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II. FAKTOR-FAKTOR PEMBATAS 

Faktor pembatas adalah faktor-faktor fisika dan kimia 

(komponen abiotik) yang menentukan apakah organisme 

(komponen biotik) dapat hidup dan berkembang dalam suatu 

ekosistem. Jadi istilah faktor pembatas digunakan bagi 

organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor 

fisika dan kimia lingkungan. Walaupun demikian dalam Bab ini 

istilah faktor pembatas juga digunakan untuk sedimen meskipun 

sedimen merupakan salah satu komponan abiotik dalam 

lingkungan.  

Faktor pembatas yang dimasud dalam Bab ini adalah 

semua kekuatan atau energi baik bersumber dari komponen 

biotik maupun abitiok yang mempengaruhi dan menentukan 

keberadaan, karakteristik dan sebaran sedimen pada suatu 

lingkungan. Ada dua sumber kekuatan utama yang dapat 

dianggap sebagai faktor pembatas yaitu artifisial  (antropogenik) 

dan alamiah. Sebaliknya sedimen yang terdapat pada 

lingkungan tersebut dapat memberikan informasi tentang 

perubahan lingkungan yang digunakan untuk memahami 

kekuatan-kekuatan antropogenik dan alamiah yang berperan 

dalam menyusun sedimen. Faktor-faktor pembatas sedimen 

diuraikan dalam subbab berikut.  
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2. 1. Sumber Sedimen 

Asal partikel sedimen menentukan jenis-jenis partikel 

penyusun sedimen, berdasarkan jenisnya maka partikel sedimen 

dapat berasal dari sumber-sumber berikut: 1) partikel-partikel 

yang dierosi sebagai partikel padat yang berasal dari daratan 

disebut partikel terrigeneous, 2) partikel-partikel piroklastik 

yang berasal dari letusan genung dan 3) partikel-partikel yang 

berkembang melalui proses biologi dan kimia pada dasar 

perairan.  

Sumber partikel yang berbeda menyebabkan keberadaan, 

karakteristik dan sebaran sedimen akan berbeda pula. Sedimen 

terrigeneous disusun oleh partikel-partikel organik dan 

anorganik, partikel piroklastik meliputi fragmen batuan, kristal 

tunggal, dan gelas vulkanik, dan  partikel-partikel hasil proses 

biologi dan kimia terdiri dari hasil sekresi organisme, degradasi 

cangkang, aktivitas mikroorganisme dan peletisasi. Hubungan 

antara sumber/asal sedimen dengan karakteristik jenis dan 

komposisi sedimen dasar perairan dibahas secara mendalam 

dalam Bab III.  

 

2. 2. Morfologi Sedimen 

Morfologi atau bentuk partikel sedimen mempengaruhi 

sebaran sedimen pada dasar perairan karena bentuk yang 

berbeda akan diendapkan pada jarak yang berbeda dari 

sumbernya oleh kekuatan energi transportasi yang sama. Dari 
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hasil pengujian kerikil yang berbentuk bulat atau butiran pasir, 

dapat diketahui sejarah proses transportasi seperti jarak yang 

dibutuhkan selama proses transportasi ini. Ada dua bentuk 

utama partikel sedimen yaitu angular adalah urutan tingkatan 

yang menunjukkan suatu partikel mendekati bentuk bola, dan 

roundness adalah bentuk partikel yang berhubungan dengan 

tingkat katajaman dan lekukan dari sisi-sisi dan sudut partikel. 

Bentuk partikel-partikel mempengaruhi model transportasi 

dalam air di mana bentuk ikut menentukan apakah partikel-

partikel tersebut ditransportasi secara saltasi, traksi, rolling atau 

suspensi.  

 

2. 3. Arus dan Gelombang 

Arus dan gelombang merupakan faktor kekuatan utama 

yang menentukan arah dan sebaran sedimen. Kekuatan ini pula 

yang menyebabkan karakteristik sedimen berbeda sehingga 

pada dasar perairan disusun oleh berbagai kelompok populasi 

sedimen. Oleh sebab itu berbagai hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sedimen dasar perairan terdiri dari partikel-pertikel yang 

berbeda ukuran dan komposisi. Perbedaan ukuran partikel 

sedimen pada dasar perairan dipengaruhi juga oleh perbedaan 

jarak dari sumber sedimen tersebut. Secara umum partikel 

berukuran kasar akan diendapkan pada lokasi yang tidak jauh 

dari sumbernya, sebaliknya semakin halus partikel akan 

semakin jauh ditranspor oleh arus dan gelombang, dan semakin 

jauh diendapkan dari sumbernya.  
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Sebaran sedimen pantai atau transport sedimen pantai 

adalah gerakan sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh 

gelombang dan arus. Turbulensi dari gelombang pecah 

mengubah sedimen dasar (bed load) menjadi suspensi 

(suspended load). Gelombang pecah menimbulkan arus dan 

turbulensi yang sangat besar yang dapat menggerakkan sedimen 

dasar. 

 

2. 4. Tekstur Sedimen 

Berdasarkan kejadiannya, batuan sedimen dibedakan 

menjadi sedimen klastik dan non klastik. Batuan sedimen 

klastik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari hasil litifikasi 

material-material hasil rombakan batuan yang telah ada 

sebelumnya. Sedangkan batuan sedimen nonklastik adalah 

batuan sedimen yang terbentuk dari material-material hasil 

aktivitas kimia (termasuk biokimia) dan biologis. Kedua 

mekanisme pembentukan batuan sedimen tersebut dikenal 

dengan istilah tekstur sedimen klastik dan nonklastik. 

Penekanan pada batuan sedimen yang bertekstur klastik adalah 

ukuran butir dan bentuk butir (Universitas Gajah Mada). Bentuk 

butir (morfologi sedimen) sebagai faktor pembatas telah 

dijelaskan pada subab 2.2. Pada subbab ini akan dibahas ukuran 

butir sedimen sebagai faktor pembatas sebaran sedimen di dasar 

perairan.  

Suatu endapan sedimen disusun dari berbagai ukuran 

partikel sedimen yang berasal dari sumber yang berbeda-beda, 
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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. 

 

Perbedaan karakteristik dan sebaran sedimen dasar 

perairan, diantaranya disebabkan oleh perbedaan ukuran dalam 

material induk. Selain itu ukuran partikel sedimen dapat 

menggambarkan: 1) perbedaan jenis, 2) ketahanan partikel 

terhadap weathering, erosi dan abrasi, dan 3) proses transportasi 

dan pengendapan. Ukuran butir partikel sedimen adalah salah 

satu faktor yang mengontrol proses pengendapan sedimen di 

perairan, semakin kecil ukuran butir semakin lama partikel 

tersebut dalam kolam air dan semakin jauh diendapkan dari 

sumbernya, begitu juga sebaliknya.  

 

2. 5. Kimia Air 

Pembentukan sedimen dikontrol oleh pH dan Eh, dan 

berbagai proses kimia terjadi pada larutan dalam sedimen 

khususnya proses yang mempengaruhi pH dan Eh. Proses-

proses kimia mempengaruhi proses pengendapan (sedimentasi) 
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di perairan. Perubahan pH perairan mempengaruhi proses 

pelarutan dan presipitasi partikel-partikel sedimen. Reaksi kimia 

dalam sedimen berhubungan dengan pH khususnya kalsium 

karbonat yang terjadi sebagai partikel-partikel batuan dan 

semen. Reaksi kimia terjadi diantara partikel-partikel tersebut 

dengan air. Dalam lingkungan sedimen, Eh dan pH saling 

tergantung satu sama lainnya. Hubungan antara proses kimia 

dan pengendapan sedimen dibahas dalam Bab IV.  

 

2. 6. Fisika Air 

Suhu, salinitas dan densitas perairan mempengaruhi 

kecepatan tenggelam partikel sedimen (Lewis and McConchie, 

1994), dan densitas suatu perairan ditentukan oleh suhu dan 

salinitas perairan tersebut (Millero and Sohn, 1992). Perbedaan 

proses sedimentasi antara satu tempat dengan lainnya di 

perairan disebabkan oleh karakteristik fisika dan kimia perairan 

yang berbeda. Rifardi (2008a) menemukan proses deposisi 

sedimen di perairan laut dangkal yaitu perairan Laut Paya 

pesisir Pulau Kundur Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan 

Riau Indonesia, dipengaruhi oleh suhu, salinitas dan densitas 

perairan.  

Densitas berperan dalam menentukan distribusi suhu dan 

salinitas, selain itu distribusi vertikal salinitas mengontrol 

percampuran air laut secara vertikal. Oleh sebab itu, densitas 

berguna untuk menguji tipe distribusi suhu dan salinitas. 

Perbedaan antara evaporasi dan presipitasi yang terjadi di 
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perairan mempengaruhi salinitas permukaan. Salinitas yang 

lebih tinggi dapat menyebabkan densitas lebih tinggi ketika 

suhu perairan lebih dingin.  Hubungan antara suhu dengan 

proses pengendapan sebagai berikut: partikel dengan ukuran 

yang sama dideposisi lebih cepat pada suhu rendah 

dibandingkan dengan suhu tinggi.  

 

2.7. Mekanisme Transpor Sedimen 

 Mekanisme transpor sedimen mengontrol keberadaan, 

karakteristik dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada 

dua mekanisme transpor sedimen berlawanan yang di dasarkan 

atas dua jenis muatan yaitu: 

1. Muatan tersuspensi, kekuatan arus dari air atau udara 

menyebarkan partikel-partikel sedimen halus seperti 

lanau dan lempung dan ukuran pasir, kemudian 

memindahkannya dalam aliran. 

2. Muatan pada lapisan dasar perairan atau muatan yang 

tidak secara terus menerus berada dalam bentuk 

suspensi atau larutan, seperti partikel-partikel yanng 

lebih besar dan berat (boulder, pebbles dan gravel) 

dirollingkan sepanjang dasar perairan. 
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