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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Sedimen 

Sedimentologi istilah yang diusulkan pada tahun 1932 

oleh H. A. Wadel, memiliki arti sebagai suatu ilmu yang 

mempelajari sedimen. Istilah sedimen ditujukan pada lapisan 

kerak bumi yang telah mengalami proses transportasi. Kata 

sedimen berasal dari bahasa latin “Sedimentum” yang artinya 

“Pengendapan”. Sebagaimana yang digunakan oleh banyak 

orang, sedimentologi adalah ilmu yang mempelajari hanya 

sedimen (endapan) modern. Jika didefinisikan dalam arti lebih 

sempit, sedimentologi meliputi proses sedimentasi, suatu ilmu 

yang mempelajari proses sedimentary.  

Sedimentologi tergolong ke dalam cabang geologi baru 

dan dapat disebut sebagai bidang untuk kelahiran geologi 

modern, dengan tujuan utama kelahirannya adalah 

mengexplorasi dan mengorganisir tingkatan lingkungan 

pengendapan yang menyusun masalah-masalah geologi. 

Sedimentologi menitik beratkan ruang lingkupnya pada masalah 

interpretasi hubungan secara vertikal dan horizontal tingkatan 

pengendapan. Oleh sebab itu mempelajari/meneliti 

sedimentologi berarti mempelajari/meneliti dua aspek 

stratigraphi yaitu: 1) lithostratigraphi: yang mempelajari 

karakteristik fisik tingkatan pengendapan, dan 2) 

biostratigraphi: yang mempelajari fosil dan masalah-masalah 
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biologi yang terdapat dalam tingkatan pengendapan (Friedman 

and Sander, 1978). Sebagai konsekuensi dari ruang lingkup 

tersebut, sedimentologi akan saling berinteraksi dengan hal-hal 

yang berkaitan dengan ekologi baik dalam sedimen modern 

(recent sediment) maupun sedimen tua (ancient sediment). 

Kondisi inilah yang menyebabkan sedimentologi dipengaruhi 

oleh cabang ilmu lainnya seperti oseanografi, fisika, kimia, 

fisiologi, ilmu-ilmu atmosfera, hidrologi, ilmu antariksa dan 

ilmu tanah (Friedman dan Sander, 1978). 

Sejalan dengan pertambahan umur lapisan bumi, sedimen 

dapat mengungkapkan masalah-masalah dan gambaran umum 

tentang kondisi lingkungan yang berlaku saat terjadinya proses 

pengendapan tersebut. Hasil penelitian tentang sedimen modern 

telah membuktikan banyak manfaat dalam pengungkapan 

fenomena yang telah terjadi pada periode pengendapan dan 

pengaruh aktivitas manusia dan alam terhadap fenomena ini. 

Penelitian sedimentologi telah memberikan data yang penting 

terhadap hal-hal spesifik yang diikuti  oleh material hasil 

berbagai macam dampak aktivitas manusia seperti industri, 

konversi alam, pemukiman, pengembangan wilayah pesisir, 

eksplorasi sumberdaya lautan dan daratan, yang dimasukkan ke 

dalam lingkungan dan proses alami yang mengubah fungsi 

ekosistem.  

Kondisi ekologi lingkungan pengendapan dapat 

diterjemahkan dari karakteristik sedimen yang terdapat dalam 

perairan, khususnya perairan laut. Permasalahan ekologi modern 
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yang diperoleh dari sedimen modern akan mampu 

mengungkapkan persoalan lingkungan yang terjadi pada masa 

lampau dan dapat memprediksi kondisi lingkungan 

pengendapan pada masa mendatang. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rifardi et al. (1998), Tomiyasu et al. (2000), 

Rifardi (2008a) di Teluk Minamata Jepang, menggambarkan 

bahwa sedimen adalah salah satu media di alam yang mampu 

menyimpan material hasil berbagai macam dampak aktivitas 

manusia, dan juga merupakan media yang valid memberikan 

informasi terhadap semua bentuk material yang diakumulasinya. 

Sedimen laut berasal dari daratan dan hasil aktivitas 

biologi, dengan sedikit peranan vulkanogenik dan kosmik. 

Sedimen pelagis meliputi semua sedimen di cekungan-cekungan 

laut dibawah pengaruh proses pinggiran benua. Sedimen laut 

terdiri atas materi-materi berbagai sumber. Faktor yang 

mempengaruhi tipe sedimen yang terakumulasi antara lain 

adalah topografi bawah laut dan pola iklim. Distribusi laut saat  

ini merupakan refleksi iklim, pola arus dan konfigurasi 

cekungan laut saat ini. Tipe sedimen dasar laut berubah terhadap 

waktu karena perubahan cekungan laut, arus dan iklim. Urutan 

sedimen yang ditemukan dalam inti sedimen menunjukkan 

sebagian perubahan yang terjadi di atasnya. 

Perkembangan penelitian sedimentologi laut cukup pesat 

seiring dengan majunya penelitian pada cabang ilmu lain seperti 

oseanografi, fisika, biologi, kimia dan ilmu antariksa/atmosfera. 

Hal ini terlihat dari perkembangan peralatan yang digunakan 
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untuk mengambil sampel sedimen laut. Pada awal abad ke 19, 

sampel sedimen diambil dengan menggunakan alat 

konvensional yang cukup sederhana seperti dredger, dan 

pengukuran ke dalaman perairan dengan menggunakan tali 

jerami yang diberi pemberat. Kemudian baru pada awal tahun 

1900an pengambilan sampel sedimen laut telah menggunakan 

core sampler dan pengukuran ke dalaman dilakukan dengan 

Echo Sounding.  

Kemajuan penelitian oseanografi telah memberikan 

pengaruh besar terhadap perkembangan penelitian 

sedimentologi. Era oseanografi secara sistematis telah dimulai 

ketika HMS Challenger kembali ke Inggris pada tanggal 24 Mei 

1876 membawa sampel, laporan, dan hasil pengukuran selama 

ekspedisi laut yang memakan waktu tiga tahun sembilan bulan. 

Anggota ilmuwan yang selalu meyakinkan dunia tentang 

kemajuan ilmiah Challenger adalah John Murray. Sampel-

sampel yang dikumpulkan oleh Murray memberikan titik awal 

terhadap semua penyelidikan sedimen laut-dalam.  

Pesatnya perkembangan dan kemajuan pada disiplin ilmu 

lain, pada saat ini penelitian bawah laut (sedimen) telah dapat 

diabadikan secara visual melalui “visual image” dasar laut dan 

peralatan modern lainnya. Banyak pendeteksian dilakukan oleh 

satelit dan pesawat terhadap bumi dengan menggunakan 

spektrum elektromagnetik. Sedangkan penentuan umur lapisan 

bumi/sedimen dan penelitian kimia sedimentologi didorong oleh 
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ditemukannya berbagai radio isotop seperti isotop oksigen dan 

karbon. 

Data hidrologi telah memberikan suatu dasar pengertian 

yang baru tentang pola arus sungai, suplai aliran, transpor 

sedimen dan mekanisme banjir, yang pada akhirnya akan 

bermanfaat dalam penelitian proses sedimentasi. Sejalan dengan 

itu proses kimia dan biokimia yang terjadi pada tanah mampu 

melepaskan partikel-partikel dari batuan dasarnya, dan ini akan 

menambah suplai sedimen melalui pola-pola hirologi yang ada 

ke perairan.   

Rifardi (2003) menggambarkan korelasi antara aliran 

sungai, curah hujan (musim), aktivitas pada daerah yang 

mengalami proses pelepasan partikel dan  karakteristik sedimen 

Sungai Kampar Propinsi Riau, sebagai berikut: 1). musim 

mempengaruhi karakteristik sedimen dasar, musim yang 

berbeda (kemarau, hujan, pancaroba) menyebabkan proporsi 

fraksi sedimen yang berbeda pula, 2) pada musim pancaroba 

yaitu transisi musim panas ke hujan dasar perairan Sungai 

Kampar didominasi oleh fraksi pasir, sebaliknya pada transisi 

musim hujan ke panas didominasi oleh fraksi lumpur,  3) 

proporsi fraksi sedimen pada masing-masing stasiun sampling 

berbeda karena letak masing-masing stasiun sampling (hulu, 

transisi dan hilir) secara morfologi berbeda, 4) aktivitas yang 

terjadi sekitar Sungai Kampar lebih mempengaruhi 

sedimen/habitat dasar perairan dari pada sistem aliran sungai 

tersebut, dan 5) adanya kecenderungan perubahan fraksi yang 
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berukuran kasar fraksi menjadi lebih halus oleh perbedaan 

musim mengindikasikan berbedanya kekuatan arus sungai.  

Anwar (2001) menjelaskan bahwa besarnya aliran 

permukaan yang terjadi pada musim penghujan dan 

berkurangnya luas kawasan hutan  serta semakin luasnya bagian 

permukaan tanah Daerah Aliran Sungai yang terbuka 

menyebabkan erosi permukaan menjadi semakin besar sehingga 

angkutan sedimen aliran permukaan bertambah besar pula. 

Pola dan karakteristik sedimen dipengaruhi oleh aktivitas 

artifisial (manusia) dan alam. Oleh sebab itu hasil penelitian 

tentang sedimen akan memberikan informasi tentang tekanan 

yang terjadi pada lingkungan yang disebabkan oleh kedua 

aktivitas tersebut. Rifardi (2006 dan 2008b) menemukakan 

aktivitas eksploitasi sumberdaya dasar perairan laut 

mengakibatkan perubahan tekstur sedimen permukaan dan 

karakteristik alami sedimen baik yang tersuspensi maupun yang 

terendapkan. Fenomena alam seperti bencana alam, siklus 

oseanografi dan musim juga mempengaruhi sedimen baik secara 

fisika, kimia maupun biologi. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 

9,15-9,30 skala Richter yang terjadi pada tanggal 26 Desember 

2005 dan ikuti oleh rangkaian gelombang tsunami di wilayah 

Samudera Hindia, mengakibatkan bagian utara Pulau Simeulue 

terangkat 2-3 meter dan bagian selatannya menurun 2-3 meter 

pula. Selain itu gempa ini mengakibatkan kerusakan parah pada 

beberapa terumbu karang, di mana kerusakan ini menyebabkan 

patah dan hancurnya terumbu karang, bahkan pada beberapa 
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wilayah seperti Pulau Simeulue, Sumatera dan Kepulauan 

Andaman terumbu karang terangkat dari laut (Wilkinson et al. 

2006). Fenomena ini tentu akan mengubah struktur dan tekstur 

sedimen pada daerah yang mengalami bencana ini.  

 

1.2. Ekologi Sedimen 

Pertambahan jumlah populasi manusia secara pesat telah 

berlangsung sejak awal abad ke 20 dan memberikan tekanan 

ekologis terhadap lingkungan karena peningkatan aktivitas 

pemanfataan sumberdaya alam baik di daratan maupun di 

lautan. Proses sedimentasi merupakan salah satu proses yang 

terjadi disebabkan oleh alam dan artifisial manusia, telah 

memberikan perubahan tatanan ekologis di mana sedimen 

tersebut diendapkan. Oleh sebab itu, Okada dan Smith (2005) 

mengajukan dua isu utama tentang tentang konsep lingkungan 

bumi yakni lingkungan yang dikontrol oleh fenomena alamiah 

selama 4.600 juta tahun sejarah bumi dan lingkungan yang 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka sampai saat ini dapat dinyatakan bahwa 

sedimentologi adalah suatu ilmu tentang lingkungan bumi, dan 

tujuan penelitian sedimentologi juga dapat dibedakan menjadi 

penelitian lingkungan bumi dari proses alamiah dan lingkungan 

hasil aktivitas manusia. Lingkungan alam yang dihasilkan dari 

proses alamiah disebut SEDIMENTOLOGI LINGKUNGAN, 

sedangkan lingkungan alam yang dihasilkan dari aktivitas 

manusia disebut SEDIMENTOLOGI SOSIAL.  
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SEDIMENTOLOGI LINGKUNGAN membahas 

perubahan lingkungan alam yang tercatat pada sejarah bumi 

dalam endapan sedimen dan sedimen ini menjelaskan kondisi 

lingkungan masa lalu dan sekarang. Sedangkan 

SEDIMENTOLOGI SOSIAL menekankan pada perubahan 

lingkungan yang disebabkan oleh dampak aktivitas manusia, 

dan dalam hal ini menjelaskan masalah yang berhubungan 

dengan konservasi alam, kontribusi dampak pada lingkungan 

dan berbagai upaya merehabilitasi lingkungan (Okada dan 

Smith, 2005).  

Hubungan antara aktivitas manusia dan sedimen laut serta 

pengaruhnya terhadap ekologi laut telah dijelakan oleh banyak 

peneliti diantaranya Friedman and Sander (1978), pada saat ini 

krisis besar bagi lingkungan dan ekologi disebabkan oleh 

aktivitas industri di mana material yang dihasilkan industri 

melebihi berat total material yang berasal dari sungai-sungai di 

dunia. Material industri yang dihasilkan selama tahun 1973 di 

USA kira-kira tiga kali lebih besar dari jumlah material yang 

dibawa Sungai Missisipi dan seperempat  kali dari material 

padat yang berasal dari sungai-sungai di dunia ini.  

Penelitian tentang endapan sedimen dapat melengkapi 

data penting yang berhubungan dengan pengaruh manusia 

terhadap siklus geologi, merupakan masalah dasar dari krisis 

lingkungan kita. Aktivitas manusia seperti percobaan senjata 

nuklir yang dimulai pada tahun 1963, telah menyebarkan isotop 

radioaktif dalam level rendah pada atmosfera dan hidrosfera, 



EKOLOGI SEDIMEN LAUT MODERN 9 

 

dan kemudian diendapkan dalam sedimen. Pada tahun 1963 

radioaktif dalam sedimen ditandai dengan adanya sinar gamma 

tinggi yang merupakan hasil kerusakan radioaktif dari Cesium-

37.  

Salah satu masalah dari dampak polusi industri adalah 

sirkulasi logam berat  secara alami. Sedimen sebagai wadah 

alami yang penting, banyak menerima bahan-bahan pencemar 

yang dipindahkan melalui perairan sungai, danau, waduk atau 

laut. Berdasarkan hal di atas maka sifat-sifat bahan pencemar 

dan sedimen merupakan bagian penting dalam penelitian 

lingkungan.  

Proses sedimentasi yang terjadi di lingkungan khususnya 

lingkungan perairan laut akan merubah pola interaksi antara 

faktor biotik dan abiotik, dan hal ini akan menciptakan kondisi 

alam berbeda dari sebelum berlangsungnya proses tersebut. 

Besarnya peranan sedimentologi terhadap perubahan ekosistem 

laut dan sebaliknya fenomena alam yang mampu mempengaruhi 

karakteristik sedimen laut, maka pola saling mempengaruhi 

antara sedimen dengan lingkungan di mana sedimen itu 

terbentuk, diusulkan untuk menggunakan istilah ”EKOLOGI 

SEDIMEN LAUT” terutama untuk semua penelitian sedimen 

yang berhubungan dengan lingkungan laut. Hasil penelitian 

ekologi sedimen telah memberikan gambaran hubungan antara 

aktivitas manusia dan dampak yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan pengendapannya.  
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Ada beberapa contoh yang dapat menjelaskan hubungan 

antara berbagai aktivitas tersebut dengan karakteristik 

lingkungan pengendapan (sedimen), diantaranya berita yang 

dilaporkan oleh http://kompas.com/kompas-cetak/ 0008/ 04/ 

IPTEK/ baru 10. htm. tanggal Jumat, 4 Agustus 2000, bahwa 

kapal riset milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 

Baruna Jaya VIII, yang melaksanakan survei di Laut Arafuru, 

sebelah selatan Papua, menemukan sedimentasi dalam jumlah 

besar yang tersebar dan tertumpuk pada sebuah cekungan di 

perairan tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan, sedimen itu 

berasal dari limbah yang keluar dari muara Sungai Aikwa. 

Sungai ini diketahui telah lama menjadi tempat pembuangan 

tailing dari penambangan tembaga PT Freeport Indonesia di 

Timika, yang berada di bagian hulu.  

Gambaran interaksi antara proses sedimentasi dan ekologi 

laut di beberapa wilayah pesisir dan laut dangkal telah 

dipublikasi oleh para peneliti diantaranya Shepard (1954), Folk 

dan Ward (1957), Matoba (1970), Boltovskoy dan Wright 

(1970), Davis (1978), Friedman and Sander (1978), Hatta dan 

Ujiie (1992), Rifardi and Ujiie (1993), Ujiie dan Rifardi (1993), 

Hohenegger dan Ball (1993), Mojares, et al. (1996), Debenay 

dan Redois (1996), Donnici et al. (1997), Harloff and 

Mackensen (1997), Donnici et al. (1997), Resig dan Cheong 

(1997), Rifardi dan Oki (1998), Mojares, et al. (1996), Rifardi et 

al. (1998), Rifardi and Oki (1998), Nuh (1999), Hendrianto 

(1999), Tomiyasu et al. (2000), Bramawanto et al. (2000), 
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Akimoto et al. (2002), Rifardi (2001a, b; 2002; 2003; 2006; 

2008a dan b), dan  Arifin (2008). Pembahasan dalam buku ini 

hanya difokuskan pada prinsip-prinsip dasar sedimentologi 

khusus sedimen modern (recent sediment) yang berkaitan 

dengan lingkungan dan sumberdaya lautan (Environmental and 

Marine Resources). 
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