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V. BAHAN ORGANIK SEDIMEN 
 
Konsentrasi bahan organik sedimen ditentukan oleh jenis 

dan asal partikel penyusun sedimen tersebut. Partikel-partikel 

organik sedime berasal dari hasil erosi batuan yang mengandung 

detritus tanaman modern dan hancuran batubara bitominous dan 

2) anthracite. Detritus tanaman lainnya meliputi ranting, batang, 

benih yang berukuran mikroskopis, dan tepung sari (Friedman 

dan Sander dalam Rifardi, 2012). Selain itu sedimen juga 

disusun oleh partikel-partikel yang berasal dari proses biologi, 

sedimen memiliki konsentrasi bahan organik tinggi.  

 
Selat Lalang 

Konsentrasi bahan organik perairan Selat Lalang (Gambar 

2.1) berkisar 4,2-5,5%. Kondisi ini menggambarkan bahwa 

sedimen perairan Selat Lalang secara dominan disusun oleh 

terrigeneous anorganik yang berasal dari daratan mulai dari 

pantai yang disebabkan oleh abrasi sampai hasil erosi daratan 

pedalaman.  

Kandungan bahan organik di perairan ini diduga berasal 

dari proses dekomposisi tanaman pantai khususnya vegetasi 

mangrove yang merupakan vegetasi dominan sepanjang pantai 

selat (Barus 2010). 
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Selat Rupat 

Kandungan bahan organik sedimen di perairan Selat 

Rupat pada lokasi yang mengarah ketengah selat ini (Gambar 2. 

4). berkisar  1,35 – 28,57%. Perbedaan persentase kandungan 

bahan organik antar stasiun cukup mencolok. Hal ini disebabkan 

oleh lokasi stasiun pengambilan sampel menerima pemasukan 

sedimen dari sumber yang berbeda, selain itu perbedaan 

kedalaman masing-masing lokasi juga akan mempengaruhi 

pengendapan material (Gambar 5.1). 

 

Gambar 5. 1 Stasiun pengambilan sampel pada perairan Selat  
Rupat (Syahminan, 2011). 

Stasiun 1 terletak di garis pantai dengan jarak 100 m dari 

daratan ke arah laut. Stasiun 2 dan 3 terletak tegak lurus 

terhadap Stasiun 1, dimana jarak antara Stasiun 1 ke Stasiun 2 
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yaitu 450 m dan Stasiun 2 ke Stasiun 3 sejauh 300 m. Stasiun 4 

dan 5 terletak di sebelah timur dimana jarak antara Stasiun 4 

terhadap Stasiun 1 yaitu 450 m dan Stasiun 4 ke Stasiun 5 

sejauh 300 m yang merupakan kawasan mangrove. Stasiun 6 

dan 7 terletak di sebelah barat dimana  jarak antara Stasiun 6 

terhadap Stasiun 1 yaitu 450 m dan Stasiun 6 ke Stasiun 7 

sejauh 300 m yang merupakan kawasan industri (Syahminan et 

al, 2011).  

Perairan ini juga berfungsi sebagai pelabuhan, jalur 

pelayaran dan daerah penangkapan ikan. Kondisi ini 

berpengaruh terhadap konsentrasi bahan organik sedimen. 

Selain itu di sekitar perairan terdapat vegetasi mangrove jenis 

Rhizophora sp dan Avicennia sp (Fidiatur et al, 2011).  

 

Laut Bagan  

Kandungan bahan organik sedimen di perairan Laut 

Bagan perairan Laut Bagan (Gambar 2.8) berkisar 1-10%. 

kandungan bahan organik tertinggi ditemukan pada Stasiun 9 

(10%) dan terendah pada Stsiun 2 (1%). Pola sebaran 

kandungan bahan organik digambarkan pada Gambar 5.2.  
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Gambar 5. 2 Sebaran kandungan bahan organik pada sedimen 

permukaan (Rifardi et al., 2011)  

 
Komposisi penyusun bahan organik terdiri dari serasah 

yang diduga berasal dari hutan mangrove disekitar perairan 

tersebut. Kandungan bahan organik lebih besar dari 4% 

ditemukan sepanjang pantai Pulau Berkey dan kandungan 2-4% 

mendominasi perairan ini yang memanjang dari selatan ke utara 

(dari pantai Pekaitan sampai pantai Pulau Berkey). Sepanjang 

pantai Pulau Berkey ditumbuhi mangrove yang menjadi sasaran 

abrasi oleh arus pasang surut dengan kecepatan tinggi berkisar 

0,55-0,69 meter/detik  (Roza, 2011 dan Rifardi et al., 2011). 
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