.5 10.50 0.5 13.10 1.6 

18.30 1.4 17.20 0.9 19.00 1.4 17.50 1.1 

21.10 1.3 23.30 1.9 21.00 1.4 23.50 2.2 

4 

03.20 1.7 

12 

06.20 0.5 

20 

03.30 1.7 

28 

07.10 0.0 

11.40 0.5 12.50 1.5 11.50 0.5 14.00 1.6 

20.20 1.4 17.50 1.0 20.00 1.4 18.20 1.1 

22.50 1.4 23.50 1.9 23.20 1.4     

5 

04.20 1.6 

13 

06.50 0.4 

21 

04.50 1.6 

29 

00.30 2.2 

12.50 0.6 13.20 1.5 12.50 0.6 08.00 0.0 

21.10 1.5 18.10 1.1 20.30 1.5 14.50 1.5 

         .   19.00 1.2 

6 

02.00 1.3 

14 

00.10 1.9 

22 

01.40 1.2 

30 

01.10 2.1 

06.00 1.4 07.30 0.3 06.50 1.5 08.40 0.1 

14.00 0.7 14.00 1.5 14.00 0.7 15.50 1.5 

21.40 1.6 18.30 1.1 21.00 1.6 19.40 1,2 

7 

03.30 1.2 

15 

00.40 2.0 

23 

03.00 1.0 

31 

01.50 2.0 

08.10 1.4 08.00 0.3 08.40 1.5 09.30 0.2 

15.00 0.7 14.50 1.4 14.50 0.8 16.50 1.5 

22.00 1.6 19.00 1,2 21.30 1.7 20.30 1,3 

8 

04.10 1.0 

16 

01.00 2.0 

24 

04.00 0.7 
   

09.40 1.4 08.30 0.3 10.00 1.5 
   

15.40 0.8 15.30 1.4 15.40 0.8 
   

22.20 1,7 19.20 1.2 22.00 1.8 
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 Kondisi pasang surut di perairan Tanjungpinang secara umum selama satu 

bulan mengalami naik turun, hal ini terutama dipengaruhi kedalaman perairan dan 

topografi pantai. Sesuai dengan pendapat Mukminin (2009) yang menyatakan 

bahwa tinggi pasang dari hari kehari pada setiap perairan tidak selalu sama, 

karena selain dipengaruhi oleh posisi dan jarak matahari dengan bulan, pasang 

surut juga dipengaruhi kedalaman perairan, bentuk garis pantai, teluk pulau dan 

benua. 

 Data pasang surut di perairan Kampung Baru diambil dalam waktu 

sebulan penelitian yaitu mulai tanggal 1 Mei – 31 Mei 2017 memiliki kisaran rata-

rata pasang 1,7 m surut 1,2 m. 

 Pasang surut juga dapat mempengaruhi komposisi sedimen dasar perairan 

melalui fluktuasi tinggi permukaan perairan yang disebabkan oleh energi pasang 

surut sehingga menimbulkan pengadukan perairan. Menurut Maznuraini dalam 

Tampubolon (2010) 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. 

4.1.3. Gelombang 

 Gelombang yang terjadi diperairan Kampung Baru Kota Tanjungpinang  

pada bulan Mei berkisar pada ketinggian 0,5 m. Hal ini juga dikarenakan letak 

pesisir yang berada daerah tertutup. 

 Gelombang yang berada di laut sering nampak tidak teratur dan sering 

berubah-ubah. Hal ini bisa diamati dari permukaan airnya yang diakibatkan oleh 

arah perambatan gelombang yang sangat bervariasi serta bentuk gelombangnya 

yang tidak beraturan, apalagi jika gelombang tersebut dibawah pengaruh angin. 

Pratikto. (2000), mengatakan bahwa bentuk dan perambatan gelombang yang 

bervariasi serta tidak beraturan sangat mempengaruhi karakteristik gelombang 

yang terjadi pada perairan tersebut. 
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Tabel 10 Daftar Tinggi Gelombang Di Kampung Baru 

DAFTAR TINGGI GELOMBANG TANJUNGPINANG BULAN MEI 2017 

         
         

TGL 

MEI 

TGL 

MEI 

TGL 

MEI 

TINGGI 

GELOMBANG 

TINGGI 

GELOMBANG 

TINGGI 

GELOMBANG 

(meter) (meter) (meter) 

Arah(°) Tinggi 
Arah(°

) 
Tinggi Arah(°) Tinggi 

1 140 0,5 11 160 0,5 21 150 0,75 

2 140 0,5 12 140 0,5 22 150 0,75 

3 140 0,5 13 140 0,5 23 160 0,8 

4 140 0,5 14 160 0,5 24 160 0,8 

5 140 0,5 15 160 0,5 25 150 0,8 

6 140 0,5 16 160 0,75 26 160 0,8 

7 150 0,5 17 160 0,75 27 140 0,5 

8 150 0,5 18 160 0,75 28 140 0,5 

9 150 0,5 19 160 0,75 29 140 0,5 

10 160 0,5 20 160 0,5 30 140 0,5 

      

31 140 0,5 

 

 

Sumber : BMKG Kota Tanjungpinang 

 

4.2. Karakteritik Lapian Sedimen Berdasarkan Kedalaman 

4.2.1. Tekstur Lapisan Sedimen Perkedalaman 

a. Kedalaman 1m 

 Pada kedalaman 1m fraksi yang mendominasi ada di angka 0 dan 1. 

Dimana disetiap titik memiliki kisaran angka yang hampir mendekati, antara 

setiap titik di 12 stasiun pengamatan. Dimana titik ini menjelaskan substrat yang 

terdapat pada kedalaman 1m ini berifat kasar.   
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 Untuk pengukuran di angka 6 hingga angka 9 juga memiliki keseragaman 

di 12 titik stasiun yaitu kuran dari 5 persen. Hal ini menandakan substart halus 

yang terdapat pada kedalamn 1m sangat sedikit. Sedangkan untuk fraksi di angka 

-2 hanya stasiun 9 dan 10 yang melewati angka 30 persen.  

 Data statistik pengukuran setiap stasiun di kedalaman 1m dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini dan penjelasan tabel dapat dilihat pada lampiran. 

 

b. Kedalaman 2m 

 Pada kedalaman 2m substrat kasar masih mendominasi. Tidak berbeda 

jauh dengan substrt yang terdapat di kedalaman 1m. Dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini jumlah persentase angka yang menunjukan substart halus sangat 

sedikit, dimana substrat halus hanya memiliki nila persentase kurang dari 5 

persen. 

 Pada kedalamn 2m lebih banyak di temukan cangkang kerang yang 

hancur. Hal ini yang menyebabkan sedimen dilapisan ini kasar. Menurut Rifardi 

(2012) Biasanya organisme yang telah mati memberikan kontribusi material 

skeletal mereka pada sedimen. 
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c. Kedalaman 3m 

 Pada kedalaman 3m substart sedang sangat mendominasi di setiap titik 

stasiun pengamatan yaitu pada kisaran angka 0- 4 memiliki tingkat persentae yang 

sama. Hal ini menunjukan keseragaman di setiap stasiun . 

 Semakin kekanan tinggi persentase maka menunjukan substrat yang 

terdapat pada setiap stasiun bersifat kasar. Namun apabila tingkat persentase 

meningkat kesebelah kiri maka substrat halus yang mendominasi. 

 

 

 Dari ketiga kedalaman dapat dilihat bahwa sedimen yang mendominasi 

adalah tipe kasar. Hal ini di karenakan adanya aktifitas di pesisir yang banyak 

sehingga  dapat membawa partikel yang lebih kasar melalui aliran hujan (run off) 

menuju ke perairan. Ukuran butiran yang kasar ini juga dicirikan dengan kondisi 
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arus perairan yang cenderung kuat, sehingga menyebabkan buturan sedimennya 

lebih kasar. Menurut Rifardi (2008) secara umum partikel berukuran kasar akan 

diendapkan pada lokasi yang tidak jauh dari sumbernya, sebaliknya jika halus 

akan lebih jauh dari sumbernya. 

 Selain menggunakan tabel di atas untuk menetukan krakteristik jens 

lapisan sedimen yang berada pada perairan Kampung Baru juga menggunaka 

segitiga shepard untuk mnganalisisi jenis sedimen yang ada. 

 Berikut adalah gambar segitga sheppard yang digunakan untuk 

menentukan jenis fraksi yang terdapat dalam sampel sedimen yang diambil pada 

12 titik pengamatan diperairan Kampung Baru. 

Gambar 5. Hasil Perhitungan Segitiga Shepard 

 Pada perairan Kampung Baru kota Tanjungpinang jenis fraksi yang 

mendominasi disetiap titik sampling adalah pasir berkerikil. Dari hasil analisis 

tekstur sedimen berdasarkan kedalaman menunjukkan bahwa jenis sedimen setiap 

lapisan di wilayah Kampung Baru didominasi oleh fraksi pasir berkerikil.  

Keterangan Gambar 

1.Lumpur 

2. Lumpur berkerikil 

3. Lumpur berpasir 

4. Campuran lumpur, kerikil dan pasir 
5. Kerikil Berlumpur 

6. Campuran lumpur, kerikil dan pasi 

7. Campuran lumpur, kerikil dan pasi 
8. Pasir berlumpur 

9. Kerikil 

10. Kerikil berpasir 
11. Pasir berkerikil 

12. Pasir 
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 Hal ini diduga di titik ini adanya fenomena abrasi pantai yang disebabkan 

oleh gelombang sehingga terjadi pengikisan yang menyebabkan partikel-partikel 

yang pecah masuk ke laut dan dibawa oleh arus menuju kedasar perairan. Selain 

itu daerah titik sampling berada dekat dengan pemukiman. Daerah pemukiman 

dapat menyumbang sedimen dengan fraksi besar kemungkinan pada daerah 

pemukiman terjadi penimbunan sehingga pada saat hujan partikel yang ada 

didaratan terbawa oleh aliran air hujan masuk ke perairan.  

 Adanya sedimen kerikil dilokasi penelitian menunjukkan bahwa arus dan 

gelombang pada daerah Kampung Baru cukup kuat sehingga sedimen kerikil 

umumnya ditemukan pada daerah terbuka, sedangkan sedimen lumpur terjadi 

akibat arus dan gelombang benar-benar tenang dijumpai pada daerah dimana arus 

dan gelombang terhalang oleh pulau ( Ompi et al, dalam Mukminin 2009 ). 

 

2. Parameter Statistika Lapisan Sedimen 

 Hasil analisis dilaboratorium digunakan untuk menentukan nilai persen 

kumulatif, kemudian hasil tersebut diolah untuk mendapatkan nilai Mz, So, SKW, 

dan Kg. 

a. Diameter rata-rata ( Mz )  

 Hasil perhitungan Mean Size dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini. 

Tabel 11. Hasil Data Mean Size (Mz) 

Stasiun Mean       Verbal.Mean        Median   

SET1.1    1.79594444             Medium sand   2.044.666.667 

SET2.1    0.82777778             Coarse sand  1.138.166.667 

SET3.1    0.05305556             Coarse sand  -0.008833333  

SET4.1    0.07977778             Coarse sand   0.133000000  

SET5.1    0.06333333             Coarse sand  -0.403500000  

SET6.1   -0.02505556  Very coarse sand  -0.243166667  

SET7.1   -0.09905556  Very coarse sand   0.028166667  

SET8.1   -0.05588889  Very coarse sand   0.003500000  

SET9.1    0.02633333             Coarse sand   0.120666667  

SET10.1   0.12294444             Coarse sand   0.089833333  

SET11.1   0.06950000             Coarse sand  -0.113666667  

SET12.1   0.07772222             Coarse sand  -0.082833333  
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SET1.2   -0.04150000  Very coarse sand   0.059000000  

SET2.2    0.29561111          Coarse sand   0.330333333  

SET3.2    0.35111111          Coarse sand   0.416666667  

SET4.2    0.27711111         Coarse sand   0.299500000  

SET5.2    0.34288889          Coarse sand   0.355000000  

SET6.2    0.19283333          Coarse sand   0.237833333  

SET7.2   -0.12988889  Very coarse sand  -0.298666667  

SET8.2   -0.10111111  Very coarse sand  -0.311000000  

SET9.2   -0.07027778  Very coarse sand  -0.255500000  

SET10.2  -0.01272222  Very coarse sand  -0.163000000  

SET11.2   0.15994444          Coarse sand  -0.052000000  

SET12.2   0.20105556          Coarse sand   0.022000000  

    

SET1.3    0.32027778           Coarse sand   0.472166667  

SET2.3    0.30383333           Coarse sand   0.429000000  

SET3.3    0.16200000           Coarse sand   0.126833333  

SET4.3    0.35522222           Coarse sand   0.515333333  

SET5.3    0.50300000           Coarse sand   0.589333333  

SET6.3    0.13733333           Coarse sand   0.133000000  

SET7.3   -0.08055556  Very coarse sand  -0.008833333  

SET8.3    0.30383333           Coarse sand   0.453666667  

SET9.3    0.35522222           Coarse sand   0.540000000  

SET10.3   0.28738889           Coarse sand   0.318000000  

SET11.3  -0.04150000  Very coarse sand  -0.317166667  

SET12.3  -0.09494444  Very coarse sand  -0.354166667  

 

 Dari hasil perhitungan yang didapat daerah Kampung Baru memiliki 

susbtrat yang kasar dikarenakan di daerah  tersebut memiliki aktifitas pesisir yang 

cukup banyak seperti pembangunan lahan tempat tinggal di pesisir pantai, 

pembangunan jembatan menyebabkan proses abrasi yang terjadi di lokasi tersebut 

yang di sebabkan oleh arus dan juga terjadinya pasang surut serta curah hujan 

yang menyebabkan partikel yang berasal dari daratan masuk ke perairan sehingga 

menyebabkan penumpukan partikel – partikel kasar di dasar perairan .  

 Kecepatan pengendapan sedimen di pengaruhi oleh kedalaman perairan, 

semakin dalam perairan maka pengendapan juga akan semakin lama menuju 

dasar, sedangkan semakin dangkal perairan memungkinkan sedimen lebih cepat 

mengendap ke dasar perairan. 

 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. 
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 Hal ini dapat dilihat pada kedalaman 1m didominasi tipe sedimen core 

sand ( pasir kasar). Pada kedalaman 2m merupakan substrat very coarse sand 

yakni pasir sangat kasar. Sedangkan pada kedalaman 3m  substrat coarse sand 

mendominasi yakni hampir di setiap stasiun merupakan coarse sand. Hanya pada 

satsiun 7,11, dan 12 yang merupakan substrat very coarse sand  (pasir sangat 

kasar). Sehingga dapat dilihat bahwa pada daerah Kampung Baru kota 

Tanjungpinang substrat yang terdapat pada daerah ini merupakan substrat pasir 

kasar. 

 Analisa ukuran butir rata-rata sangat dipengaruhi oleh proses-proses 

oseanografi di sekitar lokasi sedimen ditemukan. Salah satu faktor oseanografi 

yang penting dalam distribusi sedimen di suatu perairan adalah arus, khususnya 

terhadap sedimen tersuspensi (suspended sediment). kecenderungan peningkatan 

ukuran butiran  rata-rata yang ditemukan pada daerah yang memiliki arus yang 

lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat arus yang menyeleksi ukuran butir 

yang dipindahkannya dalam proses sedimentasi ( Purnawan et all ,2012). 

 

b. Sorting  

 Dari hasil yang dianalisis tekstur sedimen pada perairan Kampung Baru 

diketahui karakteristik partikel sedimen pada seluruh titik sampling 

menggambarkan butiran sedimen didominasi oleh klasifikasi Porrly Sorted 

(terpilah buruk ) dan Very Poorly Sorted (terpilah sangat buruk). Secara 

keseluruhan hasil analisis nilai skewness bisa dilihat pada tabel 12 dibawah ini. 

Tabel 12. Data Hail Sorting 

Stasiun Sorting      Verbal.Sorting 

SET1.1    2.298.898 Very poorly sorted 

SET2.1    2.162.670 Very poorly sorted 

SET3.1    1.948.212 Poorly sorted 

SET4.1    1.987.922 Poorly sorted 

SET5.1    2.286.304 Very poorly sorted 

SET6.1   2.001.470 Very poorly sorted 

SET7.1   1.672.581 Poorly sorted 

SET8.1   1.820.441 Poorly sorted 

SET9.1    1.806.098 Poorly sorted 

SET10.1   1.906.821 Poorly sorted 

SET11.1   1.872.764 Poorly sorted 
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SET12.1   1.903.924 Poorly sorted 

 

SET1.2   1.845.388 Poorly sorted 

SET2.2    2.091.120 Very poorly sorted 

SET3.2    2.184.040 Very poorly sorted 

SET4.2   2.066.266 Very poorly sorted 

SET5.2    2.076.497 Very poorly sorted 

SET6.2    2.024.081 Very poorly sorted 

SET7.2   1.770.407 Poorly sorted 

SET8.2   1.803.482 Poorly sorted 

SET9.2   1.811.798 Poorly sorted 

SET10.2  1.885.097 Poorly sorted 

SET11.2   2.090.559 Very poorly sorted 

SET12.2   2.125.317 Very poorly sorted 

 

SET1.3    2.066.687 Very poorly sorted 

SET2.3    2.009.085 Very poorly sorted 

SET3.3    1.910.979 Poorly sorted 

SET4.3    2.066.220 Very poorly sorted 

SET5.3    2.190.467 Very poorly sorted 

SET6.3    1.961.947 Poorly sorted 

SET7.3   1.759.241 Poorly sorted 

SET8.3    1.960.872 Poorly sorted 

SET9.3    2.018.008 Very poorly sorted 

SET10.3   2.062.809 Very poorly sorted 

SET11.3  1.982.409 Poorly sorted 

SET12.3  1.947.838 Poorly sorted 

 

 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. Perairan Kampung Baru cenderung menggambarkan kondisi oseanografi 
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yang tidak stabil, terlihat dari pengukuran nilai sorting yaitu terpilah buruk 

(poorly sorted). Pengukuran kecepatan arus permukaan juga menunjukkan 

perbedaan nilai pada saat pasang dan surut. Lingkungan pengendapan yang 

mempunyai sedimen poorly sorted, maka kekuatan arus dan gelombang yang 

bekerja pada perairan tersebut tidak stabil, pada masa tertentu kekuatan arus dan 

gelombangnya besar dan pada masa lain lemah (Duxbury et al, 2002 dalam 

Mulyadi et all 2013). 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada kedalaman 1m sedimen yang 

berada pada perairan Kampung Baru di dominasi oleh poorly sorted. Pada 

kedalaman 2m lebih di dominasi oleh very poorley sorted. Pada kedalaman 3m 

terdapat 6 titik stasiun yang terpilah buruk dan 6 titik yang terpilah sangat buruk. 

Hal ini membuktikan bahwasanya keadaan yang tidak stabil dimana arus dan 

gelombang yang terjadi di daerah perairan Kamoung Baru  mengalami perubahan 

hal ini dapat dilihat pada tabel pengukuran arus dan tabel gelombang yang terjadi 

pada bulan Mei 2017 pada saat penelitian berlangsung. 

 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. 

 Ingmanson dan Wallace (1989) dalam Korwa et all (2013) menjelaskan 

bahwa sedimen dengan granulometri tersortir buruk diakibatkan oleh ukuran 

partikel yang terakumulasi secara acak. Transpor sedimen oleh arus merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut. Sedangkan sedimen dengan 

granulometri terpilah baik atau sedang mengindikasikan peran penting gelombang 

dalam pemilahan sedimen. 

 Di bawah ini merupakan gambar bivariated plot yang menunjukan 

penyebaran sorting yang terjadi pada perairan Kampung Baru  dan juga nilai mean 

size yang terdapat pada sedimen disetiap kedalaman yang dapat terlihat 

perbedaaan nya. 
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Gambar 6. Bivariated Plot 

Keterangan : Merah (kedalaman 0 s/d 1m) 

  Biru (Kedalaman 1 s/d 2m) 

  Hitam (Kedalaman 2 s/d 3m) 
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A Very coarse sand 1 Poorly sorted 
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 Dari hasil gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pola ditribusi sedimen 

di perairan Kampun Baru Kota Tanjungpinang menyebar hal ini dapat dilihat pada 

tabel dimana setiap kedalaman tidak berada pada satu kolom saja namun 

menyebar di beberapa kolom yang berbeda fraksi.  

 Untuk setiap kedalaman nya memiliki tingkat keseragaman yang berbeda, 

dapat dilihat dari pengelompokan hasil perhitungan nilai rata-rata sedimen untuk 

setiap titik sampling yang didata. Untuk kedalaman 0m sampai 1 m lebih dominan 

Coarse sand meskipun terdapat beberapa yang memiliki nilai Very coarse sand 

dan medium sand. Hal ini juga ditunjukakan pada kedalaman 1 sampai 2m. Yakni 

pola distribusi sedimen di dominasi oleh  very coarse sand dan medium sand. 

Sedangkan pada kedalamn 2 sampai 3 m. Pola distibusi sedimen di dominasi oleh 

coarse sand, dan dijumpai sedikit very coarse sand. Hal ini diduga partikel kasar 

yang berasal dari pesisir terbawa oleh air hujan yang kemudian mengendap pada 

pesisir pantai sehingga menjadi sedimen diperairan tersebut.  

 Nilai keseragaman ukuran butiran sedimen pada kedalaman 0 sampai 1m 

di dominasi oleh poorly sorted dimana dapat dilihat pada gambar hampir semua 

titik merah berada pada kolom 1 meskipun ada beberapa yang tergolong pada very 

pooly sorted. Sedangkan pada kedalaman 1m sampai 2m dan pada kedalaman 2m 

sampai 3m memiliki nilai keseragaman yang sama yaitu  nilai keseragamaan 

terbagi 2 dimana sebagian data bernilai poorly sorted dan very pootley sorted. 

Nilai keseragaman yang buruk ini diakibatkan oleh pola arus dan gelombang yang 

berubah ubah sehingga terjadi pola acakan pada sedimen yang berda di sekitar 

pesisir pantai Kampung Baru. 

c. Kurtosis 

 Dari hasil yang didapat dari 12 titik sampling nilai kurtosis 

menggambarkan klasifikasi sedimen yang mendominasi yaitu  platycartic. 

Artinya distribusi ukuran sedimen pada daerah tersebut sama. Secara keseluruhan 

hasil analisis nilai kurtosis bisa dilihat pada tabel 11 dibawah ini : 

Tabel 13. Hasil Data Kurtosis 

Stasiun Kurtosis   Verbal.Kurtosis 

SET1.1    10.834.287 Mesokurtic 

SET2.1    0.9197455       Mesokurtic 

SET3.1    0.8246819      Platykurtic 
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SET4.1    0.7516524       Platykurtic 

SET5.1    0.9349009        Mesokurtic 

SET6.1   0.8079552       Platykurtic 

SET7.1   0.8567186       Platykurtic 

SET8.1   0.8826206       Platykurtic 

SET9.1    0.8102996       Platykurtic 

SET10.1   0.6712410       Platykurtic 

SET11.1   0.6013178  Very platykurtic 

SET12.1   0.6218353  Very platykurtic 

 

SET1.2   0.8987110       Platykurtic 

SET2.2    0.9197767        Mesokurtic 

SET3.2    10.056.954 Mesokurtic 

SET4.2   0.8600461       Platykurtic 

SET5.2    0.7810124       Platykurtic 

SET6.2    0.8187693       Platykurtic 

SET7.2   0.6890713       Platykurtic 

SET8.2   0.6647768  Very platykurtic 

SET9.2   0.6690620  Very platykurtic 

SET10.2  0.6976188       Platykurtic 

SET11.2   0.7025311       Platykurtic 

SET12.2   0.6991046       Platykurtic 

 

SET1.3    0.8814893       Platykurtic 

SET2.3    0.7872925       Platykurtic 

SET3.3    0.5954809  Very platykurtic 

SET4.3    0.8816726       Platykurtic 

SET5.3    0.9510361       Mesokurtic 

SET6.3    0.7454269       Platykurtic 

SET7.3   0.7362675       Platykurtic 

SET8.3    0.7984240       Platykurtic 

SET9.3    0.7952763       Platykurtic 

SET10.3   0.7757883       Platykurtic 

SET11.3  0.7733497       Platykurtic 

SET12.3  0.7881035       Platykurtic 

 

 Rifardi (2012) mengatakan bahwa 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 
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kurva yang datar disebut platykurtic, artinya distribusi ukuran sedimen pada 

daerah tersebut sama. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada kedalamn 1m platykurtic mendominasi 

setiap titik sampling sedangkan mesokurtic terdapat pada titik 1, pada stasiun 11 

dan 12 merupakan very platykurtic. Sedangkan pada kedalaman 2m hanya titik 2 

dan 3 yang merupakan mesokurtic. Dan pada titik 8 dan 9 yang merupakan very 

platykurtic . 

Pada kedalaman 3m hampir semua titik merupakan platykurtic dan hanya titik 

3 dan 5 yang merupakan very platykurtic dan  mesokurtic. Dengan demikian jenis 

partikel sedimen yang mendominasi Kampung Baru adalah platykurtic ( ini 

menunjukan bahwa distribusi ukuran butiran sedimen tiap, lapisan relatif sama). 

Hal ini dikarenakan pola arus dan gelombang yang berubah-ubah dan tidak 

mendominasi apakah arus yang kuat atau pun ketinggian gelombang yang tinggi 

di perairan Kampung Baru sehingga pola sebaran sedimen yang terjadi didaerah 

ini benilai platykurtic atau  relatif sama. Selain itu juga faktor abrasi pantai yang 

menyebabkan sedimen kasar yang terbawa hujan juga menjadi dominasi partikel 

sedimen yang berada pada perairan ini. 

d. Skwenes 

 Dari hasil yang dianalisis tekstur sedimen pada perairan pantai Impian 

diketahui karakteristik partikel sedimen pada seluruh titik sampling 

menggambarkan butiran sedimen didominasi oleh klasifikasi  positive ( berbutir 

halus ). 

Tabel 14. Hasil Data Skwenes 

Stasiun  Skewness                 Verbal.Skewness   

SET1.1   -0.127791915           Negative 

SET2.1   -0.064555771   Approximately symmetrical  

SET3.1    0.189357530            Positive  

SET4.1    0.144379444            Positive  

SET5.1    0.439869883           Very positive  

SET6.1    0.301063641           Very positive  

SET7.1    0.040464435  Approximately symmetrical  

SET8.1    0.125077811            Positive  

SET9.1    0.070734972  Approximately symmetrical  
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SET10.1   0.133333874            Positive  

SET11.1   0.202800092            Positive  

SET12.1   0.203671064            Positive  

 

SET1.2    0.110469292     Positive  

SET2.2    0.117684274     Positive  

SET3.2    0.121517381     Positive  

SET4.2   0.119283905     Positive  

SET5.2    0.103176377     Positive  

SET6.2    0.123324087     Positive  

SET7.2    0.239762684     Positive  

SET8.2    0.259296218     Positive  

SET9.2   0.238554078     Positive  

SET10.2   0.228689011     Positive  

SET11.2   0.261932169     Positive  

SET12.2   0.246019815     Positive  

 

SET1.3    0.052670069  Approximately symmetrical  

SET2.3    0.043880744  Approximately symmetrical  

SET3.3    0.119684196          Positive  

SET4.3    0.036821333  Approximately symmetrical  

SET5.3    0.092656818  Approximately symmetrical  

SET6.3    0.139287578          Positive  

SET7.3    0.102376940          Positive  

SET8.3    0.010356447  Approximately symmetrical  

SET9.3    0.004679988  Approximately symmetrical  

SET10.3   0.110930893          Positive  

SET11.3   0.325703186          Very positive  

SET12.3   0.327559262          Very positive  

 

 Dalam pembagian nilai skwenes terdapat 3 pembagian distribusi sedimen 

yaitu normal, negatif, dan positif. Distribusi normal adalah suatu distribusi ukuran 

butir dimana pada bagian tengah dari sampel mempunyai jumlah butiran paling 

banyak. Butiran yang lebih kasar serta lebih halus tersebar disisi kanan dan kiri 

dalam jumlah yang sama. Apabila dalam suatu distribusi ukuran butir berlebihan 

partikel kasar, maka kepencengannya bernilai negatif dan begitu pula sebaliknya, 

apabila distribusi ukuran butir berlebihan partikel halus maka kemencengannya 

bernilai positif (Folk, 1974) dalam Nugroho. S,H dan Basit. A (2013). 

 Dari data diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi yang mendominasi 

perairan Kampung Baru adalah positive. Hal ini dapat dilihat pada kedalaman 1m 
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dimana hanya stasiun 1 yang memiliki nilai skwenes negative ( condong berbutir 

kasar), titik 2,7, dan 9 bernilai approximately symetrical ( tidak kasar tidak halus). 

 Sedangkan pada kedalaman 2m seluruh titik pengamatan bersifat positive, 

namun pada kedalaman 3m hanya stasiun 3,6,7,dan 10 saja yang memiliki nilai 

skweses positive. 

 Rifardi (2008) menjelaskan bahwa nilai skewness dipengaruhi oleh 

karakteristik gelombang dan arus. Hal ini menunjukkan bahwa dilokasi penelitian 

memiliki arus dan gelombang cukup lemah, sehingga partikel yang tertinggal 

merupakan partikel berukuran halus. Dimana daerah Kampung Baru memiliki 

rata-rata gelomabang 0,5 m. Sehingga parttikel sedimen yang ada condong lebih 

halus. Data gelombang dapat dilihat pada tabel 10. 

 

C. Perhitungan Grafik Anova 

 Pada perhitungan statistik sedimen setiap kedalaman didapatkan hasil 

mean size, kurtosis, skewnes, dan nilai sorting. Nilai-nilai ini akan memiliki 

keterkaitan yang akan membedakan tipe sedimen di setiap kedalaman. Dengan 

Grafik Anova dapat dilihat perbedaan antar tiap kedalaman. Apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan disetiap perkedalaman atau tidak beda nyata hasil data 

tersebut. 

 Dalam grafik anofa memiliki nilai F tabel dan Nilai f hitung yang akan 

menentukan perbedaan signifikan yang terjadi pada setiap data yang dihitung. 

Selain itu juga dapat melihat rata-rata data setiap perkedalaman data dan data 

yang tertinggi disetiap kedalaman pengambilan sampel sedimen. Dibawah ini 

dapat dilihat hasil perhitungan data Grafik Anova Perairan Kampung Baru Kota 

Tanjungpinang. 
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Gambar 7. One Way Anova 

Grandmean df.bet df.with MS.bet MS.with 

0.15 2.00 33.00 0.04 0.04 

F.stat F.prob SS.bet/SS.tot 

0.83 3.27 0.05 

 

 

Size Contract Coef Wt'd Mean Mean Trim'd Mean Var St.Dev 

Depth.1 12 0.4 0.11 0.11 0.06 0.06 0.24 

Depth.2 12 0.03 0.12 0.12 0.13 0.03 0.18 

Depth.3 12 0.06 0.21 0.21 0.23 0.04 0.19 
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 Berdasarkan gambar grafik Anova (Granova) diatas dapat dilihat 

perbandingan analisis lapisan sedimen pada perairan Kampung Baru Kota 

Tanjungpinang. Pada grafik anova dapat melihat nilai rata-rata dari ketiga 

kedalaman pada 12 titik sampling. Selain itu nilai data maksimum dan minimun 

disetiap kedalaman juga ditampilkan sehingga memperkuat hasil data. Group 

mean merupakan rata-rata kedalaman. Sedangkan Grand mean merupakan rataan 

seluruh variabel. 

  Dimana data rata-rata total kedalaman adalah 0.15. derajat bebas variabel 

bernilai 2 dan derajat bebeas individu adalah 33.  F.stat merupakan nilai F tabel 

yang berhubungan dengan nila F.prob (nilai hitung) yang dapat membuktikan 

nilai analisisi lapisan sedimen berbeda nyata atau tidak. Apabila nilai F tabel lebih 

besar dari nilai F hitung maka berbeda nyata, namun apabila sebalik nya nilai F 

hitung lebih kecil dari F tabel maka tidak berbeda nyata. Pada hasil data tabel 

diatas didapat nilai F tabel lebih rendah dari F hitung maka nilai anova pada 

sedimen disetiap kedalaman tidak berbeda nyata. 

 Hal ini dapat dilhat pada setiap perhitungan yang dilakukan yaitu mean 

size, sorting, skwenes, dan kurtosis. Dimana pada kedalaman1m, 2m, 3m di setiap 

12 titik pengamatan menunjukan hasil yang tidak cukup berbeda. Baik dari ukuran 

sedimen, transport sedimen, maupun penyortiran sedimen dimana di setiap titik 

hampir menunjukan dominasi nilai yang tidak jauh berbeda untuk setiap 

kedalaman. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

 Analisis data yang diperoleh menunjukan dominasi tipe substrat di 

perairan Kampung Baru Kota Tanjungpinang yaitu pasir kasar (core sand ). 

Analisis menggunakan perhitungan segitiga shepard fraksi sedimen yang 

mendominasi daerah ini merupakan jenis sedimen pasir berkerikil. 

 Dikarenakan daerah penelitian banyak dijumpai aktifitas masayarakat 

berupa penimbunan lahan, pembangunan jembatan, pemukiman masyarakat yang 

menyumbang substrat berkerikil. . Hal ini didasarkan pada saat pengambilan 

sampel sedimen hampir semua titik terdapat pasir. Selain itu faktor oseanografi 

seperti arus dan gelombang juga mempengaruhi tipe substrat yang berada 

diperairan Kampung Baru. 

 Dari seluruh perhitungan statistik struktur lapisan sedimen didapat hasil 

bahwa perbedaan disetiap pengukuran dikedalaman 3m pada  12 titik sampling 

memiliki perbedaan yang tidak signifikan atau tidak beda nyata. Hal ini 

dikarenakan data pada setiap kedalaman memiliki dominasi nilai yang tidak jauh 

berbeda. 

 

5.2. Saran 

 Penelitian mengenai analisis lapisan sedimen di perairan Kampung Baru 

Kota Tanjungpinang hanya membahas karakteristik lapisan sedimen di lihat dari 

pengamatan fisika laut nya yaitu arus, gelombang, dan pasang surut. Diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai pengamatan kimia yaitu logam 

berat yang ada disekitar perairan tersebut maupun perubahan garis pantai yang 

diakibatkan oleh aktifitas masyarakat yang terjadi di wilayah pesisir. Sehingga 

memberi informasi kepada pihak terkait dan juga warga sekitar Kampung Baru 

mengenai perubahan wilayah tempat mereka tinggal.  
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Foto Kegiatan Pengambilan Sampel Sedimen 
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Foto Pengayakan Dan Pemipetan Sedimen 
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Foto Lokasi Pengambilan Sampel Sedimen 
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