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VI. TRANSPOR SEDIMEN 

Mempelajari transpor sedimen berarti memahami tingkah 

laku partikel sedimen yang bergerak dalam cairan. Selly (1976) 

mengatakan bahwa pergerakan partikel sedimen dalam air dapat 

dijelaskan dengan menggunakan persamaan Reynolds, suatu 

persamaan yang berasal dari koefisien dimensi bilangan 

Reynolds sebagai berikut:  

𝑅  
𝑈𝑑𝑝

𝜇
 

R = bilangan Reynolds 
U = kecepatan partikel 
d = diameter partikel 
p = densitas partikel 
µ = viskositas fluida 
 

Bilangan Reynolds dapat digunakan untuk membedakan 

dua tipe aliran yang berbeda yaitu tipe aliran laminar, bilangan 

Reynolds rendah, dan tipe aliran turbulensi, bilangan Reynolds 

tinggi. Tipe aliran laminar adalah aliran yang mengalir sejajar 

dengan permukaan perairan mulai dari lapisan atas sampai 

bawah. Sedangkan tipe aliran turbulensi adalah aliran yang 

dapat menimbulkan arus eddi (turbulensi).  

Ada beberapa mekanisme pergerakan partikel sedimen 

dalam aliran diantara suspensi, saltasi, traksi dan rolling seperti 

yang dijelaskan dalam Bab IV. Partikel sedimen yang berukuran 

kasar dan berat tidak pernah dipindahkan dengan cara terangkat 

dari lapisan dasar perairan. Mereka dipindahkan dengan cara 
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rolling oleh arus yang mengalir di dasar perairan. Dengan 

kecepatan arus yang sama, partikel-partikel yang lebih ringan 

berpindah dengan cara melambung sepanjang arus dasar, proses 

ini disebut saltasi. Sedangkan pada kecepatan arus yang sama, 

partikel-partikel yang paling ringan berada dalam arus dan 

berpindah sesuai dengan pola arus tersebut, dikenal dengan 

suspensi.  

 Dalam bab ini transpor sedimen yang dibahas hanya 

terbatas pada partikel-partikel sedimen yang ditranspor dalam 

bentuk suspensi berdasarkan hasil penelitian penulis dalam 

Team PKSPL (2001) di perairan laut dangkal di Indonesia. 

Pembahasan akan terfokus pada mekanisme sebaran partikel 

sedimen meliputi jarak dan waktu transpor. Kecepatan 

pengendapan partikel sedimen dihitung dengan menggunakan 

prinsip-prinsip Hukum Stokes. Nilai kecepatan pengendapan 

partikel ini digunakan untuk menentukan jarak dan waktu 

pengendapan partikel sedimen dari sumbernya. Penelitian ini 

dilakukan di Laut Paya dan sekitarnya Pulau Kundur Propinsi 

Kepulauan Riau Indonesia. 

 

6. 1. Gambaran Umum Laut Paya 

Perairan Laut Paya terletak di Pesisir Pulau Kundur 

Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau Indonesia, 

merupakan jalur pelayaran internasional dan nasional. Perairan 

ini terbentang diantara Pulau Kundur, Karimun dan Pulau 

Mendol serta Rangsang. Perairan Laut Paya secara dominan 
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dipengaruhi pola oseanografi Selat Malaka dan suplai dari 

pesisir timur Pulau Sumatera khususnya pengaruh pemasukan 

berbagai material dari Sungai Kampar, dapat dilihat pada 

Gambar 6.1. 

Perairan ini dicirikan dengan potensi sumberdaya alam 

bernilai ekonomis tinggi yang tersebar di wilayah pesisir dan 

lautan, diantaranya potensi mineral, gas dan minyak bumi, 

perikanan, dan pariwisata, tetapi sejak tiga dekade yang lalu 

terjadi penurunan potensi sumberdaya perairan di wilayah 

pesisir dan lautan propinsi ini, khususnya pada perairan Laut 

Paya Pesisir Pulau Kundur Kabupaten Karimun  (Rifardi, 2006).  

Berbagai tekanan ekologis terhadap perairan Laut Paya 

terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara tekanan yang 

disebabkan oleh aktivitas manusia dan perubahan alami. 

Diantara aktivitas tersebut adalah pemanfataan potensi 

sumberdaya alam yang dilakukan oleh stakeholders yang 

berkepentingan, salah satunya adalah penambangan timah 

bawah air. Selain itu perubahan kualitas air dan karakteristik 

Selat Malaka secara tidak langsung mempengaruhi kualitas 

perairan ini. Besarnya suplai massa air dari pesisir pantai timur 

Pulau Sumatera dan karakteristik tipe geomorfologi pantai 

sekitar perairan Laut Paya juga mempengaruhi kondisi laut. 

Fenomena-fenomena ini diduga dapat merubah pola proses 

sedimentasi yang berlangsung sesuai dengan kuantitas dan 

kualitas tekanan ekologis yang terjadi.  
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Gambar 6. 1. Perairan Laut Paya terletak di Pesisir Pulau Kundur Kabupaten Karimun Propinsi 
Kepulauan Riau Indonesia (PKSPL, 2001) 
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Perairan Laut Paya merupakan perairan yang kaya akan 

kandungan timah (Sn), oleh karena itu dilakukanlah eksploitasi 

sumberdaya ini oleh perusahaan yang berskala ekspor. Kegiatan 

ini selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian 

nasional, juga menyebabkan terjadi dampak negatif berupa 

rusaknya kualitas perairan seperti penurunan kualitas fisika, 

kimia dan biologi perairan. Pengerukan dasar perairan sebagai 

upaya memperoleh potensi yang dikandungannya (timah) 

mengakibat beberapa parameter fisika perairan menjadi tidak 

stabil seperti tingginya konsentrasi sedimen tersuspensi di 

perairan tersebut. Sedimen tersuspensi sebagai dampak primer 

dari aktivitas penambangan mengakibatkan dampak sekunder 

dan lanjutan terhadap parameter kimia dan biologi perairan. 

Sedimen tersuspensi yang dimaksud dalam buku ini mengacu 

kepada Glossary of Geologi dari Bates and (1987) yaitu 

kandungan sedimen yang terdapat dalam air selama waktu 

tertentu yang terdiri dari silt, clay dan sand, di mana sedimen ini 

terlepas dan tidak berhubungan dengan dasar perairan. 

Ada dua tujuan utama bab ini yaitu: 1) membahas 

hubungan antara sebaran sedimen tersuspensi dengan aktivitas 

penambangan bawah air dan karakteristik oseanografi, dan 2)  

hubungan antara sebaran sedimen, jarak dan waktu sedimentasi, 

dengan aktivitas penambangan bawah air dan karakteristik 

oseonografi perairan Laut Paya Pesisir Pulau Kundur Kabupaten 

Karimun. Hasil ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

untuk mengkaji penyebab penurunan kualitas perairan dari 
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sudut pandang parameter fisika, kimia dan biologi perairan, dan 

sebagai dasar untuk pengelolaan proses sedimentasi dan abrasi 

yang terjadi di perairan.  

 

6. 2. Sebaran Sampling Sedimen 

Penelitian dilakukan Maret April 2001 pada perairan Laut 

Paya Pesisir Pulau Kundur Kabupaten Karimun Propinsi 

Kepulauan Riau. Titik pengamatan (sampling points) ditentukan 

secara acak sesuai dengan kondisi lapangan, dan berdasarkan 

hal tersebut terdapat 41 titik (stasiun), di mana sebarannya lebih 

banyak diarahkan pada daerah aktivitas penambangan (daerah 

penambangan dan daerah damping) dan perairan pantai. Posisi 

masing-masing stasiun dapat dilihat pada Tabel 6. 1. dan 

Gambar 6. 2.  

Sampel air diambil dari masing-masing stasiun dengan 

menggunakan bottle sampler dan dianalisis di laboratorium dan 

kandungan sedimen tersuspensi dihitung dengan metode yang 

direkomendasikan dalam Buku APHA (1995). Selain itu, 

sampel sedimen permukaan dasar perairan diambil dari masing-

masing stasiun dengan menggunakan Eckman Grab Sampler, 

kemudian ukuran butir sedimen dianalisis di laboratorium 

dengan menggunakan metode mekanikal (Rifardi, 2001c).  

Karakteristik oseanografi di perairan Laut Paya yang 

diukur adalah kecepatan dan arah arus diukur dengan 

menggunakan current meter dan kompas, ke dalaman diukur 

dengan echo sounding dan salinitas dengan refraktometer. Data 
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tentang wilayah konsensi penambangan timah diperoleh dari 

data sekunder berupa peta konsensi penambangan dan damping 

area (Rifardi 2006).  

 

Tabel 6. 1. Koordinat titik pengambilan sampel sedimen 
tersuspensi dan dasar (Rifardi, 2006).  

Stasiun Longititude Latitude Stasiun Longititude Latitude 
ST-1 103.31956200 0.94627000 ST-22 103.23253460 0.95142285 
ST-2 103.32264800 0.89517200 ST-23 103.23047605 0.88280440 
ST-3 103.35680000 0.87365000 ST-24 103.20811733 0.91988878 
ST-4 103.34629000 0.84894900 ST-25 103.19485581 0.95129765 
ST-5 103.33227600 0.81658900 ST-26 103.17880239 0.98270651 
ST-6 103.33672100 0.77471000 ST-27 103.23394240 0.97642474 
ST-7 103.33672100 0.71760300 ST-28 103.26744518 0.83124598 
ST-8 103.29722200 0.72236200 ST-29 103.26604924 0.79774319 
ST-9 103.29722200 0.77471000 ST-30 103.25557961 0.92547258 

ST-10 103.29722200 0.84123200 ST-31 103.29187430 0.97084094 
ST-11 103.26877000 0.87719200 ST-32 103.19974163 0.86823865 
ST-12 103.26877000 0.91315200 ST-33 103.31769937 0.85288320 
ST-13 103.26877000 0.94911200 ST-34 103.26395531 0.76563635 
ST-14 103.24297000 0.99933100 ST-35 103.29815607 0.80402497 
ST-15 103.23274700 0.93113200 ST-36 103.31630342 0.74679104 
ST-16 103.23274700 0.91315200 ST-37 103.25139176 0.85148725 
ST-17 103.22617000 0.85700000 ST-38 103.20951328 0.83822573 
ST-18 103.23274700 0.81658900 ST-39 103.29466620 0.89825158 
ST-19 103.19678700 0.89517200 ST-40 103.28489455 0.85846700 
ST-20 103.16064100 0.93331400 ST-41 103.30862570 0.87242650 
ST-21 103.16730300 0.83657600 - - - 
 

 

6. 3. Sedimen Tersuspensi 

Hasil analisis kandungan sedimen tersuspensi pada 

perairan Laut Paya Pesisir Pulau Kundur ditampilkan  pada 

Tabel 6. 2.  
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Gambar 6. 2. Stasiun pengambilan sampel sedimen tersuspensi dan dasar (Rifardi, 2006). 
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Tabel 6. 2. Kandungan sedimen tersuspensi  pada 
perairan Laut Paya Pesisir Pulau Kundur 
(Rifardi, 2006).  

Stasiun Mg/l Stasiun Mg/l Stasiun Mg/l 
ST-1 63,2 ST-15 101,6 ST-29 102.0 
ST-2 61,2 ST-16 79.2 ST-30 84.0 
ST-3 66,8 ST-17 361.6 ST-31 77.0 
ST-4 84,0 ST-18 178.0 ST-32 179.9 
ST-5 63,2 ST-19 100.8 ST-33 101.4 
ST-6 56,4 ST-20 112.1 ST-34 79.2 
ST-7 69,6 ST-21 158.8 ST-35 84.0 
ST-8 58,4 ST-22 93.2 ST-36 64.0 
ST-9 44,4 ST-23 167.8 ST-37 197.2 
ST-10 136,8 ST-24 102.1 ST-38 241.5 
ST-11 156,4 ST-25 101.2 ST-39 93.4 
ST-12 60,8 ST-26 97.5 ST-40 131.6 
ST-13 63,2 ST-27 80.0 ST-41 98.9 
ST-14 64,0 ST-28 138.7 - - 

 
Secara umum kandungan sedimen tersuspensi pada 

perairan Laut Paya berkisar 44,4-360,6 mg/l, di mana 

kandungan terendah ditemukan pada stasiun 9 dan tertinggi 

pada stasiun 17 (Tabel 6. 2). Sedimen tersuspensi akan 

mempengaruhi tingkat kekeruhan air dan intensitas cahaya 

matahari yang masuk ke perairan. Konsentrasi sedimen yang 

tinggi ini di perairan menghalangi penetrasi cahaya matahari 

sehingga menyebabkan berkurangnya aktivitas fotosintesis dari 

fitoplankton dan algae. Kondisi inilah yang menyebabkan 

menurunnya produktivitas perairan karena fitoplankton dan 

algae sebagai produser primer terganggu perkembangannya, 

selain itu juga mengakibatkan lapisan produktif perairan 



 

88 EKOLOGI SEDIMEN LAUT MODERN 

 

menjadi tipis. Menurut Odum (1971), tipisnya lapisan produktif 

ini disebabkan oleh energi matahari yang tersedia untuk proses 

fotosintesis rendah, walaupun unsur haranya berlimpah.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 

51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut (sedimen 

tersuspensi = 20 mg/l untuk habitat koral dan lamun , dan 80 

mg/l untuk mangrove), kualitas perairan wilayah studi tidak 

sesuai untuk kehidupan biota air, kecuali untuk mangrove pada 

beberapa stasiun sampling masih di bawah ambang batas. 

Kondisi inilah yang menyebabkan menurunnya produktivitas 

perairan seperti yang telah dijelaskan.  

 Pola kecenderungan sebaran sedimen tersuspensi secara 

geografi pada perairan ini dapat dilihat pada Gambar 6. 3. Pada 

Gambar 6. 3 terlihat bahwa kandungan sedimen tersuspensi 

terendah ditemukan pada bagian tenggara dari lokasi 

penambangan (ST-9) dan tertinggi pada bagian barat daya dari 

lokasi penambangan dan bagian selatan dari damping area (ST-

17).  

Pola sebaran sedimen tersuspensi dipengaruhi oleh arah 

dan kecepatan arus. Pada waktu sampling dilakukan kondisi 

arus perairan Laut Paya dalam keadaan pasang, di mana arus 

pasang mengalir dari arah utara ke barat dengan kecepatan 

berkisar 0,12-0,75 m/detik, pola sebaran arus pasang dan surut 

perairan studi dapat dilihat pada Gambar 6. 4 

. 
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Gambar 6. 3. Sebaran sedimen tersuspensi (Rifardi, 2006). 
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Gambar 6. 4. Pola arus pasang surut (Rifardi, 2006). 
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Tingginya konsentrasi sedimen tersuspensi pada daerah 

bagian selatan dari damping area atau bagian barat lokasi 

penambangan disebabkan oleh arus pasang yang mengalir dari 

arah utara menuju lokasi ini dengan kecepatan 0,23-0,75 

m/detik mentranspor sedimen tersuspensi yang berasal dari 

damping area dan daerah operasi penambangan. Asal dari 

sedimen tersuspensi didukung oleh sebaran tingkat kekeruhan 

yang tinggi di daerah ini berkisar 74,85-165,32 NTU 

(berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Tim 

PKSPL-Faperika UNRI, 2001). Selain disebabkan oleh kegiatan 

penambangan timah, tingginya konsentrasi sedimen tersuspensi 

pada lokasi ini diduga juga disebabkan oleh tingkat abrasi pantai 

Pulau Rangsang yang tinggi dan suplai sedimen dari sungai-

sungai yang terdapat di Pulau Sumatera dan mengalir ke lokasi 

ini. Pantai Pulau Rangsang secara dominan disusun oleh 

sedimen lunak sehingga sangat mudah terabrasi dan hasilnya 

menyebabkan meningkatnya sedimen tersuspensi di perairan. 

Analog dengan penelitian ini, Brahmawanto et al. (2000), 

gerusan tebing pantai oleh gelombang menyebabkan tingginya 

tingkat kekeruhan dan sedimen tersuspensi pada perairan sekitar 

pantai tersebut.  

Pada Gambar 6. 3.juga terlihat bahwa kandungan sedimen 

tersuspensi terendah ditemukan pada bagian tenggara dari lokasi 

penambangan (ST-9) dan bagian lainnya selain bagian barat 

daya dari lokasi penambangan atau bagian selatan dari damping 

area. Apabila dibandingkan dengan sebaran kecepatan arus 
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pasang (Gambar 6. 4), jelas terlihat bahwa perairan dengan 

kandungan sedimen tersuspensi rendah dicirikan oleh kecepatan 

arus pasang yang lambat yaitu berkisar 0,14-0,23 m/detik 

(bagian tenggara damping area dan penambangan) dan 0,12-

0,23 m/detik (selain bagian barat daya dari lokasi penambangan 

atau bagian selatan dari damping area).  

Menurut Rifardi dan Ujiee (1993); Rifardi (1994); Rifardi 

dan Oki (1998) dan Rifardi, Oki dan Tomiyasu (1998), secara 

umum perairan dengan arus yang lambat dicirikan oleh sedimen 

permukaan yang mempunyai ukuran butiran halus, dan temuan 

ini relevan dengan hasil studi di perairan Laut Paya karena pola 

sebaran sedimen tersuspensi akan menggambarkan pola sebaran 

sedimen permukaan. Hal ini juga telah dibuktikan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Rifardi (2001), menemukan 

kecepatan dan arah arus menentukan kandungan dan pola 

sebaran sedimen tersuspensi di perairan. Selain oleh lemahnya 

arus baik pasang maupun surut, karakteristik pantai sekitar 

Pulau Kundur terdiri dari sedimen yang lebih keras 

dibandingkan dengan Pulau Rangsang, di mana berdasarkan 

pengamatan secara visul saat sampling dilakukan perairan 

pantai sekitar Pulau Kundur didominasi oleh batuan. 

Karakteristik ini merupakan salah satu penyebab kandungan 

sedimen tersuspensi sekitar daerah ini lebih rendah. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pola sebaran 

kandungan sedimen tersuspensi dan hubungannya dengan 



 

EKOLOGI SEDIMEN LAUT MODERN 93 

 

aktivitas penambangan bawah air (timah) dan karakteristik 

oseanografi perairan Laut paya, dapat disimpulkan: 

1. Secara dominan penyebab tinggi kandungan sedimen 

tersuspensi di wilyah studi adalah berasal areal/aktivitas 

penambangan. Kandungan sedimen tersuspensi paling 

tinggi (150-361 mg/l) tersebar pada daerah sekitar 

damping dan penambangan.  

2. Arus merupakan faktor yang dominan menentukan arah 

dan pola sebaran sedimen tersuspensi.  

3. Sedimen hasil abrasi pantai Pulang Rangsang dan suplai 

sedimen dari sungai-sungai yang mengalir ke perairan 

Laut Paya memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap kandungan sedimen tersuspensi.  

 

6. 4. Jarak dan Waktu Deposisi Sedimen 

Sampel sedimen permukaan dasar perairan dianalisis 

untuk memperoleh data ukuran butir sedimen, di mana data ini 

dianalisis untuk menentukan parameter statistik sedimen 

(Mz=diamater rata-rata) berdasarkan Folk dan Ward (1957). 

Hasil analisis ukuran butir tersebut digunakan untuk 

menentukan kelas ukuran masing-masing sub populasi sedimen 

berdasarkan skala Wentworth (dalam Friedman dan Sanders, 

1978) dan Lewis dan McConchie (1994). Sub populasi sedimen 

diplotkan dalam peta wilayah studi untuk melihat sebaran secara 

geografi, dengan menggunakan program Arc View 3. Hasil 

analisis ukuran butir juga digunakan untuk menentukan tipe 
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sedimen di daerah studi berdasarkan Shepard Triangle (Shepard, 

1975). 

 Kecepatan pengendapatan partikel sedimen dihitung 

dengan menggunakan prinsip-prinsip Hukum Stokes (dalam 

Koesoemadinata 1980) sebagai berikut: 

V 2/3g
ρP-ρf

Π
r2 

 

Keterangan : 
V  = kecepatan pengendapan partikel (m/det) 
ρp = densitas partikel (g/cm3) 
ρf = densitas medium (g/cm3) 
r = jari-jari partikel (mm) 
П = viskositas medium (kg/(ms)) 
g  = gravitasi (m/dt2) 
 

Nilai kecepatan pengendapan partikel di atas (V) 

digunakan untuk menentukan jarak dan waktu pengendapan 

partikel sedimen dari sumbernya dengan penghitungan sebagai 

berikut: 

D Va2 V2  x t  

dan 

t = d/V 

 
Keterangan : 
D = jarak pengendapan (m) 
Va  = kecepatan arus (m/dt) 
V = kecepatan pengendapan partikel (m/dt) 
t    = waktu pengendapan (dt) 
d   = ke dalaman rata-rata perairan (m) 
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Distribusi Sub-Populasi Sedimen 

 Hasil analisis ukuran butir sedimen disimpulkan dalam 

bentuk proporsi masing-masing sub populasi kelas ukuran yaitu 

kerikil, pasir, lumpur, diameter rata-rata, katagori dan tipe 

sedimen, seperti pada Tabel 6. 3. 

Tabel 6. 3. Karakteristik sedimen permukaan perairan 
Laut Paya Pesisir Pulau Kundur (Rifardi, 
2008a).  

Stasiun 
Kerikil 

(%) 
Pasir 
(%) 

Lumpur
(%)

Mz 
(Ø)

Katagori* Tipe 

ST-1 7,55 77,31 15,14 1,73 M.Sd. Pasir 

ST-2 16,6 67,01 16,39 1,52 M.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-3 0 35,81 64,19 5,80 MSt 
Lumpur 
berpasir 

ST-4 0 39,85 60,15 4,24 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-5 6,36 90,29 3,35 1,21 M.Sd Pasir 

ST-6 0 51,07 48,93 4,05 C.St 
Pasir 
berlumpur 

ST-7 7,1 67,30 25,60 2,34 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-8 9,23 76,54 14,23 1,30 M.Sd Pasir 

ST-9 16,72 68,39 14,89 1,52 M.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-10 0 62,04 37,96 4,02 C.St 
Pasir 
berlumpur 

ST-11 0 83,12 16,88 3,23 Vf.Sd Pasir 

ST-12 0 48,78 51,22 4,44 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-13 0 44,29 55,71 6,03 F.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-14 0 33,32 66,78 4,75 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-15 0 36,18 63,82 6,04 F.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-16 0 22,26 77,74 6,12 F.St Lumpur 
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Stasiun 
Kerikil 

(%) 
Pasir 
(%) 

Lumpur
(%)

Mz 
(Ø)

Katagori* Tipe 

ST-17 17,01 78,76 4,23 0,55 C.Sd Pasir 

ST-18 0 67,00 23,51 2,36 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-19 25,59 62,84 7,57 0,65 C.Sd 
Pasir 
berkerikil 

ST-20 10,06 51,55 38,39 3,42 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-21 12,31 62,80 24,89 2,45 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-22 3,07 40,63 56,30 5,23 M.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-23 9,19 57,49 33,32 3,12 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-24 8,13 44,29 47,58 4,16 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-25 6,72 44,59 48,69 4,35 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-26 5,0 46,45 48,55 4,24 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-27 1,85 40,75 57,40 4,76 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-28 6,66 65,45 28,89 3.02 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-29 8,94 67,25 23,81 2,42 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-30 1,61 44,59 53,80 4,92 C.St 
Lumpur 
berpasir 

ST-31 3,49 53,16 43,35 4,22 C.St 
Pasir 
berlumpur 

ST-32 15,27 63,32 20,41 1,93 M.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-33 3,29 59,50 37,21 3,48 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-34 10,61 67,80 21,59 2,12 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-35 7,41 66,90 25,69 2,59 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-36 8,0 66,20 25,80 2,36 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-37 8,3 69,10 22,60 2,53 F.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-38 13,2 69,20 17,60 1,76 M.Sd Pasir 
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Stasiun 
Kerikil 

(%) 
Pasir 
(%) 

Lumpur
(%)

Mz 
(Ø)

Katagori* Tipe 

berlumpur 

ST-39 7,81 60,28 34,51 3,45 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-40 2,51 65,58 31,91 3,54 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

ST-41 5,8 61,09 33,11 3,26 Vf.Sd 
Pasir 
berlumpur 

Sumber: Data Primer 
*) MSd = Medium sand = pasir berukuran sedang  
MSt = Medium Silt = lempung sedang 
CSd = Coarse sand = pasir kasar 
CSt = coarse silt = lempung kasar 
FSd = Fine sand = pasir halus  
FSt = fine silt = lempung halus 
Vf.Sd = very fine sand = pasir sangat halus. 

 

Secara umum sedimen permukaan daerah penelitian 

disusun oleh hampir semua subpopulasi kelas ukuran kecuali 

subpopulasi kerikil (gravel) tidak dijumpai pada stasiun 3, 4, 6, 

10 s.d. 16. Proporsi kerikil yang terbesar dijumpai pada stasiun 

19 sebesar 25,59%, hal ini disebabkan oleh letaknya berdekatan 

dengan perairan pantai berbatu dan bekas terumbu. Sedangkan 

proporsi pasir berkisar 22,26-90,30% dan lumpur berkisar 3,35-

77,74%. Pola sebaran ketiga 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. 

Pola sebaran subpopulasi ketiga kelas ukuran sedimen tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 6. 5.  

Pada Gambar 6. 5. dapat dilihat sedimen yang berukuran 

pasir mendominasi daerah penelitian, proporsinya melebihi 50% 
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kecuali daerah bagian utara yang letaknya relatif jauh dari lokasi 

penambangan didominasi sedimen lumpur. Apabila pola 

sebaran ini dibangdingkan dengan pola sebaran kandungan total 

sedimen tersuspensi di atas maka kedua sebaran mempunyai 

pola berlawanan. Kondisi ini disebabkan oleh aktivitas 

penambangan bawah air menyebabkan terjadinya perubahan 

morfologi dasar perairan. Selain itu, pola dan kecepatan arus 

pasang surut (Gambar 6. 4) memberikan pengaruh yang berbeda 

di mana arus ini sangat dominan mempengaruhi pola sebaran 

sedimen tersuspensi, sedangkan morfologi perairan juga 

dipengaruhi oleh arus dasar perairan.  

Rifardi dan Oki (1998) menemukan bahwa pada perairan 

laut semi tertutup, pola arus dasar perairan lebih dominan 

mempengaruhi tipe sedimen dibandingkan dengan pola arus 

permukaan.  Proporsi pasir lebih dari 75% tersebar pada stasiun 

1, 5, 8, 11 dan 17 terletak sepanjang pantai Pulau Kundur, 

kecuali stasiun 11 dan 17 terletak berdekatan dengan aktivitas 

penambangan. Sedimen yang menyusun perairan pantai Pulau 

Kundur didominasi oleh sedimen berfraksi kasar yang berasal 

dari hasil abrasi dan lithifikasi pantai berbatu dan bekas 

terumbu. Sesuai dengan prinsip pengendapan, sedimen yang 

berukuran kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya, 

dan karena alasan inilah sedimen yang terdapat di stasiun 11 dan 

17 didominasi oleh sedimen bertipe pasir (Tabel 6. 3). 
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Gambar 6. 5. Sebaran fraksi kerikil, pasir dan lumpur (Rifardi, 2008a). 
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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%.  Davis (1978) memberikan 

ilustrasi proses sedimentasi di muara sungai sebagai berikut: 

sedimen halus akan ditranspor menuju arah ke laut kecuali jika 

arus pasang surut mendominasi proses pemasukan dari aliran 

sungai, dan sedimen-sedimen kasar akan mengendap pada 

daerah yang tidak jauh dari muara sungai.  

Ukuran diameter rata-rata butiran sedimen (Mz Ø) 

menunjukkan kecendrungan pola sebaran yang hampir sama 

dengan sebaran pasir dan lumpur. Karakter dasar perairan yang 

didominasi oleh ukuran butir halus (Mz Ø: >3 Ø) pada bagian 

utara, selain disebabkan oleh hal yang telah dijelaskan, bisa juga 

dipengaruhi oleh karakter dasar perairan yang berupa lumpur di 

sebelah utara Pulau Rangsang yang ke dalamannya tidak lebih 

dari 5 meter (Dehidros, 2001).  

 

Jarak dan Waktu Sedimentasi dari Daerah Damping 

Jarak dan waktu proses pengendapan dari daerah damping 

di wilayah studi ditentukan berdasarkan metode yang telah 
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dijelaskan. Berdasarkan hasil analisis fraksi sedimen diperoleh 

gambaran bahwa sedimen permukaan di perairan Laut Paya 

didominasi oleh dua jenis ukuran butir sedimen yaitu pasir dan 

lumpur. Oleh sebab itu dalam bab ini yang dianalisis untuk 

menentukan proses sedimentasi adalah ukuran butir sedimen 

yang terdapat pada stasiun 23 (sebagai daerah damping) dan 

stasiun 11 (sebagai daerah penambangan). Hasil analisis ukuran 

butir sedimen dan karakteristik oseanografi pada stasiun 23 

yang terletak di daerah damping dapat dilihat pada Tabel 6. 4. 

 

Tabel 6. 4. Ukuran butir sedimen dan karakteristik 
oseanografi pada stasiun 23 dan sekitarnya 

No Parameter Satuan Nilai 
1 Diameter pasir sangat halus  Ǿ; mm 3,12; 0,115 
2 Densitas partikel (pasir sangat 

halus) 
g/cm³ 2,65* 

3 Densitas media g/cm³ 1,025** 
4 Kecepatan arus pasang m/dt 0,21 
5 Arah arus pasang m/dt 180º 
6 Kecepatan arus surut m/dt 0,14 
7 Arah arus surut - 10º 
8 Ke dalaman perairan rerata M 8,5 

Sumber: Data Primer 
* Lewis and McConchie (1994) 
** Oseanografi (2005) 
 
 

Berdasarkan data Tabel 6. 4, maka dasar penghitungan 

waktu dan jarak pengendapan untuk ukuran butir sedimen pasir 

sangat halus dari daerah damping pada saat pasang dan surut 

sebagai berikut:  

𝑉 2/3𝑔
𝜌𝑝 𝜌𝑓

Π
𝑟   
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V 2/3 x 9,8m/dt2 2,65g/cm2 – 1,025g/cm2

1,07x10-3kg/ ms *** 0,0575mm 2  

 

V = 0.0327 cm/dt = 0.000327 m/dt 

*** = Oceanography 540-Marine geological processess-Autumn Quarter 
2002 (http://www2.ocean.washington.edu/oc540/lec02-24/) 

                                           

Berdasarkan hukum ini maka dapat dihitung jarak dan 

waktu pengendapan partikel sedimen dari sumbernya sebagai 

berikut: 

Pada Saat Pasang: 

D = (√(Va²) + (V²) x t    ;     

   t = d/V = t = 8,5 m/0.000327 m/dt 

   t = 25.993dt 

    t = 7,22 jam 

D = (√(0,21² m/dt) + (0.000327 ² m/dt) x 25.993dt  

D = 5.458,53 m    

        

Pada Saat Surut: 

D = (√(Va²) + (V²) x t    ; 

   t = 7 m/0.000327 m/dt 

   t = 21.406 dt 

   t = 5,95 jam 

D = (√(0,14²m/dt) + (0.000327 ² m/dt) x 21.406 dt              

D = 2.996,85 m                                       
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Hasil perhitungan matematis tersebut didapat bahwa pada 

saat pasang (kecepatan arus 0,22 m/dt) sedimen pasir sangat 

halus (diameter 3,12Ø atau 0,115 mm), ditransportasikan dari 

daerah damping menuju arah selatan sejauh 5.458,53 meter, dan 

waktu yang dibutuhkan untuk sampai sedimen ini mengalami 

proses deposisi pada jarak tersebut adalah 25.993 detik setara 

dengan 7,22 jam. Sebaliknya pada saat surut (kecepatan arus 

0,14 m/dt) sedimen ini akan ditransportasikan ke arah barat laut 

sejauh 2.996,85 m dan waktu yang diperlukan untuk mengendap 

pada jarak ini adalah 21.406 dt setara dengan 5,95 jam. Arah 

transpor sedimen tersebut disebabkan oleh pola arus, seperti 

pada Gambar 6. 4, pola arus yang terjadi di perairan Laut Paya 

pesisir Pulau Kundur Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan 

Riau cukup bervariasi, di mana pada saat pasang arus mengalir 

ke arah selatan dari daerah damping, sebaliknya pada saat surut 

arus mengalir ke arah barat laut. Secara dominan proses 

sedimentasi ditentukan oleh kekuatan arus yang membawa 

partikel sedimen tersebut, hal terlihat dari perbedaan jarak dan 

waktu sedimentasi yang disebabkan oleh berbedanya kecepatan 

arus. 

Selain itu, parameter fisika dan kimia perairan juga 

berperan penting dalam proses sedimentasi, diantaranya suhu 

dan salinitas. Hasil pengukuran secara In situ, suhu perairan 

lokasi penelitian berkisar 28,6 - 30,5°C, salinitas berkisar 25- 

32‰ dan pada suhu stasiun 23 suhu air 29,7 °C dan salinitas 

29‰ (BKPSL, 2001). Suhu, salinitas dan densitas perairan 
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mempengaruhi kecepatan tenggelam partikel sedimen 

(Friedman,1978; Lewis and McConchie, 1994), dan densitas 

suatu perairan ditentukan oleh suhu dan salinitas perairan 

tersebut (Millero and Sohn, 1992). Perbedaan proses 

sedimentasi antara stasiun satu dengan lainnya di lokasi 

penelitian ini diduga juga disebabkan oleh karakteristik fisika 

dan kimia perairan. 

 

Jarak dan Waktu Sedimentasi dari Daerah Penambangan 

Hasil analisis ukuran butir sedimen dan karakteristik 

oseanografi pada stasiun 11 dan sekitarnya yang terletak di 

daerah penambangan dapat dilihat pada Tabel 6. 5. 

 

Tabel 6. 5. Ukuran butir sedimen dan karakteristik 
oseanografi pada stasiun 11 dan sekitarnya 

No Parameter Satuan Nilai 
1 Diameter pasir sangat halus  Ǿ; mm 3,23; 0,1065 
2 Densitas partikel (pasir 

sangat halus) 
g/cm³ 2,65* 

3 Densitas media g/cm³ 1,025** 
4 Kecepatan arus pasang m/dt 0,32 
5 Arah arus pasang m/dt 170º 
6 Kecepatan arus surut m/dt 0,14 
7 Arah arus surut - 10º 
8 Ke dalaman perairan rerata M 12,9 

Sumber: Data Primer   
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Berdasarkan data pada Tabel 5, maka dasar penghitungan 

waktu dan jarak pengendapan untuk ukuran butir sedimen pasir 

sangat halus dari daerah penambangan pada saat pasang dan 

surut sebagai berikut:  

𝑉 2/3𝑔
𝜌𝑝 𝜌𝑓

Π
𝑟   

 

V 2/3 x 9,8m/dt2 2,65g/cm2 – 1,025g/cm2

1,07x10-3kg/ ms *** 0,05325mm 2  

 

V = 0.028 cm/dt = 0.00028 m/dt 

                                           

Berdasarkan hukum ini maka dapat dihitung jarak dan 

waktu pengendapan partikel sedimen dari sumbernya sebagai 

berikut: 

Pada Saat Pasang: 

D = (√(Va²) + (V²) x t    ;     

   t = d/V = t = 12,9 m/0.00028 m/dt 

   t = 46.701 dt 

    t = 12,79 jam 

D = (√(0,32² m/dt) + (0.00028 ² m/dt) x 46.701 dt  

D = 14.944 m  

D = 14,9 km   
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Pada Saat Surut: 

D = (√(Va²) + (V²) x t    ; 

   t = 11,29 m/0.00028 m/dt 

   t = 40.321 dt 

   t = 11,2 jam 

D = (√(0,14² m/dt) + (0.00028 ² m/dt) x 40.321 dt              

D = 5.644,95 m 

D = 5,6 km                                       

 

Sedimen yang tergolong pasir sangat halus pada saat arus 

pasang, ditransportasikan dari daerah penambangan menuju 

arah selatan sejauh 14.944 m, dan waktu yang dibutuhkan untuk 

sampai sedimen ini mengalami proses deposisi pada jarak 

tersebut adalah 46.701 detik setara dengan 12,79 jam. 

Sebaliknya pada saat surut sedimen ini akan ditransportasikan 

menuju arah barat laut sejauh 5.644,95 m dan waktu yang 

diperlukan untuk mengendap pada jarak ini adalah 40.321 dt 

setara dengan 11,2 jam. 

Apabila hasil ini dibandingkan dengan hasil proses 

sedimentasi dari daerah damping, terdapat perbedaan yang 

cukup mencolok baik pada saat pasang maupun surut. Hal ini 

disebabkan oleh perbedaan bentuk batimetri dan kecepatan arus, 

di mana pada daerah penambangan terjadi proses pendalaman 

dasar laut dan arus daerah sekitarnya lebih kuat, sebaliknya pada 

daerah damping terjadi proses pendangkalan dan arusnya lebih 

lemah.  
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Berdasarkan hubungan antara distribusi sedimen, jarak 

dan waktu sedimentasi, dengan aktivitas penambangan bawah 

air dan karakteristik oseonografi perairan Laut Paya Pesisir 

Pulau Kundur Kabupaten Karimun, dapat disimpulkan: 

1. Secara umum bagian selatan dari daerah damping dan 

penambangan dipengaruhi oleh pemasukan sedimen dari 

sungai-sungai yang berasal dari pulau Sumatera, 

sedangkan daerah bagian utara dari daerah damping dan 

penambangan secara dominan dipengaruhi karakteristik 

arus Selat Malaka.  

2. Perairan Laut Paya didominasi sedimen dari subpopulasi 

pasir (fraksi pasir) khususnya lokasi yang berdekatan 

dengan daerah damping dan penambangan serta pantai. 

Sedangkan sedimen subpopulasi lumpur (fraksi lumpur) 

secara dominan tersebar pada bagian utara jauh dari 

daerah damping dan penambangan. 

3. Arus dasar perairan dan perubahan tipe morfologi dasar 

perairan akibat penambangan bawah air memainkan 

peranan penting dalam pola sebaran sedimen di lokasi 

penelitian ini.  

4. Pada saat pasang, sedimen pasir sangat halus 

ditransportasikan dari daerah damping menuju arah 

selatan sejauh 5.458,53 meter, dengan waktu deposisi 

25.993 detik. Sebaliknya pada saat surut sedimen ini 

akan ditransportasikan ke arah barat laut sejauh 2.996,85 

m dalam waktu 21.406 detik, lihat Gambar 6. 6.  
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5. Pada saat arus pasang, sedimen pasir sangat halus 

ditransportasikan dari daerah penambangan menuju arah 

selatan sejauh 14.944 m, dengan waktu deposisi 46.701. 

Sebaliknya pada saat surut sedimen ini akan 

ditransportasikan menuju arah barat laut sejauh 5.644,95 

m dalam waktu 40.321 dt, lihat Gambar 6. 7.  
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Gambar 6. 6. Arah dan jarak transpor sedimen dari daerah damping 
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Gambar 6. 7. Arah dan jarak transpor sedimen dari daerah penambangan 
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