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VII. SEDIMENTASI DAN EKOLOGI 

  

7. 1. Sedimentasi Perairan Pantai  

Sedimen yang terdapat pada lingkungan pantai seperti 

teluk, estuaria, dune, delta, dan rawa paya merupakan sedimen 

yang rentan terkena dampak oleh dua kekuatan yaitu alamiah 

dan antropogenik. Lingkungan ini merupakan daerah pertemuan 

antara daratan dan lautan yang dicirikan oleh berbagai kondisi 

yang komplek karena secara umum konsentrasi kehidupan dan 

aktivitas manusia berada di dalamnya. Semenjak adanya 

peradaban manusia, lingkungan pantai telah menjadi daerah 

tujuan pengembangan komunitas sosial dan budaya. Oleh sebab 

itu kenyataan yang ada sekarang menunjukkan pusat-pusat 

pemukiman, perindustrian dan pariwisata banyak ditemukan 

pada lingkungan pantai. Kondisi inilah yang menyebabkan 

perubahan karakteristik sedimen pantai baik fisik maupun 

kualitas. 

Perkembangan komunitas sosial dan budaya yang pesat di 

daratan seperti pembukaan wilayah untuk pemukiman, 

perindustrian, pariwisata, pertanian, perkebunan (landclearing), 

dan bentuk alih fungsi lahan lainnya mengakibatkan terjadinya 

erosi lapisan permukaan endapan daratan dan akan 

mempengaruhi proses sedimentasi di perairan pantai dan laut. 

Beberapa perairan pantai mengalami proses pendangkalan 

akibat terakumulasinya hasil erosi dari dari daratan. Di beberapa 
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muara sungai terbentuk delta dalam waktu singkat sebagai cikal 

bakal lahirnya pulau-pulau sedimentasi baru, contoh kasus 

sedimentasi yang menarik terjadi di muara sungai Rokan pantai 

timur Pulau Sumatera di mana pada daerah ini dalam beberapa 

dekade terbentuk delta-delta baru dan garis pantai bertambah 

menjorok ke laut. Salah satu pulau baru yang muncul dari 

proses ini adalah Pulau Barkley. Proses sedimentasi telah 

merubah bentuk dasar ekologi wilayah perairan sekitar muara 

sungai Rokan.  

Proses pengendapan sedimen yang berasal dari hasil erosi 

di daratan menyebabkan berbedanya tekstur sedimen (fisik) 

antara perairan pantai dan laut. Proses pengendapan ini 

diilustrasikan oleh Scruton dalam Davis (1978) seperti pada 

Gambar 7. 1. 

 

Gambar 7. 1. Proses pengendapan sedimen (Scruton dalam 
Davis, 1978) 
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Ilustrasi tersebut menjelaskan proses sedimentasi pada 

mulut sungai (estuaria) dan menuju laut. Sedimen dengan 

ukuran butir kasar (pasir) akan mengendap tidak jauh dari 

sumbernya yaitu pada daerah sekitar mulut sungai, sebaliknya 

semakin jauh dari mulut sungai, maka proporsi pasir yang 

diendapkan semakin sedikit dan pada daerah ini (menuju laut) 

pengedapan didominasi oleh sedimen berukuran halus (lempung 

dan lanau).  

Analog dengan illustrasi proses sedimentasi di atas, 

Rifardi dan Ujiie (1993) menemukan perubahan tekstur sedimen 

di perairan pantai sekitar perairan estuaria Oura Pulau Okinawa 

Jepang Selatan akibat pemasukan sedimen dari daratan. 

Tingginya intensitas suplai sedimen disebabkan oleh 

pengembangan wilayah daratan yang cukup pesat. Sebaran 

ukuran butir sedimen menunjukkan sedimen berukuran kasar 

ditemukan di dekat sumbernya di daratan sekitar muara sungai 

(estuaria) sedangkan sedimen halus diendapkan pada perairan 

yang lebih dalam menuju laut seperti pada Gambar 7. 2. 

Selanjutnya proses sedimentasi ini dibuktikan dengan 

menganalisis kandungan Fe, Al dan K dalam sedimen karena 

sebaran Fe, Al dan K yang terikat dalam sedimen 

mengindikasikan rute perjalanan sedimen terrigenous (sedimen 

yang berasal dari hasil lithifikasi di daratan, dibahas dalam Bab 

III). Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan Fe, Al dan K 

dalam sedimen menggambarkan kecendrungan pola sebaran 

yang sama dengan ukuran butir sedimen. Kandungan Fe, Al dan 
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K lebih tinggi ditemukan pada daerah yang didominasi oleh 

ukuran butir sedimen kasar di sekitar daerah estuaria dan begitu 

juga sebaliknya kandungan lebih rendah ditemukan pada daerah 

menuju laut yang didominasi oleh sedimen berukuran halus.  

 

Gambar 7. 2.  Perairan Estuaria Oura Jepang Selatan (A), 
daerah dalam kotak menunjukkan daerah pada 
Gambar B, C dan D; B = sebaran diamater 
sedimen (Mz); C = sebaran kandungan Fe dalam 
sedimen dan C = kandungan Al dalam sedimen 
(Rifardi dan Ujiie, 1993). 
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Rifardi (1999) menemukan bimodal sebaran ukuran butir 

sedimen permukaan Laut Yatsushiro Jepang di sekitar lokasi 

yang menerima hasil erosi galian batu yang ada di daratan.  

Bimodal sebaran ukuran butir artinya sebaran ukuran butir 

didominasi oleh dua ukuran butir sedimen yang berbeda. Pada 

laut ini, sebaran ukuran butir didominasi oleh pasir halus dan 

lempung kasar. Fraksi pasir diduga berasal dari  hasil erosi 

galian batu yang dibawa oleh hujan dan disebarkan oleh arus 

permukaan kemudian mengendap di dasar laut tersebut. 

Sedangkan lempung disebarkan oleh arus dasar yang lemah.   

Kekuatan alamiah seperti pola arus dan tingkah laku 

gelombang pada perairan pantai mampu membentuk dan 

mengubah proses sedimentasi. Salah satu hasil penelitian yang 

dilakukan P2KP2 (2001) di perairan pantai Bengkalis, Sumatera 

membuktikan bahwa arus dan gelombang merupakan salah satu 

kekuatan yang menentukan arah sedimentasi pada perairan ini. 

Peranan gelombang yang datang menuju pantai dan arus yang 

bergerak sejajar dengan garis pantai (longshore current) 

menyebabkan pantai Desa Muntai dan Simpang Ayam tergerus 

atau terabrasi beberapa meter dalam kurun waktu sepuluh tahun, 

sebaliknya pada bagian pantai lain di perairan Bengkalis 

mengalami proses sedimentasi karena sedimen hasil abrasi ini 

ditranspor dan dideposisi pada daerah ini. 

Brahmawanto et al. (2000) menjelaskan hubungan antara 

pola arus dengan beberapa bagian pantai perairan Selat Rupat 

Kota Dumai Sumatera yang mengalami abrasi. Mereka 
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menemukan pola umum pergerakan air pasang surut di sekitar 

pantai ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Selat Rupat yang 

membelok di depan perairan pantai Kota Dumai. Pada saat 

pasang, air bergerak dari utara menuju selatan dan membelok ke 

arah timur atau tenggra. Sebaliknya pada saat surut, air bergerak 

dari timur menuju barat kemudian membelok ke utara. 

Pergerakan air semacam ini dapat membangkitkan arus 

menyusur pantai (longshore current) yang menyebakan abrasi 

pada bibir pantai.  

Pergerakan sedimen pantai atau transport sedimen pantai 

adalah gerakan sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh 

gelombang dan arus yang dibangkitkannya. Di kawasan pantai 

terdapat dua arah transport sedimen, yaitu pertama adalah 

pergerakan sedimen tegak lurus pantai (cross-shore transport) 

atau boleh juga disebut dengan pergerakan sedimen menuju dan 

meninggalkan pantai (onshore-offshore transport). Yang kedua, 

pergerakan sedimen sepanjang pantai atau sejajar pantai yang 

biasa diistilahkan dengan longshore transport 

(http://faiqun.edublogs.org/2008/05/30/pergerakan-sedimen-

pantai/#more-210).  

Gelombang yang datang menuju pantai membawa massa 

air dan momentum, searah penjalaran gelombangnya. Hal ini 

menyebabkan terjadinya arus di sekitar kawasan pantai. 

Penjalaran gelombang menuju pantai akan melintasi daerah-

daerah lepas pantai (offshore zone), daerah gelombang pecah 

(surf zone), dan daerah deburan ombak di pantai (swash zone). 
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Diantara ketiga daerah tersebut, Triatmodojo (1999) 

menjelaskan bahwa karakteristik gelombang di daerah surf zone 

dan swash zone adalah yang paling penting di dalam analisis 

proses pantai. Daerah penjalaran gelombang menuju pantai 

seperti pada Gambar 7. 3. 

 

 

Gambar 7. 3. Daerah penjalaran gelombang menuju pantai 
(http://faiqun.edublogs.org/2008/04/19/arus-di-
sekitar-pantai-nearshore-circulation/) 

 

Pergerakan sedimen tegak lurus pantai  

Selanjutnya dijelaskan, gelombang yang menjalar menuju 

pantai membawa massa air dan momentum searah 
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penjalarannya. Transpor massa dan momentum tersebut akan 

menimbulkan arus di daerah dekat pantai. Gelombang pecah 

menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar yang dapat 

menggerakkan sedimen dasar. Di daerah surf zone, kecepatan 

partikel air hanya bergerak searah penjalaran gelombangnya. Di 

swash zone, gelombang yang memecah pantai menyebabkan 

massa air bergerak ke atas dan kemudian turun kembali pada 

permukaan pantai. Gerak massa air tersebut disertai dengan 

terangkutnya sedimen, lihat Gambar 7. 4. 

 

Gambar 7. 4.Skema gambar pergerakan sedimen tegak lurus 
pantaihttp://faiqun.edublogs.org/files/2008/05/ 
cross-shore-transport.jpg) 

Pada gambar di atas terlihat bahwa arus dan partikel air di 

dasar bergerak searah penjalaran gelombang menuju pantai. Di 

daerah mulai pecahnya gelombang (point of wave breaking) 

yang biasa disebut dengan surf zone, terlihat adanya pertemuan 

pergerakan sedimen yang menuju pantai dan yang bergerak 
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kembali ke tengah laut. Selain itu, pergerakan sedimen di luar 

daerah surf zone akan mulai melemah. Akibatnya, di titik ini 

akan terbentuk bukit penghalang (bar) yang memanjang sejajar 

pantai (Fredsoe and Deigaard,1992).  

Pergantian musim juga mempengaruhi proses pantai. 

Turbulensi dari gelombang pecah mengubah sedimen dasar (bed 

load) menjadi suspensi (suspended load). Kesenjangan/ 

ketidaksamaan hantaman gelombang (antara dua musim) 

mengakibatkan penggerusan yang kemudian membentuk pantai-

pantai curam yang menyisakan sedimen-sedimen bergradasi 

lebih kasar. Sebagai contoh di negara kita yang dipengaruhi 

angin muson, biasanya pada saat bertiup angin timur, 

gelombang laut akan bersifat konstruktif yaitu membawa 

sedimen menuju pantai. Demikian juga yang terjadi pada 

kawasan pantai saat angin tenang atau musim panas 

(summertime). Gambaran kondisi pantai cenderung seperti pada 

gambar di bawah ini (Gambar 7. 5). 

 

Gambar 7. 5. Potongan melintang profil pantai saat angin 
tenang (http://faiqun.edublogs.org/files/ 2008/05/ 
cross-shore-1.jpg) 
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Sebaliknya bila bertiup angin barat, saat bertiup angin 

badai (storm), ataupun saat musim dingin (wintertime), maka 

gelombang laut akan bersifat merusak pantai (destruktif) karena 

massa air akan mengangkut sebagian besar sedimen menuju 

tengah laut. Sedimen itu kemudian teronggok di daerah surf zone 

membentuk bukit pasir (sand-bar). Gambaran kondisi pantai 

seperti ini dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 7. 6). 

 

Gambar 7. 6. Potongan melintang profil pantai saat angin 
badai (http://faiqun.edublogs.org/files /2008/05/ 
cross-shore-2.jpg) 

Ombak badai yang curam akan mengikis muka pantai dan 

mengangkut sedimen menjadi bukit penghalang di surf zone di 

kawasan lepas pantai (offshore). Gelombang normal akan 

membawa kembali sedimen di bukit penghalang membentuk 

kembali muka pantai seperti sedia kala. Keadaan ini dinamakan 

sebagai “keseimbangan dinamis” (dynamic equilibrium). Selain 

itu, pergerakan sedimen menuju dan meninggalkan pantai dapat 

terjadi pula pada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 

sedimen bergerak kembali terbawa sirkulasi sel yang berupa rip 

current dan yang kedua terbawa bersama aliran balik (back 

flows). 
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Gambar 7. 7. Profil pantai yang curam tergerus gelombang 
badai  (http://faiqun.edublogs.org/files/2008/05/ 
cross-shore-3.jpg) 

Menurut Triatmodjo (1999), gerak air di dekat dasar akan 

menimbulkan tegangan geser pada sedimen dasar. Bila nilai 

tegangan geser dasar lebih besar dari pada tegangan kritis 

erosinya, maka partikel sedimen akan bergerak. Dengan 

demikian dapat kita simpulkan bahwa variabel-variabel yang 

mempengaruhi pergerakan sedimen pantai antara lain: diameter 

sedimen, rapat massa sedimen, porositas, dan kecepatan arus 

atau gaya yang ditimbulkan oleh aliran air. 

Rifardi (2008b) menemukan bahwa pola arus  dan tipe 

morfologi dasar perairan memainkan peranan penting terhadap 

karakteristik dan sebaran sedimen di perairan Laut Paya Pesisir 

Pulau Kundur Kabupaten Karimun Indonesia. Sebaran sedimen 
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ditentukan oleh arus dasar dan pasang surut. Pada perairan ini 

ditemukan aktivitas penambangan bawah air yang juga ikut 

mempengaruhi karakteristik dan pola sebaran sedimen Ada dua 

rute sedimentasi, yaitu rute selatan dan utara dari daerah 

aktivitas penambangan, di mana rute ini ditentukan oleh pola 

arus pasang surut dan bathimetri perairan. Pada saat pasang, 

sedimen pasir sangat halus ditransportasikan dari daerah 

penambangan menuju arah selatan. Sebaliknya pada saat surut 

sedimen ini akan ditransportasikan ke arah barat laut dari 

penambangan. Jarak dan waktu deposisi sedimen ini lebih besar 

dan cepat selama pasang dari pada surut,  Perbedan jarak dan 

waktu deposisi mengindikasikan bahwa kecepatan arus 

memainkan peranan penting  dalam proses deposisi sedimen. 

 

7. 2. Pencemaran Dasar Perairan  

Laut berfungsi sebagai wadah bagi semua bahan buangan 

hasil aktivitas yang ada di daratan dan lautan baik aktivitas 

antropogenik maupun alami. Secara alamiah laut akan 

melakukan asimilasi terhadap semua bahan asing yang 

diterimanya. Apabila kecepatan asimilasi lebih lambat dari 

suplai bahan tersebut, maka laut akan kehilangan kemampuan 

asimilasinya dan pada saat itulah terjadi tekanan ekologis yang 

mengakibatkan pencemaran. Menurut Peraturan Pemerintah RI 

No. 82 tahun 2002, Pencemaran air adalah masuknya atau 

dimasukkannya makluk hidup, zat, energi dan atau komponen 

lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air 
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turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak 

dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam kondisi 

seperti ini fungsi ekosistem lain akan mengalami kemerosotan 

dan terganggunya keseimbangan serta stabilitas kondisi setiap 

subsistem yang ada dalam ekosistem. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa daya dukung dan daya tampung pada laut 

tersebut telah terlampaui. Daya tampung adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau 

komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan tanpa 

mengakibatkan terjadinya pencemaran. Daya dukung adalah 

kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan 

manusia dan makhluk lainnya (jumlah/satuan luas).  

Bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan dapat 

dikelompokkan menjadi bahan pencemar organik dan 

anorganik. Secara umum sifat bahan pencemar organik larut 

dalam air, sebaliknya anorganik tidak larut dalam air. Oleh 

sebab itu bahan pencemar tersebut selalu barada dalam kolom 

air dan dasar perairan. Bahan pencemar terlarut bersifat labil 

dan selalu mengalami pengenceran (dilusi) dan bereaksi dengan 

air laut sehingga sulit menditeksi sumber pencemar jika terjadi 

pencemaran di laut luas. Sebaliknya dasar perairan mempunyai 

kemampuan absorpsi terhadap bahan asing (pencemar) yang 

masuk dan kemampuan absorpsi ini tergantung pada ukuran 

butir sedimen. Semakin halus butiran sedimen dasar perairan 

semakin kuat daya absorpsinya dan sebaliknya.  
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Walaupun bahan organik larut dalam air, sedimen juga 

mempunyai kemampuan menyerapnya. Rifardi dan Ujiie (1993) 

menjelaskan hubungan antara ukuran butir sedimen dengan 

kandungan bahan organik sedimen. Tujuh belas sampel sedimen 

dari tujuh belas stasiun di perairan estuaria dikelompokkan 

menjadi empat kelompok (A: pasir kasar, B1: pasir halus 

dengan nilai sorting rendah, B2: pasir halus dengan nilai sorting 

tinggi, dan C: lumpur) dan masing-masing sampel dianalisis 

kandungan bahan organik dengan menggunakan Metode 

Ignition Loss. Selanjutnya hasil analisis dibandingkan dengan 

ukuran butir sedimen (Mz) masing-masing stasiun. Hubungan 

ini menunjukkan koefisien korelasi berkisar 0,74-0,84 yaitu 

semakin halus ukuran butir semakin tinggi kandungan bahan 

organiknya. Hal ini berarti bahwa bahan organik cenderung 

untuk diabsorpsi atau diikat oleh fraksi lumpur. Secara rinci 

hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 7. 8. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab I 

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. Dalam Bab ini dijelaskan beberapa kasus 

pencemaran perairan yang terjadi dan diungkapkan beberapa 

tahun setelah kejadian tersebut melalui pembuktian hasil 

analisis sedimen perairan.  
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Gambar 7. 8. Hubungan antara ukuran butir sedimen (Mz: Ø) 
dan bahan organik sedimen (Rifardi  dan Ujiie, 
1993). 

 
Hasil penelitian yang dilakukan CSIRO tentang 

pencemaran dasar perairan Teluk Buyat Sulawesi Utara 

Indonesia oleh material tailing PT Newmont dikutip dari 

Mineral Policy Institute, Australia (mpi@mpi.org.au, 31 

Oktober 2004), menjelaskan sampel yang diambil CSIRO di 

Teluk Buyat Sulawesi Indonesia di titik-titik yang paling 

terkena dampak tailing Newmont menunjukkan kandungan 

arsen yang luar biasa tinggi yaitu 678 ppm, 491 ppm dan 466 

ppm. Temuan CSIRO sesungguhnya menunjukkan bahwa 

sedimen di dasar Teluk Buyat telah terkontaminasi oleh limbah 

tambang (tailing) dengan kandungan arsen yang mencapai 10 

sampai 20 kali lipat lebih tinggi dari acuan sedimen dasar laut 

Australia/Selandia Baru serta acuan ambang batas yang 
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mungkin menimbulkan dampak beracun [Probable (toxic) 

Effects Level] yang diterapkan oleh US dan Canada. Hasil yang 

tak jauh berbeda juga ditemukan untuk kandungan antimon 

dalam sedimen dasar laut Teluk Buyat. Antimon adalah salah 

satu logam berat beracun yang terkandung dalam limbah 

tambang Newmont. Acuan konsentrasi antimon dalam sedimen 

dasar laut yang diterapkan di US/Canada adalah 9 ppm 

sedangkan acuan di Australia/Selandia Baru sebesar 25 ppm.  

 Tomiyasu et al. (2000) menemukan kandungan merkuri 

melebihi kandungan alaminya dalam sedimen (0,1 ppm) di 

Teluk Minamata Jepang. Mereka melakukan penelitian tentang 

kandungan merkuri pada sedimen tahun 1996, lima puluh tahun 

setelah terjadinya pencemaran pertama di Teluk ini yaitu tahun 

1946. Limbah yang terkontaminasi merkuri telah dibuang ke 

Teluk Mimanata dari industri kimia selama dua puluh tahun 

(1946 – 1965) menyebabkan munculnya penyakit minamata dan 

teluk ini menjadi dikenal oleh masyarakat dunia khususnya para 

peneliti setelah ditemukan penyakit minamata sehingga menjadi 

daerah sasaran penelitian intensif berkaitan dengan polusi air, 

sedimen dan biota laut. Tomiyasu dan kawan-kawan 

menjelaskan sedimen permukaan yang terkontaminasi merkuri 

berada dalam kondisi tidak stabil dan kelihatannya masih 

bergerak selama 30 tahun sejak aktivitas industri dihentikan 

tahun 1965. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa 

sedimen laut merupakan media yang dapat menyimpan sejarah 

pengendapan  
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Laut yang berhubungan langsung dengan Teluk Minamata 

adalah Laut Yatsushiro, dan Rifardi (2008c) menjelaskan 

hubungan antara sebaran vertikal foraminifera bentik (Bulimina 

denudata) dan kandungan merkuri dalam core sedimen yang 

diambil dari laut tersebut dengan menggunakan Gravity Corer. 

Lapisan core sedimen yang mengandung merkuri lebih besar 

dari 0,1 ppm dianggap lapisan yang telah tercemar oleh merkuri, 

seperti yang telah dijeaskan secara mendalam dalam Bab V.  

Bulimina denudata ditemukan dengan persentase tinggi pada 

setiap lapisan core sedimen yang mengadung konsentrasi 

merkuri tinggi (0,14-3,46 ppm), sebaliknya persentasenya 

rendah pada lapisan core yang belum terpolusi. Presentase 

Bulimina denudata bertambah secara drastis pada lapisan yang 

mengandung merkuri tinggi. Semua kenyataan di atas 

mengindikasikan bahwa Bulimina denudata mungkin dapat 

dijadikan sebagai indikator pencemaran merkuri pada sedimen. 

Tetapi frekwensi Bulimina denudata cendrung menurun pada 

lapisan sedimen yang mengandung merkuri lebih dari 3 ppm, 

kondisi ini menggambarkan bahwa Bulimina denudata tidak 

cocok hidup dalam kondisi lingkungan sedimen dengan merkuri 

tinggi tetapi mempunyai toleransi terhadap polutan merkuri.  

 Hubungan antara karakteristik sedimen (kandungan 

bahan organik dan ukuran butir sedimen) dasar perairan dengan 

aktivitas antropogenik di perairan laut dangkal diteliti oleh 

Arifin (2008). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kandungan bahan organik sedimen dipengaruhi oleh aktivitas 
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antropogenik yaitu suplai bahan organik yang berasal dari 

aktivitas di daratan dan masuk ke perairan, kemudian 

mengendap di dasar dan di absorpsi oleh sedimen. Sebaliknya 

karakteristik fisik sedimen (ukuran butir) tidak dipengaruhi oleh 

aktivitas antropogenik tetapi dominan dikontrol oleh 

oseanografi fisika perairan.  

 

7. 3. Teknik dan Rekayasa Pantai  

Secara umum aplikasi sedimentologi dapat difokuskan 

pada empat isu yaitu: 1) polusi dan kontaminasi dalam sedimen, 

2) sejarah ekosistem, 3) produksi sedimen di perairan pantai 

seperti akumulasi/sedimentasi, erosi/abrasi, transportasi dan 

kekeruhan, dan 4) arus permukaan dan dasar perairan. Dalam 

sub bab ini hanya dibahas aplikasi sedimentologi khususnya 

hubungan antara fraksi sedimen dan teknik/rekayasa pantai 

dalam mengendalikan proses erosi dan abrasi, karena ukuran 

fraksi sedimen dapat menggambarkan proses transportasi dan 

pengendapan. Suatu endapan sedimen disusun dari berbagai 

pertikel sedimen yang berasal dari sumber yang berbeda-beda 

Sebaran ukuran dalam endapan sedimen terjadi oleh 

beberapa sebab, salah satunya adalah kemampuan aliran. 

Sebaran ukuran butir sedimen di perairan menggambarkan 

karakteristik umum oseanografi (gelombang dan pola arus baik 

arus permukaan serta arus dasar), dan gambaran ini 

mengindikasikan kondisi oseaonografi yang berlaku pada 

perairan tersebut selama periode umur lingkungan pengendapan. 
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Proses sedimentasi dan abrasi disebabkan oleh kekuatan 

oseonografi dalam hal ini gelombang akan mengikis muka 

pantai dan mengangkut sedimen menjadi bukit penghalang di 

kawasan lepas pantai (offshore). Gelombang normal akan 

membawa kembali sedimen di bukit penghalang membentuk 

kembali muka pantai seperti sedia kala. Oleh sebab itu data 

sebaran ukuran butir sedimen dapat digunakan sebagai 

informasi penting untuk melakukan rekayasa pantai dalam 

mengendalikan proses erosi dan abrasi tersebut.  

Parameter statitiska ukuran butir sedimen seperti 

diamater, skweness, sorting dan kurtosis dapat digunakan untuk 

menginterpretasikan kondisi lingkungan oseanografi. Diamater 

butiran sedimen merupakan ukuran besar kecilnya partikel 

sedimen dan mengindikasikan kekuatan energi (gelombang dan 

arus) yang terjadi pada lingkungan pengendapan. Dasar perairan 

yang didominasi oleh partikel sedimen berukuran kasar 

menggambarkan perairan tersebut dipengaruhi oleh gelombang 

dan arus kuat, sebaliknya jika didominasi oleh partikel-partikel 

halus maka perairan dalam kondisi tenang dan arus lemah. 

Skewness memberikan informasi terhadap kecendrungan 

sebaran butiran sedimen. Jika nilai skewness positif maka 

sebaran butiran sedimen cendrung didominasi oleh partikel-

partikel halus dan sebaliknya nilai skewness negatif sebaran 

butiran sedimen cendrung didominasi oleh partikel-partikel 

kasar. Kecendrungan ini secara langsung menggambarkan 

dominansi kekuatan energi yang bekerja pada suatu perairan.  
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Sorting atau pemilahan menggambarkan tingkat 

keseragaman butiran sedimen. Nilai sorting dapat memberikan 

informasi tentang kestabilan kondisi oseanografi. Nilai sorting 

dapat dikelompok menjadi tujuh kelompok sebagai berikut:  

1. terpilah sangat baik: besar butir hampir sama,  

2. terpilah baik: besar butir relatif sama 

3. terpilah agak baik: besar butir agak berbeda 

4. terpilah sedang: besar butir tidak begitu sama 

5. terpilah buruk: perbedaan besar butir cukup mencolok 

6. terpilah sangat buruk: perbedaan besar butir sangat 

mencolok 

7. terpilah amat sangat buruk: perbedaan besar butir amat 

sangat mencolok 

Ketujuh kelompok di atas mengindikasikan tujuh tingkat 

kestabilan kondisi oseanografi (arus dan gelombang). Jika nilai 

sorting termasuk dalam kelompok satu (terpilah sangat baik) 

maka kekuatan arus dan gelombang sangat stabil, artinya 

kekuatannya hampir sama setiap saat sehingga besar butir 

sedimen yang diendapakan juga hampir sama. Jika nilai sorting 

termasuk dalam kelompok tujuh (terpilah sangat buruk) maka 

kekuatan arus dan gelombang sangat tidak stabil, artinya 

kekuatannya tidak sama setiap saat sehingga besar butir sedimen 

yang diendapkan berbeda sangat mencolok.  

Kurtosis mengukur puncak kurva sebaran sedimen dan 

berhubungan dengan penyebaran distribusi normal sebaran butir 

sedimen. Nilai kurtosis digunakan untuk menguatkan asumsi 
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yang dibuat tentang pola arus melalui analisis sorting. Kurva 

yang sangat datar menggambarkan sedimen yang terpilah buruk 

atau kurva BIMODAL disebut PLATYKURTIC. Kurva yang 

mempunyai puncak sangat tajam menggambarkan sedimen yang 

terpilah baik disebut LEPTOKURTIC.  

Apabila nilai parameter statistik sedimen diplotkan pada 

peta wilayah perairan dalam bentuk sebaran berdasarkan 

konturnya, maka akan diperoleh gambaran pola arus dan 

gelombang beserta kekuatannya. Arah sedimentasi dan sumber 

sedimen (abrasi) dapat dianalisis dari peta sebaran parameter 

statitisk sedimen tersebut. Teknik/rekayasa pantai dapat 

dilakukan dengan cara memodifikasi proses sedimentasi dan 

abrasi melalui analisis arah sedimentasi dan sumber sedimen. 

Hal ini berarti kita dapat mencegah, mengarahkan dan 

mengalihkan proses sedimentasi dan abrasi pada perairan pantai 

dengan membuat berbagai bentuk rancang bangun di pantai.  

Rifardi (2001a dan b) membuat gambaran sebaran 

parameter statistik sedimen di daerah estuaria sungai Mesjid 

Selat Rupat Sumatera. Gambaran ini diperoleh melalui 

penelitian yang dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat abrasi 

pantai di estuaria tersebut. Hasil penelitian menunjukkan arus 

menyusuri pantai sebagai salah satu kekuatan dominan 

penyebab terjadinya abrasi. Pola arus ini dapat digambarkan 

melalui sebaran ukuran butir sedimen. Proses abrasi pantai 

dapat dihalangi dengan cara mencegah arus tersebut melewati 
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pantai estuaria sungai Mesjid, seperti membuat bangunan 

penghalang atau pengarah arus di pantai ini.  
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