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IV. PADATAN TERSUSUPENSI 
 

Proses sedimentasi adalah proses pengendapan butiran 

sedimen dari kolom air ke dasar perairan Uktoselya (1992). 

Sedimen dalam bentuk suspended solid dibawa ke dalam 

lapisan (kolom) air (Friedman dan Sanders, 1978). Butiran 

sedimen yang berada dalam kolom air disebut dengan istilah 

padatan tersuspensi. Konsentrasi padatan tersuspensi akan selalu 

tinggi jika butiran/partikel sedimen tersebut belum mengendap 

tergantung pada energi yang dimiliki oleh media yang 

mengsuspensi butiran tersebut.   

Rifardi (2012) menjelaskan, arus mentranspor sedimen 

secara fisika melalui dua mekanisme 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 

memindahkan 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. 

Suatu muatan tersuspensi yang bersifat turbulensi akan 

mengalami proses yang saling menukar antara muatan tersebut 

dengan subtratnya. Sebagai akibatnya jumlah dan sebaran 
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ukuran partikel dari muatan tersebut akan berkurang menuju ke 

lapisan atas, suspensi ini disebut Suspensi Bertingkat (Graded 

Suspension). Sebaliknya ada suspensi bebas di mana mereka 

tidak saling berinteraksi dan menukur muatan dengan 

subtratnya, sehingga jumlah dan ukuran partikel hampir sama 

antara lapisan, suspensi ini disebut Suspensi Seragam (Uniform 

Suspension). Perbedaan kedua suspensi ini dapat dilihat pada 

Gambar 4. . 

 
Gambar 4. 1 Suspensi bertingkat (A) dan suspensi seragam (B) 

(Rifardi, 2012). 

 
Estuaria Rokan 

Hasil analisis kandungan butiran sedimen yang berada 

dalam kolom air (total padatan tersuspensi: TSS) perairan 

Estuaria Bagan (Gambar 2.6 dan 2.7) menunjukkan kandungan 

TSS tinggi berkisar 903,7–2.362,8 mg/l. Rata-rata total padatan 

tersuspensi di muara Sungai Rokan pada saat pasang 1219,77 

mg/l dan pada saat surut 103,45 mg/l. Kandungan ini  melewati 
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ambang batas untuk budidaya laut dan konservasi yaitu ≤ 80 

mg/l (Rahmansyah dan Rifardi, 2010). 

Tingginya padatan tersuspensi di muara Sungai Rokan 

disebabkan oleh perairan ini mempunyai kedalaman yang 

dangkal (1,5-6 m) sedangkan kecepatan arus pada saat pasang 

dan surut sangat cepat (0,25-0,38 m/detik), kondisi ini 

mengakibatkan terjadi pelepasan sedimen dasar perairan dan 

abrasi pantai yang membawa partikel-partikel halus dalam 

kolom air (Rahmansyah, 2009) dan (Rahmansyah dan Rifardi, 

2010).   

Selain itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 

kondisi ini juga disebabkan beberapa faktor yaitu 1). pemasukan 

sedimen berasal dari berbagai sumber antara lain abrasi pantai 

sekitar perairan, sedimen yang dibawa oleh arus pasang dari 

arah Laut Bagan dan atau Selat Malaka, sedimen dari hasil 

upwelling oleh arus, dan sedimen dari daratan melalui Sungai 

Rokan, 2) kekuatan dan kecepatan arus bervariasi baik pada saat 

pasang maupun surut, dan 3) aktifitas antropogenis di daratan 

yang berpotensi erosi sebagai sumber pemasukan sedimen.   

 
Laut Bagan  

Surut 

 Hasil analisis padatan tersuspensi mengindikasikan 

bahwa perairan Laut Bagan (Gambar 2.8) dalam kondisi 

tercemar oleh partikel-partikel sedimen pada saat surut, dengan 
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konsentrasi berkisar 1.000-25.000 mg/l (Sari, 2011).  Secara 

umum konsentrasi padatan tersuspensi pada dasar lebih tinggi 

dari konsentrasi permukaan perairan pada saat surut Gambar. 

4.2 (Rifardi et al., 2011) 

 

Gambar 4. 2 Padatan tersuspensi di setiap stasiun saat surut 
(Rifardi et al., 2011) 

 
Meskipun terdapat fluktuasi konsentrasi padatan 

tersuspensi setiap stasiun pengamatan, ada kecendrungan yang 

sama fluktuasi antara lapisan dasar dan permukaan perairan 

Laut Bagan. Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada saat 

surut konsentrasi tertinggi ditemukan pada Stasiun 4 di bagian 

permukaan dan Stasiun 4 di bagian dasar perairan Laut Bagan. 

Sebaliknya konsentrasi terendah ditemukan pada Stasiun 1, 2, 

10, 20 di bagian permukaan dan Stasiun 8, 14 dan 15 di bagian 

dasar.  
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Pasang 

Pola sebaran padatan tersuspensi pada saat pasang 

hampir sama dengan pola sebaran pada saat surut dimana secara 

umum konsentrasi pada dasar perairan lebih tinggi 

dibandingkan dengan permukaan perairan Laut Bagan. 

Konsentrasi padatan tersuspensi berkisar 1.000-14.000 mg/l 

(Sari, 2011) dan pola sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4. 3 Padatan tersuspensi di setiap stasiun saat pasang 
(Rifardi et al., 2011) 

 
Konsentrasi padatan tersuspensi tertinggi ditemukan pada 

Stasiun 12 di bagian permukaan dan Stasiun 1 di bagian dasar 

perairan. Sebaliknya konsentrasi terendah ditemukan pada 

Stasiun 6 di bagian permukaan dan Stasiun 6 dan 8 dibagian 

dasar perairan.  

Fluktuasi dan pola sebaran padatan tersuspensi pada saat 

surut dan pasang mengindikasikan terjadi proses abrasi dan 
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pengadukan dasar perairan oleh arus pasang surut 

mengakibatkan terlepasnya butiran partikel sedimen dari 

endapan dasar. Indikasi ini didukung oleh konsentrasi total 

padatan tersuspensi dekat dasar (1.000-33.000 mg/l) lebih tinggi 

dari permukaan perairan (1.000-20.000 mg/l). Indikasi ini 

menggambarkan bahwa kekuatan arus menghalangi terjadinya 

proses deposisi sedimen di perairan Laut Bagan dan sedimen 

tersuspensi tersebut ditranspor dan diendapkan diluar perairan 

ini (Rifardi et al., 2011).   

 

Perairan  Dompak 

Hasil analisis padatan tersuspensi mengindikasikan bahwa 

kualitas perairan Dompak (Gambar 2.9) sangat baik ditinjau dari 

konsentrasi partikel-partikel sedimen dalam kolom air, berkisar 

0,1-0,2 mg/l (Mukminin, 2009). Secara umum konsentrasi 

padatan tersuspensi pada setiap stasiun pengamatan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini.  

 
Stasiun TSS (mg/l) 

1 0,100 

2 0,100 

3 0,200 

4 0,100 

Rata-rata 0,125 

Sumber : Mukminin (2009). 
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 Konsentrasi total sedimen tersuspensi di Perairan Pantai 

Dompak adalah antara 0,100 – 0,200 mg/l, dimana nilai 

tertinggi terdapat pada stasiun 3. Rata-rata berat total sedimen 

tersuspensi dari masing-masing stasiun adalah 0,125 mg/l. 

Stasiun 3 berada di dekat Sungai Dompak dimana di sekitar ini 

terdapat pemukiman, usaha tambak ikan dan tempat 

pembangunan jembatan antara pulau Dompak dengan pulau 

Bintan. Partikel tersuspensi dari berbagai aktivitas yang ada 

disuplai ke stasiun ini melalui Sungai Dompak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Cover Depan
	LEMBARAN AWAL
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR

	ISI BUKU SUMATERA 2
	I. PENDAHULUAN
	1.1. Sedimen Laut
	1.2. Ekosistem Pesisir Sumatera

	II. POPULASI PARTIKEL SEDIMEN
	2.1. Sebaran Kerikil
	2.2. Sebaran Pasir

	III. PARAMETER PARTIKEL SEDIMEN
	3. 1. Mean Size (Diamater Rata-Rata)
	3. 2. Koefisien Sorting
	3. 3. Skewness (Sk1)
	3. 4. Kurtosis (KG)

	IV. PADATAN TERSUSUPENSI
	V. BAHAN ORGANIK SEDIMEN
	VI. KANDUNGAN LOGAM
	VII. JARAK DAN WAKTU DEPOSISI SEDIMEN
	VIII. SEDIMEN TERAKUMULASI
	DAFTAR PUSTAKA
	INDEKS SUBJEK

	Cover belakang



