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II. POPULASI PARTIKEL SEDIMEN 

Pembahasan partikel sedimen dijelaskan oleh Friedman 

dan Sander dalam Rifardi (2012), dimana istilah partikel 

digunakan untuk semua material sedimen termasuk material 

yang ditransportasi secara fisika sebagai material padat sebelum 

diendapkan. Dalam hal ini termasuk transportasi secara fisika 

material-material yang berkembang/tumbuh secara biologi dan 

kimia di dasar perairan sampai pada tempat pengendapan akhir.  

Selanjutnya, endapan sedimen disusun dari berbagai 

ukuran partikel sedimen yang berasal dari sumber yang berbeda-

beda, dan percampuran ukuran ini disebut dengan istilah 

POPULASI. Pergerakan udara dan air dapat memisahkan 

partikel berdasarkan ukuran mereka, menyebabkan endapan 

terdiri dari berbagai ukuran. 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. 

3. Mud (lumpur), terdiri dari clay dan silt. 

Gambaran dan sebaran populasi partikel sedimen dalam 

Bab ini diuraikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dan mahasiswa strata 1 (S1) serta strata 2 (S2) 

bimbingan penulis, dan hasil penelitian ini sebagian telah 

diterbitkan dalam tulisan ilmiah dan skripsi/thsesis mahasiswa 
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yang bersangkutan, diantaranya Bramawanto et al (2000), 

Rifardi (2001a dan b), Rifardi (2006), Rifardi (2008a-d), Rifardi 

(2009), Barus (2010), Rifardi (2010), Ramansyah dan Rifardi 

(2010), Rifardi et al (2011), Idris (2011), Rifardi (2011), 

Fidiatur et al (2011), Syahminan et al (2011), Lubis (2011). 

Populasi partikel sedimen yang tersebar di pantai timur 

Pulau Sumatera digambar berdasarkan hasil penelitian yang 

berasal dari beberapa perairan dangkal yaitu Selat Lalang, Selat 

Rupat (Perairan Pantai Dumai), Laut Paya (Pesisir Pulau 

Kundur), Estuaria Sungai Rokan, Laut Bagan, dan Perairan  

Dompak.  

 

2.1. Sebaran Kerikil 
 

Ukuran butir partikel sedimen yang paling besar adalah 

kerikil (gravel) lebih besar dari 2 mm (-1 Ø). Berdasarkan skala 

ukuran butir Udden-Wenworth (Lewis and McConchie1994), 

kerikil terdiri dari 4 (empat) subpopulasi yaitu granule (2-4 mm; 

-1 sampai -2Ø), pebble (4-64 mm; -2 sampai -6Ø), cobble (64-

256 mm; -6 sampai -8Ø), dan boulder (256-1024 mm; -8 sampai 

-10Ø).   

 

Selat Lalang 

Perairan Selat Lalang terletak antara Pulau Sumatera dan 

Pulau Padang, dan perairan ini terlindung oleh pulau Padang 

dan pulau-pulau lain disekitarnya sehingga terhindar pengaruh 
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gelombang kuat dari Selat Malaka (Gambar 2.1). Dasar perairan 

di dominasi oleh substrat lumpur dan pada pesisir pantai tumbuh 

dan berkembang ekosistem hutan mangrove. Perairan ini 

menerima pemasukan air tawar dari Sungai Siak dengan daerah 

aliran sungai luas. Pada saat pasang, air bergerak dari  arah 

selatan Pulau Padang menuju ke arah  sungai Siak dan pada saat 

surut aliran air laut bergerak sebaliknya (Barus, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. 1 Lokasi Pengambilan Sampel Sedimen (Statiun 1 
dan 2) Selat Lalang, Barus (2010). 

 

Kecepatan arus pada perairan Selat Lalang adalah 0,58  

m/detik saat pasang. Kedalaman perairan Selat Lalang adalah 

berkisar 2,4 meter. Pada saat kondisi perairan seperti diatas 

bulan Oktober 2009 diambil sedimen dari dua stasiun (Stasiun 1 
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terletak 5 meter dari garis pantai (upper intertidal) dan stasiun 2 

100 meter dari garis pantai (lower intertidal), Barus (2010). 

Berdasarkan hasil analisis sampel sedimen, populasi 

kerikil di perairan ini ditemukan dalam jumlah sedikit yaitu 

berkisar 0,89-5,99%, sedangkan sisanya adalah populasi pasir 

dan lumpur, (Barus, 2010). Kondisi ini disebabkan oleh supplai 

sedimen dari Sungai Siak, dan abrasi pantai oleh arus dan 

gelombang didominasi oleh populasi lumpur. Dasar perairan 

dan pantai Selat Lalang yang didominasi fraksi lumpur menjadi 

sasaran abrasi dan turbulensi oleh arus dan gelombang tersebut.  

 

Selat Rupat 

Populasi kerikil juga ditemukan dalam jumlah sedikit 

pada perairan pantai Selat Rupat. Perairan pantai selat Rupat 

merupakan jalur pelayaran nasional dan internasional yang 

menghubungkan kota-kota di pesisir pulau Sumatera dan 

Semenanjung Malaysia, dan perairan ini berhubungan langsung 

dengan Selat Malaka (Gambar 2.2).  

Tipe pantai landai dan topografi Kota Dumai relatif datar 

dengan kimiringan 3% serta ketinggian dari permukaan laut 

berkisar 1-4 meter, dengan kedalaman 0,6-8,7 meter. Posisi 

stasiun sampling memanjang sejajar dengan garis pantai 

(Gambar 2.3), Rifardi (2009). 
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 Gambar 2. 2 Peta phisiographi Selat Rupat (Rifardi, 2001). 

 

Pada pesisir selat ini terdapat Kota Dumai yang 

merupakan salah satu kota industri dan pelabuhan di pulau 

Sumatera. Posisi dan peran Perairan Selat Rupat menyebabkan 

perairan ini mengalami tekanan ekosistem yang cukup tinggi 

16

Selat Malaka

Selat Supat

Pulau Rupat

24 Km

N
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yang dapat merubah fenomena proses sedimentasi khususnya 

pola sebaran ukuran butir sedimen (Rifardi, 2009).    

Rifardi (2009) mengambil sedimen permukaan pesisir 

Selat Rupat dengan menggunakan grab sampler pada sembilan 

lokasi sepanjang pesisir (Gambar 2. 3). Sampel sedimen diambil 

dari atas kapal nelayan pada bulan Mei 2008, selanjutnya  

dianalisa dengan menggunakan analisis mekanikal dengan 

metoda settling-tube untuk menentukan proporsi populasi 

sedimen. 

 
Gambar 2. 3 Lokasi pengambilan sedimen pada pesisir Selat 

Rupat (Rifardi, 2009)  

 
Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  pesisir Selat 

Rupat disusun oleh semua populasi kelas ukuran sedimen. 

Populasi kerikil merupakan populasi sedimen dengan proporsi 

yang terkecil (0,2-3,2%) diantara populasi lainnya, hal ini 
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diduga disebabkan oleh tidak adanya sumber sedimen yang 

berfraksi kasar karena karakter daerah sekitar perairan ini secara 

disusun oleh sedimen lunak (lumpur) (Rifardi, 2009).    

Selain pada lokasi diatas, sampel sedimen juga diambil 

menggunakan gravity core sampler pada 7 (tujuh) stasiun/lokasi 

yang mengarah ketengah selat ini (Gambar 2. 4). Kedalaman 

Perairan Dumai berkisar antara 1-35 m, kecepatan arus 0,1-0,7 

m/detik, dan pola aliran massa air di Laut Dumai dipengaruhi 

oleh faktor  geomorfologi perairan, pasang surut, aliran sungai 

(Sungai Masjid dan Sungai Dumai) dan pulau-pulau yang ada 

disekitarnya (Syahminan 2011).  

Sampel sedimen dianalisis untuk menentukan proporsi 

populasi sedimen  oleh Fidiatur at al (2011), Syahminan et al 

(2011)  dan Butar-Butar (2011). Sampel diambil pada periode 

bulan Maret-April 2011.   

 

Gambar 2. 4 Lokasi pengambilan sedimen kearah tengah Selat 
Rupat (Fidiatur, 2011) 
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Hasil analisis menunjukkan proporsi populasi partikel 

sedimen di lokasi ini berbeda dengan di pesisir Selat Rupat. 

Meskipun proporsi populasi kerikil ditemukan dalam jumlah 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasir dan lumpur, tetapi 

jika dibandingkan dengan proporsi kerikil di pesisir selat Rupat 

(0,2-3,2%), maka proporsi populasi kerikil dilokasi ini jauh 

lebih tinggi yaitu  0,53-39,80% (Butar-Butar, 2011)  

 

Laut Paya 

Perairan Laut Paya terletak di Pesisir Pulau Kundur 

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau merupakan jalur 

pelayaran internasional dan nasional, dan berada diantara Pulau 

Kundur, Karimun, Mendol dan Rangsang (Gambar 2.5). 

Perairan Laut Paya dominan dipengaruhi pola oseanografi Selat 

Malaka dan suplai dari pesisir timur Pulau Sumatera khususnya 

pengaruh pemasukan berbagai material dari Sungai Kampar 

(Rifardi, 2008a).   

Sedimen permukaan dasar diambil pada bulan  Maret–

April 2001 di perairan Laut Paya Pesisir Pulau Kundur 

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan 

menggunakan grab sampler. Empat puluh satu titik pengamatan 

ditentukan secara acak sesuai dengan kondisi lapangan. Ukuran 

butir sedimen dianalisis di laboratorium dengan menggunakan 

metoda mekanikal (Gambar 2.5). 
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Rifardi (2006) menemukan pola arus yang bervariasi di 

perairan Laut Paya pesisir Pulau Kundur Kabupaten Karimun 

Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada saat pasang arus 

mengalir ke arah selatan (170º-180º), sebaliknya pada saat surut 

arus mengalir ke arah barat laut (10º). 

 
Gambar 2. 5 Lokasi pengambilan sedimen di Laut Paya 

(Rifardi, 2008a) 

 

Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  Laut Paya 

disusun oleh semua populasi kelas ukuran sedimen. Populasi 

kerikil merupakan populasi sedimen dengan proporsi yang 

terkecil (0-25,6%) diantara populasi lainnya. Populasi kerikil 

(gravel) tidak dijumpai pada stasiun 3, 4, 6, 10 – 16. Proporsi 

kerikil yang terbesar dijumpai pada stasiun 19 sebesar 25,6% 

yang disebabkan oleh letak yang berdekatan dengan perairan 

pantai berbatu dan bekas terumbu (Rifardi, 2008a).  
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Estuaria Rokan 

Perairan Estuaria Sungai terletak pada koordinat 1°14′ - 

2°45′ LU dan 100°17′ -101°21′BT (Gambar 2.6). Perairan ini 

menerima pemasukan sedimen dari daratan sumatera melalui 

Sungai Rokan, abrasi pantai dan Selat Malaka (Rifardi et al, 

2011).   

Kecepatan arus berkisar 0,25-0,38 m/detik dan arah arus 

pada saat pasang 115-260 º dan pada saat surut 30-95 º (Yuliza, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2. 6 Perairan Estuaria Rokan (Rahmansyah dan 
Rifardi, 2010) 

   Sampel sedimen permukaaan diambil dari 7 stasiun 

(Staiun 4-10) dianggap mewakili perairan Estuaria Rokan  pada 

bulan Desember 2009 (Gambar 2.7).  Sampel sedimen dianalisis 
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dengan menggunakan metode pengayakan basah dan pipet 

untuk mendapatkan proporsi masing-masing fraksi. 

 

Gambar 2. 7 Lokasi pengambilan sampel sedimen permukaan 
di Estuaria Rokan (Rahmasyah, 2010 dan Yuliza, 
2010) 

 
Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan 

Estuaria Bagan disusun oleh semua populasi kelas ukuran 

sedimen. Populasi kerikil merupakan populasi sedimen dengan 

proporsi yang terendah berkisar 0,26-2,9% (Yuliza, 2010).  

 
Laut Bagan 

Perairan Laut Bagan terletak di Kecamatan Bangko 

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada koordinat 1°14′ -  

2°45′ Lintang Utara dan 100°17′ - 101°21′ Bujur Timur 

(Gambar 2.8). Vegetasi di sepanjang perairan yang dominan 

adalah mangrove (Rhizopora sp, disamping itu terdapat juga 

jenis api-api (Avicennia sp). Selain itu perairan ini memiliki tipe 
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pasang surut semi-diurnal dengan kecepatan arus pada saat 

pasang 0,61-0,74 m/detik dan pasang 0,35-0,69 m/detik (Rifardi 

et al, 2011). 

   Sampel sedimen permukaaan diambil dari 21 stasiun  

dianggap mewakili perairan Laut Bagan  pada bulan Agustus 

2010 (Gambar 2.8).  Sampel sedimen dianalisis dengan 

menggunakan metode pengayakan basah dan pipet untuk 

mendapatkan proporsi masing-masing fraksi. 

 
 

Gambar 2. 8 Peta physiographic perairan Laut Bagan, tanda 
panah menunjukkan daerah penelitian dalam 
kotak Rifardi et al, 2011). 

 
Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan Laut 

Bagan disusun oleh semua populasi kelas ukuran sedimen. 
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Populasi kerikil merupakan populasi sedimen dengan proporsi 

yang terendah berkisar 0-8,25% (Roza, 2011). Populasi kerikil 

tidak ditemukan pada lokasi yang mengarah laut berdekatan 

dengan Pulau Barkey (Stasiun 21), sedangkan pada lokasi 

sekitar muara Selat Barkey (Stasiun 9) ditemukan dalam 

proporsi yang cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh 

perbedaan kekuatan arus baik pada saat pasang maupun saat 

surut, selain itu perbedaan arah transpor sedimen menyebabkan 

sebaran populasi kerikil berbeda (Rifardi et al, 2011). 

 
Perairan  Dompak 

Perairan Dompak terletak di daerah pesisir timur dari 

Pulau Bintan yang berhadapan langsung dengan Pulau Dompak 

(Gambar 2.9). Kawasan Pulau Dompak merupakan daerah 

perluasan Kota Tanjung Pinang sebagai Ibukota Provinsi 

Kepulauan Riau dengan berbagai macam pembangunan yang 

akan dibangun. Berbagai aktivitas yang terjadi di sekitar 

perairan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas 

perairan. Semua material  dari aktivitas tersebut masuk ke dalam 

perairan laut dan mengendap di dasar perairan. Kecepatan arus 

di Perairan Dompak berkisar 6,67-13,31 cm/detik dan 

mengalami dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari 

(Mukminin, 2009).  
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Gambar 2. 9 Peta phisiographi perairan Dompak yang 

menunjukkan lokasi penelitian (dalampeta  
Indeks; Mukminin, 2009). 

Titik pengamatan (sampling points) ditentukan 

berdasarkan kondisi lapangan, dan berdasarkan hal tersebut 

terdapat 4 (empat) titik (stasiun), dimana sebarannya sekitar 

Pulau Dompak, dan posisi masing-masing stasiun tersebut dapat 

dilihat Gambar 2.9. Pengambilan sampel sedimen permukaan 

dilakukan dari 4 dengan menggunakan Eckman Grab yang 

dipasang pada kapal penangkap ikan nelayan.  

Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan 

Dompak disusun oleh semua populasi kelas ukuran sedimen. 

Populasi kerikil merupakan populasi sedimen dengan proporsi 

yang terendah berkisar 0,9-13,7% (Mukminin, 2009). 
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2.2. Sebaran Pasir 
Pasir merupakan ukuran butir partikel sedimen antara 

kerikil dan lumpur dengan ukuran berkisar 62,5 µm-2 mm (-1 

sampai 4Ø). Berdasarkan skala ukuran butir Udden-Wenworth 

(Lewis and McConchie1994), pasir terdiri dari 5 (lima) 

subpopulasi yaitu pasir sangat kasar (1-2 mm; 0 sampai -1 Ø), 

pasir kasar (0,5-1 mm; 0-1 Ø); pasir menengah (0,25-0,5 mm; 1-

2 Ø); pasir halus (125 µm-0,25 mm; 2-3 Ø), dan pasir sangat 

halus (62,5-125 µm; 4-3Ø). 

  

Selat Lalang 

Berdasarkan hasil analisis sampel sedimen, populasi pasir 

di perairan ini 20,83-52,87% (Gambar 2.1), sedangkan sisanya 

adalah populasi kerikil  dan lumpur, (Barus, 2010). Populasi 

pasir diendapkan pada saat arus tenang terutama peralihan dari 

arus pasang ke surut setelah arus pasang membawa partikel ini 

baik dari hasil abrasi maupun turbulensi, dan dari sumber-

sumber lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perairan 

ini dipengaruhi oleh massa air pasang dan surut dengan 

kekuatan yang berbeda. Oleh sebab itu kondisi perairan tidak 

stabil untuk proses sedimentasi. Kondisi ini diperkuat oleh 

gambaran parameter sedimen yang terpilah sangat buruk atau 

very poorly sorted (Barus, 2010).  
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Selat Rupat 

Secara umum sedimen permukaan di perairan Selat Rupa 

(Gambar 2.3) disusun oleh semua subpopulasi kelas ukuran 

sedimen. Subpopulasi pasir merupakan fraksi sedimen dengan 

proporsi yang kecil (3-27%), diduga disebabkan oleh tidak 

adanya sumber sedimen yang berfraksi kasar karena karakter 

dasar perairan daerah studi secara dominan disusun oleh 

lumpur. 

 

Laut Paya 

Berdasarkan hasil analisis sampel sedimen, proporsi pasir 

Laut Paya (Gambar 2.5) berkisar 22,26-90,30%. Pola sebaran 

subpopulasi sedimen permukaan ini dipengaruhi oleh 

karakteritik oseanografi dan tipe sedimen penyusun pantai Pulau 

Rangsang, Kundur dan pulau-pulau lainnya yang mengelilingi 

Laut Paya seperti Pulau Karimun Besar, Merak, Babi, Parit, 

Papan, Topang dan Pulau Mendol (Rifardi, 2012) .  

Selain itu, sebaran pasir dipengaruhi oleh aktivitas 

penambangan bawah air yang juga menyebabkan terjadinya 

perubahan morfologi dasar perairan. Sedangkan morfologi 

perairan juga dipengaruhi oleh arus dasar perairan. Selanjutnya 

dijelaskan, sedimen yang menyusun perairan pantai Pulau 

Kundur didominasi oleh sedimen berfraksi kasar yang berasal 

dari hasil abrasi dan lithifikasi pantai berbatu dan bekas terumbu 

(Rifardi, 2008a).  
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Estuaria Rokan 

Hasil analisis fraksi sedimen menunjukkan sedimen dasar  

perairan Estuaria Bagan (Gambar 2.6 dan 2.7) disusun oleh 

semua populasi kelas ukuran sedimen dengan proporsi yang 

sangat berbeda. Populasi pasir  merupakan populasi sedimen 

dengan proporsi lebih rendah dari lumpur yaitu berkisar 6,7-

33,04%.  Kondisi ini diduga akibat aktivitas manusia di 

sepanjang aliran Sungai Rokan, seperti industri, pemukiman, 

pertanian, transportasi, dan lain-lain (Yuliza, 2010). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa kegiatan yang memberikan 

dampak terhadap estuaria tersebut antara lain penebangan hutan 

di bagian hulu, pemukiman, industri dan pelabuhan yang sangat 

dekat sungai ini. Industri-industri besar yang berada di daerah 

hulu merupakan sumber sumbangan terbesar terhadap 

sedimentasi.   

 
Laut Bagan 
 

Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan Laut 

Bagan (Gambar 2.8) disusun oleh semua populasi kelas ukuran 

sedimen. Populasi pasir merupakan populasi sedimen dengan 

proporsi yang tertinggi berkisar 75,09-99,44%. Oleh sebab itu 

tipe sedimen perairan ini tergolong tipe pasir. 

Kondisi endapan pada perairan ini disebabkan oleh 

kekuatan arus (aliran transport) yang terjadi kuat (0,37-0,69 

m/detik) dimana arus ini mampu melepaskan butiran fraksi 

sedimen yang terikat pada lapisan dasar. Selain itu pelapukan 
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batuan induk di daerah hulu Sungai Rokan, dierosi dan 

ditransportasi ke perairan ini (Roza, 2011). 

Kemudian dijelaskan, tingginya persentase komposisi 

pasir diduga berasal dari sekitar pantai dan pinggiran sungai 

yang mengalami abrasi. Selain itu, diduga juga berasal dari 

proses fisika yang terjadi disekitar stasiun penelitian oleh 

pasang surut. Pada saat pasang arus mengarah ke muara sungai 

rokan dan pada saat surut arus mengarah ke laut Bagansiapiapi.   

 

Perairan  Dompak 

Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan 

Dompak (Gambar 2.9). disusun oleh semua populasi kelas 

ukuran sedimen. Populasi pasir merupakan populasi sedimen 

dengan proporsi sedang berkisar 31,8-61,3% (Mukminin, 2009).  

Proporsi pasir terendah (31,8%) ditemukan pada Stasiun I 

terletak di perairan yang berada di tengah selat dompak 

merupakan jalur masuk kapal-kapal menuju selat dompak. 

Sebaliknya proporsi tertinggi 61,3% ditemukan pada Stasiun IV 

berada disebelah barat Pulau Dompak dimana terdapat aktivitas 

pertambangan bauksit (Mukminin, 2009).  

 

2.3. Sebaran Lumpur 
Lumpur merupakan ukuran butir partikel sedimen yang 

paling halus diantara populasi partikel lainnya berkisar 0,001 

mm-62,5 µm (4-10 Ø). Berdasarkan skala ukuran butir Udden-

Wenworth (Lewis and McConchie1994), lumpur (mud) terdiri 
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dari 5 (lima) subpopulasi yaitu coarse silt (31,3-62,5 µm; 4-5Ø), 

medium silt (15,6-31,3 µm; 5-6Ø), fine silt (7,8-15,6 µm; 6-7Ø), 

very fine silt (3,9-7,8 µm; 7-8Ø), dan clay (<3,9 µm; >8Ø) 

Selat Lalang 

Populasi lumpur di perairan Selat Lalang (Gambar 2.1) 

merupakan populasi yang paling dominan dibandingkan dengan 

kerikil dan pasir,  yaitu berkisar 41,14-79,16%. Hal ini diduga 

disebabkan oleh perairan pantai Selat Lalang pada terletak 

antara Pulau Sumatera dan Pulau Padang dan pulau lainnya 

sehingga terhindar dari pengaruh langsung arus dan gelombang 

Selat Malaka, menyebabkan kekuatan arus dan gelombang agak 

lemah. Kondisi oseonografi inilah yang menyebabkan populasi 

lumpur dominan pada perairan ini. Selain itu, subtrat lumpur 

dan tipe sedimen pantai serta supplai sedimen dari sungai yang 

mengalir ke perairan ini didominasi oleh fraksi lumpur (Barus, 

2010). 

Selat Rupat 

Hasil penelitian Rifardi (2009) pada perairan selat Rupat 

(Gambar 2.3) menyimpulkan bahwa perairan ini didominasi 

oleh fraksi lumpur dimana proporsi subpopulasi lumpur berkisar 

62-96% dan tersebar hampir merata seluruh stasiun. Kondisi ini 

selain disebabkan oleh karakter dasar perairan, gelombang dan 

arus juga berperan penting dalam mentranspor sedimen lumpur 

ini.  
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Selanjuntnya dijelaskan bahwa di kawasan pantai terdapat 

dua arah transport sedimen. Yang pertama adalah pergerakan 

sedimen tegak lurus pantai (cross-shore transport) atau boleh 

juga disebut dengan pergerakan sedimen menuju dan 

meninggalkan pantai (onshore-off shore transport). Yang 

kedua, pergerakan sedimen sepanjang pantai atau sejajar pantai 

yang biasa diistilahkan dengan longshore transport. Kedua 

model transpor sedimen diatas juga terjadi di perairan Selat 

Rupat, tetapi yang dominan ditranspor oleh gelombang dan arus 

adalah sedimen berukuran lumpur. Oleh sebab itu daerah studi 

didominasi oleh sedimen bertipe lumpur.  

Laut Paya 

Hasil penelitian pada perairan Laut Paya (Gambar 2.5),  

ditemukan sedimen berukuran lumpur dengan proporsi lebih 

kecil dari 30% tersebar pada bagian selatan daerah damping dan 

penambangan. Hal ini terjadi diduga disebabkan oleh  daerah 

bagian selatan dipengaruhi oleh pemasukan sedimen dari Sungai 

Kampar yang terletak di Pulau Sumatera. Berbeda dengan 

daerah bagian utara dari daerah damping dan penambangan 

yang dominan dipengaruhi karakteristik arus Selat Malaka, 

distribusi sedimen lebih didominasi oleh sedimen lumpur 

dengan proporsi lebih dari 30% (Rifardi 2012).  

Estuaria Rokan 

Hasil analisis fraksi sedimen menunjukkan sedimen dasar  

perairan Estuaria Bagan (Gambar 2.6 dan 2.7) disusun oleh 

semua populasi kelas ukuran sedimen dengan proporsi yang 



Sedimen Perairan Pantai Timur Sumatera 29 

 

sangat berbeda. Populasi lumpur  merupakan populasi sedimen 

dengan proporsi paling besar yaitu berkisar 65,08-92,91% 

sehingga tipe sedimen yang dominan di perairan ini adalah tipe 

lumpur (Yuliza, 2010).   

Dominasi fraksi lumpur pada perairan ini disebabkan oleh 

supplai sedimen yang berasal dari sungai dan arus pasang 

merupakan fraksi halus dengan ukuran butir lebih besar dari 4 

Ø. Karakteristik morphologi perairan (pantai dan dasar perairan) 

disusun oleh sedimen baru/lunak dan kecepatan arus yang kuat 

di perairan ini mensupplai sedimen ke daerah estuaria ini.  

Laut Bagan 
Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan Laut 

Bagan (Gambar 2.8) disusun oleh semua populasi kelas ukuran 

sedimen. Secara umum populasi lumpur merupakan populasi 

sedimen dengan proporsi kecil berkisar 0,47-0,19%. Persentase 

tertinggi berada pada lokasi yang jauh dari muara sungai, 

sebaliknya terendah berada pada muara sungai (Rifardi, 2011).  

Sebaran diatas mengindikasikan proses pengendapan 

sedimen yang berasal daratan melalui sungai, partikel berukuran 

kasar cendrung mengendap tidak jauh dari sumbernya 

sebaliknya untuk partikel berukuran halus.  Kekuatan arus dan 

gelombang merupakan faktor utama yang menentukan arah, 

sebaran dan pengendapan sedimen.  
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Perairan  Dompak 
Hasil analisis menunjukkan sedimen dasar  perairan 

Dompak (Gambar 2.9). disusun oleh semua populasi kelas 

ukuran sedimen. Populasi lumpur merupakan populasi sedimen 

dengan proporsi tertinggi berkisar 32,3-67,2% (Mukminin, 

2009).  

Pola sebaran lumpur di perairan Dompak berbeda dengan 

pola sebaran pasir dimana proporsi pasir terendah ditemukan 

lumpur dengan proporsi tertinggi (67,2%) pada Stasiun I 

terletak di perairan yang berada di tengah selat dompak 

merupakan jalur masuk kapal-kapal menuju selat dompak. 

Sebaliknya proporsi lumpur terendah (32,3%) ditemukan pada 

Stasiun IV berada disebelah barat Pulau Dompak dimana 

terdapat aktivitas pertambangan bauksit (Mukminin, 2009).  
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