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Abstract 
 

A study on the oil content in water and sediment were carried out around Bungus Bay in 

April 2012. The purpose of the study was to provide baseline data on environmental quality of 

the Bungus Bay. It revealed that the highest oil content found in Pertamina point (0.5300 ppm), 

while the lowest found in residential area (0.3530 ppm), sediment oil of content was highest in 

residential region (2035.8632 ppm). According to standard quality value of sea water, oil content 

of water has not exceeded the threshold value (<5 ppm) and oil content of sediment has exceeded 

the threshold value (>100 ppm). 
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PENDAHULUAN 

 

Kawasan perairan Bungus Teluk 

Kabung padat akan aktivitas antropogenik, 

selain itu perairan ini juga merupakan jalur 

internasional yang potensial timbulkan 

ceceran minyak yang merupakan sisa bahan 

bakar pabrik maupun kapal. Adanya ceceran 

minyak ke perairan dapat berpengaruh negatif 

terhadap lingkungan pesisir dan perairan laut 

terutama melalui kontak langsung dengan 

organisme perairan, efek langsung terhadap 

kegiatan perikanan termasuk pariwisata laut 

dan efek tidak langsung melalui gangguan 

terhadap lingkungan.  

 

Tingkat kerusakan akibat pencemaran 

minyak bergantung pada jumlah dan 

konsentrasi minyak di perairan, jenis dan sifat 

kimia minyak yang mencemari serta kepekaan 

ekosistem terhadap dampak pencemaran 

minyak tersebut. Pencemaran minyak di laut 

dapat menyebabkan dampak yang lebih luas 

karena terbawa arus dan gelombang laut 

(Supriharyono dalam Nedi, 2011) 

 

Minyak yang mencemari laut sering 

dimasukkan kedalam kelompok padatan, yaitu 

padatan yang mengapung di atas permukaan 

air. Minyak yang terdapat di dalam air dapat 

berasal dari berbagai sumber, diantaranya 

pengendapan Sludge Oil pembersihan dan 

pencucian kapal – kapal di laut, buangan air 

ballast, pengeboran minyak lepas pantai, 

kebocoran kapal tanker pengangkut minyak 

dan gas bumi, tabrakan kapal di laut, dan 

sebagainya(Rompas et al. 2009) 

 

Tujuan dan manfaat 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kandungan minyak pada air dan 

sedimen di perairan sekitar Teluk Kabung. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

informasi tentang kandungan minyak di 

lapisan permukaan serta dasar perairan, juga 

sebagai data dasar bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya dan dapat juga dijadikan sebagai 

rujukan dalam mengkaji tentang pencemaran 



lingkungan di Perairan Kawasan Industri 

Bungus 

 

METODA PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

April 2012 di perairan sekitar Teluk Kabung 

Kota Padang Sumatera Barat. Analisis 

kandungan minyak pada perairan dan sedimen 

dilakukan di Laboratorium Terpadu Jurusan 

Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Riau. Metoda yang 

dilakukan adalah metoda survey dan metoda 

purposive sampling untuk penetapan lokasi. 

Dimana pengambilan sampel diambil pada 3 

kawasan dan setiap kawasan terdiri atas 3 

stasiun. 

 

Analisis Kandungan Minyak Pada Air 

Untuk menganalisa kandungan minyak 

digunakan metode ekstrak  CCl4 berdasarkan 

petunjuk American Petrolium Institute yang 

dikenal dengan metode API 1340 dalam 

Evary (2010). Dalam penelitian ini minyak 

yang diukur adalah total hidrokarbonnya. 

 

Prosedur kerja untuk mengetahui 

kandungan minyak adalah sebagai berikut:  

1. 1 liter sampel air dari setiap stasiun 

dimasukkan ke dalam corong pisah. 

2. Kemudian sampel tersebut diekstraksi 

dengan 25 ml CCl4 sampai tiga kali dan 

setiap hasil diekstraksi ditampung dalam 

erlenmenyer dan disaring terlebih dahulu, 

sebagai penyaring digunakan glass wool. 

3. Hasil dari penyaringan, diukur volumenya 

(C ml) dan hasil ekstraksi dipindahkan ke 

dalam labu (colf) yang terlebih dahulu 

sudah diketahui beratnya (dicuci bersih, 

dibilas dengan aquades dan dipanaskan 

dalam oven selama 1 jam pada suhu 105
0
C 

dan didinginkan dalam desikator kira-kira 

1 jam), kemudian ditimbang (B gram).  

4. Setelah ditimbang, ekstrak tersebut 

disuling pada suhu 90
0
C sampai CCl4 

menguap. 

5. Setelah menguap dimasukkan ke dalam 

desikator selama 1 jam.  

6. Kemudian ditimbang pada ketelitian 

empat desimal (A gram). 

 

Perhitungan : 

 
Minyak = (A – B) g x 75 ml / (C ml  x  1000) = ppm 

 

Keterangan: 

A = Berat Labu Setelah Diuapkan (gram) 

B = Berat Labu Kosong ( gram) 

C = Volume CCl4 setelah diekstraksi (ml) 

Analisis Sedimen 

Prosedur analisis butiran sedimen 

untuk fraksi pasir dan kerikil digunakan 

metode pengayakan basah, untuk fraksi 

lumpur dianalisis dengan metode pipette yang 

merujuk pada (Rifardi, 2008). 

Untuk hasil dari metode pengayakan 

basah dan metode pipet digabungkan dan 

didapatkan diameter rata-rata atau Mean size 

(Ø), Koefisien sorting (δ1), Skewness (Sk1), 

Kurtosis (KG ),  yang diperoleh dari metode 

grafik menurut Fork dan Ward dalam Rifardi 

(2001). Perhitungan nilai tersebut didapatkan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

mean size (Mz)    =   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) 

 

 Diameter rata-rata (Mz) adalah 

ukuran partikel sedimen yang berguna untuk 

menggambarkan perbedaan jenis, ketahanan 



partikel terhadap weathering, erosi dan abrasi 

serta proses transprotasi dan pengendapan. 

Jika dalam suatu endapan sedimen didominasi 

oleh ukuran kasar, maka hal ini 

mengindikasikan kekuatan aliran mentranspor 

sedimen tersebut cukup besar, sebaliknya 

ukuran butiran halus menggambarkan 

lemahnya kekuatan atau energi yang 

mentranspor sedimen.  

 

Analisis Kandungan Minyak Pada Sedimen 

 

Prosedur analisis kandungan minyak 

pada sedimen dilakukan dengan menggunakan 

metode Soxhlet (Woodman dalam Sudarmadji 

et al, 1997). Pada penelitian ini minyak yang 

diukur adalah total hidrokarbonnya. 

 

Prosedur kerja untuk mengetahui 

kandungan minyak pada sedimen adalah 

sebagai berikut : 

1. Sampel sedimen setiap titik sampling 

yang telah diambil kemudian dimasukkan 

ke dalam kantong plastik yang telah 

diberi label serta diikat dengan karet. 

2. Kertas saring diletakkan diatas timbangan 

analitik dalam keadaan berat 0 gr. 

3. Sampel disetiap stasiun selanjutnya 

diletakkan diatas kertas saring dan diberi 

larutan Natrium Sulfat (Na2SO4) 1 gram 

lalu ditimbang untuk mendapatkan berat 

sampel. 

4. Selanjutnya labu ditimbang untuk 

mendapatkan berat kosong. 

5. Soxhlet dipanaskan terlebih dahulu 

6. Selanjutnya labu dimasukkan ke dalam 

soxhlet 

7. Sampel yang telah ditimbang selanjutnya 

dimasukkan ke dalam timbel ekstraksi 

soxhlet 

8. Pendingin dialirkan melalui kondensor 

9. Tabung ekstrasi dipasang pada alat 

distilasi soxhlet dengan pelarut petroleum 

ether 125  ml per sampel selama 5 jam. 

10. Setelah 5 jam, larutan petroleum ether 

yang telah diekstraksi dipindahkan ke 

dalam gelas ukur untuk dilihat sisa larutan 

yang terpakai, kemudian hasil ekstraksi 

minyak dalam labu dimasukkan ke oven 

untuk pengeringan selama 2 jam dengan 

suhu 70
o
C sampai berat konstan 

11. Berat residu dalam labu kemudian 

ditimbang untuk dinyatakan sebagai berat 

minyak 

 

Setelah didapat persentasi kandungan 

minyak pada setiap sampel untuk selanjutnya 

diubah dalam satuan ppm.  

 

Perhitungan : 

 
 % minyak = ((B-A)/ sampel (gr)) x 100% =  %  ppm 

 

Dimana B : Berat labu + minyak (gram) 

 A : Berat Labu Kosong (gram) 

 

Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, pengukuran di lapangan dan di 

laboratorium ditabulasikan ke dalam tabel dan 

grafik, kemudian dibahas secara deskriptif.  

 

Semua analisis stastistik dilakukan 

dengan bantuan Software Microsoft Excel dan 

Sofware Statistical Package for Statistic 

Science (SPSS) versi 16, serta untuk melihat 

perbedaan kandungan minyak pada air dan 

sedimen dilakukan dengan menggunakan uji t.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Teluk ini termasuk dalam Kecamatan 

Bungus Teluk Kabung dan merupakan salah 

satu kecamatan pesisir di wilayah selatan Kota 

Padang. Secara astronomis kecamatan ini 

berada pada posisi 01001’21’’– 01005’02’’ 

Lintang Selatan (LS) dan 100o21’58’’– 

100026’36’’ Bujur Timur (BT) dan terletak di 

bagian barat pantai Pulau Sumatera. 

 

Arah arus pasang surut dominan pada 

saat pasang menuju surut adalah ke arah barat, 



sedangkan pada saat surut menuju pasang arus 

dominan bergerak menuju teluk ke arah 

tenggara. Dari hasil ini terlihat bahwa arus di 

teluk Bungus didominasi oleh arus pasang 

surut yang merupakan gaya penggerak utama 

arus di dalam teluk. 

 

Kandungan Minyak Pada Air Dan Sedimen 

 

Minyak merupakan salah satu 

parameter penting dalam pencemaran di laut, 

khususnya kawasan yang berbatasan langsung 

dengan aktivitas manusia seperti industri, 

pelabuhan, serta pemukiman. Rata - rata 

kandungan minyak pada air  dan sedimen pada 

masing – masing kawasan di Perairan Laut 

Bungus Teluk Kabung dapat dilihat pada 

Tabel 1dan 2.  

 

Tabel 1. Rata–Rata Kandungan Minyak (±SD) 

Pada Air.  

Kawasan 
Minyak pada 

Air (ppm) 

Pelabuhan Bungus 

Barat 

Pemukiman 

Penduduk 

Pertamina Bungus 

Selatan 

0,4150 ± 0,0878 

 

0,3530 ± 0,0860 

 

0,5300 ± 0,1989 
 

Rata-rata   0.4330 ± 0,1242 

Sumber :Data Primer 

 

Dari Tabel 1 diketahui bahwa rata-rata 

nilai kandungan minyak di perairan Bungus 

Teluk Kabung adalah (0,4330 ppm), dimana 

kandungan minyak pada kawasan Pelabuhan 

Bungus Barat (0,4150 ppm) lebih tinggi 

dibandingkan dengan kawasan Pemukiman 

penduduk (0,3530 ppm), namun lebih rendah 

bila dibandingkan dengan kawasan Pertamina 

Bungus Selatan (0,5300 ppm), dan kandungan 

minyak pada kawasan pertamina merupakan 

kawasan yang memiliki kandungan lebih 

tinggi dibandingkan dengan kawasan yang 

lainnya (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Histogram Kandungan 

Minyak pada Air 

 

Adanya bongkar muat minyak dan 

bahan bakar yang akan didistribusikan ke 

Kota Padang diduga adanya terjadi ceceran 

minyak ke perairan. Tingginya kandungan 

minyak di kawasan ini akan berdampak 

negatif tehadap kehidupan diatom 

 

Sesuai dengan nilai ambang batas yang 

telah ditetapkan oleh MENLH (2004) yaitu 

lebih kecil atau sama dengan 5 ppm 

kandungan minyak yang terdapat di Perairan 

Bungus Teluk Kabung ini belum 

membahayakan  kehidupan organisme 

perairan dan masih dapat ditolerir oleh 

organisme yang ada diperairan tersebut, 

Sandra (2011), dimana dengan adanya minyak 

yang menutupi lapisan permukaan perairan 

menyebabkan terbentuknya lapisan filem yang 

menghambat penetrasi cahaya matahari 

sehingga berdampak terhadap rendahnya 

kelimpahan diatom.  

 

Tabel 2. Rata–Rata Kandungan Minyak (±SD) 

Pada Sedimen.  

Kawasan Minyak pada Sedimen 

Pelabuhan Bungus 

Barat 

Pemukiman 

Penduduk 

Pertamina Bungus 

Selatan 

1764,3018 ± 83,6938 

 

2035,8632 ±168,2869 

 

1864,5532 ± 97,0866 
 

Rata-rata   1888.2394 ± 116,3558 

Sumber : Data Primer 



Pada Tabel 2 dapat diketahui nilai 

rata–rata kandungan minyak pada sedimen 

sebesar (1888,2394 ppm), dimana kandungan 

minyak pada kawasan Pertamina Bungus 

Selatan (1864,5532 ppm) lebih rendah 

dibandingkan dengan kawasan Pemukiman 

Penduduk (2035,8632 ppm), namun lebih 

tinggi dibandingkan Pelabuhan Bungus Barat 

(1764,3018 ppm), sehingga dapat diketahui 

bahwa kandungan minyak pada kawasan 

Pemukiman Penduduk merupakan kawasan 

yang memiliki kandungan minyak tertinggi 

(Gambar 2). 

 
Gambar 2. Histogram Kandungan Minyak 

Pada Sedimen 

 

Tingkat viskositas minyak yang tinggi 

pada sedimen juga akan mempengaruhi 

perbedaan kandungan minyak setiap lapisan, 

dari perbedaan lapisan sedimen tersebut 

terdapat perbedaan jenis partikel sedimen 

kasar hingga halus seperti pasir. Perubahan 

arus yang kuat membawa sedimen pasir untuk 

diendapkan ke daerah yang lebih dalam, 

Syahminan (2010). 

 

Kandungan Minyak pada sedimen di 

Perairan Bungus Teluk Kabung ini sudah 

melebihi Nilai Ambang Batas yang telah 

ditetapkan oleh National Academy Science 

dalam Mulyono,( 1988) yaitu >100 ppm, 

dimana rata – rata kandungan yang terdapat di 

perairan ini adalah 1.888,2394 ppm. 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

analisis statistik (Uji T), dimana diketahui 

bahwa data  dari rata–rata kandungan minyak 

pada air dan rata-rata kandungan minyak pada 

sedimen berbeda sangat nyata dengan nilai p 

<0,01.  

 

Fraksi Sedimen 

 

Hasil perhitungan persentase berat fraksi 

sedimen secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa sedimen didominasi oleh fraksi pasir 

kemudian fraksi lumpur dan fraksi kerikil. Hal 

ini dapat dilihat dengan jelas pada Tabel 3.

 

Tabel 3. Persentase Berat Fraksi Sedimen Pada Setiap Stasiun 

Lokasi  Stasiun  Kerikil Pasir Lumpur Klasifikasi 

Pelabuhan Bungus Barat 1 

2 

3 

1.48 

1.38 

55.35 

87.76 

86.50 

38.73 

10.76 

12.12 

5.92 

Pasir 

Pasir 

Kerikil 

Pemukiman Penduduk 4 

5 

6 

0.46 

4.06 

0.40 

98.66 

94.66 

95.55 

08.88 

1.28 

4.05 

Pasir 

Pasir 

Pasir 

Pertamina Bungus Selatan 7 

8 

9 

0.55 

0.22 

3.87 

96.98 

94.93 

94.70 

2.47 

4.85 

1.43 

Kerikil berpasir 

Pasir 

Pasir 

 



Dari hasil analisis fraksi sedimen 

menunjukkan bahwa fraksi pasir merupakan 

fraksi yang paling banyak terdapat pada 

daerah telitian. Fraksi ini berada pada setiap 

stasiun kecuali pada stasiun 3 dan 7. 

Gunland dan Hayes dalam Bishop, (1983) 

menyatakan bahwa dasar perairan ataupun 

sedimen berpasir dengan ukuran sedang 

sampai kasar, minyak akan membentuk 

lapisan tebal pada lapisan sedimen yang 

dapat mencapai kedalaman sampai sekitar 

satu m. 

 

Lapisan minyak yang tebal terdapat 

dalam sedimen pasir selanjutnya 

ditransportasikan oleh gerakan arus dasar 

perairan menuju berbagai arah. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, terdapat partikel pasir 

yang berada di seluruh stasiun penelitian 

yang dipengaruhi oleh pergerakan arus yang 

kuat. Sesuai dengan hal tersebut dari hasil 

perhitungan fraksi sedimen yang dilakukan, 

fraksi sedimen diperairan ini terbagi atas 

fraksi pasir, kerikil, dan kerikil berpasir. 

Namun fraksi pasir merupakan fraksi yang 

paling dominan pada perairan Bungus Teluk 

Kabung ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

 Kandungan minyak pada air tertinggi 

terdapat pada kawasan Pertamina Bungus 

(0,5300 ppm) dan terendah terdapat 

dikawasan pemukiman penduduk (0,3530), 

hal ini berbeda dengan kandungan minyak 

pada sedimen yang kandungannya lebih 

tinggi pada kawasan pemukiman 

penduduknya (2035,8632 ppm). 

 Kandungan minyak pada sedimen 

dan air di perairan Bungus Teluk Kabung 

sangat berbeda, dimana kandungan minyak 

yang terdapat pada sedimen jauh lebih tinggi 

dan sudah melewati ambang batas >100 

ppm dibandingkan dengan kandungan 

minyak yang terdapat pada air yang masih 

belum mencapai nilai ambang batas yang 

telah ditetapkan <5 ppm. 

 

Berdasarkan kandungan minyak  di 

perairan Bungus Teluk Kabung masih 

tergolong baik dan belum membahayakan 

organisme akuatik didalamnya, namun 

kandungan minyak yang terdapat pada 

sedimen, perairan ini sudah tercemar oleh 

minyak, sehingga dapat membahayakan 

organisme yang terdapat pada dasar perairan 

tersebut. 

 

Saran 

 

Pada penelitian ini analisis yang 

dilakukan hanya membandingkan 

kandungan minyak pada air dan sedimen 

secara umum, untuk itu penulis 

menyarankan perlu dilakukan penelitian 

lanjut tentang jenis dan karakteristik minyak 

agar diketahui cara penanggulangan 

terhadap pencemaran minyak.  
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