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ABSTRAK

ABSTRACT

Kota Pariaman yang terletak di pesisir barat Provinsi
Sumatera merupakan daerah yang rentan bencana, seperti kejadian
gempabumi yang terjadi pada 2007 dan 2009 yang mengakibatkan
korban jiwa dan kerugian harta benda. Wilayah yang rentan
umumnya terletak di wilayah pesisir, oleh karena itu perlu ditentukan
wilayah mana saja yang dapat dijadikan sebagai usulan TES. Melalui
pendekatan SIG, penelitian ini mengusulkan agar TES didirikan di
wilayah permukiman rawan tsunami yang memiliki fasilitas jalan atau
aksesibilitas yang baik. Metode Network Analysis digunakan untuk
menentukan permukiman-permukiman yang terjangkau oleh TES
yang telah ada (existing) dan menentukan permukiman yang belum
terjangkau TES manapun. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan
jumlah usulan TES adalah 23 unit sedangkan TES yang ada adalah
12 unit. TES yang diusulkan tersebar merata di seluruh Kota
Pariaman sehingga dapat mengurangi korban jiwa dan kehilangan
harta benda. Usaha evakuasi yang dilakukan pemerintah selain TES
juga mengusulkan TEA.Hasil analisis dengan menerapkan metode
network analys ini menghasilkan 15 jalur TEA.

Pariaman is located in the west coast of Sumatra which is
a vulnerable area. Earthquakes disaster that occurred in 2007 and
2009 resulted loss of life and property. Vulnerable areas are generally
located in coastal areas, therefore it is necessary to determine which
areas are to be used as the proposed TES (Temporary evacuation).
Through GIS, this research proposed that TES should be built in
vulnerable area which has good road facilities. Network analyst
method is used to determine residences to be able to propose
TES every where. The result inidicates that there are 23 units of
propose TES, while there are already 12 units. The proposed TES
spread evenly across Pariaman City to reduce loss of life and loss of
property. Evacuation efforts conducted by local government besides
TES proposed TEA (last evacuation). GIS analysis proposed 15
lanes of TEA.
Keywords: Disaster area of earthquake and tsunami, GIS,
network analysis, proposed of TES and TEA

Kata kunci: Daerah bencana gempabumi dan tsunami, SIG,
analisis jaringan, usulan TES dan TEA
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IDENTIFICATION OF SHORELINE CHANGE VARIATION DUE TO ABRASION AND ACCRETION
Afiat Anugrahadi, B.M. Sukojo, Y.S. Djajadiharja & F.S. Purwadhi
ABSTRAK

ABSTRACT

Kepulauan Indonesia terbentuk karena proses geologi dan
geodinamika yaitu konvergensi lempeng benua dan samudra
menghasilkan morfologi yang sangat kompleks. Morfologi pesisir
khas karena dipengaruhi proses endogen dan proses eksogen.
Teknologi penginderaan jauh sangat mendukung penelitian di
wilayah pesisir dan lautan, karena memiliki keunggulan yaitu dapat
meliputi daerah yang luas dengan resolusi spasial yang tinggi.
Tulisan ini membahas pengaruh abrasi dan akresi terhadap variasi
perubahan garis pantai pesisir barat Provinsi Banten dengan model
algoritma penginderaan jauh resolusi tinggi. Penelitian dilakukan
berdasarkan analisis komprehensif dinamika perairan laut/pantai
dan proses-proses geologi yang berlangsung dan didukung
teknologi penginderaan jauh seri citra Landsat. Variasi geomorfologi
di daerah penelitian yang mengalami abrasi-akresi akibat proses
marin, mencakup 4 kategori yaitu :1) rataan pasang-surut (tidal
platform), cliff dan notch; ledok antar beting gisik (swale); 2)
hamparan terumbu; 3) gosong dan beting gisik, split (lidah gosong
pasir); 4) Teras marin, hamparan lumpur dan aluvial pantai.

This research presents the results of an aplication of remote
sensing and geographical information system to assess Indonesian
archipelago that was formed by geological and geodynamical
processes involving the convergence of continental and oceanic
plates as reflected by complex morphology. Coastal morphology
indicates specific characteristic due to endogenic and exogenic
processes. Remote sensing technology provides strong support to
the study of the coastal areas and oceans, because of it advantages
such as its ability to cover large areas with high spatial resolution. This
paper desribes the effect of abrasion and accretion on the changes
of coastal line variability of the west coast of Banten Province by
using High Resolution Remote Sensing Algorithm Model. This study
was based on comprehensive analysis of coastal waters dynamics
and geological processes that occurs, and supported by Landsat
series. Coastal geomorphology variation in the area affected by
abrasion and accretion includes 4 categories; 1) tidal platform, cliff ,
notch; swale; 2) reef platform; 3) sand dune, split; 4) marine platform,
mud and alluvial coastal.

Kata kunci: Geomorfologi, pesisir, abrasi, akresi, Landsat.

Keywords: Geomorphology, coastal, abrasion, accretion,
Landsat.
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DINAMIKA DISSOLVED INORGANIC CARBON (DIC) DI EKOSISTEM LAMUN PULAU PARI
DISSOLVED INORGANIC CARBON (DIC) DYNAMICS IN SEAGRASS ECOSYSTEM OF PARI ISLAND
Agustin Rustam, Dietriech G Bengen, Zainal Arifin & Jonson L Gaol
ABSTRAK

ABSTRACT

Perairan pesisir mewakili 8% perairan laut global. Salah
satu ekosistem perairan pesisir adalah ekosistem lamun. Peranan
perairan pesisir terutama ekosistem lamun sebagai sumber atau
penyerap karbondioksida (CO2) dari atmosfer ke laut dan dinamika
karbon inorganik terlarut (Dissolved Inorganic Carbon/DIC) masih
sangat kurang. Penelitian ini bertujuan menganalisa data DIC dan
data lingkungan di ekosistem lamun Pulau Pari secara temporal
mewakili musim barat, musim timur dan musim transisi selama
periode 2011 – 2012 pada air laut dan air poros. DIC tertinggi terjadi
pada musim timur dan terendah pada musim barat. Total alkalinitas
(TA) dan tekanan parsial gas CO2 (pCO2) memiliki pola yang sama
dengan DIC, tinggi pada musim timur dan rendah pada musim
barat. Dinamika DIC dan TA pada air laut dipengaruhi temperatur,
sedangkan pada air poros tidak terlihat faktor yang mempengaruhi
DIC. Parameter TA di air poros dipengaruhi oleh total padatan
tersuspensi (Total Suspended Solid/TSS). Musim barat ekosistem
lamun berperan sebagai penyerap CO2 dengan fluks sebesar 3,237
mmolC/m2/hari. Musim timur dan musim transisi berperan sebagai
pelepas CO2 dengan fluks tertinggi pada musim timur sebesar
11,669 mmolC/m2/hari.

Coastal water represents 8% of the global ocean. The one
of coastal ecosystem is seagrass ecosystem. The role of coastals
ecosystem, such as seagrass ecosystem as source or sink
carbondioxide (CO2) from atmospher to sea and dynamic of Dissolved
Inorganic Carbon (DIC) has not been fully understood. The objective
of study is analyzed DIC data and ancillary environmnet data in
seagrass ecosystem at temporal represent west , east and trantition
monsoon season as long as 2011 – 2012 in seawater and porewater.
The higher DIC in seawater and porewater is east monsoon season.
The lowest DIC in seawater and porewater is west monsoon season.
Total alkalinity (TA) and partial pressure of CO2 (pCO2) have the
same pattern with DIC, they are high in east monsoon season and
low in west monsoon seasoon. Dynamic of DIC and (TA) every
seasonin seawater are affected temperature, while in porewater is
not visible factors affecting of DIC. Parameter of TA in porewater is
influenced by total suspended solid (TSS). West monsoon season,
seagrass ecosystem roles as CO2 sink with the flux is 3.237 mmolC/
m2/day. East and trantition monsoon season, seagrass ecosystem
plays a role as CO2 source with the flux of 11.669 mmolC/m2/hari.
Keywords: seagrass ecosystem, DIC, the air –water
CO2 flux, Pari Island

Kata kunci: Ekosistem Lamun, DIC, fluks CO2 atmosfer – air
laut, Pulau Pari

PERTUMBUHAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI BINTAN DAN DI PULAU-PULAU DISEKITARNYA
DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKOSISTEM PESISIR
INCREASING OF MINING ACTIVITIES AT BINTAN AND ITS SURROUNDING
ISLANDS SINCE 1990 – 2010 AND ITS IMPACT TO THE COASTAL ECOSYSTEM

Suyarso
ABSTRAK

ABSTRACT

Pesisir timur Pulau Bintan kaya sumberdaya pesisir dan laut
diantaranya terumbu karang, pantai berpasir, pasir laut, mangrove
dan lamun. Sesungguhnya Pulau Bintan telah lama dikenal sebagai
penghasil bauksit yang merupakan bahan dasar aluminium. Sejak
diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada 1999, Pulau Bintan
juga telah mengeksploitasi pasir kuarsa yang ada di daratan dan di
dasar perairan untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun sebagai
komoditas eksport ke Singapura. Hasil penelitian lapangan dan
analisis citra landsat pada pertambangan terbuka telah teridentifikasi
300 ha pada 1989 dan sejak 2010 telah mencapai 3.250 ha. Suatu
dugaan bahwa limbah buangan dari aktivitas pertambangan bauksit
dan pasir kuarsa baik di darat maupun di laut tersebut akan merusak
ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang. Seperti diketahui
bahwa terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan
kekeruhan perairan sebagai dampak aktivitas pertambangan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan terumbu
karang di pesisir timur Pulau Bintan tidak terpengaruh oleh aktivitas
pertambangan. Sistem arus di perairan ternyata memainkan peran
penting dalam mengendalikan, mengatur dan meminimalisasikan
endapan limbah buangan aktivitas pertambangan. Makalah
ini mengulas intensitas pertumbuhan aktivitas pertambangan,
oseanografi perairan dan kondisi terumbu karang di Pulau Bintan.

The eastern coast of Bintan Island is rich in coastal and marine
resources such as coral reefs, sandy beaches, sea-sand, mangroves
and seagrass. Indeed, Bintan Island has long been known as
producer of bauxite that will be further processed into aluminum.
Since the regional autonomy policy has been applied in 1999, Bintan
Island also exploited quartz sand material on the land and offshore for
the local needs and export for Singapore. Outdoor mining identified
through series of landsat imageries in land areas identified 300 ha in
1989 and since 2010 has reached up 3,250 ha. There are suggestion
that the mining activities due to tailings disposal of bauxite and quartz
sand mining activities booth inland and in offshore areas would
damage the coastal ecosystem especially coral reefs. Coral reef
is one of coastal ecosystems which is very sensitive by the mining
activities due to turbidity impact of the tailing product. Results show
that the coral reefs at the Eastern part of Bintan Island have been
not impacted by mining activity. The current system in the waters
seems play an important role in driving, controling and minimizing
tailing deposition. The current work discribes oceanography, coral
reefs condition and the growth intensity of the mining activities of
Bintan Island.

Kata kunci: pertambangan di daratan dan di perairan,
ekosistem pesisir, Pulau Bintan.
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FLUKS NITROGEN ANORGANIK TERLARUT DI PERAIRAN PESISIR
KOTA TANJUNGPINANG, PROPINSI KEPULAUAN RIAU
FLUX OF DISSOLVED INORGANIK NITROGEN IN THE WATER COASTAL
OF TANJUNGPINANG CITY, PROVINCE RIAU ARCHIPELAGO
Febrianti Lestari, Ario Damar, Kadarwan Soewardi & Luky Adrianto
ABSTRAK

ABSTRACT

Masuknya nitrogen ke sistem perairan dapat dipengaruhi
oleh aktivitas antropogenik. Untuk itu dilakukan identifikasi sumbersumber nitrogen dari daratan selanjutnya dihitung seberapa besar
beban dan fluks nitrogen anorganik terlarut (Dissolved Inorganic
Nitrogen/DIN) di estuari, serta kapasitas asimilasi di perairan pesisir
Kota Tanjungpinang dalam upaya menjaga keseimbangan sistem
perairan pesisir akibat buangan limbah nitrogen ke perairan tersebut.
Metode Rapid Assessment digunakan untuk mengidentifikasi
sumber-sumber nitrogen dari daratan, sementara metode sampling
di perairan digunakan untuk mengetahui beban dan fluks DIN
serta kapasitas asimilasi perairan. Total nitrogen dari daratan
sebesar 243,52 ton/tahun dengan sumbangan terbesar berasal dari
aktivitas hotel dan restoran yaitu 50,38% sedangkan dari sumber
yang lain masing-masing sebesar: 41,87% (aktivitas penduduk),
7,44% (peternakan) dan 0,31% oleh aktivitas pertanian. Beban DIN
tertinggi terdapat di perairan Kanal Tanjung Unggat sebesar 2.638
ton/tahun, sedangkan terendah terdapat di sungai Dompak (288 ton/
tahun). Sementara kapasitas asimilasi DIN di perairan pesisir Kota
Tanjungpinang sebesar 727 ton/tahun lebih kecil dari rata-rata beban
DIN yang masuk dari estuari, menunjukkan bahwa beban DIN di
perairan telah melewati daya tampung perairan tersebut. Sedangkan
fluks DIN tertinggi untuk perairan sungai terdapat pada Kanal
Tanjung Unggat sebesar 0,2093 gr/m2/detik, dan yang terendah
terdapat pada sungai Dompak yaitu 0,0202 gr/m2/detik. Di perairan
laut fluks DIN tertinggi ditemukan di sekitar Laut Tanjung Unggat
sebesar 0,1931 gr/m2/detik dan terendah terdapat pada perairan laut
sekitar Selat Riau yaitu 0,0257 gr/m2/detik.

The input of nitrogen to the waters system may be influenced
by antropogenic activity. Therefore, it has been identified the sources
of nitrogen from land and calculated how much load and flux of
dissolved inorganic nitrogen (DIN) in the estuary, as well as in the
assimilation capacity of coastal waters Tanjungpinang in maintaining
the balance system of coastal waters due to sewage nitrogen to this
waters. Rapid Assessment Method is used to identify the sources
of nitrogen from the mainland, while the sampling method in waters
used to determine the load, DIN flux and assimilation capacity of
water. Total Nitrogen from the mainland of 243.52 tons/year with the
largest contribution coming from the hotel and restaurant activity is
50.38%, while from other sources respectively: 41.87% (population
activity), 7.44% (farm) and 0.31% by agricultural activities. DIN load
was highest in Cannal of Tanjung Unggat of 2,638 tons/year, while the
lowest was in the Dompak river (288 tons/year). While Assimilation
Capacity of DIN in coastal waters Tanjungpinang is 727 tons/year
less than the average load of DIN entering the estuary, suggesting
that the burden of DIN in the water has passed through the water
carrying capacity. The highest DIN flux to the river waters are at
Channel of Tanjung Unggat is 0.2093 gr/m2/sec, and the lowest was
at Dompak river is 0.0202 gr/m2/sec, while DIN flux at coastal found
around sea at Tanjung Unggat is 0,1931 gr/m2/sec and the lowest at
sea around the Riau Strait is 0.0257 gr/m2/sec.
Keywords: dissolved inorganic nitrogen, load, Assimilation
capacity, flux DIN

Kata kunci: Nitrogen anorganik terlarut, beban, kapasitas
asimilasi, fluks DIN

ANALISIS PERGESERAN HALMAHERA EDDY MENGGUNAKAN DATA SATELIT MULTISENSOR DAN HIDROGRAFI
ANALYSIS OF HALMAHERA EDDY MOVEMENT USED MULTISENSOR SATELLITE AND HYDROGRAPHY DATA
Gentio Harsono, Djisman Manurung, Agus S. Atmadipoera, Mulyono S. Baskoro & Fadli Syamsudin
ABSTRAK

ABSTRACT

Sebuah metoda baru dalam mengkaji sirlulasi antisiklonik
Halmahera Eddy di ekuatorial Pasifik barat menggunakan kombinasi
data satelit multisensor dan data hidrografi selama periode 20022012 telah dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan Halmahera Eddy
dapat dikenali dari tingginya klorofil permukaan di bagian tepinya
dengan diameter rata-rata 520 km dan bergeser pada sumbu
tenggara - barat laut sepanjang 392 km. Dalam skala musiman,
Halmahera Eddy bergeser ke barat laut selama periode monsoon
tenggara dan bergeser ke tenggara selama periode monsoon
barat laut sebagai respon dalam sistim arus di pantai utara Papua.
Pada skala antar-tahunan, Halmahera Eddy bergeser ke barat
laut selama fase dingin (La Nina) dan ke tenggara selama fase
hangat (El Nino). Karakter bawah permukaan Halmahera Eddy
ditunjukkan dengan profil isoterm yang mendalam ke bagian
pusat pusarannya. Kebaharuan ini diajukan guna memudahkan
mengenali pergeseran meridional Halmahera Eddy menggunakan
formula NS-Klo berdasarkan data klorofil permukaan dan
formula NS164-240 berdasarkan data anomali tinggi muka laut.

A new method to investigate a clock-wise oceanic circulation,
called the Halmahera Eddy (HE), in the western equatorial Pacific
is applied by combining derived multi-sensors satellite and
hydrographic data sets between 2002 and 2012. The results show
that the HE was characterized by a relatively high surface klorofil-a
at its edge, with its mean diameter of about 520 km, and shifting
within a horizontal distance of 392 km in southeast-northwest axes.
On seasonal time-scale, the HE moves farther northwest during
the Southeast Monsoon period, but it shifts southeast during the
Northwest Monsoon period, as a response to seasonally changes
of northwestward New Guinea Current system. On inter-annual
time-scale the HE shift is related to El Nino Southern Oscillation
(ENSO) phenomenon. It appears to move farther north during cold
phase (La Nina years) and close to south edge during warm phase
(El Nino years). Cross-section of sub-surface temperature reveals
an anti-cyclonic eddy feature, where isoterms near the center are
much deeper than that at the edges. A novel index (referred to as
the NS-Chl Formula and NS164-240 Formula) is proposed to assess
a meridional shifting of the HE, calculated from difference of Sea
Surface Chlorofill and along-track sea level anomaly at northern and
southern parts of the HE.

Kata kunci: Halmahera Eddy, NS-Klo Formula, NS164-240
Formula

Keywords: Halmahera Eddy, NS-Chl Formula, NS164-240
Formula
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APLIKASI INDERAJA DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK
IDENTIFIKASI KLOROFIL-A DAN PENGARUHNYA TERHADAP DINAMIKA
SPASIAL FLUKS KARBON DIOKSIDA (CO2) DI TELUK BANTEN
APLICATION OF REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
TO IDENTIFICATE CHLOROPHYL-AAND IT’S IMPACT TO SPATIAL DYNAMIC
OF CARBON DIOXYDE (CO2) FLUX AT BANTEN BAY
Hadiwijaya L. Salim, Rokhmatuloh, E. Kusratmoko & Andreas A. Hutahaean
ABSTRAK

ABSTRACT

Penelitian ini merupakan aplikasi penginderaan jauh dan
sistem informasi geografis untuk mengkaji fluks CO2 di Teluk Banten
pada Juni 2010 hingga Juni 2011 dengan menggunakan variabel
klorofil-a di Teluk Banten. Metode penelitian meliputi pengukuran
lapang melalui aktivitas sampling dan analisis penginderaan jauh
citra satelit AQUA-MODIS. Fluks CO2 dihitung menggunakan
formula Akiyama yang terdiri dari parameter kecepatan transfer
gas, solubilitas dan perbedaan tekanan parsial CO2. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa baik pada musim hujan maupun
musim kemarau, di perairan pesisir atau dekat daratan cenderung
mempunyai konsentrasi klorofil-a yang lebih tinggi dibandingkan
dengan lokasi lainnya di lepas pantai. Demikian pula dengan pola
distribusi fluks CO2 pada musim hujan yaitu semakin mendekati
pantai nilai fluks CO2 akan lebih besar hingga dapat mencapai
lebih dari 1,85 mol/m2/th. Adapun pada musim kemarau tidak telihat
pola yang jelas. Pada musim kemarau konsentrasi klorofil-a lebih
tinggi yaitu sebesar 1,084 mg/m3 dibandingkan 1,082 mg/m3 di
musim hujan dan tersebar lebih luas (174,6 km2) dibandingkan pada
musim hujan (71,8 km2). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
terdapat korelasi yang cukup kuat (R = 0,634) antara fluks CO2
dengan konsentrasi klorofil-a pada musim hujan, sedangkan pada
musim kemarau nilai R sebesar 0,214. Hasil uji regresi menunjukkan
bahwa konsentrasi klorofil-a lebih berpengaruh terhadap fluks CO2
di musim hujan (R2 = 0,402) dibandingkan di musim kemarau (R2
= 0,046). Baik pada musim hujan ataupun musim kemarau di Teluk
Banten terjadi aliran CO2 dari laut menuju atmosfer.

This research presents the results of an aplication of remote
sensing and geographical information system to asses the CO2 fluxes
in Banten Bay from June 2010 to June 2011. The main purpose
of this study is to examine the spatial dynamics of CO2 fluxes that
assesed from variability of chlorophyll-a and sea surface temperature
(SST) in Banten Bay. The research method used were analyzing
data through remote sensing satellite imagery AQUA-MODIS and
sampling activity. CO2 fluxes was calculated using the Akiyama
formula that consisted of gas transfer velocity parameters, solubility
and CO2 partial pressure difference. The results show that both in the
wet or dry season, the coastal area and near the mainland tended
to have chlorophyll-a concentration which was higher than other
locations off the coast. In the wet season, distribution patterns of
CO2 fluxes is higher than near main land, but they have no clear
pattern in the dry season. Chlorophyll-a concentration in the dry
season was higher (1,084 mg/m3 than1,082 mg/m3) and wider than
in the wet season (174,6 km2 than 71,8 km2). Statistical analysis in
the wet season resulted a strong correlation between CO2 fluxes
and chlorohyll-a concentration (R = 0,634), but they had a weak
correlation in the dry season (R = 0,214). The result of the regression
test shows that the concentration of chlorophyll-a had more influence
on CO2 fluxes in the wet season (R2 = 0,402) than in the dry seaso
(R2 = 0,046). Both wet or dry season, CO2 flow occurs from the ocean
to the atmosphere in Banten Bay.

Kata kunci: Klorofil-a, fluks CO2, penyerap dan pelepas CO2,
AQUA-MODIS

Keywords: Chlorophyll-a, CO2 fluxes, CO2 sink and source,
AQUA-MODIS

MODEL VARIASI HARIAN SUHU PERMUKAAN LAUT
DARI DATA MODIS DAN IN SITU MENGGUNAKAN METODA PARAMETERISASI
EMPIRIK DI SAMUDERA HINDIA
THE DIURNAL VARIATION EMPIRICAL MODEL OF SEA
SURFACE TEMPERATURE USING MODIS AND IN SITU DATA IN INDIAN OCEAN
Tukul Rameyo Adi, Bangun Mulyo Sukojo, Teguh Hariyanto, Sugiarta Wirasantosa,
Widodo S. Pranowo, Weidong Yu & Mahmud Mustain
ABSTRAK

ABSTRACT

Suhu Permukaan Laut (SPL) merupakan parameter
oseanografi yang sangat penting dalam kajian-kajian dan
pengembangan aplikasi kelautan seperti aplikasi perikanan,
pemantauan variabilitas iklim dan perubahan lingkungan laut.
Kebutuhan data SPL saat ini semakin meningkat, dan semakin
dituntut tingkat ketelitiannya, baik dalam dimensi spasial dan
temporal. Peningkatan ketelitian data SPL dapat dilakukan dengan
penggabungan data SPL dari berbagai metoda pengukuran, baik
pengukuran insitu maupun pengukuran penginderaan jauh. Namun,
dalam proses ini perlu diperhitungkan kenyataan bahwa SPL selain
memiliki variasi musiman, juga memiliki variasi harian. Oleh karena
itu, pengetahuan tentang variasi harian SPL di suatu kawasan
sangat penting agar supaya penggabungan data SPL dari berbagai
pengukuran dan pada waktu yang berbeda dapat dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola variasi diurnal

Sea surface temperature (SST) is an important oceanographic
parameter for study and development of marine related applications
such as fisheries application and monitoring of climate variability and
marine environmental changes. The need of SST data increases as
also the demand on their accuracy in terms of both spatial and temporal
dimensions. Improvement of SST data accuracy can be achieved by
combining SST data from various means of observations, both in
situ and remote sensing. In this process, however, SST variation in
seasonal pattern and diurnal pattern has to be considered. Therefore,
knowledge on diurnal variation of SST in an area is important in order
to integrate various data obtained from various observations and time.
This study is aimed to understanding the diurnal variation pattern
of SST in the area of Indian Ocean to the west of Sumatera and
development of empirical model on SST diurnal variation by
using MODIS data and data collected by RAMA in situ mooring-

vi

SPL di perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan
mengembangkan model empirik variasi diurnal SPL menggunakan
data citra MODIS dan data pengukuran insitu mooring-buoy
RAMA. Model ini berupa persamaan regresi yang mengestimasi
besar amplitudo variasi diurnal SPL pada kedalaman 1 meter dari
parameter meteorologi kecepatan angin dan radiasi matahari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa amplitudo variasi diurnal
dSPL di wilayah penelitian berkisar antara 0,05°C dan 1,9°C. Variasi
diurnal SPL juga menunjukkan adanya Variasi diurnal SPL dengan
pola bulanan dan pola musiman. Nilai tertinggi variasi diurnal SPL
rata-rata bulanan terjadi pada Februari dan nilai terendah terjadi
pada September. Sedangkan untuk pola musiman, nilai tertinggi
variasi diurnal SPL rata-rata musiman terjadi pada periode musim
peralihan Maret-April-Mei dan nilai terendah terjadi pada periode
September-Oktober-November. Model empirik dSPL dalam
penelitian ini berupa persamaan regresi dSPL = a(PS) + bLn(U) +
c(PS)Ln(U) + d dengan 3 klasifikasi kecepatan angin U < 2,5 m/s,
2,5 m/s ≤ U < 5 m/s dan U ≥ 5 m/s. Kinerja model dSPL cukup tinggi,
dengan nilai korelasi sebesar 0,81, nilai RMSE sebesar 0,211°C.

buoy. This model is represented by a regression formula to
estimate SST diurnal variation amplitude from meteorological
parameters of wind speed and sun radiation at a depth of 1 meter.
The results show that amplitude of dSST diurnal variation in the
studied area ranges between 0.05°C and 1.9°C. SST diurnal
variation also indicates monthly and seasonal pattern. Maximum
values, of monthly average, of SST diurnal variation occur in
February and its minimum value is observed in September. On
seasonal pattern, however, the maximum values of average seasonal
SST diurnal variation occur in transition period of March-April-May
and its minimum is observed in the period of September-OctoberNovember. Empirical model of dSST in this study is represented
by regression formula of dSST = a(PS) + bLn(U) + c(PS)Ln(U) + d
by considering 3 wind speed category of U < 2.5 m/s, 2.5 m/s ≤ U
< 5 m/s and U ≥ 5 m/s. Performance of the dSST model is quite
high with correlation value of 0.81 and RMSE value of 0.211°C.
Keywords: Diurnal Variation, Empirical Model, Sea Surface
Temperature, MODIS, Indian Ocean

Kata kunci: Suhu Permukaan Laut, SPL, MODIS, Variasi Diurnal
SPL, Samudera Hindia
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ABSTRAK
Kota Pariaman yang terletak di pesisir barat Provinsi Sumatera merupakan daerah yang rentan bencana,
seperti kejadian gempabumi yang terjadi pada 2007 dan 2009 yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian
harta benda. Wilayah yang rentan umumnya terletak di wilayah pesisir, oleh karena itu perlu ditentukan wilayah
mana saja yang dapat dijadikan sebagai usulan Tempat Evakuasi Sementara (TES). Melalui pendekatan SIG,
penelitian ini mengusulkan agar TES didirikan di wilayah permukiman rawan tsunami yang memiliki fasilitas jalan
atau aksesibilitas yang baik. Metode Network Analysis digunakan untuk menentukan permukiman-permukiman
yang terjangkau oleh TES yang telah ada (existing) dan menentukan permukiman yang belum terjangkau TES
manapun. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan jumlah usulan TES adalah 23 unit sedangkan TES yang ada
adalah 12 unit. TES yang diusulkan tersebar merata di seluruh Kota Pariaman sehingga dapat mengurangi korban
jiwa dan kehilangan harta benda. Usaha evakuasi yang dilakukan pemerintah selain TES juga mengusulkan
TEA.Hasil analisis dengan menerapkan metode network analys ini menghasilkan 15 jalur TEA.
Kata kunci: Daerah bencana gempabumi dan tsunami, SIG, analisis jaringan, usulan TES dan TEA
ABSTRACT
Pariaman is located in the west coast of Sumatra which is a vulnerable area. Earthquakes disaster that occurred in 2007
and 2009 resulted loss of life and property. Vulnerable areas are generally located in coastal areas, therefore it is necessary to
determine which areas are to be used as the proposed TES (Temporary evacuation). Through GIS, this research proposed that
TES should be built in vulnerable area which has good road facilities. Network analyst method is used to determine residences
to be able to propose TES every where. The result inidicates that there are 23 units of propose TES, while there are already
12 units. The proposed TES spread evenly across Pariaman City to reduce loss of life and loss of property. Evacuation efforts
conducted by local government besides TES proposed TEA (last evacuation). GIS analysis proposed 15 lanes of TEA.

Keywords: Disaster area of earthquake and tsunami, GIS, network analysis, proposed of TES and TEA

PENDAHULUAN
Sumatera berada di dekat pertemuan lempeng
aktif India-Australia dan Eurasia. Sehingga wilayah
ini terancam oleh gempa megathrust dan tsunami
di barat Sumatera. Selain itu wilayah ini memiliki
patahan mendatar menganan yaitu Sumatera
Fault Zone (SFZ) yang memanjang dari timur
laut sampai tenggara, yang dapat mengancam
terjadinya
gempa akibat pergerakan sesar.

kecil yang mengikuti Gempa Nias 2005 di bagian
selatannya. Itulah segmen gempa megathrust
berikutnya yaitu segmen Mentawai (Sieh, 2006).

Gempa megathrust Mentawai pernah terjadi
pada 1797 dengan magnitudo Mw 8,4 dan diikuti
tsunami. Lokasi segmen Mentawai ditunjukkan pada
Gambar 1. Gempa terkini di segmen tersebut di
antaranya pada 16 Agustus 2009 dengan magnitudo
Mw 6,7 dan pada 25 Oktober 2010 dengan magnitudo
Mw 7,7 (http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/
Gempa megathrust sangat dikhawatirkan eqinthenews). Gempa tersebut belum menunjukkan
kedatangannya karena menyebabkan bencana kekuatan gempa yang sebanding dengan Gempa
besar baik berupa gempa besar maupun tsunami. 1797. Oleh karena itu, semua pihak khawatir akan
Setelah Gempa Aceh-Andaman 2004, akumulasi kedatangan gempa masa depan di segmen ini.
strain berpindah ke arah selatan. Hal ini ditunjukkan Gempa ini tentu akan mengancam Sumatera Barat,
dengan lepasnya strain berupa Gempa Nias tidak terkecuali Kota Pariaman. Kekhawatiran ini
2005. Kekhawatiran berikutnya muncul, yaitu seyogyanya ditindaklanjuti dengan mempersiapkan
terjadi akumulasi strain di selatan segmen Nias. semua
pihak
menghadapi
gempa
tersebut.
Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya gempa
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Beberapa
Kota/Kabupaten
Sumatera
Barat belum mempersiapkan daerahnya secara
optimal dalam menghadapi bencana gempa dan
tsunami. Salah satu wilayah tersebut adalah
Kota Pariaman yang pernah terjadi gempabumi
Tahun 2009 tampak beberapa rumah penduduk
mengalami kerusakan. (Gambar 2 dan Gambar 3).
Kejadian gempabumi yang terjadi pada 30
September 2009 terjadi dua kali. berkekuatan 7,6
pada Skala Richter dengan pusat gempa (episentrum)
57 km di barat daya Kota Pariaman (00,84 LS 99,65
BT) pada kedalaman (hiposentrum) 71 km. Gempa
pertama terjadi pada daerah patahan Mentawai
(di bawah laut) sementara gempa kedua terjadi
pada patahan Semangko di daratan. Getaran
gempa pertama dilaporkan terasa kuat di seluruh
wilayah Sumatera Barat, terutama di pesisir (http://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews).
Dari sejarah gempabumi dan tsunami yang
acap kali terjadi di Propinsi Sumatera Barat, maka
perlu dilakukan penataan wilayah yang rawan
gempabumi dan tsunami. Oleh karena itu di Kota

Pariaman dilakukan penataan wilayah yang berbasis
mitigasi gempabumi dan tsunami. Dalam penataan ini
memperhatikan daerah genangan tsunami, wilayah
yang selalu tergenang, jumlah penduduk yang
berada di daerah rawan bencana dan akses jalan.
Adapun perumusan masalah yang dihadapi
adalah melakukan penataan ruang berbasis mitigiasi
bencana dengan memperhatikan lokasi TES (Tempat
Evakuasi Sementara) dan TEA (Tempat Evakuasi Akhir)
dimana kedua jenis lokasi tersebut dapat dijangkau
oleh masyarakat melalui rute atau jalur aman. Hal ini
dilakukan karena Kota Pariaman memiliki TES dan
TEA yang minim baik jumlah maupun kapasitasnya.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan
dari penelitian ini adalah: a) mengkaji pemanfaatan
dan penataan wilayah pesisir yang ada saat ini
(existing) untuk perencanaan usulan shelter atau
TES, b) menganalisis kebutuhan shelter atau TES
dan infrastruktur pendukung evakuasi tsunami,
berdasarkan sebaran dan kepadatan penduduk yang
tinggal di lokasi rawan tsunami dan c) mengusulkan
lokasi TES, serta jalur evakuasi menuju TES

Gambar 1.

Beberapa lokasi sumber gempa megathrust menurut sejarah (Sieh, 2006).

Gambar 2.

Rumah rusak karena gempabumi
Tahun 2009 lokasi Sungai Rambai.
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Gambar 3.

SDN Sintuk mengalami kerusakan
akibat gempabumi Tahun 2009.

Penentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES)...Sumatera Barat (Purbani, D. et al.)
dan jalur menuju TEA yang berada di bukit atau
dataran tinggi. Usulan tersebut sebagai bentuk
dari penataan wilayah berbasis mitigasi bencana.

METODE PENELITIAN

Penelitian telah dilakukan di Kota Pariaman
Propinsi Sumatera Barat pada 9 Juli hingga 22
Proses yang digunakan untuk pencapain tujuan Desember 2012. Secara administratif lokasi penelitian
menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berada pada posisi 0o 33’ 00”-0o40’43” LS hingga
mempunyai kemampuan dapat melakukan analisis 100o04’46”-100o10’55” BT. Batas wilayah penelitian
mitigasi bencana. SIG menggunakan data yang mencakup: Kabupaten Padang Pariaman (utaraada maupun data terkini yang sudah diperbaharui. selatan dan timur), Samudera Indonesia (barat).
Informasi tersebut digunakan untuk analisis dalam Lokasi pengamatan tersebar di seluruh Kota Pariaman
mitigasi bencana (Johnson, 2000). Analisis SIG telah (Gambar 4 atau Peta 1). Data yang dikumpulkan
diterapkan dalam menghasilkan rute evakuasi alternatif dalam penelitian ini meliputi data primer (Tabel 1) dan
untuk keluar dari zona rawan (Dangermond, 1985; data sekunder. Data primer dikumpulkan di lokasi
Dunn, 1992 dalam Cova & Church, 1997) dan dalam yang terkena gempabumi dan tsunami. Penggunaan
pengelolaan data keruangan berasosiasi dengan data lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui
evacuation decision support system (de Silva et al., 1993 keadaan wilayah yang terkena bencana tsunami dan
dalam Cova, & Church, 1997). Secara umum, aplikasi gempabumi melalui wawancara dengan penduduk
SIG telah digunakan untuk penelitian kebencanaan setempat. Dalam pelaksanaannya penggunaan alat
yang berfokus pada model kebencanaan (Wadge, bantu GPS (Global Positioning System) diperlukan
1988; Chou, 1992; Shu-Quiang & Unwin, 1992; Carrara untuk mengetahui titik koordinat lintang dan bujur
& Guzzetti, 1995; Emmi & Horton, 1995; Radke, 1995). di lokasi yang terkena bencana tsunami kemudian
diukur jaraknya terhadap garis pantai lokasi tersebut

Gambar 4.
Tabel 1.

Peta lokasi pengambilan contoh di Kota Pariaman.

Jenis data fisik yang digunakan dalam penelitian

Komponen fisik		

Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

Alat/bahan yang digunakan

Penggunaan Lahan
Sosial Masyarakat

Observasi			
Insitu		
Meteran, GPS, Daftar Isian
Wawancara			Insitu		Daftar Isian
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dengan alat ukur meteran. Lokasi yang terkena
bencana diamati penggunaan lahan apakah sebagai
permukiman, perkebunan, ladang dan lain-lain.
Dilakukan wawancara dengan penduduk setempat
untuk mengetahui kapasitas pengetahuan penduduk
terhadap bencana, langkah apa yang dilakukan
penduduk pada saat terjadi bencana. Hasil dari
pengamatan yang terdiri atas titik pengamatan lokasi
bencana, pengukuran jarak kerusakan dari garis
pantai dan wawancara dengan penduduk setempat
dituangkan dalam daftar isian sebagai bahan analisis.

pengelolaan SIG adalah unsur titik, garis dan polygon
(Laurini, & Thompson, 1996). Unsur titik sebagai
kota, unsur garis sebagai jalan dan unsur polygon
sebagai wilayah permukiman dan zona rawan gempa
dan tsunami. Pengolahan atribut SIG menggunakan
perangkat lunak Arc View 3.2, karena memiliki
ekstensi network analysis yang berfungsi untuk
menentukan wilayah jangkauan (service area) suatu
titik dari jarak yang ditentukan menurut ketersediaan
jaringan jalan/aksesibiltas. Dalam penelitian ini, fungsi
network analysis digunakan untuk menentukan
permukiman yang terjangkau atau tidak terjangkau
Data sekunder terdiri dari Peta RBI lembar 0715- oleh TES yang telah ada (existing). Setelah itu,
33 Pariaman skala 1:25.000 yang dikeluarkan oleh fungsi ekstensi ini juga digunakan untuk menentukan
Bakosurtanal 1976 digunakan untuk mengetahui lokasi lokasi yang strategis usulan TES untuk permukiman
mana saja di Kota Pariaman yang rentan. Peta zonasi yang tidak terjangkau oleh TES yang telah ada
rawan tsunami yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi (existing). Adapun alur kerja tertera pada Gambar 5.
dan Mitigasi Bencana Geologi-Badan Geologi
Kementerian Energi Sumberdaya Mineral Tahun 2009
Usulan TES berupa bangunan vertikal yang
diperlukan untuk mengetahui sebaran luasan genangan mempunyai ketinggian minimum lantai TES adalah
tsunami. Data kontur diperoleh dari SRTM (Shuttle elevasi gelombang datang (runup) tsunami maksimum
Radar Topography Mission) versi 4 dengan resolusi 90 di lokasi TES, ditambah 30%, ditambah 3 meter, dan
m digunakan untuk mengetahui titik-titik ketinggian dari dikurangi ketinggian tanah di lokasi TES (FEMA, 2008).
wilayah yang rentan dan usulan lokasi TES dan TEA. Metode untuk penentuan jarak aman untuk mencapai
Selanjutnya menggunakan hasil Sensus Penduduk TES mengacu pada Institute of Fire Safety and Disaster
2010 Data Agregat per Kabupaten/Kota Provinsi Prepardnes Japan dalam Budiarjo (2006) diterangkan
Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh BPS Propinsi bahwa Kecepatan evakuasi = 0,751 m/detik (kecepatan
Sumatera Barat Data ini diperlukan untuk menghitung berjalan Manusia Lanjut Usia) Waktu proses evakuasi =
populasi penduduk Kota Pariaman Tahun 2010 dan 12 menit = 12 x 60 detik = 720 detik, Jarak dari TES ≤ 720
proyeksi populasi Kota Pariaman 50 tahun ke depan. detik x 0,751 m/detik = 540,72 m = 541 m (Gambar 6).
Setelah semua data terkumpul baik dari hasil
pengamatan lapangan dan data sekunder, dilakukan
analisis untuk menentukan lokasi pencarian TES
dengan analisis SIG. Atribut yang diperlukan dalam

Gambar 5.
4

Skema alur kerja.

Dari perhitungan tersebut maka jarak antar TES
sebesar 541 m diolah menggunakan metode network
analyst yang terdapat di perangkat lunak Arc View
3.3. Parameter yang diperlukan adalah jaringan jalan,

Penentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES)...Sumatera Barat (Purbani, D. et al.)

Gambar 6.

Waktu terjadinya gempa sampai tsunami tiba di pantai (Sumber: Budiarjo, 2006).

wilayah permukiman dan zona rawan genangan
tsunami. Proses network analyst dilakukan secara
bertahap sehingga wilayah yang rawan genangan
tsunami memiliki usulan TES, dengan demikian

tidak ada lagi suatu wilayah permukiman yang tidak
terjangkau usulan TES. Warga yang berada di TES,
dalam jangka waktu pengungsian selama 8 sampai
dengan 12 jam menunggu sampai surutnya genangan

Langkah yang dilakukan dalam pengoperasian network analyst adalah:
1) wilayah yang akan dianalisa terdiri atas unsur garis atau line yang diwakilkan oleh jalan dan unsur
polygon yang terdiri atas permukiman, administrasi Kota Pariaman dan wilayah rawan gempa (Gambar 7).

Gambar 7.

Wilayah Kota Pariaman yang akan dianalisa.

2) Langkah berikutnya satuan unit peta (Map Unit) dan satuan jarak (Distance Unit) diubah ke dalam satuan
meter (karena menggunakan proyeksi UTM) (Gambar 8).

Gambar 8.

Mengubah proyeksi ke dalam satuan meter.
5
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Setelah itu, ekstensi network analyst diaktifkan untuk melakukan proses network analyst, Proses untuk
mengaktifkannya yakni memilih menu File >Extension>Network analyst>OK (Gambar 9).

Gambar 9.

Mengaktivkan Extension Network analyst.

Maka akan muncul menu Network di menu bar (Gambar 10).

Gambar 10.

Tampilan Network di menu bar.

Kemudian di menu network analyst, pilih find service area sebagai fasilitas untuk menghitung jangkauan
suatu lokasi shelter dengan jarak tertentu berbasis kepada jaringan jalan atau network acsesibility (Gambar 11).

Gambar 11.
6

Pengoperasian Net work analyst.
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Akan muncul kotak sarea 1 dan sneat 1 (Gambar 12).

Gambar 12.

Tampilan kotak sarea 1 dan sneat 1.

Setelah itu maka akan muncul: 1. Tanda untuk mendefinisikan lokasi mana yang akan dianalisa. Karena
tujuan dari penggunaan network analyst untuk mencari lokasi atau wilayah mana yang dapat terjangkau manusia
pada saat bencana, oleh karena itu fokus analysis pada perpotongan jalan yang berada di wilayah permukiman
yang rawan genangan seperti ditujukkan pada no 2. Kemudian setelah diketahui titik/lokasi mana saja yang perlu
dianalis selanjutnya titik-titik tersebut didefinisikan jarak sejauh 541 m (hasil perhitungan jarak aman dari Institute
of Fire Safety and Disaster Prepardnes Japan dalam Budiarjo (2006)) diilustrasikan no 3 (Gambar 13).

Gambar 13.

Tahapan pengoperasian lokasi yang dianalisis menggunakan network analyst.

Setelah semua permukiman yang berada di wilayah rawan genangan dan dilalui akses jalan telah semua
diidentifikasikan maka di running.
Hasil running disimpan menjadi format data shapefile (Gambar 14).

Gambar 14.

Hasil pengoperasian Net work analyst.
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tsunami setelah itu warga menuju TEA yang berada di
dataran tinggi. Pada umunya warga bertahan di TEA
minimal 1 minggu bahkan lebih sampai menunggu
kondisi wilayah permukiman mereka kondusif.
Hasil running disimpan menjadi format data
shapefile.
Dengan mengetahui lokasi usulan TES yang
tersebar merata di seluruh Kota Pariaman maka
warga dapat menuju TES yang terdekat sehingga
korban jiwa dapat direduksi. Setelah berada di TES
untuk waktu sekitar 2-3 jam menunuggu sampai
tidak terjadi gempabumi dan tsunami (FEMA, 2008)
kemudian warga menuju ke usulan TEA (Tempat
Evakuasi Akhir) yang berada di bukit. Penentuan
usulan TEA berdasarkan pada batas antara rawan
genangan dengan wilayah yang aman sehingga
diusulkan TEA berada pada kontur di atas 15 meter.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Pariaman sebagai wilayah rawan bencana
sudah memiliki TES berjumlah 12 unit dan jalur
menuju TEA sebanyak 39 jalur (Peta 2 atau Gambar
15). Bangunan TES bersifat multifungsi salah satunya
SMKN1 Kota Pariaman (Gambar 16) sedangkan jalur
yang tersedia contoh jalur menuju Pasar Kurai Taji
sebagai TEA (Gambar 17).
Sebaran titik TES dan jalur horizontal yang
ada (existing) atau jaringan jalan diproses secara
SIG dengan menggunakan network analyst. Hasil
dari proses tersebut menunjukkan terdapat wilayah
permukiman yang terjangkau TES melalui jalur
horizontal dan adapula yang tidak terjangkau TES.
Seperti terlihat pada Gambar 18 atau Peta 3 banyak
wilayah permukiman yang berada di zona rawan
tsunami yang belum memiliki TES sehingga perlu
diusulkan penambahan TES dan jalur horisontal
menuju TEA.

Gambar 15.

Peta sebaran TES dan TEA Kota Pariaman.

Gambar 16.

Lokasi TES berada di SMK 1.
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Gambar 17.

Jalur horizontal yang sudah ada
lokasi menuju Pasar Kurai Taji
sebagai TEA.
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Langkah berikutnya dilakukan penambahan
usulan TES dan jalur horisontal, agar wilayah
permukiman yang berada di zona rawan tsunami
dapat menuju usulan TES, sebagai usaha mitigasi
seperti terlihat pada Gambar 19 atau Peta 4. Jumlah
usulan TES yang diperlukan ada 23 unit dan usulan
jalur horisontal 15 jalur.

Setelah dilakukan usulan penambahan TES dan
jalur horisontal menuju TES, maka dilakukan proses
network analyst kembali untuk mengetahui bahwa
wilayah permukiman yang berada di zona rawan
tsunami sudah aman terjangkau TES. Disamping
diketahui usulan TES, maka perlu pula diketahui
usulan TEA. Hasil analisis usulan TEA berjumlah 15
jalur horisontal menuju tempat yang lebih tinggi. TEA

Gambar 18.

Peta permukiman terjangkau TES dan jalur horisontal Kota Pariaman.

Gambar 19.

Peta usulan TES dan jalur.
9
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yang berada di Kota Pariaman Utara terdapat 10 jalur,
Kota Pariaman Tengah 2 jalur dan Kota Pariaman
Selatan 3 jalur. Hasil proses analsis diperlihatkan
dalam Gambar 20 atau Peta 5. Sebaran usulan TES
terdapat di Lampiran 2.

Usulan TES tersebar merata di zona rawan
tsunami dan berada pada penggunaan lahan
kawasan hijau pantai, kawasan jasa dan perdagangan,
kawasan jasa dan perdagangan wisata dan kawasan
permukiman tampak pada Gambar 21 atau Peta 6.

Gambar 20.

Peta permukiman terjangkau usulan TES dan TEA Kota Pariaman.

Gambar 21.

Peta Permukiman Terjangkau Usulan Shelter dan Pola Ruang Kota Pariaman.
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Upaya Pemda dalam Mitigasi Bencana
Pemda Kota Pariaman sudah berupaya
melakukan mitigasi bencana dengan penanaman
mangrove oleh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pariaman di Pantai Pariaman (Gambar 22)
dan pembangunan rumah tahan gempa sebanyak

10 unit di lokasi Pantai Pariaman atas bantuan KKP
(Gambar 23). Rumah tersebut diperuntukkan untuk
nelayan, namun kondisinya sekarang sudah berubah
fungsi dimana seharusnya lantai 1 kosong tidak ada
bangunan kenyataannya sekarang sudah dibangun
kamar.

Gambar 22.

Penanaman mangrove di Pantai Pariaman oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman.

Gambar 23.

Rumah tahan gempa diperuntukan untuk nelayan di Pantai Pariaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

PERSANTUNAN

Kesimpulan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir yang memberikan
fasilitas dapat melakukan penelitian di Kota
Pariaman.
2. Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah
Kota Pariaman dan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Pariaman yang memberikan data
dan informasi kondisi Kota Pariaman

1.

Penerapan SIG dengan menggunakan network
analyst untuk mitigasi bencana sangat diperlukan
dengan memberikan lokasi usulan TES di zona
rawan genangan tsunami dan jalur horizontal
menuju TEA.
2. Usulan TES di Kota Pariaman berjumlah 23 unit
dan jalur horisontal menuju TEA sebanyak 15 jalur
diharapkan dapat mengurangi korban bencana.
Jumlah daya tampung TES bervariasi antara 487
jiwa hingga 1994 jiwa dan jika diproyeksi untuk 50
tahun menjadi 952 jiwa hingga 3.899 jiwa.
Saran
Kondisi Kota Pariaman yang rawan bencana
maka baik pemerintah maupun masyarakat setempat
perlu bersifat adaptif dalam mengantisipasi bencana.
Sikap yang perlu ditingkatkan dengan menerapkan
bangunan ramah bencana, penanaman dan cemara
laut dan mangrove di pesisir pantai, latihan kesiap
siagaan gempabumi dan tsunami yang rutin dilakukan
dan pengetahuan kebencanaan yang diterapkan di
sekolah-sekolah.
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Lokasi usulan TES Kota Pariaman
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Lampiran 1.
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Lokasi usulan TES Kota Pariaman (lanjutan)
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Lampiran 1.

Lokasi usulan TES Kota Pariaman (lanjutan)
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ABSTRAK
Kepulauan Indonesia terbentuk karena proses geologi dan geodinamika yaitu konvergensi lempeng benua
dan samudra menghasilkan morfologi yang sangat kompleks. Morfologi pesisir khas karena dipengaruhi proses
endogen dan proses eksogen. Teknologi penginderaan jauh sangat mendukung penelitian di wilayah pesisir dan
lautan, karena memiliki keunggulan yaitu dapat meliputi daerah yang luas dengan resolusi spasial yang tinggi.
Tulisan ini membahas pengaruh abrasi dan akresi terhadap variasi perubahan garis pantai pesisir barat propinsi
Banten dengan model algoritma penginderaan jauh resolusi tinggi. Penelitian dilakukan berdasarkan analisis
komprehensif dinamika perairan laut/pantai dan proses-proses geologi yang berlangsung dan didukung teknologi
penginderaan jauh seri citra Landsat. Variasi geomorfologi di daerah penelitian yang mengalami abrasi-akresi
akibat proses marin, mencakup 4 kategori yaitu :1) rataan pasang-surut (tidal platform), cliff dan notch; ledok
antar beting gisik (swale); 2) hamparan terumbu; 3) gosong dan beting gisik, split (lidah gosong pasir); 4) Teras
marin, hamparan lumpur dan aluvial pantai.
Kata kunci: Geomorfologi, pesisir, abrasi, akresi, Landsat.
ABSTRACT
This research presents the results of an aplication of remote sensing and geographical information system
to assess Indonesian archipelago that was formed by geological and geodynamical processes involving the
convergence of continental and oceanic plates as reflected by complex morphology. Coastal morphology indicates
specific characteristic due to endogenic and exogenic processes. Remote sensing technology provides strong
support to the study of the coastal areas and oceans, because of it advantages such as its ability to cover large
areas with high spatial resolution. This paper desribes the effect of abrasion and accretion on the changes of
coastal line variability of the west coast of Banten Province by using High Resolution Remote Sensing Algorithm
Model. This study was based on comprehensive analysis of coastal waters dynamics and geological processes
that occurs, and supported by Landsat series. Coastal geomorphology variation in the area affected by abrasion
and accretion includes 4 categories; 1) tidal platform, cliff , notch; swale; 2) reef platform; 3) sand dune, split; 4)
marine platform, mud and alluvial coastal.
Keywords: Geomorphology, coastal, abrasion, accretion, Landsat.

PENDAHULUAN

kelurusan, lereng pantai dan bentuk muara sungai
dan lain-lain bagian bentang pantai. Kondisi iklim/
Wilayah
pesisir,
seperti
juga
wilayah- cuaca (atmosfer) dan laut (biosfer) yang mengiringi
wilayah lain di bumi, terbentuk oleh berbagai evolusi tersebut memberi pengaruh (eksogen) pada
proses geologi yaitu proses endogen yang terjadi proses pembentukan bentang alam (Hantoro, 2008).
dari dalam bumi, dan proses eksogen yang
berasal dari luar bumi seperti proses pelapukan,
Indonesia secara umum memiliki tiga garis
erosi, sedimentasi dan lain-lain (Komar, 1998). pantai yang satu dengan lainnya sangat berbeda
kondisi fisik alaminya terutama tataan geologinya.
Kepulauan Indonesia terbentuk oleh proses Sebagai contoh di Propinsi Banten, tataan geologi
geodinamik akibat konvergensi lempeng (litosfer) yang melatarbelakangi kawasan pesisir laut tertutup
sehingga menghasilkan bentang alam (fisiografi) yang (Laut Jawa) mengalami proses akresi yang lebih
sangat kompleks. Demikian halnya dengan pantai dominan, kawasan pesisir diantara pulau (Selat
pulau-pulaunya, terbentuk seiring evolusi geologi Sunda) mengalami proses abrasi dan akresi yang
dengan ciri masing-masing berdasar proses dan hampir seimbang,, dan kawasan pesisir laut terbuka
mandala geologinya, yang kemudian tercerminkan (Samudra Hindia) mengalami proses abrasi yang lebih
pada keragaman jenis batuan, struktur dan dominan (Darsoprajitno, 2000; Anugrahadi et al., 2012).

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430.

afiat_anu@yahoo.com
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Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka
klasifikasi wilayah pesisir dan pantai di Indonesia
akan lebih sempurna bila didasarkan atas beberapa
hal yang menyangkut proses pembentukan (genesa)
dan perubahannya yang melibatkan unsur-unsur
mencakup geomorfologi genetik, fisiografi pantai dan
pesisir, morfologi, ekosistem biota (Lobeck, 1939;
Verstapen 1977 dalam Zuidam, 1983; Purwadhi,
2008). Klasifikasi ini, dapat lebih mudah dikenali
dengan
menggunakan
metoda
penginderaan
jauh dengan proses secara temporal dan spasial.
Teknologi penginderaan jauh sangat mendukung
dalam identifikasi dan penilaian sumber daya di
wilayah pesisir dan perubahan garis pantai, karena
memiliki keunggulan yaitu dapat meliputi daerah
yang luas dengan resolusi spasial yang tinggi, serta
memberikan banyak pilihan jenis satelit penginderaan
jauh yang mempunyai keakuratan yang cukup baik
dalam mengidentifikasi obyek-obyek di permukaan
bumi (Purwadhi, 2001, 2008; Trisakti et al., 2003,
Hendiarti et al., 2006, Anugrahadi et al., 2011, 2012).
Penelitian terdahulu untuk mendeteksi perubahan
garis pantai di daerah pesisir dilakukan dengan
menggunakan seri citra satelit Radar ERS-1 di daerah
Pesisir Cilamaya Kabupaten Karawang Jawa Barat
(Novita, 2002), menggunakan model genesis (Pranoto,
2007). Perubahan garis pantai Utara Semarang Demak
dikenali melalui penggunaan citra satelit Landsat
Tahun 1998 dan citra ALOS tahun 2006 (periode waktu

Gambar 1.
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8 tahun), dan pengujian lapangan (Parman, 2010).
Tulisan ini membahas tentang pengaruh
abrasi dan akresi terhadap variasi perubahan
garis
pantai
Provinsi
Banten,
sebagaimana
ditunjukkan oleh data lapangan dan citra satelit.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian berada di wilayah pesisir laut,
antara Anyer sampai Tanjung Lesung, Kabupaten
Pandeglang, Propinsi Banten dengan koordinat
6˚17’30’’LS-6˚32’30’’LS
dan
105˚40’30’’BT105˚50’00’’BT. Lokasi pengamatan dan pengambilan
data insitu dapat dilihat pada Gambar 1.
Alur Kerangka Pemikiran Teoretis penelitian
geomorfologi
pesisir dengan fokus penelitian
perubahan garis pantai yang didukung dengan
penggunaan metode teknologi penginderaan jauh dan
mempertimbangkan proses-proses geologi, oseanografi
dan klimatologi
diperlihatkan pada Gambar 2.
Penelitian dimulai dengan studi pustaka dan
studi citra Landsat TM dan ETM+, data klimatologi
(curah hujan, arah angin), dan data oseanografi (arus,
gelombang dan batimetri). Selanjutnya dilakukan ‘ground
truth checking’ hasil ‘desk study’ dan melaksanakan
survey
lapangan untuk mengumpulkan data insitu
yaitu data geologi, geomorfologi dan gelombang.
Bentukan geomorfologi pesisir terjadi oleh proses

Peta lokasi penelitian (Anugrahadi & Anjarsari, 2008).
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marin (fenomena oseanografi), proses angin, dan spasio-temporal development perubahan garis pantai
proses organisme. Proses marin menghasilkan rataan dan data insitu di wilayah pesisir barat Propinsi Banten.
pasang-surut (tidal platform), cliff dan notch, gosong
dan beting gisik, split (lidah gosong pasir) dan tombolo,
Model korelasi akibat proses marin (Lobeck,
ledok antar beting gisik (swale), hamparan lumpur 1939;
Sulaiman & Suhardi, 2008; Purwadhi,
dan aluvial pantai (teras marin & laguna) (Lobeck, 2008) mencakup model geomorfologi karena
1939; Purwadhi, 2008; Sulaiman & Suhardi, 2008). abrasi seperti rataan pasang-surut (tidal platform),
Proses marin dapat berupa pengangkutan sedimen cliff dan notch; ledok antar beting gisik (swale)
susur pantai (littoral sediment transport /longshore dan model geomorfologi karena akresi berupa
sediment transport) (Gambar 3). Proses susur pantai gosong dan beting gisik, split (lidah gosong pasir),
biasanya terjadi di pantai yang berbatasan dengan hamparan lumpur dan aluvial pantai (teras marin).
samudra dan merupakan proses yang penting karena
berdampak sangat besar terhadap suatu struktur
Data geologi di sepanjang pesisir Tanjung
yang dibuat manusia misalnya jetti atau groin. Akibat Lampe sampai dengan Tanjung Lesung Kecamatan
pengangkutan sedimen sejajar pantai maka satu sisi Labuhan dan Panimbang, Kabupaten Pandeglang,
bangunan akan mengalami sedimentasi sedangkan Propinsi Banten, pada awalnya dikumpulkan
di sisi lain bangunan akan mengalami erosi. oleh Anjarsari (2007), selanjutnya dilengkapi oleh
Peneliti BRKP-DKP (2007) dan tim peneliti Usakti
Klasifikasi tutupan lahan pesisir dapat dan BPPT (2008, 2009, 2010, 2011). Sebanyak
dikelompokkan menjadi pesisir tipis (low) yang 18 lokasi pengamatan (LP) dikelompokan secara
dibentuk oleh aluvial dan pesisir tebal
yang geografis menjadi 3 wilayah yaitu Tanjung Lampe,
dibentuk oleh batuan yang resisten (Pethick, Teluk Lada, Tanjung Dadap dan Tanjung Lesung.
1984,
Bloom
1978
dalam
Pethick,
1984)
Adapun data sekunder yang digunakan
Klasifikasi
geomorfologi
memperhatikan dalam penelitian ini meliputi peta topografi,
pengaruh abrasi dan akresi, data klimatologi, fenomena peta
geologi dan peta fisiografi regional Jawa
oseanografi, dan data insitu dengan menerapkan Barat, dengan citra Landsat dan ETM berbeda

Gambar 2.

Alur kerangka pemikiran teoretis.

Gambar 3.

Pengangkutan sedimen susur pantai (Sumber:http://comp.uark.edu/~mattioli/geol_1113.html).
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waktu,

sebagai

tambahan

atas

data

iklim.

Penentuan daerah abrasi dan akresi dilakukan
Lillesand & Kiefer (1979) Sabins (1997) melalui proses klasifikasi citra Landsat MSS tahun
menyatakan banyak pilihan jenis satelit penginderaan 1982 dan Landsat ETM+ tahun 2007 secara tak
jauh yang mempunyai keakuratan yang cukup baik terbimbing (unsupervised) dengan program ERMapper.
dalam mengindentifikasi obyek-obyek di permukaan Dilakukan dengan memasukkan file citra banten yang
bumi, Satelit Landsat (Land Satellite) adalah salah telah dicrop, file hasil klasifikasi unsupervised dan
satu satelit sumber daya yang menghasilkan citra jumlah iterasi 100, unchanged 98.5 persen. Jumlah
multispektral. Satelit ini milik Amerika Serikat yang kelas hanya 2 kelas karena hanya ingin melakukan
diluncurkan pada 23 Juli 1972. Landsat 1, 2, 3 pemisahan antara darat dan laut, kemudian merubah
mempunyai sensor MSS (Multi Spectral Scanner) warna menjadi : merah = wilayah abrasi, hijau =
dan RBV (Return Beam Vidicon), Landsat 4 dan 5 wilayah akresi, coklat = wilayah yang tetap (Gambar 5).
mempunyai sensor MSS dan TM (Thematic Mapper).
Landsat 6 dan 7 mempunyai sensor ETM dan HASIL DAN PEMBAHASAN
ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). Landsat
7 ETM+ mempunyai spesifikasi antara lain resolusi Wilayah Abrasi dan Akresi
spektral tinggi, yaitu mempunyai 8 saluran sehingga
kemampuan membedakan obyek relatif tinggi.
Penelitian geologi lapangan pada 18 lokasi
pengamatan (LP) dengan posisi koordinat dan data
Citra Landsat yang dipergunakan dalam penelitian geologi dan geomorfologi (Tabel 1) dan dikelompokkan
ini adalah Citra Landsat MSS dan ETM+ diperoleh secara geografis menjadi 3 Wilayah yaitu Tanjung
dengan mengunduh data-data tersebut dari situs http:// Lampe, Teluk Lada, Tanjung Dadap dan Tanjung
www.glovis.usgs.gov. Situs ini merupakan ekstensi atau Lesung (Gambar 6) dengan hasil pengamatan sebagai
bagian dari situs utama USGS (United State Geological berikut (Anugrahadi et al., 2011, 2012).
Survey). Citra Satelit Landsat MSS dan ETM+ dapat
digunakan untuk mengetahui perubahan garis pantai
wilayah pesisir Barat Propinsi Banten (Gambar 4).

Gambar 4.

Citra Satelit Landsat MSS di akuisisi 29 Agustus 1982 dan Landsat ETM+ diakuisisi 8 Agustus
2007) (http://www.glovis.usgs.gov,).

Gambar 5.

Tampilan kotak dialog proses merubah warna.
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Tanjung Lampe
Lokasi daerah penelitian ini berada di pantai
Tanjung Lampe, Kecamatan Labuhan, Kabupaten
Pandeglang, Propinsi Banten (Gambar 6). pantai dan
lahan di sepanjang LP1 – LP6 banyak digunakan
untuk tempat wisata, pemukiman penduduk, dan
pasar ikan.
Pengamatan lapangan antara LP1 sampai LP6
menunjukkan bahwa pantai ini merupakan pantai
berpasir dengan kecenderungan pantai mundur
ke arah darat sebagaimana tampak dari adanya
tumbuhan yang terendam air laut (Gambar 7). Di
sekitar LP5 dijumpai llitologi berupa batupasir lepas
di sepanjang pantai, semakin ke arah darat ukuran
butirnya semakin kasar dan banyak sekali dijumpai
Tabel 1.

cangkang. Gejala abrasi tampak dari bukti sisa-sisa
tumbuhan yang rusak akibat proses abrasi (Gambar 7).
Teluk Lada
Lokasi penelitian ini berada di pesisir Teluk Lada
Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten (Gambar 6, Tabel 2 dan Tabel 3).
pantai dan lahan di sepanjang LP 7 - LP 16 banyak
digunakan untuk tempat wisata, pemukiman penduduk,
bangunan industri.
Informasi dari penduduk setempat (6 Juli 2008)
bahwa angin yang bertiup pada bulan April – Oktober
adalah angin timur dengan gelombang yang relatif kecil
sehingga nelayan banyak yang melaut. Pada bulan
Nopember – Maret adalah musim angin barat dengan

Kondisi Geologi dan Geomorfologi Pantai

NO PARAMETER

LP 1

LP 2

LP 3

LP 4

LP 5

LP 6

1. Nama Lokasi
		
2. Koordinat
Latitude/ Longitude

Tanjung
Lampe

Tanjung
Leneng

Tanjung
Lampe

Tanjung
Lampe

Tanjung
Lampe

Tanjung
Lampe

3.
4.

105o49’10”BT 105º49’27”BT
06o22’50”LS 06º23’54”LS
Pantai
Pemukiman
Datar
Datar

105º49’38”BT 105º49’35”BT
06º24’28”LS
06º24’27”LS
Pemukiman
Pemukiman
Datar
Datar

Penutup LahaN
Bentuk Lahan/
Geomorfologi
5.
Litologi Penyusun
Batupasir
Batupasir
Batupasir
Jenis
Sedimen
Sedimen
Sedimen
Bentuk
Membundar
Membundar
Membundar
Tekstur
Ukuran pasir Ukuran pasir Ukuran pasir
		
sedang
sedang-kasar sedang-halus
6.
Proses dinamika
Abrasi
Abrasi
Abrasi
pantai 						
7.
Keterangan lain
Tumbuhan
Cangkang dan Genangan air
yang relevan
terendam air bangunan rusak di darat
								
								

Gambar 6.

Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang-halus
Abrasi dan
Akresi
Sisa tumbuhan
di air dan
hamparan
terumbu

105º49’31”BT
06º25’00”LS
Pemukiman
Datar

105º49’15”BT
06º26’25”LS
Pemukiman
Datar

Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang-kasar
Abrasi

Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang-kasar
Abrasi

Sisa tumbuhan Sisa tumbuhan
di air dan ada di air dan ada
banyak
banyak cangkang
cangkang

Peta Lokasi Pengamatan Geologi Lapangan.
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Gambar 7.

Tumbuhan dan pemecah ombak yang terendam air laut akibat abrasi di LP1 dan
tumbuhan akibat proses abrasi di LP 5 di Wilayah Tanjung Lampe.

gelombang yang cukup besar sehingga nelayan tidak
melaut. Pantai ini awalnya berada 200 – 300 meter
ke arah daratan, proses abrasi dan akresi di wilayah
ini diperkirakan berlangsung sejak 1980.
Di sekitar LP7 gejala akresi tampak dengan
adanya paras pantai yang semakin luas ke arah laut
dan di sekitar LP 11 dijumpai litologi berupa batupasir
lepas dengan ukuran butir semakin halus ke arah
darat, dan banyak sekali dijumpai cangkang. Gejala
akresi tampak dari bukti paras pantai yang melebar ke
arah laut (Gambar 8).
Tabel 2
NO PARAMETER
1.
2.

Tanjung Dadap dan Tanjung Lesung
Lokasi daerah penelitian ini berada di Kecamatan
Panimbang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
(Gambar 6 dan Tabel 3) pantai dan lahan di sepanjang
LP17 – LP18 banyak digunakan untuk tempat wisata.
Pengamatan lapangan antara LP17 - P18
menunjukkan bahwa pantai ini merupakan pantai
berpasir, dijumpai terumbu dan sedikit lumpur (lempung,
air) warna abu – abu hingga gelap. Di sekitar LP 17
dijumpai litologi berupa batupasir lepas di sepanjang
pantai yang semakin lebar karena proses akresi, dan

Kondisi Geologi dan Geomorfologi Pantai
LP 7

LP 8

LP 9

LP 10

LP 11

Nama Lokasi
Teluk Lada
Teluk Lada
Teluk Lada
Teluk Lada
Teluk Lada
Koordinat
Latitude/ Longitude 105o48’52”BT 105º48’10”BT 105º47’48”BT 105º46’58”BT 105º46’22”BT
		
06o28’28”LS
06º28’50”LS
06º29’25”LS
06º30’28”LS 06º30’58”LS
3. Penutup Lahan
Pemukiman
Pantai
Pemukiman
Pemukiman
Pantai
4. Bentuk Lahan/
Datar
Datar
Datar
Datar
Datar
Geomorfologi
5. Litologi Penyusun Batupasir
Batupasir
Batupasir
Batupasir
Batupasir
Jenis
Sedimen
Sedimen
Sedimen
Sedimen
Sedimen
Bentuk
Membundar
Membundar
Membundar
Membundar
Membundar
Tekstur
Ukuran pasir Ukuran pasir
Ukuran pasir
Ukuran pasir Ukuran pasir
sedang
sedang-halus sedang-halus sedang
sedang-halus
		
6. Proses dinamika
Akresi
Akresi
Akresi
Akresi
pantai
7. Keterangan lain
Bangunan
Paras pantai
Hamparan
Pengurugan
Paras pantai
yang relevan
PLTU
yang lebar
terumbu
untuk tambak yang lebar
22

sisa-sisa

LP 12
Teluk Lada
105º45’08”BT
06º31’18”LS
Pemukiman
Datar
Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang-halus
Akresi
Paras pantai
yang lebar
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Tabel 3.

Kondisi Geologi dan Geomorfologi Pantai

NO PARAMETER

LP 13

1. Nama Lokasi
Teluk Lada
2. Koordinat
Latitude/ Longitude 105o43’10”BT
06o31’50”LS
3. Penutup Lahan
Pemukiman
4. Bentuk Lahan/
Datar
Geomorfologi
5. Litologi Penyusun Batupasir
Jenis
Sedimen
Bentuk
Membundar
Tekstur
Ukuran pasir
sedang-kasar
6. Proses dinamika
Abrasi
pantai
7. Keterangan lain
Banyak
yang relevan
cangkang,
		
pantai sempit
dan sisa
				

LP 14

LP 15

LP 16

LP 17

Teluk Lada

Teluk Lada

Teluk Lada

Tanjung Dadap Tanjung Lesung

105º42’58”BT
06º31’58”LS
Pemukiman
Datar

105º47’48”BT
06º29’25”LS
Pemukiman
Datar

105º41’15”BT 105º40’35”BT 105º40’05”BT
06º31’20”LS 06º28’31”LS 06º28’38”LS
Pemukiman
Pantai
Pemukiman
Datar
Datar
Datar

Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang-kasar
Abrasi

Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang-kasar
Abrasi

Batupasir
Sedimen
Membundar
Ukuran pasir
sedang - kasar
Abrasi

Banyak
cangkang,
pantai sempit
dan sisa
tumbuhan

Banyak
cangkang,
sisa tumbuhan
dan pemecah
ombak rusak

Banyak
Tempat
cangkang,
wisata
sisa tumbuhan tertutup
dan pemecah
ombak rusak

merupakan daerah wisata dengan adanya penginapan/
cottage di tepi pantai (Gambar 9).
Variasi Perubahan Garis
Geomorfologi Pesisis

Pantai

Pembentuk

Pada 2007 kecepatan angin rata-rata 2 m/s
dengan arah angin relatif ke barat-utara dan dijumpai
adanya material-material sedimen pantai yang terbawa

Gambar 8.

LP 18

Batupasir
Batupasir
Sedimen
Sedimen
Membundar Membundar
Ukuran pasir Ukuran pasir
sedang
sedang-halus
Akresi
Pantai lebar
dan bangunan
penginapan

angin.
Pada 2008 kecepatan angin rata-rata 1,5-2
m/s dengan arah angin relatif ke utara-timur laut dan
menimbulkan gelombang laut dengan ketinggian
gelombang maksimum 0,75 m yang mempengaruhi
pergerakan sedimen laut dan sedimen-sedimen yang
berada di sepanjang pantai.

Kondisi pantai yang mengalami akresi dengan paras pantai yang bertambah lebar, LP 7 dan LP
11 di wilayah Teluk Lada.
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Gambar 9.

Pertambahan daratan akibat proses akresi di Wilayah Tanjung Lesung.

Kepadatan sedimen di daerah penelitian cukup
bervariasi di karenakan pada saat pasir pantai/dasar
laut tersebut terbawa oleh air laut, sedimen tersebut
tidak sepenuhnya terendap dalam satu titik, tetapi
menyebar terbawa oleh arus sehingga kepadatan
sedimen di daerah ini tidak begitu padat. Selain itu
transport sedimen terjadi di daerah antara gelombang
pecah dan garis pantai. Gelombang pecah dapat
menimbulkan arus dan turbulensi yang besar sehingga
dapat menggerakkan sedimen dasar (bed load)
menjadi suspensi (suspended load).

231 dengan warna hijau muda menunjukan suatu
bentukan lahan yang landai, ditumbuhi tanaman dan
memiliki litologi yang kurang resisten. Warna hijau
tua menggambarkan daerah ini memiliki bentuk lahan
agak tinggi/bergelombang, memiliki litologi yang keras
yang ditumbuhi tanaman (Gambar 10).

Arah arus utama di bagian tengah Selat Sunda
yaitu mengarah ke selatan (U179˚T). dengan membawa
sedimen ke arah selatan. Di bagian tepi Selat Sunda
arus mengarah ke utara, membawa material sedimen
mengikuti arah arus di bagian tepi Selat Sunda yang
berarah utara (U5˚T).

Pengolahan citra Landsat dilakukan dengan
menggunakan program ArcView, dimulai dengan
mengaktifkan layer 1982 dan 2007, selanjutnya
dihasilkan file baru hasil union antara Tahun 1982 dan
2007. Proses ini dilakukan dengan memilih tampilan
view double layer hasil union, lalu memilih legend type,
unique value dan values field. Selanjutnya merubah
warna menjadi : merah = wilayah abrasi, hijau = wilayah
akresi, coklat = wilayah yang tetap (Gambar 12).

Arus pantai yang terjadi di kedalaman laut <200 m
seperti di perairan Selat Sunda lebih merupakan akibat
angin dan arus pasang surut yang rata-rata memiliki
pola relatif lemah (Bishop, 1984 dalam Muripto, 2000),
dengan mempertimbangkan keseimbangan antara
gaya gesek, koriolis dan gradasi tekanan.
Faktor klimatologi yang relatif sama pada 2007
dan 2008 diketahui dari data klimatologi (BMKG Jakarta
dan Serang, Dishidros Jakarta). Di daerah penelitian
pada 2007, temperatur udara rata-rata 26° (antara min
dan maks 21,8°-33°), arah angin U360°T-U40°T (utaratimur laut), kecepatan angin rata-rata 2 m/s; ketinggian
gelombang maksimum 0,75 m. Pada 2008 arah angin
U360°T-U45°T (utara-timur laut), kecepatan angin
rata-rata 1,5 m/s, ketinggian gelombang maksimum
hasil pengamatan yaitu 0,75 m.
Kondisi daerah pesisir pantai barat Banten dan
sekitarnya yang ditampilkan pada citra Landsat band
24

Citra Landsat band 456 menampilkan jenis
tumbuhan dengan warna merah, dan warna biru
merupakan warna penetrasi dari air laut atau tambak
yang posisinya dekat dengan laut (Gambar 11)

Hasil analisis citra Landsat MSS dan ETM+
tahun 1982 dan 2007 dapat mengetahui bahwa di
daerah pantai barat Provinsi Banten telah mengalami
perubahan garis pantai karena terjadinya abrasi dan
akresi. (Anugrahadi et al,, 2011, 2012).
Metoda Unsupervised (tak terbimbing) digunakan
untuk mengetahui batas pantai dengan jelas sehingga
dapat dilakukan perhitungan jarak abrasi dan akresi
(Gambar 13)
Daerah yang telah mengalami abrasi di lokasi 1
(Teluk Lada – Tanjung Lampe): didapat jarak terjauh
= 274,73 m dan luas abrasi = 615.022,77 m2. Di lokasi
2 (Teluk Lada - Tanjung Dadap) didapat jarak terjauh =
206,69 m dan luas abrasi = 848.492,98 m2. Di lokasi 3
daerah pantai Tanjung Lesung didapat jarak terjauh =
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Gambar 10.

Citra Landsat band 231 (USGS, 2007).

Gambar 11.

Citra Landsat band 546 (USGS, 2007).

Gambar 12.

Tampilan daerah yang terkena abrasi dan akresi.

125,05 m dan luas abrasi = 106.966,98 m2
Daerah yang telah mengalami akresi Lokasi
1 didapat jarak terjauh = 31,65 m dan luas akresi =
9.943,14 m2. Di lokasi 2 didapat jarak terjauh = 111,58

m dan luas akresi = 24.491,14 m2, Di lokasi 3 didapat
jarak terjauh = 68,71 m dan luas akresi = 65.841,54
m2
Proses abrasi terjadi karena angin yang bertiup
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pada musim barat (November - Februari) menghasilkan - 3.1o. dan daerah abrasi memiliki slope 2.0o - 3.3o
ombak besar, mengakibatkan sedimen sepanjang (Anugrahadi et al., 2012).
pantai terkena abrasi. Sedangkan untuk proses akresi
kemungkinan terjadi pada saat angin yang bertiup
Klasifikasi tutupan lahan pesisir daerah penelitian
pada musim angin timur (Maret – Oktober).
dapat dikelompokan menjadi pesisir tipis (low) yang
dibentuk oleh aluvial dan sebagian pesisir tebal
Terjadinya abrasi di daerah penelitian selain (dibentuk oleh batuan yang resisten) seperti terumbu
karena faktor musim, disebabkan litologi penyusun dan batuan volkanik (Bloom,1978 dalam Pethick, 1984;
didominasi oleh batulempung, slope yang relatif curam, Gambar 14).
perubahan arah angin, arus dan curah hujan dan
adanya aktifitas penambangan pasir.
Klasifikasi dan bentuk geomorfologi yang
disebabkan suspended sedimen (TSM/TSS) di daerah
Penyebab terjadinya akresi karena memiliki penelitian berupa gosong dan beting gisik, split (lidah
slope relatif lebih landai dan adanya daya angkut gosong pasir), hamparan lumpur dan alluvial pantai
sedimen oleh arus dan dari aliran sungai di sekitarnya, atau teras marin (Lobeck, 1939 Sulaiman & Suhardi,
litologi penyusunnya didominasi oleh batuan yang 2008, Purwadhi, 2008; Gambar 15). Daerah penelitian
keras, di beberapa tempat masih dijumpai tebing dan termasuk kedalam klasifikasi morfologi pantai erosi
terumbu. Adanya pengurukan yang dilakukan di pesisir (abrasi) dan akresi dengan bentuk pantai landai atau
pantai untuk dijadikan bangunan yang menjadikan datar (Hantoro, 2008; Gambar 16).
pantai maju dan stabil.
Menerapkan model korelasi spasio-temporal
Hasil analisis citra Aster GDEM di daerah yang development perubahan garis pantai karena abrasimengalami akresi diketahui memiliki
slope 1.4o akresi di wilayah pesisir barat Propinsi Banten diketahui

Gambar 13.

Lokasi abrasi dan akresi dengan metoda Unsupervised (Anugrahadi et al., 2011, 2012).

Gambar 14.

Hamparan terumbu di LP 4 di Pantai Tanjung Lampe.
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bentuk geomorfologi dapat dibagi menjadi 4 kategori KESIMPULAN
(Gambar 17) yaitu : 1) Geomorfologi karena abrasi
berupa rataan pasang-surut (tidal platform), cliff dan •
Variasi perubahan garis pantai periode 25 tahun
notch; ledok antar beting gisik (swale). 2) Hamparan
jarak terjauh karena abrasi dan akresi di Tanjung
Terumbu. 3) Geomorfologi karena akresi berupa
Lampe mencapai 274,73 m dan 31,65 m, di Teluk
gosong dan beting gisik, split (lidah gosong pasir). 4)
Lada mencapai 206,69 m dan 111,58 m, di Tanjung
Teras marin, hamparan lumpur dan aluvial pantai.
Lesung mencapai 125,05 m dan 68,71 m.
•
Terjadinya abrasi di beberapa tempat di daerah
penelitian karena litologi penyusun didominasi

Gambar 15.

Gosong dan beting gisik, split, hamparan lumpur dan aluvial pantai (teras marin) di LP 12 di
Pantai Teluk Lada.

Gambar 16.

Abrasi dan Akresi di LP 15 pantai Teluk Lada.

Gambar 17.

Peta Klasifikasi Geomorfologi Pesisir.
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•

•

oleh batulempung. Slope yang relatif curam (2,0o
– 3,3o), perubahan arah angin, arus, musim barat,
adanya gelombang laut yang besar dan aktifitas
penambangan pasir.
Penyebab terjadinya proses akresi pada daerah
penelitian karena daerah ini memiliki slope lebih
datar (1,4o – 3,1o), adanya daya angkut sedimen
oleh arus dan aliran sungai di sekitarnya, litologi
penyusunnya didominasi oleh batuan yang keras,
di beberapa lokasi masih terdapat tebing dan
terumbu pada pesisir pantainya.
Bentuk geomorfologi di daerah penelitian yang
mengalami abrasi-akresi
dibagi menjadi 4
kategori yaitu : 1) Geomorfologi karena abrasi
berupa rataan pasang-surut (tidal platform), cliff
dan notch; ledok antar beting gisik (swale). 2)
Hamparan Terumbu. 3) Geomorfologi karena
akresi berupa gosong dan beting gisik, split (lidah
gosong pasir). 4) Teras marin, hamparan lumpur
dan aluvial pantai
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ABSTRAK
Perairan pesisir mewakili 8% perairan laut global. Salah satu ekosistem perairan pesisir adalah ekosistem
lamun. Peranan perairan pesisir terutama ekosistem lamun sebagai sumber atau penyerap karbondioksida (CO2)
dari atmosfer ke laut dan dinamika karbon inorganik terlarut (Dissolved Inorganic Carbon/DIC) masih sangat
kurang. Penelitian ini bertujuan menganalisa data DIC dan data lingkungan di ekosistem lamun Pulau Pari secara
temporal mewakili musim barat, musim timur dan musim transisi selama periode 2011 – 2012 pada air laut dan air
poros. DIC tertinggi terjadi pada musim timur dan terendah pada musim barat. Total alkalinitas (TA) dan tekanan
parsial gas CO2 (pCO2) memiliki pola yang sama dengan DIC, tinggi pada musim timur dan rendah pada musim
barat. Dinamika DIC dan TA pada air laut dipengaruhi temperatur, sedangkan pada air poros tidak terlihat faktor
yang mempengaruhi DIC. Parameter TA di air poros dipengaruhi oleh total padatan tersuspensi (Total Suspended
Solid/TSS). Musim barat ekosistem lamun berperan sebagai penyerap CO2 dengan fluks sebesar 3,237 mmolC/
m2/hari. Musim timur dan musim transisi berperan sebagai pelepas CO2 dengan fluks tertinggi pada musim timur
sebesar 11,669 mmolC/m2/hari.
Kata kunci: Ekosistem Lamun, DIC, fluks CO2 atmosfer – air laut, Pulau Pari
ABSTRACT
Coastal water represents 8% of the global ocean. The one of coastal ecosystem is seagrass ecosystem. The
role of coastals ecosystem, such as seagrass ecosystem as source or sink carbondioxide (CO2) from atmospher
to sea and dynamic of Dissolved Inorganic Carbon (DIC) has not been fully understood. The objective of study is
analyzed DIC data and ancillary environmnet data in seagrass ecosystem at temporal represent west , east and
trantition monsoon season as long as 2011 – 2012 in seawater and porewater. The higher DIC in seawater and
porewater is east monsoon season. The lowest DIC in seawater and porewater is west monsoon season. Total
alkalinity (TA) and partial pressure of CO2 (pCO2) have the same pattern with DIC, they are high in east monsoon
season and low in west monsoon seasoon. Dynamic of DIC and (TA) every seasonin seawater are affected
temperature, while in porewater is not visible factors affecting of DIC. Parameter of TA in porewater is influenced
by total suspended solid (TSS). West monsoon season, seagrass ecosystem roles as CO2 sink with the flux is
3.237 mmolC/m2/day. East and trantition monsoon season, seagrass ecosystem plays a role as CO2 source with
the flux of 11.669 mmolC/m2/hari.
Keywords: seagrass ecosystem, DIC, the air –water CO2 flux, Pari Island

PENDAHULUAN

disebabkan karena terbatasnya vegetasi pesisir dari
seluruh lautan yang hanya > 2 % dari seluruh
Perairan pesisir mewakili sekitar 8% dari perairan permukaan laut dan samudra (Duarte & Cebrian,
laut secara global menghasilkan 25% produktivitas 1996). Bouilon & Connolly (2009) mengatakan bahwa
primer lautan yang membutuhkan karbondioksida perairan pesisir daerah tropis merupakan bagian
dalam fotosintesisnya (Ribas-Ribas et al., 2011). penting dalam siklus karbon global karena tingginya
Diketahui bahwa secara global laut melepas CO2 produktivitas yang terjadi baik dari sungai maupun
sebanyak 90 GtC/tahun dan menyerap 92 GtC/tahun ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang.
sehingga ada selisih 2 GtC/tahun yang ditenggelamkan Walaupun demikian diperkirakan laut marginal
(sink) (Cai et al., 2006; Fletcher et al., 2006). Proses termasuk pesisir mampu menenggelamkan CO2
penenggelaman yang terjadi meliputi berbagai proses berkisar antara 0,22 PgC/tahun – 1 PgC/tahun (Borges,
baik solubility pump, physical pump maupun biological 2005; Borges et al., 2005; Borges, 2011). Oleh karena
pump. Kemampuan lautan menenggelamkan karbon itu perlunya perhitungan ulang kembali kemampuan
sebanyak 2 GtC/tahun lebih banyak difokuskan di laut dalam menenggelamkan CO2 dari atmosfer
lautan lepas dan wilayah lintang tinggi. Masih dengan memperhitungkan kemampuan ekosistem
sedikitnya penelitian mengenai kemampuan perairan pesisir (lamun, mangrove, estuaria, rawa asin).
pesisir (laut dangkal) menenggelamkan karbon dapat
Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: a_rustam@kkp.go.id

31

J. Segara Vol. 10 No. 1 Agustus 2014: 31-41
Lamun
merupakan
tumbuhan
berbunga
(Angiospermae) yang tumbuh terendam dalam air laut,
memiliki rhizoma, daun dan akar sejati. Beberapa ahli
juga mendefinisikan lamun (seagrass) sebagai
tumbuhan air berbunga, hidup di dalam air laut,
berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar, serta
berbiak dengan biji dan tunas (Duarte, 2002; Short et
al. 2006). Lamun sebagai tumbuhan melakukan
fotosintesis
dalam
proses
pertumbuhannya.
Kemampuan lamun dalam melakukan fotosintesis
memanfaatkan
karbondioksida
(CO2)
dan
menyimpannya dalam biomasa dikenal sebagai
karbon biru (blue carbon). Pemanfaatan gas CO2
dalam fotosintesis untuk tumbuhan yang hidup dalam
air (lamun) memanfaatkan gas CO2 yang terlarut
dalam air. Beer et al. (2002) mengatakan bahwa dalam
melakukan fotosintesis lamun memanfaatkan karbon
inorganik yang terlarut di kolom air (dissolved inorganic
carbon/DIC) sehingga lamun dapat mereduksi CO2.

Indonesia memiliki luasan ekosistem mangrove dan
ekosistem lamun terluas di dunia dan merupakan salah
satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Ekosistem
lamun Pulau Pari merupakan ekosistem lamun yang
cukup lengkap. Terdapat luasan lamun yang cukup
luas di bagian selatan dengan tujuh spesies lamun
yang ditemukan. Posisi Pulau Pari merupakan pulau
terbesar dari 6 pulau yang terdapat di gugusan Pulau
Pari yang terbentuk di rataan terumbu karang.
Tujuan penelitian ini mendapatkan dan
menganalisa data DIC dan parameter lingkungan
perairan ekosistem lamun Pulau Pari secara temporal
mewakili musim barat, musim timur dan musim transisi
di kolom air (seawater) dan di air poros (pore water).
Analisis sink atau source CO2 yang terjadi antara
atmosfer dan air laut pada ekosistem lamun dengan
mekanisme berdasarkan perbedaan tekanan parsial
CO2.

Secara kimiawi penambahan CO2 dari atmosfer METODE PENELITIAN
ke dalam perairan laut terjadi dengan mekanisme
perbedaan tekanan parsial antara atmosfer dan laut.
Penelitian dilakukan di ekosistem lamun Pulau
Sistem CO2 di perairan akan merubah CO2 gas terlarut Pari (Gambar 1). Pulau Pari merupakan pulau yang
menjadi spesiasi H2CO3, HCO3-, dan CO32- yang terbentuk di rataan terumbu karang bagian dari
disebut DIC. Kondisi pH laut yang umumnya 8,2 maka gugusan Pulau Pari. Sedimen yang terdapat di Pulau
CO2 terlarut sebesar 88 % berada dalam kondisi Pari umumnya pasir dan pasir pecahan karang. Pasir
bikarbonat (HCO3-). Pemanfaatan bikarbonat (HCO3-) berlumpur biasa terdapat di ekosistem mangrove dan
dalam fotosintesis lebih besar dibandingkan dengan ekosistem lamun yang membentuk padang lamun
spesiasi kimiawi sistem karbon lainnya. Menurut Short yang cukup rapat. Pasang surut di Pulau Pari bertipe
dan Neckles (1999) dan Beer et al. (2002) spesiasi tunggal, yaitu dalam satu hari terjadi satu kali air pasang
inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian besar lamun dan satu kali air surut. Pulau Pari berada di bagian luar
untuk fotosintesis.
Teluk Jakarta dengan jarak terdekat dengan daratan
utama di Rawa Saban, Tanggerang sejauh kurang
Dinamika parameter sistem CO2 seperti DIC di lebih 20 km. Iklim di Pulau Pari terbagi atas dua musim
pesisir masih sangat kurang terutama di daerah tropis. yaitu musim barat yang biasanya dicirikan dengan
Borges et al. (2009) mengatakan dinamika DIC dan tingginya curah hujan (musim hujan) antara Bulan
fluks CO2 antara atmosfer dan perairan pesisir sangat Desember - Maret serta musim timur dicirikan dengan
penting untuk diketahui sebagai bagian dari siklus laut rendahnya curah hujan (musim kemarau) antara Bulan
secara regional dan global. Tetapi sampai saat ini Juni – September selain itu ada musim transisi yang
pemahaman ini masih sangat kurang dibandingkan merupakan peralihan antara kedua musim tersebut.
dengan siklus karbon pada laut terbuka dan lintang
tinggi. Hal ini terkait dengan kompleksitas pemahaman
Waktu pengambilan
contoh air dilakukan
siklus karbon pesisir seperti input dari sungai, interaksi sebanyak 7 kali yang mewakili musim barat (MB)
sedimen dan kolom air. Walaupun demikian ekosistem pada Desember 2011 dan Februari 2012, musim
pesisir merupakan habitat bagi tumbuhan berukuran timur (MT) pada Agustus 2011, September 2011 dan
besar seperti mangrove, lamun dan makro alga lainnya, Juli 2012, musim peralihan antara MB ke MT pada
sehingga penting mempelajari dinamika sistem DIC Bulan Mei 2012 (MP I) dan musim peralihan antara
dan besarnya fluks CO2 udara – laut di pesisir MT ke MB pada Oktober 2011 (MP II). Pengukuran
khususnya ekosistem lamun.
salinitas, pH, temperatur dan DO dilakukan secara
in situ menggunakan multiparameter merek TOA
Indonesia memiliki luas lautan sebesar 17 % dari DKK. Akurasi pengukuran pH secara in situ sebesar
perairan laut dunia dengan produktivitas primer yang ± 0,01 sedangkan di laboratorium pengukuran pH
tinggi berpotensi menyerap CO2 dari atmosfer terutama menggunakan pH meter 691 merk Metrohm buatan
dimanfaatkan dalam karbon biru. Pemanfaatan CO2 Swiss dengan akurasi sebesar ±0,01. Pasang
dalam mekanisme fotosintesis di perairan pesisir surut didapat dari laboratorium data laut dan pesisir
berpotensi dalam ekosistem mangrove, ekosistem Puslitbang Sumberdaya Laut dan Pesisir, Balitbang
lamun dan makroalga terutama budi daya rumput laut. KP selama penelitian. Pengukuran total padatan
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Gambar 1.

Lokasi penelitian Pulau Pari, Gugusan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta.

tersuspensi (TSS) dilakukan berdasarkan metode
gravimetri sesuai dengan APHA, 2005. Parameter
lingkungan lainnya yang dianalisa adalah nutrien
(fosfat dan silikat) dengan menggunakan alat
spektrofotometer HACH DR-2000 sesuai APHA, 2005.

saringan), sebelum dan setelah ditambahkan HCl 0,01
N. Nilai akhir alkalinitas kemudian didapatkan dari
suatu perhitungan. Komputasi pCO2 sampel air laut dan
air poros dilakukan dengan perangkat lunak CO2calc
dengan menggunakan nilai pH, DIC dan TA serta
parameter lingkungan seperti salinitas, temperatur,
nutrien (fosfat dan silikat) dan kedalaman (Robbin.
et al., 2010). CO2calc merupakan perangkat lunak
untuk menganalisa pCO2 dan fluks CO2 pada air laut
yang dikembangkan dari perangkat lunak sebelumnya
CO2SYS (Lewis & Wallace, 1998; Pierrot, 2007).

Pengambilan contoh air untuk pengukuran
parameter CO2 yaitu DIC (Dissolved Inorganic Carbon),
total alkalinitas (TA) dan pH lab, sesaat setelah
pengambilan sampel ditambahkan HgCl2 pada sampel
air untuk menghentikan aktivitas biologi dan sampel
disimpan dalam coolbox yang selalu ditambahkan
es batu agar suhu tetap rendah untuk mencegah
Analisis yang dilakukan meliputi dinamika DIC, TA
terlepasnya CO2 ke udara. Untuk analisis parameter dan parameter lingkungan yang terukur baik di air laut
CO2, sampel kemudian disaring menggunakan kertas (SW) maupun di air poros (PW). Perhitungan tekanan
saring Whatman ukuran 0,45 µm dan hasil saringan parsial CO2 pada SW dan PW diturunkan dari parameter
ditempatkan pada botol berbahan borosilikat merk DIC, TA dan pH dengan menggunakan perangkat
Duran 250 ml secara penuh tanpa gelembung udara lunak CO2Calc. Analisis ‘sink & source’ CO2 dilakukan
untuk analisis lanjut (Dickson et al., 2007). Pada studi ini untuk menentukan apakah suatu perairan penyerap
DIC diukur menggunakan metode titrasi dengan prinsip atau pelepas CO2. Analisis ini dilakukan dengan
berdasarkan pada perubahan pH setelah ditambahkan mengurangkan nilai pCO2air laut dengan pCO2atmosfer
HCl dan NaOH pada sampel air yang telah disaring (rumus 1). Secara ideal pCO2atmosfer didapatkan melalui
(Giggenbach & Goguel, 1989). DIC didapatkan dari pengukuran langsung secara simultan dengan pCO2air
penjumlahan CO2, HCO3- dan CO32- yang terdeteksi laut. Namun karena keterbatasan peralatan, pCO2atmosfer
setelah ditambahkan HCl dan NaOH. Hasil pengukuran didapatkan dari pengukuran Stasiun Pemantau
DIC dengan metode ini kemudian dikoreksi dengan Atmosfer Global (SPAG) Bukit Koto Tabang, Bukit
hasil pengukuran Certified Refference Material Tinggi Sumatera Barat milik Badan Meteorologi
(CRM) dari Marine Physical Laboratory, University of Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada bulan yang
California, San Diego (Dickson, 2010). Nilai CRM DIC sama dengan pengukuran. Rumus umumnya :
2.021,65 ± 0,42 µmol/kg, sedangkan hasil pengukuran
CRM di laboratorium 2028,44 µmol/kg, untuk CRM
∆pCO2 = pCO2air laut – pCO2atmosfer .................. 1)
TA = 2.232,36 ± 0,84 dan hasil pengukuran CRM di
laboratorium 2.230,33 µmol/kg.
Suatu perairan berperan sebagai source atau
pelepas CO2 ke udara / atmosfer jika nilai pCO2-nya
Total
alkalinitas
diukur
di
laboratorium lebih tinggi dari nilai pCO2atmosfer (nilai positif) karena
menggunakan metode titrasi (Anderson & Robinson, akan terjadi aliran CO2 dari air ke atmosfer dan
1946; Dickson, 1981) dengan prinsip berdasarkan pada sebaliknya berperan sebagai penyerap / sink CO2
perubahan pH awal dan akhir pada 50 ml sampel (hasil dari atmosfer jika nilai pCO2-nya lebih rendah dari
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pCO2atmosfer (nilai negatif).
Besaran nilai CO2 yang dilepas atau diserap per
satuan luas atau fluks antara atmosfer dan air laut
didapat berdasarkan rumus sebagai berikut (Borges,
2004; Kone & Borges, 2008):
......................................
2)
		
Nilai k merupakan kecepatan transfer gas CO2
dan pCO2 yang diturunkan dari perhitungan kecepatan
angin (u) yang didapat dari stasiun maritim Tanjung
Priok dengan rumus sesuai Wanninkhof (1992) berikut
ini:
................................ 3)
Nilai α merupakan koefisien solubilitas gas CO2
yang merupakan fungsi dari temperatur dan salinitas
(Weiss, 1974). Selanjutnya fluks CO2 antara atmosfer
dan air laut dapat dihitung secara langsung dengan
menggunakan perangkat lunak CO2Calc dengan
memasukkan parameter pCO2 atmosfer dan kecepatan
angin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Ekosistem Lamun Pulau Pari
Ekosistem lamun selama penelitian terdapat 7
spesies lamun yang ditemukan yaitu jenis Enhalus
acoroides, Thalassia hemprichii, Halodule uninervis,
Cymodocea
rotundata,
Cymodocea
serrulata,
Syringodium isoetifolium dan Halophila ovalis. Lamun
tersebar melimpah pada bagian sebelah selatan Pulau
Pari terutama sisi sebelah barat yang membentuk
hamparan padang lamun bertipe monospesies maupun
campuran dengan luasan antara 100 m2 – 10.000 m2.
Pulau Pari bagian utara lamun umumnya berbentuk
spot – spot kecil yang hidup di antara karang. Tutupan
lamun selama penelitian berkisar antara 3 – 85 %,
dengan tutupan terbesar jenis Thalassia hemprichii
diikuti dengan Enhalus acoroides dan Cymodecea
Tabel 1.

Dinamika Parameter CO2 dan Lingkungan
Nilai parameter CO2 yang terdiri dari DIC, pH,
TA dan pCO2 berdasarkan musim di ekosistem lamun
Pulau Pari selama penelitian pada air laut (SW) dan air
poros (PW) dapat dilihat dalam Tabel 1.
Tabel 1 memperlihatkan nilai parameter sistem
CO2 pada SW dan PW menurut musim. Nilai DIC dan
pCO2 umumnya lebih tinggi pada air poros daripada air
laut. Nilai tertinggi pada musim timur, yang dilakukan
pengukuran pada tiga bulan yang berbeda, nilai
tertinggi pada Agustus 2011 sebesar 2.145,37 µmol/
kg dengan nilai yang terukur berkisar antara 2.094,48
– 2.145,37 µmol/kg (Gambar 2). Nilai TA antara PW
dan SW berfluktuasi, terlihat pada MB dan MP II nilai
TA lebih besar di PW sedangkan pada MT dan MP I
nilai TA lebih besar pada SW. Tekanan parsial CO2
(pCO2) di PW lebih tinggi daripada di SW. Berdasarkan
perhitungan rumus 1, maka CO2 di PW akan lepas ke
kolom air yang akan mempengaruhi fluks air laut ke
atmosfer. Frangkinoulle (1988) mengatakan nilai DIC,
temperatur, alkalinitas (TA) serta salinitas pada air
poros akan mempengaruhi nilai pCO2 di air poros yang
akan mempengaruhi fluks yang terjadi di atmosfir dan
laut. Korelasi positif yang cukup kuat antara pCO2 di
air poros (PW) akan mempengaruhi pCO2 di SW dapat
dilihat pada Gambar 2 bahwa nilai pCO2 di SW akan
bertambah dengan bertambahnya nilai pCO2 di PW
(R2=0,410).
Gambar 2 memperlihatkan nilai dinamika
parameter pada sistem CO2 yaitu DIC, pH, TA dan
pCO2 pada air laut (SW) dan air poros (PW). Terlihat
pada panel kanan nilai sebaran keempat parameter
berfluktuasi berdasarkan waktu (musim) dengan
kecenderungan nilai pada PW lebih tinggi daripada
nilai pada SW, kecuali pada parameter pH nilai PW
lebih rendah. Hubungan antara nilai parameter yang
terukur pada air poros dan air laut terlihat pada Gambar

Nilai parameter sistem CO2 di ekosistem lamun Pulau Pari selama penelitian
Waktu

DIC (µmol/kg)
PW
SW		

PW

MB
MP I
MT
MP II

1.946,21
2.011,69
2.118,63
1.979,17

7,88
7,86
7,88
8,09

Keterangan:
DIC
		
TA
		pCO2
		
PW
		
SW
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serrulata. Kisaran pasang surut selama penelitian di
Pulau Pari berkisar antara 0,8 – 0,9 m.

1.689,79
2.065,97
2.044,28
1.925,56

pH		
SW
8,15
8,10
8,11
8,26

= Dissolved Inorganic Carbon
= Total Alkalinitas			
= tekanan parsial gas CO2		
= air poros (porewater)		
= air laut (seawater)

TA (µmol/kg)		
PW
SW		

pCO2 (µatm)
PW
SW

2.351,401
2.178,173
2.217,773
2.215,739

287,677
759,718
1294,11
583,703

MB
MP I
MT
MP II

2.098,938
2.238,468
2.229,576
2.171,228

= musim barat
= musim peralihan MB ke MT
= musim timur
= musim peralihan MT ke MB

241,5385
790,336
979,508
516,652
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Gambar 2.

Dinamika DIC, pH, TA dan pCO2 selama 1 tahun pada air laut dan air poros ekosistem lamun P
Pari.

2 panel kiri tidak terlihat adanya hubungan parameter
pH di PW dengan pH di SW yang ditunjukkan dengan
nilai koefisien determinasi yang sangat rendah yaitu
sebesar R2= 0,026. Parameter DIC, TA dan pCO2
terlihat ada hubungan cukup kuat antara PW dan
SW. Hubungan korelasi positif untuk parameter DIC
dan pCO2, terlihat nilai PW bertambah maka nilai SW
juga bertambah dengan koefisien determinasi sebesar
R2 = 0,415 dan 0,41. Hubungan korelasi negatif
untuk parameter TA antara PW dan SW, terlihat nilai
SW berkurang dengan bertambahnya nilai PW nilai
koefisien determinasi sebesar R2 = 0,361.
Nilai DIC air laut di Pulau Pari pada musim barat
yang dicirikan dengan curah hujan tinggi berkisar antara
1.543,66 – 1.835,91 µmol/kg dengan rata-rata 1.689,8
µmol/kg. Nilai DIC ini lebih rendah dibandingkan

pada musim timur yang dicirikan dengan sedikitnya
curah hujan yang terjadi atau musim kemarau yaitu
berkisar 1.853,6 – 2.244,34 µmol/kg rata-rata sebesar
2.044,3 µmol/kg. Nilai DIC di Pulau Pari lebih tinggi
dibandingkan di Pulau Pisang dan Pulau Kepuh, Teluk
Banten baik pada musim timur maupun musim barat
(Tabel 1 dan Tabel 2). Secara keseluruhan nilai DIC
musim barat lebih rendah dibandingkan pada musim
timur. Hal yang sama didapatkan Kone & Borges
(2008) pada ekosistem mangrove di Propinsi Ca
Mau, Vietnam berkisar antara 1.556 – 1.907 µmol/kg
pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau
berkisar antara 2.217 – 2.565 µmol/kg. Musim transisi
baik MP I maupun MP II di ekosistem lamun Pulau Pari
nilai DIC lebih besar dibandingkan MB, dengan nilai
berkisar 1.925,564 – 2.065,969 µmol/kg.
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Tabel 2.

Nilai parameter sistem CO2 di ekosistem lamun pada beberapa lokasi penelitian

Lokasi 		
Tahun
			

DIC		
(µmol/kg)

TA		
pH
(µmol/kg)		

Pulau Pisang,
2009
Teluk Banten		
(Timur)

1.854 -		
-		
1.893,3				

8,218,22

pCO2
(µatm)

Fluks		
(mmolC/m2/hari)

Sumber

375,6 -		
713,9			

Adi &
Rustam, 2010

Pulau Pisang,
2010
1.605,16 dan
-		
8,11
dan Pulau Kepuh		
1.522,24				
dan
Teluk Banten						8,09
(Timur)

281,9
dan 600

-		

Rustam et.al 2010

Pulau Pisang
2010
1.668,6 dan
-		
8,13
dan Pulau Kepuh,		
1.705,41				
dan
Teluk Banten						8,1
(Barat)

261,7
dan
696,2

-		

Rustam et.al 2012

Laguna Baja
2005
1.800		
-		
-		
Ribas-Ribas et.al,
California, 										2011
Meksiko
Teluk Palma,
2002
Mediterania		
Keterangan:
DIC
		pCO2

2.110 – 		
-		
2.147						
= Dissolved Inorganic Carbon 		
= tekanan parsial gas CO2			

TA
sd

+1,1 sd +5,3
-0,4 sd -5,7

Gazeau et.al, 2005

= Total Alkalinitas				
= sampai dengan

Nilai TA memiliki pola yang sama dengan DIC pada musim kemarau cenderung bersifat anaerob
pada air laut, yaitu nilai TA tinggi pada musim timur sehingga aktivitas biologi memanfaatkan DIC lebih
dan rendah pada musim barat. Nilai TA pada air poros tinggi DIC di kolom air rendah.
memiliki pola berkebalikan dengan nilai DIC pada air
poros, terlihat nilai TA lebih tinggi pada musim barat
Nilai pCO2 yang didapat dari perhitungan CO2calc
dibandingkan pada musim timur dan musim transisi dengan memakai parameter sistem CO2 pH, DIC dan
(MPI dan MPII) (Tabel 1). Nilai TA pada air laut musim TA serta parameter lingkungan temperatur, salinitas,
barat di Pulau Pari lebih tinggi (2.098,938 µmol/kg) kedalaman dan nutrien (fosfat dan silikat) yang diukur
dibandingkan dengan Pulau Pisang dan Pulau Kepuh selama penelitian baik secara insitu maupun yang
di Teluk Banten (1.996,3 µmol/kg dan 1.865,5 µmol/ terkoreksi di laboratorium. Dinamika pCO2 terlihat pada
kg). Musim timur lebih tinggi di Pulau Pisang pada Gambar 2 berfluktuasi antara PW dan SW dengan
Agustus 2009 (2.300 µmol/kg) dibandingkan Pulau Pari hubungan yang cukup kuat antara pCO2 di PW dan SW
dan Pulau Kepuh. Secara keseluruhan nilai DIC dan (R2=0,410). Terlihat nilai pCO2 memiliki pola yang sama
TA berdasarkan musim memiliki pola yang sama yaitu dengan DIC dan TA yaitu rendah pada musim barat
musim barat nilai DIC dan TA rendah, musim timur dan tinggi pada musim timur. Musim transisi memiliki
tinggi. Kone & Borges (2008) mendapatkan pola yang nilai di antara musim barat dan musim timur. Kone &
sama dengan DIC yaitu nilai TA tinggi pada musim Borges (2008) mendapatkan nilai pCO2 di ekosistem
kemarau dan rendah pada musim hujan di ekosistem mangrove (Propinsi Ca Mau, Vietnam) berkisar antara
mangrove di Propinsi Ca Mau, Vietnam. Kone dan 704 – 11.481 ppm pada musim kemarau dan 1.209 –
Borges (2008) mengatakan nilai rendahnya DIC dan 8.136 ppm pada musim hujan.
TA pada musim hujan di ekosistem mangrove terkait
dengan salinitas, yaitu pada musim kemarau tingginya
Dinamika parameter lingkungan DO, salinitas,
temperatur menyebabkan tingginya proses penguapan temperatur, TSS dan nutrien (fosfat, dan silikat) pada
sehingga salinitas tinggi, sebaliknya dengan musim SW dan PW dapat dilihat pada Gambar 3.
hujan terjadi pengenceran dengan masuknya air dari
sungai dan turunnya hujan sehingga salinitas rendah.
Dinamika parameter lingkungan DO, salinitas,
Selain itu musim hujan diasumsikan banyaknya karbon temperatur, TSS dan nutrien (fosfat, nitrat, nitrit dan
organik yang masuk seharusnya menyebabkan nilai amonium) pada Gambar 3 terlihat berfluktuasi setiap
DIC tinggi tetapi hasil yang didapat rendah. Hal ini musimnya baik SW dan PW. Dari analisis regresi
terkait dengan keberadaan oksigen dalam perairan linear tunggal pada masing-masing parameter antara
pada musim hujan lebih bersifat aerob dibandingkan air poros dan air laut terlihat tidak ada hubungan yang
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Gambar 3.

Dinamika DO, salinitas, temperatur, TSS dan nutrien (fosfat, nitrat, nitrit dan amonium) selama 1
tahun pada air laut dan air poros ekosistem lamun P Pari.

kuat baik pada air laut dengan air poros untuk semua
parameter (R2 < 0,3). Tidak adanya hubungan antara
air laut dan air poros dapat disebabkan beberapa hal
antara lain pengambilan air poros hanya pada lapisan
permukaan yaitu kedalaman antara 0 -7 cm pada
alat yang ditanam, serta tekstur sedimen di lokasi
penelitian dominan pasir yaitu berkisar antara 77 – 96,6
%. Dominan substrat pasir di Pulau Pari disebabkan
pulau ini terbentuk di rataan terumbu karang, substrat
dominan berasal dari pecahan karang dan hewan
bercangkang lainnya dan berukuran pasir (diameter
53 – 2.000 µ). Substrat berukuran lebih kecil seperti
debu dan liat lebih banyak berasal dari suspensi
terlarut yang berasal dari daratan atau remineralisasi
substrat yang terendapkan karena terperangkap dalam
ekosistem lamun ataupun ekosistem mangrove. Selain
itu substrat dominan pasir memiliki porositas yang

tinggi sehingga interaksi antara air poros dan air laut
di dekat dasar berlangsung cepat sehingga parameter
yang terukur antara PW dan SW tidak terlihat ada
hubungan yang kuat walaupun ada perbedaan nilai
antara PW dan SW.
Analisis ‘Sink’ dan ‘Source’
Gambar 4 menampilkan hasil selisih nilai pCO2
air laut dan air poros dengan pCO2 atmosfer (rumus
1). Tekanan parsial atmosfer didapat dari Stasiun
Pemantau Atmosfer Global milik BMKG yang berada
di Koto Tabang, Bukit Tinggi pada bulan yang sama
dengan pengambilan sampel.
Hasil analisis selisih antara pCO2 (Gambar 4)
menunjukkan pada musim barat baik pada Desember
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2011 dan Februari 2011 ekosistem lamun berperan
sebagai penyerap (sink) CO2 dari atmosfer. Pada
musim timur, ekosistem lamun berperan kuat sebagai
pelepas (source) CO2 ke atmosfer, begitu juga dengan
musim transisi baik antara musim barat ke musim timur
(MP I) ataupun sebaliknya (MP II).
Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk
melihat hubungan yang mempengaruhi dinamika DIC,
TA dan pCO2 di wilayah studi selama penelitian. Analisis
regresi linear sederhana dilakukan antara DIC, TA dan
pCO2 dengan parameter lainnya (pH, DO, temperatur,
salinitas, nutrien) terpisah antara air poros dan air laut.
Hasil korelasi yang cukup kuat pada air laut hanya
pada temperatur sedangkan pada air poros hubungan
yang cukup kuat terlihat pada TA dipengaruhi oleh TSS
(Gambar 5).
Nilai DIC dan TA pada air laut dipengaruhi
temperatur dengan nilai koefisien determinasi
sebesar 0,5301 dan 0,5654. Pengaruh temperatur
mempengaruhi besarnya nilai koefisien solubilitas
yang merupakan fungsi dari salinitas dan temperatur
(Weiss, 1974). Selain itu rendahnya nilai DIC dan
TA pada musim barat dapat disebabkan juga oleh
besaran oksigen yang terlarut, serta pemanfaatan DIC

untuk fotosintesis produser terutama lamun. Walaupun
pengaruh DO terhadap besaran nilai DIC dan TA tidak
terlihat. Musim barat dicirikan dengan kuatnya angin
yang bertiup dapat mempengaruhi besaran pergerakan
arus yang terjadi di ekosistem lamun yang dapat
menyebabkan proses fotosintesis dan respirasi tinggi
sehingga nilai DIC rendah. Selain itu kuatnya angin
mempengaruhi besarnya pCO2 di air dan fluks yang
terjadi terkait dengan kecepatan transfer gas CO2 yang
merupakan fungsi dari kecepatan angin (rumus 3).
Fluks CO2 Air Laut – Atmosfer Ekosistem Lamun
Pulau Pari
Analisis fluks CO2 yang dihitung menurut rumus
(2), menjelaskan besaran fluks yang terjadi dari air
laut ke atmosfer. Fluks CO2 terkait erat dengan selisih
pCO2 (rumus 1) dan besarnya kecepatan angin.
Parameter terkait dengan besaran fluks dapat dilihat
pada Gambar 6.
Gambar 6 menunjukkan besaran fluks yang
terjadi selama penelitian, terlihat ekosistem lamun
berperan menyerap (sink) CO2 dari atmosfer pada
musim barat dengan besar fluks antara 0,502 – 5,971
mmol C/m2/hari. Musim timur dan musim peralihan

Gambar 4.

Perbedaan konsentrasi pCO2air laut/air poros – pCO2atmosfer (panel kiri) dan panel kanan perbedaan
konsentrasi pCO2air laut/air poros – pCO2atmosfer untuk rata-rata setiap musim).

Gambar 5.

Korelasi parameter DIC, TA dan pCO2 dengan temperatur pada air laut (panel kiri atas); korelasi
parameter DIC, TA dan pCO2 dengan TSS pada air poros (panel kanan atas).
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Gambar 6.

Fluks CO2 air laut – atmosfer ekosistem lamun Pulau Pari selama penelitian.

ekosistem lamun berperan sebagai pelepas (source)
CO2 ke atmosfer dengan kisaran antara 0,044 – 32,026
mmol C/m2/hari. Fluks CO2 antara atmosfer dan air
laut tertinggi pada musim timur pada Juli 2012 sebesar
32,026 mmol C/m2/hari. Dari penelitian yang sudah
ada, perairan pesisir daerah tropis umumnya bersifat
sebagai pelepas karbon ke atmosfer berdasarkan
mekanisme pertukaran gas CO2 antara atmosfer dan
air laut, tetapi perlu diperhitungkan pula keberadaan
keragaman pesisir (vegetasi lamun, mangrove dan
makro alga) yang berperan dalam menyerap CO2
dari atmosfer sehingga diperlukan perhitungan ulang
dalam anggaran karbon secara global (Borges et
al., 2005). Berperannya ekosistem lamun sebagai
pelepas CO2 pada hal ini dapat disebabkan banyak
faktor, diantaranya Pulau Pari berada di Teluk Jakarta
yang bermuara 13 sungai besar dari daratan. Sungaisungai tersebut membawa bahan organik yang sangat
besar yang akan mempengaruhi karbon organik dan
inorganik yang terlarut di dalam air selain itu tambahan
karbon organik dari serasah lamun maupun tanaman
pesisir lainnya seperti mangrove dan rumput laut.
Bouillon & Connoly (2009) mengatakan sungai
tropis menyumbang sebesar 60 % karbon organik
dan inorganik dari benua ke zona pesisir kemudian
berpindah ke perairan laut terbuka. Selama di pesisir
besarnya karbon dipertukarkan secara langsung
sebagai partikel atau bahan terlarut atau dalam
mekanisme rantai makanan yang sangat dinamis selain
itu berpotensi tersimpan dalam mekanisme karbon biru
yang dapat tersimpan dalam ribuan tahun. Sehingga
peran ekosistem lamun sebagai pelepas gas CO2
perlu diperhitungkan kembali dan kemungkinan besar
disebabkan tingginya masukan karbon antropogenik
dari daratan yang terbawa sungai. Potensi lamun
sebagai karbon biru dapat berperan sebagai penyerap
CO2 serta menyimpannya dalam biomassa terutama
pada biomassa bagian bawah perlu diperhitungkan
kembali sebagai bagian dari siklus karbon regional
maupun global.

KESIMPULAN
Dinamika DIC dan parameter CO2 lainnya yaitu
pH, TA dan pCO2 pada air laut dan air poros di ekosistem
lamun Pulau Pari berfluktuasi setiap musimnya. Nilai
DIC, TA dan pCO2 umumnya tertinggi pada musim
timur dan terendah pada musim barat dengan nilai
lebih besar umumnya pada air poros dibandingkan air
laut. Nilai pH pada air poros lebih tinggi dari air laut
terkait erat dengan keberadan oksigen yang terlarut.
Faktor yang mempengaruhi nilai DIC dan TA pada
air laut adalah temperatur yang akan mempengaruhi
besaran pCO2 dan solubilitas gas CO2. Sedangkan
faktor yang mempengaruhi DIC, TA dan pCO2 pada
air poros adalah TSS. Hubungan parameter yang di
air poros dan air laut umumnya tidak terlihat hubungan
yang signifikan. Hal ini terkait dengan substrat yang ada
di ekosistem lamun Pulau Pari dominan pasir sehingga
memiliki nilai porositas yang tinggi mengakibatkan
interaksi antara air laut dan air poros sangat cepat.
Musim barat ekosistem lamun Pulau Pari berperan
sebagai penyerap (sink) dengan fluks sebesar 3,237
mmolC/m2/hari. Musim timur dan musim transisi
berperan sebagai pelepas CO2 dengan fluks tertinggi
pada musim timur sebesar 11,669 mmolC/m2/hari.
Peran ekosistem lamun sebagai pelepas karbon
lebih disebabkan banyaknya karbon antropogenik
yang masuk ke perairan pesisir dari daratan ditambah
dengan karbon berasal dari serasah tanaman pesisir
seperti lamun, magrove dan rumput laut. Terlepas
dari peran sebagai pelepas karbon, ekosistem lamun
berperan sebagai penyerap karbon dan menyimpannya
dalam biomassa dalam mekanisme karbon biru. Selain
itu peranan ekosistem lamun sebagai penyedia jasa
dan barang bagi biota lainnya sangat besar dan penting
bagi ekosistem pesisir dan ekosistem laut terbuka.
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ABSTRAK
Pesisir timur Pulau Bintan kaya sumber daya pesisir dan laut diantaranya terumbu karang, pantai berpasir,
pasir laut, mangrove dan lamun. Sesungguhnya Pulau Bintan telah lama dikenal sebagai penghasil bauksit yang
merupakan bahan dasar aluminium. Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah pada 1999, Pulau Bintan
juga telah mengeksploitasi pasir kuarsa yang ada di daratan dan di dasar perairan untuk memenuhi kebutuhan
lokal maupun sebagai komoditas eksport ke Singapura. Hasil penelitian lapangan dan analisis citra landsat pada
pertambangan terbuka telah teridentifikasi 300 ha pada 1989 dan sejak 2010 telah mencapai 3.250 ha. Suatu
dugaan bahwa limbah buangan dari aktivitas pertambangan bauksit dan pasir kuarsa baik di darat maupun di
laut tersebut akan merusak ekosistem pesisir, khususnya terumbu karang. Seperti diketahui bahwa terumbu
karang sangat sensitif terhadap perubahan kekeruhan perairan sebagai dampak aktivitas pertambangan. Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan terumbu karang di pesisir timur Pulau Bintan tidak terpengaruh
oleh aktivitas pertambangan. Sistem arus di perairan ternyata memainkan peran penting dalam mengendalikan,
mengatur dan meminimalisasikan endapan limbah buangan aktivitas pertambangan. Makalah ini mengulas
intensitas pertumbuhan aktivitas pertambangan, oseanografi perairan dan kondisi terumbu karang di Pulau
Bintan.
Kata kunci: pertambangan di daratan dan di perairan, ekosistem pesisir, Pulau Bintan.
ABSTRACT
The eastern coast of Bintan Island is rich in coastal and marine resources such as coral reefs, sandy
beaches, sea-sand, mangroves and seagrass. Indeed, Bintan Island has long been known as producer of bauxite
that will be further processed into aluminum. Since the regional autonomy policy has been applied in 1999, Bintan
Island also exploited quartz sand material on the land and offshore for the local needs and export for Singapore.
Outdoor mining identified through series of landsat imageries in land areas identified 300 ha in 1989 and since
2010 has reached up 3,250 ha. There are suggestion that the mining activities due to tailings disposal of bauxite
and quartz sand mining activities booth inland and in offshore areas would damage the coastal ecosystem
especially coral reefs. Coral reef is one of coastal ecosystems which is very sensitive by the mining activities due
to turbidity impact of the tailing product. Results show that the coral reefs at the Eastern part of Bintan Island have
been not impacted by mining activity. The current system in the waters seems play an important role in driving,
controling and minimizing tailing deposition. The current work discribes oceanography, coral reefs condition and
the growth intensity of the mining activities of Bintan Island.
Keywords: inland and offshore mining, coastal ecosystem, Bintan Island.

INTRODUCTION
Market opportunities and investments in
mining activities are increasingly growing up in the
globalization era.
Potency of mineral resources
in the region of Indonesia can be explored,
exploited and utilized optimally with well-planned
and responsible with an insightful environment.
Bintan Island, administratively is a part of
Riau Archipelago Province, which are rich in mining
materials, such as sand and bauxite. Quartz sand
is the product of weathering granitic rocks, it is a
very good quality sand as building material for both
local consumption and exporting to Singapore.
Geographical factors are relatively close to the
Singapore market which is to be good potential of

sand. The sand quarries in the eastern part of Bintan
Island spread along the eastern part including Trikora
Beach Village and the village of Gunung Kijang.
The potential spreading of a large alumina clay
in the eastern part of Bintan Island are located in the
mainland and surrounding islands, which are largely
a region of bauxite mines. Based on the field studies,
the potential of alumina clay in Bintan Islands are
approximated of 10,450 hectares with total resources
amounted to 209 million m³ while the potential
spread of the quartz sands entirely has 32 hectares
with approximative amount of resources 322,000 m³
(Anonymous, 2007). Bauxite mining at Bintan Island
has begun since the Dutch occupation and even the
processing method up to the present time has been
not changed since the mine was first discovered
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in 1893. Bauxite is also the result of weathering To know how the condition of coral reefs such as the
processes of granitic rock which is the bedrock of percentage of live coral coverage of each research
Bintan Island into alumina sand and clay. Its existence station was used Reef Rapid Inventory (RRI) which
is spread out to form the low hilly hence allowing was an observation on bottom type composition
the process of weathering continues. To obtain high covering up the area of 15 m x 15 m to 20 m x 20
content of alumina minerals, bauxite must first through m square of each station. This method, each research
leaching processes, blend and then the process of station which has been specified, the observer swim
enriched alumina by bayer method (Habashi, 1995). for about 5 minutes, identify and estimate the live coral,
dead coral, substrate and other biota in the vicinity
Since 1998 the easily sale of mining product and note collected data in the underwater paper.
from Bintan Island in market is sand. This material has Coastal geomorphology and coast line changes data
been very successful in the market simultaneously are description of the coastal condition that include
with the development and construction of Batam geometry, slope and beach material along the coast.
Island and the reclamation plans to enlarge Singapore. Secondary data to support in the study are series of
landsat imageries recorded on 1989, 2000, 2004 and
Syamsidik (2003) reported Singapore has 2010.
imported sands/landfill from Indonesian waters since
24 years ago for coastal reclamation, particularly from
Analysis using remote sensing imagery covering
Riau waters. Singapore still needs 167 million meter the four major things, namely: geometric correction,
cubic of sands for the next 10 years to complete radiometric correction, sharpening and screen
its goal. The fast growing of sand mining was also digitation. The geometric correction - reposition is
supported by autonomy policy in Indonesia applied in performed using six easily known ground control points
1999. According to the policy, every district has a right such as bridge, cross road and river mouth to improve
to do by all means to increase its income. To do so, the image in the geographic position in Universal
Riau government gave licenses to some companies Transfer Mercator (UTM) WGS84 coordinate system.
to export sands to Singapore. Sinaga & Suprapto in
Syamsidik (2003) noted in 1980 there were only three
The atmospheric correction is aimed to minimize
companies that dredged sands in Riau waters, 18 and the effect of atmospheric particles such haze in the
71 companies operated in 1998 and 2002 respectively. image. As known that rayleigh scatter in the atmosphere
can produce thin fog which has a stronger effect on the
It is very difficult to distinguish between sand shorter wavelength bands (Lillesand & Kiefer, 1990).
and bauxite mining based on the analysis of remote
sensing. It is likely similar activities, excavation of soil
The atmospheric method relies on the assumption
and vegetation and exposed sand and finally formed that all radiations fall into the water’s surface are
outdoor mining. On the next stage of exploited sand either absorbed or reflected. The darkest pixel of deep
will usually formed water ponds, the impact therefore waters in the image contains minimal reflected light
is a change in the physical form of the mainland and the rest of energy that is absorbed. Therefore, the
surface. Significant impact of sand and bauxite mining remaining radiance values in the pixel represent the
activities is the rising value turbidity due to tailing atmospheric effects.
product in to the sea water. Disposal tailing of waste
leaching results is generally in the form of water and
Sharpening the image and separation of land and
clay suspension with very high levels of turbidity that is water is using color composite through combinations
streamed to a canals and rivers and then into the sea. of channel 4, 5 and 1. This combination will increase
the features contrast among sand exposed, outdoor
The paper review corelation among mining mining and the mainland object. Similarly the content
activities inland (bauxite and quartz sand) and of chlorophyll in a canopy of mangroves is higher than
offshore
quartz
sand
mining,
hydrographic primary forests in general. Properties of chlorophyll
condition (current system) and their impact to the which is easily absorbed by the infrared, using near
coastal ecosystem (mangroves and corral reefs). infrared composite image (channel 4, 5, and 3) will
easily distinguish between the mangrove and other
RESEARCH METHODOLOGY
plants.
Field reseach was conducted in March 2007
for coral reef assessment and June 2012 for coastal
geomorphology and coast line changes at along the
East coast of Bintan Island. Coral reefs data was
collected in June 2007 under Coral Reef Information
and Training Centers (Critc) – COREMAP II Project.
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Distribution of outdoor mining and mangroves
distribution are done through on screen digitizing with
using Arc GIS vers. 9.2 software. The polygons of
water ponds generation from the image taken in 1989
mean that the activity was perform before 1989 while
polygons generation from the image have taken in
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2000, it means that the activity was performed between
1989 – 2000 and soon.
RESULTS AND DISCUSSION
Coastal Ecosystem in the east part of Bintan Island
Coastal geomorphology
The eastern coast of Bintan is the coastal plain
which is generally ramps and narrow, to the West is the
granite hills. There are wider plains in Gunungkijang
district. Nasution et al. (2003) divided the beach in
the eastern coast of Bintan Island into three beach
categories: rocky beaches, sandy beaches and
mangrove beaches. The rocky beach, sandy beach and
mangrove beach are formed respectively by remnants
of granitic rock resistant from the wave, granulated
materials from granite weathering products on the
mainland and sandy material due to wave activity from
the marine environment and a beach neighborhood
overgrown mangroves.
Interesting phenomenon on the sandy beaches
is beach terrace, which is stacking of beaches and the
upper part is an ancient beach, formed 5,000 years
ago when the sea level was 5 m above the present sea
level (Tjia, 1995) and the lower beach is formed by the
present sea level. Beach terrace is a common feature
found at surrounding of South China Sea islands as
well as Riau Islands. Besides in Bintan Island, it is
easily found at Natuna Island (Suyarso 2009).
Coral reef at the Eastern coast of Bintan Island
Coral reefs in the eastern coast of Bintan island
geographically divided into three clusters. First one
is the north part of eastern coast of Bintan Island,
the second is the islands at the southeastern part of
Bintan Island and the third cluster is Mapor Island. Live
coral cover at the north part of eastern coast of Bintan
Island was from 5 up to 62 percent, rubble from 2 to 10
percent. In this cluster, especially at the south part, live
coral coverage reached to 40 to 60 percent while live
coral cover at the north part has been lower, i.e. from
10 to 35 percent while the rubble was between 2 to 10
percent.
Live coral cover on the islands at the southeastern
part of of Bintan Island ranged from 4 to 42 percent.
Live coral cover along the coastline that facing toward
the north was generally higher (from 20 to 40 percent)
than those live coral cover at the coastline facing
towards the south (from 5 to 15 percent). The live coral
cover at cluster of Mapor Island ranged between 43 to
81 percent. Live coral cover along the coastline that
faces towards the north and west have been generally
higher (over 50 percent) than those live coral cover on

the coastline facing to west (Figure 1).
Mangroves
As well as coral reefs, mangrove distribution at
the eastern part of Bintan Island is divided into three
clusters. First cluster is the north part of eastern coast
of Bintan Island, second cluster is the southeastern
part of the east coast of Bintan Island and islands at
the southeastern part of Bintan Island and the third
cluster is Mapor Island. First cluster at the north part of
eastern coast of Bintan Island is located at the village
of Berakit, along the coastline facing to northwest, the
width of the mangrove reaches 1,300 m with area of
520 ha. In the second cluster, along the southern part
of east coast of Bintan Island and islands group of the
southeastern of Bintan, the mangroves are scattered
along the coastline reaching to 8 km length with a width
of 700 m mangrove zoning as well as the surrounding
islands of Poto, Kelong, Matang, Telang and Gin Bsr
Islands. Third cluster, mangrove found along the west
coast and at southeastern part of Mapor Island (Figure
1). Analysing from the temporal series of landsat
imageries, since 1989 up to 2010 there was no spatial
changes of the mangroves distribution.
Mining exploitation
Mining activities on the land area
Bauxite mine on Bintan Island is found for the first
in 1924 and organized by the Netherlands company, NV
Nederlansch Indische Bauxiet Exploitatie Maatschapij
(NV NIBEM). The bauxite on Bintan is in a laterite
layer that ranges from 2 to 10 meters in thickness,
the average thickness is approximately 5 meters. The
location of mines in the eastern part of Bintan Island
until 1973 was identified in Toapaya District with an
area of 37 ha, at that time sand mining not yet sold in
the market.
In 1989 the mining area was expanded towards
the Souteast area, which extends towards the
southeastern part of Bintan Island and parts of islands
at the southeast of Bintan Island with an area of
excavations are unidentified reached 301 hectares. In
this time it is extremely difficult to distinguish between
bauxite and sand exploitations which was coincide
reclamation plan of Singapore and Batam Island
development, for booth activities to be needed very
much of sand material.
In 2000, the mining areas are identified and
developed in the eastern part of Bintan Island, at
Gunungkijang district. Especially minerals bauxite,
where price is a very significant with the rule factor of
the COG (cut-off Grade), so that previous abandoned
concession areas due to categorized containing low,
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Figure 1.

Condition (percentage of live coral cover) of coral reefs in the east part of Bintan Island collected
in March 2007 (Critic Coremap-LIPI).

become economical to exploited back. In Bintan Island
there are 14 bauxite mining company with production
capacity an average of six million tones per year in the
area of over 200 hectares of concession.
Since the presence of Minister Regulations
Number 07 in 2012 (Kompas daily 1st June 2012)
about increased value of minerals through mineral
extraction and processing activities, the Government
banned the mines minerals are exported in the form
of raw materials. The effectiveness of the regulation is
shown immediately in the field indicated by no activities
particularly in the bauxite mining areas, however sand
mining is still operated. The growth of mining area since
1989 to 2010 in Bintan Island is shown in the Figure 2
Mining activities in offshore area
Sea-sand mining is one of the biggest exploitation
of marine resources activities in Indonesia, especially
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in Riau Province where sea- sand is exported around
180,000 cubic metres daily to Singapore sea sand is
one of major export commodities from Riau (Nasution
et al., 2003). Singapore has imported sands/landfill
from Indonesian waters since 24 years ago, particularly
from Riau waters. Singapore still needs 167 million
meter cubic of sands for the next 10 years to complete
its goal (Syamsidik, 2003).
The sand exporting activity has been practiced
since 1979 and has contributed 500 million meter cubic
sands from Riau. Compared to the condition in 1980
when there were only three companies that dredged
the sands in Riau waters, there were 18 companies in
1998, and 71 in 2002 (Sinaga & Suprato in Syamsidik,
2003). Safwan & Ningsih (2004) reported that about
5 km distance north of Bintan Island is offshore sand
mining area (Figure 3).

Increasing of Mining Activities at Bintan...the Coastal Ecosystem (Suyarso)
The impact of mining activities on coastal
ecosystems in Bintan Island
Mining activities at both land and sea will
usually give an impact on the degradation of coastal
ecosystems and destruction of coastal areas and
decreasing of fisheries productivity. An analysis
on landsat imageries since 1989 to 2010 did not
show any changes in the coastline either caused by

sedimentation nor by the erosion of the coastal area.
The coastal plain is quite high (2 m) above mean sea
level and the existence of the ancient beaches due to
sea level drops since 5000 years ago caused Bintan
Island to be able to protect coastal erosion.
Based on the assessment of current system, the
increasing of turbidity is due to dredging activity in the
offshore sand mining, apart will carried westwards to

Figure 2.

The growth of the mining excavation of sand and bauxite in the eastern part of Bintan Islands
identified through landsat imageries taken from 1989 to 2010.

Figure 3.

Increasing of mining areas during 1989 – 2010 identified through outdoor mining using temporal
series of landsat imageries at the east part of Bintan Island and sea-sand mining concession
around Bintan Island.
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the Straits of Singapore and the other part will carried
southward to Riau Islands. Based on the map of
current system in the South China Sea, current velocity
at the waters east of Bintan Island is faster than that
of the waters in the west of the island. Safwan &
Ningsih (2004) viewed from the modeling assessment
results showed that offshore sand mining caused an
increasing of water turbidity in the waters around Bintan
Island up to 10 – 20 mg/l. Pranowo & Husrin (2003)
also reported from their work that turbidity in the waters
east of Bintan Island range from 0.2 – 3.3 NTU (∞ mg/l),
this concentration value will no impact whatsoever in

Figure 4.
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the coastal waters environment. The rising turbidity
may however decrease waters fertility and destroying
of coastal ecosystems, especially seagrass and coral
reefs. Syamsidik (2003) also reported that the impact
of the offshore sand mining can cause a decreasing of
fishery production.
Pacific Ocean water mass enters to Indonesian
waters through two routes. The east route, the water
mass is carried by Mindanau current flows to the
Celebes Sea and enters to Makassar Strait. The west
route, the water mass is leading into the South China

Water mass circulation of South China Sea at West monsoon (upper) and East monsoon (lower)
(Putri, 2005).
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Sea via Bashi Strait (between Luzon and Taiwan) flows
to the south into the Natuna Sea (Ilahude, 1995).
Putri (2005) analyzed the flows of the water mass
of South China Sea based on hydrodynamic model on
seasonal scale. Her results revealed that in general in
west monsoon (January) in the offshore area at the east
of Bintan Island the current flows southward with varies
of velocity (0.2 – 0.25 m/sec.) and in East monsoon, the
current flows in the reverse direction. At open sea, the
current velocity is faster than that in the islands west
of Bintan Island (Figure 4). Tidal current is suggested
to play an important of water mass transport at South
China Sea. Ismail et al. (in preparation) analyzed at
flood tide, water mass flows from South China Sea to
the southward. Current in the islands channels west off
Bintan Island shows faster than that at the open sea.
At ebb tide, the current flows to the south to the China
Sea with velocity slower than at flood tide.
The rising turbidity of waters is due to tailing
product from mining activities on land and in offshore,
washed and transported away to the south in the east
monsoon and reversely in the west monsoon. Hence
turbid water did not have any opportunity to close and
deposited on the coral reefs areas.
Study of coral reefs in the north part of the eastern
coast of Bintan Island showed highly diverse for live
coral cover and even on islands in the southeast of
Batam Island showed higher percentage of live coral
cover better. Mapor Island coastline facing northwards,
is supposed to be directly impacted by the increased
water turbidity, nevertheless showed the live coral
cover which is much better than living coral cover on
the Bintan Island.
CONCLUSION
During more than 10 years (from 1989 to 2010)
along the east coast of Bintan Island not show any
change either due to coastline erosion and accretion.
Water turbidity at the East part of Bintan Island
waters was less than 20 mg/l, a value that does not
indicate a threat for the water pollution. The low value
of water turbidity is proved by the existence of live coral
covering up to 80 percent.
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ABSTRAK
Masuknya nitrogen ke sistem perairan dapat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik. Untuk itu dilakukan
identifikasi sumber-sumber nitrogen dari daratan. Selanjutnya dihitung seberapa besar beban dan fluks nitrogen
anorganik terlarut (Dissolved Inorganic Nitrogen/DIN) di estuari, serta kapasitas asimilasi di perairan pesisir Kota
Tanjungpinang dalam upaya menjaga keseimbangan sistem perairan pesisir akibat buangan limbah nitrogen
ke perairan tersebut. Metode Rapid Assessment digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber nitrogen
dari daratan, sementara metode sampling di perairan digunakan untuk mengetahui beban dan fluks DIN serta
kapasitas asimilasi perairan. Total nitrogen dari daratan sebesar 243,52 ton/tahun dengan sumbangan terbesar
berasal dari aktivitas hotel dan restoran yaitu 50,38% sedangkan dari sumber yang lain masing-masing sebesar:
41,87% (aktivitas penduduk), 7,44% (peternakan) dan 0,31% oleh aktivitas pertanian. Beban DIN tertinggi
terdapat di perairan Kanal Tanjung Unggat sebesar 2.638 ton/tahun, sedangkan terendah terdapat di sungai
Dompak (288 ton/tahun). Sementara kapasitas asimilasi DIN di perairan pesisir Kota Tanjungpinang sebesar 727
ton/tahun lebih kecil dari rata-rata beban DIN yang masuk dari estuari, menunjukkan bahwa beban DIN di perairan
telah melewati daya tampung perairan tersebut. Sedangkan fluks DIN tertinggi untuk perairan sungai terdapat
pada Kanal Tanjung Unggat sebesar 0,2093 gr/m2/detik, dan yang terendah terdapat pada sungai Dompak yaitu
0,0202 gr/m2/detik. Di perairan laut fluks DIN tertinggi ditemukan di sekitar Laut Tanjung Unggat sebesar 0,1931
gr/m2/detik dan terendah terdapat pada perairan laut sekitar Selat Riau yaitu 0,0257 gr/m2/detik.
Kata kunci: Nitrogen anorganik terlarut, beban, kapasitas asimilasi, fluks DIN
ABSTRACT
The input of nitrogen to the waters system may be influenced by antropogenic activity. Therefore, it has
been identified the sources of nitrogen from land and calculated how much load and flux of dissolved inorganic
nitrogen (DIN) in the estuary, as well as in the assimilation capacity of coastal waters Tanjungpinang in maintaining
the balance system of coastal waters due to sewage nitrogen to this waters. Rapid Assessment Method is used
to identify the sources of nitrogen from the mainland, while the sampling method in waters used to determine the
load, DIN flux and assimilation capacity of water. Total Nitrogen from the mainland of 243.52 tons/year with the
largest contribution coming from the hotel and restaurant activity is 50.38%, while from other sources respectively:
41.87% (population activity), 7.44% (farm) and 0.31% by agricultural activities. DIN load was highest in Cannal of
Tanjung Unggat of 2,638 tons/year, while the lowest was in the Dompak river (288 tons/year). While Assimilation
Capacity of DIN in coastal waters Tanjungpinang is 727 tons/year less than the average load of DIN entering
the estuary, suggesting that the burden of DIN in the water has passed through the water carrying capacity. The
highest DIN flux to the river waters are at Channel of Tanjung Unggat is 0.2093 gr/m2/sec, and the lowest was at
Dompak river is 0.0202 gr/m2/sec, while DIN flux at coastal found around sea at Tanjung Unggat is 0,1931 gr/m2/
sec and the lowest at sea around the Riau Strait is 0.0257 gr/m2/sec.
Keywords: dissolved inorganic nitrogen, load, Assimilation capacity, flux DIN

PENDAHULUAN
Aktivitas antropogenik di daratan berpengaruh
terhadap peningkatan masukan nitrogen ke sistem
perairan pesisir dan laut. Hal ini terjadi akibat
pembuangan limbah sebagai hasil sampingan dari
aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhannya.
Semakin besar populasi penduduk maka semakin
banyak pula tekanan pada lingkungan pesisir.
Dikatakan bahwa kontribusi bahan pencemar
organik dalam limbah cair yang berasal dari
aktivitas manusia telah mencapai 50% sampai
75% dari limbah cair total (Putnam et al., 2010).

Peningkatan load nitrogen ke dalam sistem
perairan pesisir dan laut yang berasal dari lahan
darat (land-based) di daerah tropis terus berlangsung,
menurut Wilkinson & Salvat (2012) untuk nitrogen
yang berasal dari penguraian bahan organik yang
dilepaskan dari sungai sebesar 65% masuk ke sekitar
perairan pesisir. Pembuangan beban nitrogen ke
lingkungan perairan pesisir menyebabkan terjadinya
eutrofikasi, sehingga mengakibatkan terganggunya
keseimbangan sistem perairan pesisir yang pada
akhirnya berdampak buruk terhadap ekosistem
perairan pesisir. Sebagaimana dijelaskan oleh
Duda (2006) bahwa dampak negatif penurunan
kualitas lingkungan perairan akibat eutrofikasi dapat

Korespondensi Penulis:
Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta Utara 14430. Email: febrianti_lestary2202@yahoo.co.id
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menurunkan produktivitas hayati perairan, kerusakan
ekosistem perairan dan penurunan nilai estetika.

Identifikasi Sumber-sumber Nitrogen dari Daratan

METODE PENELITIAN

Analisis Beban Nitrogen dari Daratan

Lokasi dan Waktu Penelitian

Analisis perhitungan beban nitrogen dari kegiatan
antropogenik masyarakat urban di sekitar perairan pesisir
dilakukan berdasarkan pendekatan Rapid Assessment
yaitu perkalian antara jumlah unit penghasil limbah
yang berpotensi menghasilkan senyawa nitrogen
dengan konstanta besaran limbah nitrogen yang
dihasilkan dalam satuan gr/kapita/hari. Persamaan
yang digunakan adalah (Djajadiningrat & Amir, 1993):

Pendugaan sumber-sumber nitrogen yang
Nitrogen di perairan terdapat dalam bentuk berasal dari aktivitas penduduk disekitar perairan
organik dan anorganik. Senyawa nitrogen anorganik pesisir dilakukan berdasarkan Rapid Assessment
terlarut (Dissolved Inorganic Nitrogen/DIN) di perairan (Djajadiningrat & Amir, 1993) yaitu penghitungan
merupakan salah satu senyawa polutan yang berpotensi beban nitrogen dari setiap unit penghasil limbah
menimbulkan penyuburan pada perairan yang dapat nitrogen (sumber pencemar). Selanjutnya beban
menimbulkan gangguan sistem perairan. Senyawa ini limbah nitrogen dihitung berdasarkan hasil perkalian
dalam air laut terdapat dalam tiga bentuk utama yang antara unit penghasil limbah nitrogen dengan faktor
berada dalam keseimbangan yaitu nitrat, nitrit dan koefisien beban limbah per unit penghasil nitrogen.
amonium. Nitrat merupakan zat nutrisi yang dibutuhkan
oleh tumbuhan untuk dapat tumbuh dan berkembang, Teknik Pengambilan Sampel
sementara nitrit dan ammonia merupakan senyawa
toksik yang bersifat racun bagi organisme air, sehingga
Penentuan beban nitrogen anorganik terlarut
konsentrasi nitrit yang tinggi dapat menyebabkan di perairan pesisir, diperoleh melalui pengukuran
perairan menjadi tercemar. Keberadaan nitrogen debit sungai dan kanal serta pengukuran konsentrasi
di perairan sangat dipengaruhi oleh buangan yang parameter senyawa-senyawa nitrogen anorganik
dapat berasal dari limbah domestik, industri, bahan terlarut pada setiap stasiun pengamatan (lokasi
peledak, pirotehnik dan pemupukan (Islam, 2005). pengambilan sampel) yang dilakukan secara sengaja
(purposive sampling). Penentuan lokasi stasiun
Berhubungan dengan masalah buangan limbah sampling ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
nitrogen ke perairan pesisir yang semakin meningkat stasiun tersebut dianggap dapat mewakili dari lokasi
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan masing-masing kawasan yang banyak dipengaruhi
adanya pengaruh dinamika perairan pesisir sehingga oleh aktivitas antropogenik yang berpotensi dalam
keberadaan senyawa nitrogen akan selalu mengalami pembuangan senyawa nitrogen ke perairan, sehingga
perubahan di kolom air. Hal ini mendorong perlunya mendapatkan data yang representatif. Tingkat
dilakukan suatu kajian tentang fluks nitrogen di perairan kapasitas asimilasi perairan pesisir diperoleh melalui
pesisir sebagai upaya bagi pengendalian pencemaran pengukuran parameter konsentrasi DIN di muara
lingkungan perairan pesisir pulau-pulau kecil. sungai dan di perairan pesisir dengan jarak 1000
meter dari muara sungai atau kanal. Pengambilan
Berdasarkan pada uraian tersebut, maka contoh air dilakukan pada waktu air surut dengan
penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggunakan botol Nansen, kemudian contoh air
mengidentifikasi sumber-sumber nitrogen dari lahan dimasukkan ke dalam botol dan disimpan dalam
darat dan mengetahui fluks nitrogen anorganik coolbox, selanjutnya dianalisis di laboratorium.
terlarut di perairan estuari dan pesisir, serta kapasitas
asimilasi perairan pesisir Kota Tanjungpinang. Teknik Analisis Data

Lokasi penelitian meliputi perairan pesisir
Tanjungpinang dan enam muara sungai yaitu: muara
Sungai Ular, muara Sungai Ladi, muara Sungai
Carang, muara kanal Tanjung Unggat, muara
Sungai Jang dan muara Sungai Dompak. Penelitian
dilaksanakan pada Oktober 2012 sampai Maret 2013.
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survey. Pengumpulan data lapangan
dilakukan
melalui
observasi
sumber-sumber
nitrogen dari daratan dan selanjutnya dilakukan
pengukuran langsung sampel air di perairan
muara sungai dan kanal, dan di perairan pesisir.
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BP=a.f ........................................................... 1)
dengan:
BP = beban pencemaran dinyatakan dalam ton/tahun
a = jumlah unit penghasil limbah nitrogen
f
= faktor konstanta beban limbah nitrogen
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Analisis Fluks Nitrogen Anorganik Terlarut di
Perairan
Beban limbah nitrogen di perairan pesisir
diperoleh melalui pengukuran langsung konsentrasi
parameter senyawa nitrogen pada setiap stasiun
penelitian (meliputi perairan estuari dan perairan
pesisir). Cara perhitungan beban (load) didasarkan
atas perkalian debit sungai dan kanal (m3/det) dengan
konsentrasi limbah (mg/L). Konsentrasi limbah
ditentukan dengan cara pengukuran langsung di
muara sungai dan kanal yang menuju perairan pesisir
Tanjungpinang. Sedangkan Debit sungai (Q) diukur
dengan persamaan (Gordon et al., 1992) sebagai
berikut :
Q = V . A ........................................................ 2)
dengan: Q = debit Sungai atau Kanal (m3/detik)
V = kecepatan aliran sungai/kanal (m/detik)
A = luas penampang sungai atau kanal (m2)
Dengan diketahuinya debit air sungai atau kanal
dan konsentrasi DIN pada masing-masing sungai dan
kanal, maka penghitungan beban atau Load nitrogen
anorganik terlarut (DIN) dapat ditentukan dengan
menggunakan persamaan (Mitsch & Goesselink,
1994) :
BLDIN = Q . CDIN .............................................. 3)
.
dengan:
BLDIN = beban atau load DIN yang berasal dari
sungai (kg/detik)
Q
= debit air sungai (m3/detik)
CDIN = konsentrasi senyawa DIN (kg/m3)
Fluks DIN di perairan pesisir Kota Tanjungpinang
dihitung dengan menentukan besarnya konsentrasi
DIN yang melewati bidang tegak lurus arah kecepatan
DIN dengan kecepatan aliran air di titik tertentu,
diketahui menggunakan persamaan:
FluksDIN=V.CDIN

............................................. 4)

dengan:
FluksDIN = fluks DIN di perairan (kg/m2/detik)
V
= kecepatan arus di tempat tertentu
Tabel 1.

CDIN

(m/detik)
= konsentrasi DIN (kg/m3)

Analisis Kapasitas Asimilasi Perairan
Analisis kapasitas asimilasi perairan pesisir
dilakukan dengan metode hubungan antara konsentrasi
limbah dengan beban limbahnya. Nilai kapasitas
asimilasi didapatkan dengan cara membuat grafik
hubungan antara konsentrasi nitrogen di lingkungan
perairan pesisir dengan total beban (load) parameter
tersebut di muara sungai. Kapasitas asimilasi perairan
dianalisis dengan cara memotongkan dengan garis
nilai baku mutu air laut yang diperuntukkan untuk
biota laut berdasarkan KepMen LH No.51 Tahun 2004.
Pencemaran perairan pesisir Tanjungpinang secara
matematis ditulis sebagai berikut:
y = f . (x) ........................................................ 5)
Secara matematis persamaan regresi linear
dapat dituliskan sebagai berikut :
y = a + bx ...................................................... 6)
dengan:
y = nilai parameter di lingkungan perairan
pesisir
a = nilai tengah atau rataan umum
b = koefisien regresi untuk parameter di
Perairan pesisir
x = nilai parameter di muara sungai
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi
Sumber
Antropogenik Daratan

Nitrogen

Inorganik

Pendugaan Total Nitrogen (TN) yang berasal
dari aktivitas antropogenik di daratan yang berpotensi
masuk ke perairan pesisir dilakukan dengan
pendekatan Rapid Assessment (Kositratana et al,
1989). Hasil pengamatan identifikasi dan estimasi total
nitrogen yang berasal dari kegiatan manusia di daratan
disajikan dalam Tabel 1.
Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa
limbah total nitrogen di kawasan Kota Tanjungpinang

Pendugaan sumber dan beban Total Nitrogen di daratan Kota Tanjungpinang
No.

Sumber Nitrogen Daratan		

Total Nitrogen (ton/tahun)		

Persentase (%)

1.
2.
3.
4.

Penduduk			
Hotel dan restoran		
Industri Makanan			
Pertanian dan peternakan		

806,56				
139,07				
95,52
			
32,82
			

75,10
12,95
8,89
3,06

Jumlah				

1.073,98				

100,00
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yang berasal dari aktivitas masyarakat urban di yang bermuara ke perairan pesisir di tampilkan dalam
daratan Tanjungpinang adalah sebesar 1.073,98 Tabel 2.
ton/tahun, dengan sumbangan limbah terbesar
didominasi oleh buangan limbah dari pemukiman
Tabel 2 memperlihatkan beban DIN tertinggi
penduduk sebesar 806,56 ton/tahun (75,10%), diikuti terdapat perairan Sungai Tanjung Unggat yaitu sebesar
oleh buangan limbah dari hotel dan restoran sebesar 2.086 ton/tahun, beban DIN tertinggi berikutnya adalah
139,07 ton/tahun (12,95%) dan limbah dari sektor Sungai Carang dan Sungai Ladi yaitu sebesar 1.439
industri makanan sebesar 95,52 ton/tahun (8,89%). ton/tahun dan 903 ton/tahun, berikutnya Sungai
Sementara sumbangan limbah terkecil berasal dari Dompak sebesar 161 ton/tahun, sedangkan beban DIN
kegiatan pertanian dan peternakan hanya sebesar terendah terdapat pada Sungai Ular hanya sebesar 130
32,82 ton/tahun (3,06%).
ton/tahun. Besarnya jumlah beban DIN pada Sungai
Tanjung Unggat disebabkan karena di sekitar sungai
Tingginya kontribusi buangan limbah dari merupakan kawasan yang padat pemukiman penduduk
aktivitas penduduk sebagai sumber penghasil serta banyak hotel dan restoran yang ditemukan di
nitrogen disebabkan tingginya jumlah penduduk yang sepanjang aliran kanal, sehingga konsentrasi DIN di
berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung perairan kanal Tanjung Unggat menjadi tinggi. Faktor
senyawa nitrogen dari sisa metabolisme tubuhnya. lain yang menyebabkan tingginya beban DIN di Kanal
Selain itu, juga diperburuk oleh budaya masyarakat asli Tanjung Unggat adalah debit alir yang cukup tinggi.
Kota Tanjungpinang yang cenderung bermukim di atas Rendahnya beban DIN yang terdapat di Sungai Ular
badan air sepanjang perairan pantai pada umumnya disebabkan karena kawasan Sungai Ular jauh dari
tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi atau water pemukiman dan jauh dari aktivitas masyarakat Kota
closed (WC), sehingga kotoran penduduk langsung Tanjungpinang, serta dipengaruhi juga oleh debit air
dibuang ke perairan. Berdasarkan data badan statistik Sungai Ular yang rendah.
diketahui jumlah penduduk Tanjungpinang yang tidak
memiliki WC sebesar 25% dari jumlah total penduduk. Kapasitas Asimilasi Perairan Pesisir
Aktivitas yang memberikan kontribusi beban
nitrogen terbesar ke dua adalah hotel dan restoran
disebabkan karena di Kota Tanjungpinang jumlah
hotel dan restoran cukup banyak. Hal ini terkait Kota
Tanjungpinang merupakan tempat tujuan wisata bagi
wisatawan yang berasal dari Singapore dan Malaysia
karena lokasinya yang cukup strategis. Apabila ke tiga
sumber pencemar untuk senyawa nitrogen ini (hotel
dan restoran, penduduk dan peternakan) tidak dikelola
dengan baik maka akan sangat berpengaruh terhadap
kualitas perairan pesisir Tanjungpinang.

Perairan pesisir Kota Tanjungpinang menerima
beban limbah berupa nitrogen anorganik yang berasal
dari aktivitas daratan disekitarnya, maka diasumsikan
perairan ini akan mengalami penurunan kualitas
lingkungan dari waktu ke waktu. Analisis kapasitas
asimilasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
penurunan kualitas lingkungan di perairan tersebut.
Nemerow (1991) mendefinisikan kapasitas asimilasi
sebagai kemampuan badan air dalam menerima bahan
pencemar tanpa menyebabkan terjadinya penurunan
kualitas air di daerah tersebut.

Beban Nitrogen Anorganik Terlarut di Perairan

Dalam penelitian ini, analisis kapasitas asimilasi
digunakan untuk mengetahui seberapa besar perairan
pesisir Tanjungpinang mampu menerima beban limbah
berupa senyawa nitrat, nitrit, amonium (DIN) yang
berasal dari sungai yang akan bermuara ke perairan
pesisir Kota Tanjungpinang sehingga tidak menurunkan
kualitas perairan tesebut. Analisis kapasitas asimilasi
perairan pesisir Tanjungpinang didasarkan pada

Beban limbah nitrogen anorganik terlarut yang
berasal dari berbagai kegiatan di daratan yang
masuk ke badan perairan melalui sungai-sungai yang
bermuara ke perairan pesisir, didekati berdasarkan
nilai beberapa parameter DIN dan debit sungai. Lebih
lanjut hasil pengamatan beban DIN dari setiap sungai
Tabel 2.
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Beban Nitrogen Anorganik Terlarut pada sungai dan kanal
Lokasi Pengamatan			
		
Nitrat (NO3-)

Beban (ton/tahun)
Nitrit (NO2-)
Amonium (NH4+)		

DIN

Sungai Ular		
Sungai Ladi		
Sungai Carang		
Sungai Tanjung Unggat
Sungai Jang		
Sungai Dompak		

63		
351		
97		
293		
29		
4		

130
903
1.439
2.086
574
161

49		
453		
259		
643		
311		
72		

19			
98			
1.083			
1.150			
234			
85			
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analisis hubungan antara beban senyawa DIN di
sekitar perairan pesisir Kota Tanjungpinang dengan
konsentrasi DIN di perairan tersebut. Kemudian nilai
hasil analisis regresi tersebut dibandingkan dengan
baku mutu perairan untuk biota laut berdasarkan
KepMen LH No.51 Tahun 2004. Nilai kapasitas
asimilasi dan fungsi hubungan antara konsentrasi DIN
di perairan pesisir Kota Tajungpinang dengan beban
DIN yang berasal dari sungai di kawasan pesisir Kota
Tajungpinang disajikan data Tabel 3.
Senyawa Nitrat (NO3-)
Kapasitas asimilasi untuk nitrat ditentukan
dengan
menggunakan
persamaan
regresi
y=0,0004x + 0,0366, dengan koefisien determinasi
(R2=0,834) artinya 83,4% variasi konsentrasi nitrat
dijelaskan oleh beban nitrat. Hasil perpotongan garis
regresi dengan garis baku mutu menghasilkan nilai
Kapasitas asimilasi sebesar -76 ton/tahun, sementara
beban nitrat yang masuk ke perairan rata-rata
sebesar 298 ton/tahun. Beban nitrat terbesar berasal
dari Sungai Tanjung Unggat sebesar 643 ton/tahun,
sedangkan terkecil dari Sungai Ular (49 ton/tahun).
Nilai negatif kapasitas asimilasi untuk nitrat
bermakna bahwa perlu adanya pengurangan
beban pencemar sebesar 76 ton/tahun pada saat
pengamatan, dengan asumsi pada saat yang
sama beban pencemaran harus sama dengan
Tabel 3.

nol. Pengurangan kandungan nitrat di perairan
perlu dilakukan supaya kualitas perairan pesisir
Tanjungpinang sesuai dengan baku mutu yang berlaku.
Pada Gambar 1 terlihat bahwa sungai di sekitar
perairan pesisir Kota Tanjungpinang tidak lagi dapat
mengasimilasi beban nitrat yang masuk, sehingga
bahan pencemar yang masuk semakin lama akan
semakin tinggi. Hal ini diduga karena besarnya bahan
pencemar nitrat yang masuk ke perairan berasal dari
limbah antropogenik yang tidak dapat lagi dinetralisir
oleh aktivitas hidrodinamika perairan tersebut.
Senyawa Nitrit (NO2-)
Hasil perpotongan garis regresi dengan garis
baku mutu menghasilkan kapasitas asimilasi untuk
nitrit sebesar 131 ton/tahun, sedangkan rata-rata
beban pencemar (nitrit) yang masuk ke dalam
perairan sebesar 140 ton/tahun. Keadaan nitrit yang
berada di perairan pesisir Kota Tanjungpinang sama
halnya dengan nitrat, yaitu kapasitas asimilasi sudah
terlampaui. Sumbangan beban nitrit terbesar terhadap
konsentrasi nitrit di perairan pesisir adalah berasal dari
Sungai Ladi yaitu sebesar 351 ton/tahun, sedangkan
yang terkecil yaitu sekitar 4 ton/tahun berasal dari
Sungai Dompak.
Kapasitas asimilasi untuk nitrit ini ditentukan
dengan menggunakan persamaan regresi Y=0,0003X
+0,0196, dengan Koefisien determinasi (R2 = 0.367)

Kapasitas Asimilasi di Perairan Pesisir Tanjungpinang
Parameter Fungsi Y
R2
					

Beban Pencemaran
(ton/tahun)		

Kapasitas Asimilasi
(ton/tahun)

Nitrat
Nitrit
Amonium
DIN

298			
140			
445			
882			

-76
131
724
538

Gambar 1.

Y=0,0004 X+0,0366
Y=0,0003 X+0,0196
Y=0,0003 X+0,0851
Y=0,0002X+0,0819

0,834
0,367
0,638
0,765

Hubungan Konsentrasi Nitrat di Pesisir dengan Load Nitrat di Estuari.
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artinya hanya 36,7% variasi sampel konsentrasi
nitrit yang dapat dijelaskan oleh beban nitrit. Pada
Gambar 2 terlihat bahwa kondisi perairan pesisir Kota
Tanjungpinang telah melebihi daya tampung oleh
parameter nitrit karena nilai kapasitas asimilasinya
telah terlampaui.
Senyawa Amonium (NH4+)
Penentuan kapasitas asimilasi untuk amonium
dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi
Y=0,000X +0,0851, dengan Koefisien determinasi
(R2=0,638) artinya 63,8,3% variasi konsentrasi
amonium dijelaskan oleh beban amonium. Kapasitas
asimilasi sebesar 724 ton/tahun, sedangkan beban
amonium yang masuk ke perairan tersebut rata-rata

sebesar 445 ton/tahun.
Gambar 3 memperlihatkan kondisi perairan
pesisir Kota Tanjungpinang untuk senyawa nitrit
belum melampaui daya dukung perairan. Pada
beberapa perairan estuari Sungai Ular, Sungai Ladi,
Sungai Jang dan Sungai Dompak sumbangan beban
amonium masih lebih rendah daripada nilai kapasitas
asimilasinya. Hal ini disebabkan perairan setuari
tersebut memiliki kandungan oksigen terlarut (DO)
yang cukup tinggi sehingga dapat menghambat proses
pembentukan nitrat menjadi amonium.
DIN (Nitrat + Nitrit + Amonium)
Nilai Kapasitas asimilasi DIN yang merupakan

Gambar 2.

Hubungan Konsentrasi Nitrit di Pesisir dengan Load Nitrit di Estuari.

Gambar 3.

Hubungan Konsentrasi Amonium di Pesisir dengan Load Amonium di Estuari.
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gabungan dari senyawa Nitrat, Nitrit dan Amonium
di perairan telah diperoleh dengan menggunakan
persamaan regresi Y=0,0002X+0,0819. Koefisien
determinasi (R2) yang terbentuk adalah sebesar 0,765
artinya 76,5% variasi konsentrasi DIN di perairan pesisir
Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh beban DIN yang
berasal dari sungai di sekitar perairan tersebut.
Gambar 4 memperlihatkan hasil perpotongan
garis regresi dengan garis baku mutu menghasilkan
nilai kapasitas asimilasi DIN sebesar 538 ton/tahun,
sedangkan rata-rata beban DIN yang masuk adalah
882 ton/tahun. Beban DIN terbesar berasal dari
Sungai Tanjung Unggat, yaitu sebesar 2.086 ton/
tahun, diikuti berturut-turut oleh Sungai Carang (1.439
ton/tahun), Sungai Ladi (903 ton/tahun), Sungai Jang
(574 ton/tahun), Sungai Dompak (161 ton/tahun)
dan terkecil dari Sungai Ular hanya sebesar 130
ton/tahun. Tingginya beban DIN di Sungai Tanjung
Unggat disebabkan di kawasan sekitar sungai tersebut
terdapat banyak aktivitas manusia seperti adanya
pemukiman penduduk, hotel dan restoran, dan lainlain. Kondisi ini menyebabkan Sungai Tanjung Unggat
yang dulunya berfungsi sebagai sarana transportasi
masyarakat di sekitar sungai telah beralih fungsi
sebagai tempat pembuangan limbah masyarakat.
Banyaknya limbah yang masuk ke perairan Sungai
Tanjung Unggat mengakibatkan beban DIN di sungai
tersebut menjadi tinggi. Kondisi sebaliknya terjadi di
Sungai Ular, hampir tidak ada aktivitas manusia di
sekitar kawasan tersebut mengakibatkan limbah yang

dihasilkan oleh masyarakat juga kecil sehingga beban
DIN di sungai menjadi rendah.
Dinamika Fluks DIN di Perairan Sungai dan Pesisir
Fluks nitrogen anorganik terlarut (DIN) di
perairan merupakan hasil perkalian antara konsentrasi
DIN dengan kecepatan aliran. Berdasarkan hasil
analisis dapat diketahui fluks DIN tertinggi terdapat
di Sungai Tanjung Unggat sebesar 0,2093 gr/m2/detik,
sedangkan fluks DIN terendah ditemukan di Sungai
Dompak (0,0202 gr/m2/detik). Lebih lanjut dijelaskan
dalam Tabel 4.
Tingginya Fluks DIN pada Sungai Tanjung Unggat
disebabkan karena konsentrasi DIN dan kecepatan
aliran di perairan tersebut cukup tinggi, sehingga
transport senyawa DIN di perairan Sungai Tanjung
Unggat menjadi lebih besar. Sedangkan Sungai
Dompak memiliki konsentrasi DIN yang sangat kecil,
sehingga transport senyawa DIN memiliki nilai yang
rendah.
Fluks DIN di laut menggambarkan transport
senyawa DIN di perairan Laut Tanjungpinang. Hasil
analisis menunjukkan fluks DIN di perairan laut
secara umum lebih rendah dibanding fluks DIN di
perairan sungai. Lebih lanjut fluks DIN di perairan Laut
Tanjungpinang dapat dilihat dalam Tabel 5.
Dalam Tabel 5 dapat terlihat bahwa fluks DIN

Gambar 4.

Hubungan Konsentrasi DIN di Pesisir dengan Load DIN di Estuari.

Tabel 4.

Fluks Dissolved Inorganic Nitrogen (DIN) di Perairan Sungai Tanjungpinang
Lokasi Sungai			
			
Nitrat		
Sungai Ular		
Sungai Ladi		
Sungai Carang		
Sungai Tanjung Unggat
Sungai Jang		

0,0225		
0,0315		
0,0178		
0,0663		
0,0700		

Fluks (g/m2/detik)			DIN
Nitrit		
Amonium
0,0281		
0,0251		
0,0090		
0,0286		
0,0065		

0,0752		
0,0118		
0,0709		
0,1143		
0,0531		

0,1258
0,0684
0,0976
0,2093
0,1296
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Tabel 5.

Fluks Nitrogen Anorganik Terlarut (DIN) di Perairan Laut Tanjungpinang
Lokasi Laut			
			
Nitrat		
Laut sekitar Selat Riau
Laut sekitar pelabuhan
Laut Senggarang		
Teluk Tanjungpinang
Laut Sungai Carang
Laut Tanjungunggat
Laut Sungai Jang		
Selat Dompak		

Fluks (g/m2/detik) 			DIN
Nitrit		
Amonium

0,0065		
0,0173		
0,0186		
0,0585		
0,0220		
0,0509		
0,0451		
0,0115		

di laut yang paling besar ditemukan pada stasiun
di perairan laut sekitar kawasan Tanjung Unggat
sebesar 0,1931 gr/m2/detik. Sedangkan fluks yang
terendah terdapat di perairan laut sekitar Selat Riau
(0,0257 gr/m2/detik). Tingginya fluks DIN di sekitar Laut
Tanjung Unggat disebabkan karena konsentrasi DIN
cukup tinggi, sedangkan pada laut sekitar Selat Riau
konsentrasi DIN mulai berkurang meskipun kecepatan
arus cukup tinggi sehingga transport DIN menjadi
rendah.
KESIMPULAN
1.

Sumber total nitrogen yang berasal dari daratan
Tanjungpinang adalah sebesar 1.073,98 ton/tahun
dengan sumbangan terbesar berasal dari aktivitas
penduduk yaitu sebesar 75,10%, sedangkan dari
sumber yang lain masing-masing sebesar: 12,95%
(hotel dan restoran), 8,89% (industri makanan) dan
3,06% oleh aktivitas pertanian dan peternakan.
2. Beban (load) DIN rata-rata yang masuk ke
perairan pesisir Tanjungpinang adalah sebesar
882 ton/tahun, sedangkan kapasitas asimilasi DIN
di perairan pesisir Kota Tanjungpinang adalah
sebesar 538 ton/tahun lebih kecil dari rata-rata
beban DIN yang masuk dari estuari, menunjukkan
bahwa beban DIN di perairan telah melewati daya
tampung perairan tersebut.
3. Fluks DIN tertinggi untuk perairan sungai terdapat
pada perairan Tanjung Unggat sebesar 0,2093 gr/
m2/detik, dan yang terendah di Sungai Dompak
yaitu 0,0202 gr/m2/detik. Sedangkan fluks DIN
tertinggi di perairan laut ditemukan disekitar Laut
Tanjung Unggat sebesar 0,1931 gr/m2/detik dan
terendah terdapat pada perairan laut sekitar Selat
Riau yaitu 0,0257 gr/m2/detik.
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0,0012		
0,0030		
0,0040		
0,0120		
0,0149		
0,0366		
0,0064		
0,0013		

0,0180		
0,0297		
0,0123		
0,0207		
0,0598		
0,1056		
0,0600		
0,0348		

0,0257
0,0500
0,0349
0,0912
0,0967
0,1931
0,1116
0,0475
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ABSTRAK
Sebuah metoda baru dalam mengkaji sirlulasi antisiklonik Halmahera Eddy di ekuatorial Pasifik barat
menggunakan kombinasi data satelit multisensor dan data hidrografi selama periode 2002-2012 telah
dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan Halmahera Eddy dapat dikenali dari tingginya klorofil permukaan di bagian
tepinya dengan diameter rata-rata 520 km dan bergeser pada sumbu tenggara - barat laut sepanjang 392 km.
Dalam skala musiman, Halmahera Eddy bergeser ke barat laut selama periode monsoon tenggara dan bergeser
ke tenggara selama periode monsoon barat laut sebagai respon dalam sistim arus di pantai utara Papua. Pada
skala antar-tahunan, Halmahera Eddy bergeser ke barat laut selama fase dingin (La Nina) dan ke tenggara
selama fase hangat (El Nino). Karakter bawah permukaan Halmahera Eddy ditunjukkan dengan profil isoterm
yang mendalam ke bagian pusat pusarannya. Kebaharuan ini diajukan guna memudahkan mengenali pergeseran
meridional Halmahera Eddy menggunakan formula NS-Klo berdasarkan data klorofil permukaan dan formula
NS164-240 berdasarkan data anomali tinggi muka laut.
Kata kunci: Halmahera Eddy, NS-Klo Formula, NS164-240 Formula
ABSTRACT
A new method to investigate a clock-wise oceanic circulation, called the Halmahera Eddy (HE), in the western
equatorial Pacific is applied by combining derived multi-sensors satellite and hydrographic data sets between
2002 and 2012. The results show that the HE was characterized by a relatively high surface klorofil-a at its edge,
with its mean diameter of about 520 km, and shifting within a horizontal distance of 392 km in southeast-northwest
axes. On seasonal time-scale, the HE moves farther northwest during the Southeast Monsoon period, but it
shifts southeast during the Northwest Monsoon period, as a response to seasonally changes of northwestward
New Guinea Current system. On inter-annual time-scale the HE shift is related to El Nino Southern Oscillation
(ENSO) phenomenon. It appears to move farther north during cold phase (La Nina years) and close to south
edge during warm phase (El Nino years). Cross-section of sub-surface temperature reveals an anti-cyclonic eddy
feature, where isoterms near the center are much deeper than that at the edges. A novel index (referred to as the
NS-Chl Formula and NS164-240 Formula) is proposed to assess a meridional shifting of the HE, calculated from
difference of Sea Surface Chlorofill and along-track sea level anomaly at northern and southern parts of the HE.
Keywords: Halmahera Eddy, NS-Chl Formula, NS164-240 Formula

PENDAHULUAN
Perairan ekuator Pasifik Barat dikenal mempunyai
karakter oseanografi yang rumit baik dalam terminologi
dinamik maupun biologi (Fine et al., 1994). Perairan ini
merupakan tempat bertemunya massa air yang
datang dari bumi belahan selatan dan belahan utara
Samudera Pasifik. Percampuran dua massa air
berbeda karakteristik ini sangat mempengaruhi kisaran
nilai salinitas dan bahang (heat) terutama di lapisan
thermoklin dan pertengahannya. Proses percampuran
ini tidak lepas dari peranan dua arus pusar skala
menengah (mesoscale eddy) Mindanao Eddy dan
Halmahera Eddy. Dua eddy semi-permanen ini terkait
erat dengan dinamika lautan global dan transport
massa air yang penting dalam pertukaran massa air,

bahang dan garam antar samudera (Heron, 2006).
Kedua eddy ini telah banyak dipelajari dalam berbagai
skala waktu oleh sejumlah peneliti berdasarkan pada
jejak lintasan pelarat (surface drifter), survei hidrografi,
Shipboard ADCP, mooring buoy dan juga satelit
altimetri (Lukas et al., 1991; Kashino et al., 1996;
Kashino et al., 2001; Atmadipoera et al., 2004;
Yaremchuk & Qu, 2004; Kashino et al., 2013).
Lingkungan perairan ekuator Pasifik barat
mempunyai karakter suhu permukaan terhangat di
dunia (rata-rata sepanjang tahun lebih dari 29˚C
bahkan mencapai 30˚C), salinitas lebih tawar akibat
evaporasi tinggi menyebabkan curah hujan tinggi serta
rendah nutrien sehingga bersifat oligotropik dengan
konsentrasi klorofil sangat rendah kurang dari 0,1 mg/
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m3. Oleh karena sifatnya, wilayah ini sering disebut
dengan kolam air hangat dan tawar (warmpool)
(Messie & Radenac, 2006; Kashino et al., 2007;
Takahashi et al., 2009).

melihat proses perkembangan Halmahera Eddy
menjadi lebih jelas serta peranannya dalam dinamika
oseanografi dan biologi perairan di ekuator Pasifik
barat.

Ekosistem yang sangat berbeda terjadi di METODE PENELITIAN
sepanjang pantai utara Papua hingga Halmahera.
Ekosistim terumbu karang, interaksi internal tide Citra Sea Surface Chlorofill (SSCl)
dengan sill di Selat Halmahera serta sungai-sungai
besar seperti S. Sepik dan S. Membramo membawa
Seri data konsentrasi klorofil-a permukaan citra
sejumlah besar nutrien masuk ke dalam perairan satelit Aqua-MODIS Level-3 komposit 8 harian resolusi
oseanik Pasifik barat. Burns et al (2008) memperkirakan spasial 4 km x 4 km periode Juli 2002 - Desember 2012
pasokan nutrien yang masuk ke laut dari S. Sepik diperoleh dari Environment Research Division NOAA
adalah 1,1 x 1010 mol/tahun untuk nitrogen dan 4,6 x yang diunduh pada website http://www.oceanwatch.
108 mol/tahun untuk unsur phosphate, sedangkan pfeg.noaa.gov. Citra selanjutnya direkonstruksi
Muchtar (2004) menyebut sekitar 0,05-1,02 µg A/l kembali menjadi komposit bulanan untuk dilakukan
kandungan inorganic phospate dan 0,12-1,78 µg A/l verifikasi dengan data hidrografi secara sinoptik,
nitrat terdeteksi di permukaan perairan muara S. kemudian dilakukan pengamatan terhadap jejak HE
Membramo.
serta pencatatan karakter eddy secara statistik meliputi
posisi titik pusat, diameter eddy serta konsentrasi
Investigasi pola arus dengan melihat jejak klorofil-a permukaan pada sabuk eddy yang terbentuk
sebaran klorofil di ekuatorial Pasifik barat dimulai oleh (Gambar 1).
Christian et al. (2004). Mereka menemukan adanya
blooming klorofil-a yang membentuk meander
Dalam analisis ini digunakan metode baru guna
sepanjang sumbu North Equatorial Counter Current melihat pergeseran meridional HE lebih mudah melalui
(NECC) yang dapat terlihat jelas hingga sejauh 2000 pengukuran gradien nilai klorofil-a antara posisi lintang
km pada citra Sea WiFS selama El Nino event pusat HE paling utara terhadap lintang pusat HE paling
1997/1998 (Messie & Radenac, 2006). Tipologi selatan pada data klimatologi bulanan, yang dinamakan
lingkungan perairan yang demikian menyiasati kami Formula NS-Klo, dihitung menurut perbedaan nilai
dalam memperoleh gambaran pergerakan Halmahera klorofil-a rata-rata pada kotak utara (Box N) dengan
Eddy melalui pengamatan dinamika lingkungannya kotak selatan (Box S) yang distandarisasi. Box N
dengan produktivitas primer tinggi berada di tengah meliputi batas area 4,3 ± 0,5˚N / 129,82 ± 0,5˚E,
karakter perairan oligotropik. Oleh karena itu, penelitian sedangkan Box S meliputi area 2,7 ± 0,5˚N / 129,96
ini diharapkan dapat dijadikan terobosan baru dalam ± 0,5˚E.

Gambar 1.
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Data Hidrografi
Sebanyak tujuh seri data rekaman Shipboard
Acoustic Doppler Current Profiler (SADCP), Conductivity
Temperature Depth (CTD) dan Expandable CTD
(XCTD) dari program Tropical Ocean Climate Study
(TOCS) digunakan dalam penelitian ini (Tabel 1).
Data hidrografi lainnya adalah mooring buoy
TRITON nomor 16 (posisi 2˚N130˚E), merupakan
bagian dari TOCS (Tropical Ocean Climate Study)
Project yang juga dioperasikan JAMSTEC untuk
pengamatan data atmosfir dan lautan secara time
series di perairan Pasifik Barat. Data hidrografi
TRITON diunduh dari website: http://www.pmel.noaa.
gov/tao/data.deliv
Data Altimetri
Seri data Along track Sea Level Anomaly
(SLA) Jason-1 komposit bulanan #164 dan #253
digunakan untuk melihat dinamika lapisan permukaan
Tabel 1.

Gambar 2.

yang dapat diterangkan dengan altimetri. Oleh karena
itu fluktuasi dynamic height (DH) permukaan pada
pelarat tambat (mooring buoy) TRITON-16 digunakan
untuk validasi terhadap kondisi anomali muka laut di
wilayah sekitarnya seperti pada Gambar 2.
Tahap berikutnya, digunakan nilai tengah dari SLA
#164 dan #240 untuk menerangkan perubahan kondisi
topografi dinamik di wilayah kajian yang berkaitan
dengan pergeseran pusat HE. Wilayah koridor antara
#164 dan #240 dipilih karena jalur ini adalah paling
mendekati dengan pusat HE bergeser.
Karakter antisiklonik eddy secara umum
mempunyai sifat anomali muka laut lebih tinggi
dibandingkan wilayah sekelilingnya, karena itu kami
menggunakan acuan posisi pusat HE pada batas
paling utara pada 4,3˚N dan batas paling selatan pada
2,7˚N. Kami mengajukan Formula NS164-240 dengan
menghitung gradien anomali muka laut antara posisi
lintang paling utara pusat HE dan posisi paling selatan
pusat HE yang kemudian distandarisasikan. Periode

Cruise R.V. Mirai Dalam Akuisisi Data SADCP, CTD dan XCTD
ID Cruise		

Periode Perekaman		

Musim		

Tahun ENSO

MR02-K04		
MR03-K03 Leg.1		
MR04-03 Leg.1		
MR05-03 Leg.1		
MR06-05 Leg.3		
MR07-07 Leg.1		
MR11-06		

10 Juli - 10 Agus 2002		
18 - 25 Juni 2003			
22 – 28 Juni 2004			
05 – 22 Juli 2005			
24 Des 2006 - 09 Jan 2007
06 – 20 Jan 2008			
31 Agus – 12 Sept 2011		

Summer		
Summer		
Summer		
Summer		
Winter		
Winter		
Autumn		

El Nino
Normal
Normal
Normal
El Nino
La Nina
Normal

Lintasan Along-track Jason-1 dan Posisi TRITON 16 (simbol)
(Sumber: http://www.aviso.cnes.fr ; http:// www.pmel.noaa.gov/tao).
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pengambilan data mulai Juli 2002 sampai Mei 2011.
Data altimetri diunduh dari website http://www.aviso.
oceanobs.com

lapisan permukaan. Profil isoterm pada 6˚N yang
terlihat terangkat menunjukkan akibat dari kejadian
tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil salinitas seperti pada Gambar 4b terlihat
salinitas tinggi pada 100 - 200 m antara 2˚N-5˚N
berasal dari South Pacific Tropical Water (SPTW)
berciri S > 35,0 PSU yang dibawa New Guinea Coastal
Under Current (NGCUC) sedang pada bagian utaranya
di kedalaman 50-150 m antara 6˚N-7˚N berasal dari
North Pacific Tropical Water (NPTW) berciri S< 34,5
PSU dibawa oleh Mindanao Current (MC). Batas di
antara keduanya terlihat garis isohaline yang menegak
pada kedalaman 100-250 m menunjukkan kuatnya
pengaruh pusaran HE dalam proses percampuran
dan pertukaran massa air antar belahan samudera
(Yaremchuk & Qu, 2004; Atmadipoera et al., 2004;
Kashino et al., 2007).

Kompilasi Citra Klorofil-a dengan Data Hidrografi
Verifikasi rona (feature) HE dari jejak klorofil-a
pada citra Aqua MODIS ditunjukkan pada peta
tumpang tindih sebaran klorofil-a permukaan dengan
data hidrografi berupa vektor arus dan topografi
dinamik yang memotong sebagian wilayah HE
(Gambar 3). Wilayah Halmahera Eddy ditunjukkan
dengan konsentrasi klorofil-a yang relatif tinggi kontras
dengan wilayah sekelilingnya, vektor arus di sisi
utaranya mengarah ke timurlaut sedang sisi selatannya
mengalir ke arah barat laut, menandakan adanya
pusaran arus anti-siklonik (pusaran searah jarum jam)
yang merupakan karakter HE (Gambar 3a). Secara
konsisten, topografi dinamik juga memperlihatkan nilai
paling tinggi di sekitar bagian tengah HE dan menurun
kearah tepi luar HE (Gambar 3b).

Uji Lapang Data Anomali Muka Laut (SLA)

Untuk melihat dinamika oseanografi permukaan
laut berkaitan dengan HE, kami menguji anomali
muka laut pada data JASON-1 #164 dan #253
Pada Gambar 4 diperlihatkan profil melintang dengan Dynamic Height (Dyn.Hgt) permukaan pada
suhu dan salinitas data XCTD sepanjang lintasan kapal TRITON-16 pada reference level 500 dB. Posisi
selama Cruise MR02-K04 Tahun 2002, mulai dari 2N˚ TRITON-16 di 2˚N130˚E merupakan wilayah paling
sampai 7˚N. Garis-garis isoterm pada posisi sekitar 4˚N dekat dengan pergeseran HE sisi paling selatan dan
mengalami perenggangan dan penekanan ke bawah dapat menggambarkan dinamika massa air di wilayah
yang berasal dari pengaruh kolom air permukaan yang HE (Atmadipoera et al., 2004). Hasil uji korelasi
lebih hangat dan tawar. Derasnya arus Mindanao (MC) dynamic height permukaan pada reference level 500
(Qiu & Lukas,1996; Kashino et al., 1999) membawa dBar terhadap SLA #164 dan SLA#253 menunjukkan
pengaruh kekosongan kolom air
permukaannya hubungan sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi
dan akibatnya massa air bagian bawahnya naik ke berturut-turut 0,88 dan 0,86 (Gambar 5). Dengan
permukaan untuk mengisi kekosongan massa air demikian data SLA cukup baik digunakan dalam

Gambar 3.
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a)
b)
Overlay sebaran SSC dengan vektor arus permukaan SADCP (kotak kiri) dan SSC – Dynamic
Height (papar acuan 1.000 dB) (kotak kanan) pada Cruise MR03-K03 Leg.1, 18 - 25 Juni 2003.
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Gambar 4.

Gambar 5.

a)
b)
Profil Melintang Suhu (kiri) dan Salinitas (kanan) sepanjang lintang 2N˚-7˚N dari data XCTD
pada Cruise Mirai 2002 (MR0204).

Grafik Tumpang tindih Dyn-Height Permukaan (reference level 500 dBar) posisi TRITON-16
(garis hitam tebal) dengan a) SLA #164 dan b) SLA # 240 (garis hitam putus-putus).

menerangkan fenomena pergeseran HE.

dan pergeseran meridional (Gambar 7).

Translasi Halmahera Eddy dari Analisis Citra
Klorofil-a

Selama tahun-tahun normal dan tahun La
Nina (selanjutnya dinamakan Cold 01 untuk La Nina
2007-2008 dan Cold 02 untuk La Nina 2010-2011
bertanda kotak biru), terlihat bahwa trayektori pusat
HE mengikuti sumbu tenggara – barat laut dengan
arah trayektori berlawanan arah jarum jam. Berbeda
dengan saat tahun El Nino berlangsung (Warm 01
untuk El Nino 2002-2003, Warm 02 untuk El Nino 20062007 dan Warm 03 untuk El Nino 2009-2010 bertanda
kotak merah), yaitu selama event ini trayektori pusat
HE membentuk sumbu barat daya-timur laut dengan
arah putaran searah jarum jam.

Hasil sensus data klorofil-a antara 2002-2012
secara ringkas disajikan dalam Tabel 2, ditemukan 119
rona permukaan HE yang terlihat jelas. Pengeplotan
pada peta menggambarkan HE mengalami pergeseran
aktif membentuk sumbu tenggara-barat laut (Gambar
6). Posisi HE paling utara yang dapat dicapai adalah
5,4°N dan paling selatan 1,9°N, dengan diameter
maksimum HE berkisar 517-520 km dan konsentrasi
maksimum klorofil-a 0,9 mg/m3, sedangkan jarak
horisontal maksimum sumbu barat laut-tenggara
mencapai 392 km.
Hasil pergeseran pusat HE dijadikan sebagai
data time series dan dibagi menjadi pergeseran zonal

Dalam skala waktu musiman, pergeseran pusat
HE (Gambar 8a) pusat HE bergeser ke arah tenggara
selama periode monsoon barat laut dengan posisi
pusat HE paling selatan terjadi pada Februari dan
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Tabel 2.

Ringkasan Statistik Data Hasil Sensus. Sumber Hasil Analisis (2013)

Parameter
Meridional
Zonal		
						
			
Maksimum
5,4˚N		
132,1˚E		
Minimum
1,9˚N		
128,7˚E		
Rerata		
3,5 		
130,8		
Dev. Stdr
0,79		
0,8		

Gambar 6.

Horisontal
(km)		

Vertikal		
(km)		

[Klorofil-a]
Maks mg/m3

731		
338		
517 		
90.5		

725		
297		
520 		
91,5		

0,9
0,1
0,3
0,1

Sebaran Titik Pusat HE Bulanan periode Juli 2002 – Desember 2012.

bergeser ke arah barat laut selama periode monsoon pada pola pergeseran pusat HE. Selain monsoon,
tenggara dengan posisi paling utara pada September. pengaruh skala antar-tahunan juga terkait dengan
Pusat Halmahera Eddy juga terlihat mengalami penguatan dan pelemahan angin pasat terutama saat
pergerakan aktif membentuk ellips sumbu tenggara- menjelang dan event ENSO (Mc Phaden & Picaut,
barat laut dengan arah putaran trayektori berlawanan 1990; Qiu & Lukas,1996; Kashino et al., 2013).
jarum jam.
Pola pergeseran HE terkait dengan variasi
Selama fase ENSO dan normal, posisi pusat HE musiman dan antar-tahunan sangat mirip dengan
terlihat bergeser ke tenggara selama tahun El Nino trayektori centroid warm-pool di timur laut Papua New
2002-2003 (Warm-01), dan El Nino 2006-2007 (Warm- Guinea seperti dijelaskan oleh Yu & Emery (1996) dan
02) dan El Nino 2009-2010 (Warm-03) dan bergeser Yan et al. (1997). Yu & Emery (1996) memperlihatkan
ke barat laut selama tahun La Nina 2007-2008 (Cold- adanya pergerakan pusat (centroid) warm-pool yang
01) dan La Nina 2010-2011 (Cold-02), sedangkan fase membentuk ellips dengan arah pergerakan berlawanan
Normal (Normal 01 untuk Juni 2003-Maret 2004 dan jarum jam pada data AVHRR Multi-channel Sea Surface
Normal 02 untuk Maret 2004-September 2005) terlihat Temperature (MC-SST), sedangkan Yan et al. (1997)
berada di antara kondisi ekstrim event ENSO tersebut mengamati trayektori centroid warm-pool selama tiga
(Gambar 8b).
periode El Nino dengan hasil yang hampir sama.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan besarnya
pengaruh Asian-Australian Monsoon terhadap
dinamika oseanografi di perairan barat ekuator
Pasifik (Wyrtki,1961; Masumoto & Yamagata, 1991;
Yaremchuk & Qu, 2004; Christian et al., 2004; Kashino
et al., 2013). Pengaruh monsoon ini sangat terlihat
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Pola pergeseran komponen meridional dominan
dipengaruhi oleh variabilitas pusat dari Intertropical
Convergence Zone (ITCZ) terkait dengan siklus
tahunan matahari. Sedangkan pergeseran komponen
zonal banyak dipengaruhi oleh pergeseran warm-pool
ke timur sebagai akibat perubahan pola arus samudera
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selama El Nino berlangsung (Mc Phaden & Picaut,
1990).
Selama Desember-Februari, trayektori pusat HE
bergerak ke selatan dan Maret-September pusat HE
bergerak ke utara. Selama tahun normal, angin pasat
bertiup mantap dan menguat saat event La Nina. Angin
timuran ini membawa pergerakan pusat HE membentuk
ellips dengan arah trayektori berlawanan dengan arah
jarum jam seperti terlihat pada 9a. Menjelang event El
Nino, Westerly Wind Burst (WWBs) cenderung sering
terjadi pada Nopember hingga April yang membawa
pengaruh terhadap struktur pergerakan massa air
dibawahnya (Keen,1982). Angin baratan ini membawa
pengaruh pada pergerakan meridional trayektori pusat
HE menjadikan trayektori HE bergerak searah jarum
jam dengan membuat sumbu barat daya - timur laut.
Mekanisme ini mirip seperti yang dijelaskan oleh Yan
et al. (1997).

Gambar 7.

Kashino et al. (1996) menyebut bahwa Halmahera
Eddy bersifat tidak tetap (transient) yang terlihat dari
besarnya penyimpangan meridional yang terbentuk
dari front salinitas tajam antara massa air Pasifik Utara
yang lebih tawar dan massa air Pasifik Selatan lebih
asin pada lapisan termoklin dari dua pelayarannya.
Sementara itu Atmadipoera et al. (2004) dengan
menggunakan data hasil dua pelayaran RV. Mirai,
pada Oktober 2001 dan Juli 2002 menyebut bahwa
Halmahera Eddy selain bersifat semipermanen juga
mengalami fase kuat dan sangat aktif, diameter HE
terlihat lebih besar, front massa air antara SPTW dan
NPTW ditemukan dekat 5˚N dan SPTW mendominasi
wilayah HE. Sedang fase lemah terjadi saat sistim
NGCC (New Guinea Coastal Current) dan NGCUC
lemah hingga massa air SPTW tidak dapat terbawa
hingga wilayah HE, tertahan di selatan TRITON 16
(2˚N 130˚E).

a)
b)
Pergeseran Pusat HE berdasarkan domain waktu selama periode penelitian a) Meridional dan
b) Zonal.

a)
Gambar 8.

Formula NS-Klo dan NS164-240

b)

Pola Sebaran Pusat HE a) klimatologi bulanan b) Fase Normal dan Fase ENSO.
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Beberapa peneliti menyebut bahwa perubahan
posisi dan kekuatan (magnitude) Halmahera Eddy dan
Mindanao Eddy akan mengontrol transport massa air
dari kedua belahan Samudera Pasifik dan komposisi
massa air yang terbentuk untuk kemudian masuk
ke lapisan termoklin ekuator Pasifik. Mereka juga
meyakini bahwa kedua eddy tersebut berkontribusi
penting dalam perkembangan ENSO dan komposisi
massa air Arlindo (Indonesian Through Flow) yang
terbentuk (Kashino et al., 2006; Webster & Lukas,1992;
Gordon,1996). Namun dari berbagai penelitian tersebut
belum pernah satu pun keterangan yang membahas
tentang metode yang menerangkan pergeseran
Halmahera Eddy secara time series, terutama
pergeseran meridionalnya yang kisaran jaraknya lebih
lebar dibandingkan pergeseran zonalnya. Jika HE
terpetakan secara jelas, maka peranannya sebagai
agen pertukaran meridional massa air, bahang dan
garam samudera dapat lebih dipahami perannya
dalam dinamika iklim global (Yaremchuk & Qu, 2003).
Pada penelitian ini diajukan suatu formula
yang belum pernah dibahas peneliti lain untuk dapat
menjelaskan pergeseran meridional HE dengan
menggunakan parameter yang lebih memudahkan
proses analisisnya, yaitu formula NS-Klo menggunakan
data klorofil dan NS164-240 menggunakan data
anomali muka laut (SLA). Dalam Tabel 3 disajikan
hasil perhitungan korelasi antar parameter yang diteliti.
Hubungan pergeseran meridional HE berdasarkan
Tabel 3.

Gambar 9.
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data sensus dengan NS-Klo mempunyai nilai koefisien
korelasi 0,5 (searah-taraf sedang), sedangkan
hubungan pergeseran data sensus dengan NS164240 mempunyai koefisien korelasi 0,7 (searah-taraf
kuat) (Gambar 9).
Perbedaan nilai koefisien korelasi memperlihatkan
sifat-sifat antisiklonik HE sendiri yang lebih dikenali
melalui fluktuasi nilai anomali muka laut bagian pusat
pusarannya dibandingkan dengan pada
karakter
klorofil-a-nya. Umumnya antisiklonik eddy ditandai
adanya akumulasi massa air hangat ke arah pusatnya,
klorofil dipindahkan ke tepi dari bagian tengahnya
(Kang et al., 2004). Akibatnya adalah penggunaan
parameter klorofil-a kurang dapat merespon gambaran
pergeseran pusat HE. Hal inilah yang menyebabkan
nilai koefisien korelasi pada formula NS164-240 lebih
tinggi dibanding koefisien korelasi NS-Klo. Hasilnya
NS164-240 lebih sesuai digunakan untuk memprediksi
pergeseran meridional pusat HE.
KESIMPULAN
Pemetaan terhadap pergeseran Halmahera Eddy
yang dilakukan menggunakan data multi-sensor satelit
menunjukkan hasil konsisten dengan data hidrografi.
Pergeseran HE secara umum mengikuti sumbu
tenggara - barat laut. Dalam skala musiman pusat
HE bergeser ke tenggara selama monsoon barat laut
dan bergeser ke barat laut selama periode monsoon

Koefisien Korelasi Parameter Terukur Sumber: Hasil analisis (2013).
Koefisien Korelasi

NS-Klo NS164-240

Meridional Shifting HE
NS Chl 			
NS164-240 		

0,5
-

0,7
0,5
-

a)
b)
Grafik Tumpang tindih Pergeseran Meridional Pusat HE (garis hitam tebal) dengan Formula a)
NS-Klo terstandarisasi dan b) NS164-240 terstandarisasi (garis titik-titik hitam).
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tenggara. Trayektori Halmahera Eddy
bergerak
membentuk ellips dengan arah pergerakan berlawanan
arah jarum jam selama tahun normal dan La Nina, dan
pergerakan searah jarum jam selama tahun El Nino.
Dalam skala waktu antar-tahunan, pusat HE bergeser
ke tenggara selama fase hangat (El Nino) dan bergeser
ke barat laut selama fase dingin (La Nina), selama fase
normal pusat HE berada di antara kedua fase tersebut.
Struktur massa air antara permukaan laut hingga 500 m
di sekitar pusat pusaran HE menunjukkan karakteristik
umum antisiklonik eddy. Formula NS164-240 lebih
sesuai untuk menggambarkan pergeseran meridional
HE dibanding Formula NS-Klo.
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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk mengkaji fluks
CO2 di Teluk Banten pada Juni 2010 hingga Juni 2011 dengan menggunakan variabel klorofil-a di Teluk Banten.
Metode penelitian meliputi pengukuran lapang melalui aktivitas sampling dan analisis penginderaan jauh citra
satelit AQUA-MODIS. Fluks CO2 dihitung menggunakan formula Akiyama yang terdiri dari parameter kecepatan
transfer gas, solubilitas dan perbedaan tekanan parsial CO2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pada
musim hujan maupun musim kemarau, di perairan pesisir atau dekat daratan cenderung mempunyai konsentrasi
klorofil-a yang lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya di lepas pantai. Demikian pula dengan pola
distribusi fluks CO2 pada musim hujan yaitu semakin mendekati pantai nilai fluks CO2 akan lebih besar hingga
dapat mencapai lebih dari 1,85 mol/m2/th. Adapun pada musim kemarau tidak telihat pola yang jelas. Pada
musim kemarau konsentrasi klorofil-a lebih tinggi yaitu sebesar 1,084 mg/m3 dibandingkan 1,082 mg/m3 di musim
hujan dan tersebar lebih luas (174,6 km2) dibandingkan pada musim hujan (71,8 km2). Hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat (R = 0,634) antara fluks CO2 dengan konsentrasi klorofil-a
pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau nilai R sebesar 0,214. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa
konsentrasi klorofil-a lebih berpengaruh terhadap fluks CO2 di musim hujan (R2 = 0,402) dibandingkan di musim
kemarau (R2 = 0,046). Baik pada musim hujan ataupun musim kemarau di Teluk Banten terjadi aliran CO2 dari
laut menuju atmosfer.
Kata kunci: Klorofil-a, fluks CO2, penyerap dan pelepas CO2, AQUA-MODIS
ABSTRACT
This research presents the results of an aplication of remote sensing and geographical information system
to asses the CO2 fluxes in Banten Bay from June 2010 to June 2011. The main purpose of this study is to examine
the spatial dynamics of CO2 fluxes that assesed from variability of chlorophyll-a and sea surface temperature
(SST) in Banten Bay. The research method used were analyzing data through remote sensing satellite imagery
AQUA-MODIS and sampling activity. CO2 fluxes was calculated using the Akiyama formula that consisted of gas
transfer velocity parameters, solubility and CO2 partial pressure difference. The results show that both in the wet
or dry season, the coastal area and near the mainland tended to have chlorophyll-a concentration which was
higher than other locations off the coast. In the wet season, distribution patterns of CO2 fluxes is higher than near
main land, but they have no clear pattern in the dry season. Chlorophyll-a concentration in the dry season was
higher (1,084 mg/m3 than1,082 mg/m3) and wider than in the wet season (174,6 km2 than 71,8 km2). Statistical
analysis in the wet season resulted a strong correlation between CO2 fluxes and chlorohyll-a concentration (R =
0,634), but they had a weak correlation in the dry season (R = 0,214). The result of the regression test shows
that the concentration of chlorophyll-a had more influence on CO2 fluxes in the wet season (R2 = 0,402) than in
the dry seaso (R2 = 0,046). Both wet or dry season, CO2 flow occurs from the ocean to the atmosphere in Banten
Bay.
Keywords: Chlorophyll-a, CO2 fluxes, CO2 sink and source, AQUA-MODIS

PENDAHULUAN
Fluks karbon dioksida (CO2) adalah jumlah gas
CO2 yang mengalir melalui permukaan air laut baik dari
udara ke dalam air atau dari dalam air ke udara per
luasan tertentu per satuan waktu. Pemahaman tentang
fluks CO2 di suatu perairan sangat penting dilakukan
diantaranya untuk mengetahui daya serap laut terhadap
CO2 (Susandi et al., 2006), mengetahui peran suatu

perairan (Koropitan, 2009), mengetahui kesehatannya,
dan memiliki nilai ekonomis (Adi & Rustam, 2010).
Teknologi penginderaan jauh (remote sensing)
sebagai teknologi yang dapat memperoleh informasi
tentang obyek tanpa kontak langsung dengan obyek
tersebut (Lillesand & Kiefer, 1979) dapat diandalkan
dalam menyediakan data secara berkesinambungan
dan keunggulan lainnya menurut Realino et al. (2008)
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adalah dapat melakukan pemantauan pada wilayah untuk skala wilayah sempit seperti wilayah teluk masih
yang luas dan dalam waktu hampir bersamaan. jarang dilakukan. Padahal teluk sebagai sebuah fitur
Kegunaan teknologi penginderaan jauh bermacam- geografi memiliki nilai penting. Teluk merupakan
macam karena bersifat multi-guna atau multi-disiplin sebuah fitur geografi yang biasanya berarus tenang
(Purwadhi & Sanjoto, 2009). Salah satu kegunaannya dan biasanya digunakan oleh penduduk setempat
dapat
diaplikasikan
dalam
bidang
kelautan. sebagai tempat pendaratan dan pusat aktivitas
sosial-ekonomi (DKP, 2009). Penggunaan lahan
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk permukiman, budidaya, dan wisata bahari biasanya
meneliti fluks CO2 memanfaatkan teknologi inderaja. terletak di dalam teluk, dengan demikian penelitian
Diantaranya Sugimori et al. (1995) menggunakan data mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam
in-situ dan data yang diperoleh dari satelit NOAA untuk teluk termasuk CO2, sangat penting dilakukan.
melihat fluks CO2 di bagian utara Samudera Pasifik
pada musim panas dan musim dingin. Penelitian lain
Teluk Banten merupakan teluk yang berjarak
dilakukan oleh Lohrenz & Cai (2006) di bagian utara sekitar 60 km dari Jakarta. Teluk Banten beberapa
Teluk Meksiko menggunakan data satelit MODIS. tahun terakhir telah dikembangkan menjadi pusat
budidaya ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan salah
Penelitian di dalam negeri pernah dilakukan satu komoditi ekspor (Amri, 2010). Meskipun demikian
oleh Ekayanti, et al. (2009) di perairan Selat Badung Teluk Banten mendapat tekanan serius dari lingkungan
dan Selat Lombok menggunakan citra satelit ALOS/ sekitarnya. Afdal & Riyono (2007) menyebutkan bahwa
PALSAR dan MODIS. ALOS/PALSAR digunakan meningkatnya jumlah permukiman di pesisir, berdirinya
untuk menghasilkan data kecepatan dan koefisien beberapa industri dan penambangan pasir secara besargesek angin, sedangkan MODIS untuk menghasilkan besaran di perairan teluk menambah tekanan terhadap
data salinitas dan SST. Penelitian Ekayanti et al. Teluk Banten. Beberapa buah sungai yang bermuara
(2010) menggunakan algoritma Nightingale pada di Teluk Banten tentunya akan mempengaruhi kondisi
satelit MODIS untuk melihat fluks CO2 di seluruh kimia, ketersediaan nutrien perairan dan dinamika aliran
perairan Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan gas (fluks) CO2 yang melalui permukaan Teluk Banten.
bahwa secara umum perairan Indonesia berperan
sebagai pelepas CO2 ke atmosfer, dan fluks
Berdasarkan pada latar belakang tersebut
CO2 di perairan Indonesia mengikuti monsoon. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika
fluks CO2 di perairan Teluk Banten dikaitkan dengan
Setiawan et al. (2010) telah menghitung fluks distribusi klorofil-a baik pada musim hujan maupun
CO2 di seluruh perairan Indonesia menggunakan kemarau pada 2010 hingga 2011. Dalam tulisan ini
data penginderaan jauh. Data yang digunakan adalah dibahas pula peran perairan Teluk Banten dalam
data dari citra satelit MODIS dan SeaWiFS yang dinamika karbon apakah sebagai pelepas atau penyerap.
menghasilkan data klorofil-a dan suhu permukaan
laut (SST), serta menggunakan data angin. Data- METODE PENELITIAN
data tersebut diolah menggunakan formula Zhu et al.
(2009). Hasil penelitiannya menunjukkan terjadinya
Data yang dikumpulkan diantaranya adalah: arah,
fluktuasi fluks bersih CO2 laut-udara berdasarkan kecepatan angin dan curah hujan daerah Serang yang
bulan. Dimana, fluks terendah terjadi pada Juni diperoleh dari Stasiun Klimatologi Pondok Betung,
sampai Agustus sebesar -0,04 Pg C dan tertinggi BMKG dengan periode waktu dari Juli 2010 hingga Juni
pada Maret, April dan November sebesar -0,01 Pg C. 2011. Data arus perairan diperoleh dari Kementerian
Setiawan, et al. (2010) juga mencatat bahwa total fluks Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2011 dan pola
bersih CO2 di perairan Indonesia sebesar -0,30 PgC. arus Wyrtki. (1961). Data klorofil-a dan tekanan parsial
karbon dioksida (pCO2) pada Juli 2010 dan Januari 2011
Penelitian-penelitian tersebut berskala global dan diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
dengan cakupan wilayah yang sangat luas, adapun (KKP). Alur pengumpulan data tersaji pada Gambar.1.

Gambar 1.
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Alur pengumpulan data.
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Data lainnya berupa hasil sampel dan
pengolahan citra satelit. Pengambilan sampel
dilakukan pada 24 – 26 Mei 2011 sebanyak 18 buah
sampel (Gambar. 2). Data yang diperoleh dari hasil
sampel adalah data klorofil-a dan pCO2. Sampling
untuk klorofil-a menggunakan water sampler vandorn.
Suhu dipertahankan rendah agar tidak terjadi
degradasi klorofil. Sedangkan data pCO2 air laut
diperoleh dengan menggunakan alat PRO OCEANUS.
Data fluks CO2, data klorofil-a, data
penggunaan
lahan
dan
jaringan
sungai
diperoleh dari hasil pengolahan citra satelit
Data fluks CO2 diperoleh menggunakan Formula
yang digunakan adalah formula Akiyama (2000), yaitu :
Flux CO2 = K x L x Δ CO2 atm-water .................... 1)

algoritma

Nightingale

et.al.

(2000)

Variabel
transfer
gas

Gambar 2.

K
CO2

adalah
dihitung

kecepatan
menggunakan

:

Kn = (0,222 U102 + 0,333 U10) x (600/Sc)-0,5 ..... 3)
dengan,
Kn
= Kecepatan transfer gas CO2(cm/jam)
U10
= Kecepatan angin 10 meter diatas
permukaan laut (m/det)
Sc
= Angka Schidmit
Data kecepatan angin daerah Serang diperoleh
dari Stasiun Klimatologi Pondok Betung, BMKG,
sedangkan angka Schidmit diperoleh menggunakan
formula Zhao (1995), terhadap suhu permukaan
laut (T). Nilai T diperoleh dari citra satelit AquaMODIS yang dapat diunduh dari situs NASA melalui
url
dari http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/
imagery/realtime.cgi. Formula Zhao (1995) adalah :
Sc = -8,3 x 10-2 T3 + 6,7954T2 – 224,3T + 3412,8
.................... 4)
Kelarutan gas CO2 (L) dapat diperoleh melalui
formula Weiss (1974) yaitu:

Dengan K adalah kecepatan transfer gas, L
adalah kelarutan gas CO2 dan Δ CO2 atm-water
merupakan perbedaan (selisih) antara konsentrasi
CO2 di atmosfer dengan di permukan air. Karena Δ
CO2 atm-water sebanding dengan perbedaan pCO2
lnL
=A1+A2(100/Tabs)+A3
atm-water, maka formulanya dapat didetilkan menjadi : ((B1+B2( Tabs/100)+B3 (Tabs/100)2)
Flux CO2 = K x L x Δ p CO2 atm-water .................. 2)

yaitu

ln(Tabs/100)+S

dengan,
L
= kelarutan gas karbon dioksida
Tabs
= temperature absolute (273,15 + T° Celcius)
S
= salinitas (psu)

Lokasi Pengambilan Sampel.
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Nilai Salinitas diperoleh dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) dan melalui hasil
sampling. Nilai A1 hingga A3 dan B1 hingga B3 telah
ditentukan nilainya oleh Weiss (1974) pada Tabel.1

unsupervised
(1984).

dan mengacu pada klasifikasi Nontji

Data Penggunaan Lahan, jaringan sungai dan
daerah aliran sungai diperoleh dari citra satelit Landsat
7 ETM+ Bulan Juli 2010, diunduh dari www. edcsns17.
Perhitungan nilai pCO2 water dari citra satelit AQUA- cr.usgs.gov/NewEarthExplorer/. Adapun batas DAS
MODIS digunakan formula Zhu, et al. (2009) berikut : diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2012.
pCO2sw = 6.31 T2 + 61.9 Cl2 – 365.85 T – 94.41
		
Cl + 5715.94 .................................. 5)

dimana,
pCO2sw
T 		
Cl 		

= tekanan parsial CO2 air laut
= suhu Permukaan Laut (°C)
= klorofil

Alur pengolahan data Fluks CO2 tersaji pada
Gambar 3.

Pengolahan Data
Seluruh data yang diperoleh didijitalisasikan
dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak
pengolah data. Semua data kemudian dimasukan ke
dalam database yang berbasis GIS, yang kemudian
dibuatkan layer-layer dari setiap parameter. Semua data
ditampilkan dalam bentuk peta dijital dan diklasifikasi
menurut sebaran data dan referensi. Data Mei akan
divalidasi oleh data hasil sampling pada survey Mei
2011. Selanjutnya dilakukan analisis apakah data hasil
pengolahan citra satelit sesuai dengan hasil lapangan.

Data konsentrasi klorofil-a diperoleh dari hasil
interpretasi citra satelit Aqua-MODIS 16-harian yang
dapat diunduh dari situs NASA melalui url dari http:// Analisis Data
lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.
cgi.Aqua-MODIS untuk penelitian ini menggunakan
Analisis yang dilakukan meliputi analisis pola
saluran 8 – 16 sehingga resolusinya sebesar 1 km. spasial distribusi konsentrasi klorofil-a, analisis regresi
Formula yang digunakan mengacu pada formula dan kolerasi untuk mengetahui pengaruh klorofil-a
O’Reilly (2000), dan kemudian dilakukan klasifikasi terhadap fluks CO2, dan analisis peran perairan Teluk
Tabel 1.

Gambar 3.
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Koefisien untuk perhitungan kelarutan gas CO2
No.

Unit
(mol liter-1 atm -1)

A1
A2
A3
B1
B2
B3

-58,0931
90,5069
22,2940
0,027766
-0,025888
0,0050578

Alur pengolahan data Fluks.
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Banten apakah sebagai pelepas atau penyerap
CO2. Analisis sink & source CO2
dilakukan
untuk menentukan apakah Teluk Banten berperan
sebagai penyerap atau pelepas CO2. Analisis sink
& source CO2 dilakukan dengan mengurangkan
nilai pCO2atm, atau tekanan parsial CO2 di atmosfer
dengan nilai pCO2water yang telah didapatkan dari
perhitungan menggunakan formula sebagai berikut :
ΔpCO2 = pCO2 water – pCO2 atm .......................... 6)
Selanjutnya untuk mengetahui nilai fluks
CO2 digunakan formula Akiyama (2000) diatas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Klorofil-a
Hasil
interpretasi
citra
AQUA-MODIS
menunjukkan dinamika spasial dan temporal dari
klorofil-a di Teluk Banten. Mulai Juli hingga Okotber
2012, secara umum nilai klorofil-a yang tinggi berada
di wilayah pesisir kecuali pada Agustus dan Oktober
2010. Meskipun demikian pada Agustus 2010 distribusi
klorofil-a masih mengikuti pola umum yaitu bernilai
besar di perairan estuari dalam hal ini muara Sungai
Pontang. Sedangkan pada Oktober 2010 perairan
muara Sungai Pontang memiliki nilai klorofil lebih
rendah daripada perairan tengah teluk. Hal tersebut
diduga karena pasokan air tawar yang berkurang
pada musim kemarau, sehingga konsentrasi klorofil-a
pun ikut berkurang. Konsentrasi klorofil-a kemudian
mengalami penurunan hingga Maret 2011 kecuali
pada pertengahan Desember 2010. Pada periode ini
merupakan hujan di Teluk Banten, sehingga diduga
penurunan konsentrasi klorofil-a berkaitan dengan
terjadinya pengenceran air laut. Klorofil-a kemudian
cenderung meningkat konsentrasinya hingga Juni
2011. Tersebar di sekitar wilayah pesisir dan semakin
berkurang ke arah tengah teluk (Lampiran.1) kecuali
pada akhir Mei dan akhir Juni, konsentrasi klorofil-a
menurun menjadi sedang.
Adapun Data dari Balitbang KP, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) menggambarkan
kondisi klorofil-a pada Juli 2010, Januari 2011, dan Mei
2011. Lokasi yang memiliki konsentrasi klorofil-a tinggi
berada di muara sungai dalam hal ini diwakili oleh
stasiun 4 dan cenderung menurun di lokasi tengah
teluk (stasiun 2). Di estuaria bagian barat teluk (stasiun
3) meskipun di muara sungai konsentrasi klorofil
relatif lebih kecil dibandingkan estuaria bagian tengah
teluk. Begitu juga dengan lokasi di sekitar pulau-pulau
Lima (stasiun 1) lebih kecil dibandingkan dengan
estuaria bagian barat teluk. Kecilnya nilai konsentrasi
klorofil-a di stasiun 1 dan 3 diduga karena pengaruh
kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam
perairan. Pada lokasi tersebut terdapat komunitas

padang lamun yang memiliki kerapatan sekitar
80% (Balitbang KP, 2011) yang akibatnya intensitas
penyinaran ke dalam perairan menjadi berkurang.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hatta (2001)
bahwa intensitas cahaya matahari dapat mengontrol
dan mempengaruhi sebaran klorofil-a. Dikatakan pula
bahwa terdapat hubungan antara intensitas cahaya
dengan laju fotosintesis fitoplankton, yaitu fotosintesis
akan meningkat seiring dengan meningkatnya
intensitas penyinaran. Meskipun demikian Parson et al
(1988) menambahkan bahwa peningkatan fotosintesis
tersebut terjadi hingga nilai asimptot yaitu sistem
menjadi jenuh cahaya. Pada titik ini fotosintesis tidak
tergantung lagi pada cahaya.
Pada Januari 2011, lokasi estuaria terutama
muara sungai memiliki konsentrasi klorofil-a yang
tinggi dibandingkan lokasi di perairan oseanik. Lokasi
di muara sungai yang padat penduduk (stasiun 1 dan
3) dan muara sungai besar (stasiun 7) cenderung
lebih tinggi konsentrasi klorofil-a nya jika dibandingkan
dengan muara sungai kecil (stasiun 4, 8, 9 dan 10).
Tingginya konsentrasi klorofil di perairan estuaria
dibandingkan perairan lepas pantai atau oseanik,
menunjukkan bahwa wilayah estuaria merupakan
wilayah yang subur dan memiliki aktivitas biologi yang
tinggi. Padatnya penduduk menyebabkan pasokan
nutrien dari buangan limbah membuat klorofil-a lebih
subur dibandingkan daerah di sekitar muara yang
kurang padat penduduknya. Nutrien terutama nitrat,
fosfat dan silikat dapat mengontrol dan mempengaruhi
sebaran klorofil-a di perairan (Hatta, 2001).
Lokasi yang memiliki konsentrasi klorofil-a yang
tinggi diantaranya berada di muara Sungai Cibanten
yang terletak di bagian tengah teluk (stasiun 1) sampai
sekitar 4 km ke arah tengah teluk (stasiun 3). Lokasi
estuaria lain (stasiun 2) dan lokasi dekat pantai
P.Panjang (stasiun 4) cenderung lebih kecil, meskipun
demikian masih tergolong tinggi (lebih dari 1 mg/m3)
jika dibandingkan dengan lokasi lainnya di tengah teluk.
Secara spasial ketiga waktu pengambilan sampel
memiliki pola distribusi klorofil yang relatif sama. Pada
umumnya wilayah pesisir memiliki nilai klorofil-a yang
relatif lebih besar, dan cenderung mengecil ke arah
tengah perairan teluk. Hal tersebut dimungkinkan
karena di wilayah pesisir masih dominan dipengaruhi
oleh pasokan nutrien dari daratan melalui aliran sungai.
Terlihat jelas pada Lampiran 2 yaitu konsentrasi
klorofil sangat tinggi di perairan dekat muara Sungai
Pontang pada Januari 2011. Hal tersebut selaras
dengan pernyataan Howarth (1988) dalam Pomeroy
(1991) yang menyatakan bahwa dinamika populasi
fitoplankton yang memiliki klorofil-a sangat ditentukan
oleh nutrien yang berperan sebagai faktor pembatas.
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Fluks CO2 di Teluk Banten
Terjadi dinamika fluks CO2 sepanjang tahun di
Teluk Banten. Fluks CO2 terendah terjadi pada Juni
2011 yaitu nilai fluksnya adalah kurang dari 1 mol/m2/th
sedangkan nilai minimum tertinggi terjadi pada 6 April
2011 yaitu sebesar 4,774 mol/m2/th. Nilai maksimum
tertinggi juga pada 6 April 2011 sebesar 15,415 mol/
m2/th, sehingga nilai rerata tertinggi juga terjadi pada 6
April 2011 sebesar 8,453 mol/m2/th.
Gambar 4 menunjukkan dinamika rerata fluks
CO2 secara temporal selama periode Juni 2010 hingga
Juli 2011. Secara umum dari gambar tersebut dapat
diketahui bahwa di perairan Teluk Banten terjadi
3 (tiga) kali fluks CO2 tinggi, yaitu pada November,
Desember 2010, dan April 2011. Adapun fluks CO2
rendah juga terjadi pada 3 (tiga) periode waktu, yaitu
Juni-September 2010, Februari-Maret 2011, dan
periode Juni 2011.
Tinggi rendahnya nilai fluks CO2 di perairan Teluk
Banten pada periode Juni 2010 hingga Juli 2011 sangat
dipengaruhi oleh faktor kecepatan angin. Hal tersebut
dapat terlihat pada 6 April 2011 dan Juni 2011. Pada 6
April 2011, kecepatan angin mencapai puncaknya yaitu
sebesar 6 knot. Sangat berbeda jika dibandingkan
dengan Juni 2011 yaitu kecepatan anginnya kurang
dari 1 knot (Gambar.5).
Faktor

Gambar 4.
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suhu

permukaan

laut

juga

mempengaruhi fluks CO2. Sebagaimana yang
disebutkan oleh Akiyama (2000), bahwa faktor-faktor
yang mempengaruhi fluks di suatu perairan adalah
kecepatan transfer gas, kelarutan gas CO2 dan
perbedaan (selisih) antara konsentrasi CO2 di atmosfer
dengan di permukan air. Kesemua faktor tersebut
sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin dan suhu
permukaan laut. Kecepatan angin juga berperan dalam
pembentukan gelembung air (bubble) yang merupakan
media penghubung pertukaran gas-gas antara laut dan
atmosfer. Gelembung-gelembung air akan terbentuk
jika buih-buih terbentuk akibat deburan ombak.
Kecepatan angin disini mempengaruhi terhadap
banyak sedikitnya buih-buih yang terbentuk.
Fluks CO2 di wilayah penelitian berdasarkan hasil
interpretasi citra MODIS-AQUA Tahun 2010-2011 dan
berdasarkan hasil perhitungan menggunakan algoritma
Akiyama (2000) menunjukkan bahwa perairan Teluk
Banten pada Juni hingga awal September 2010,
memiliki nilai fluks CO2 kurang dari 1 mol/m2/th. Kecuali
pada akhir Juli 2010, nilai fluks mencapai lebih dari
1,5 mol/m2/th. Pada akhir September hingga akhir
Desember 2010, nilai fluks cenderung meningkat
dengan awal November sebagai puncaknya yaitu nilai
fluks mencapai lebih dari 2 mol/m2/th. Nilai fluks turun
drastis sehingga mencapai kurang dari 0,75 mol/m2/th
pada awal Desember 2010, kemudian meningkat lagi
di akhir Desember 2010 hingga awal januari 2011.

ikut

Variabilitas Rerata Fluks CO2 di Teluk Banten.

Pada awal Februari nilai fluks menurun hingga
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paling rendah terjadi pada awal Maret 2011. Mulai
akhir Maret 2011 nilai fluks kembali meningkat dengan
puncaknya pada 6 April 2011, yang selanjutnya
mengalami penurunan bertahap hingga akhir Juni
2011. Meskipun demikian, terjadi sedikit peningkatan
nilai fluks pada akhir Mei 2011.
Gambar 5 menunjukkan perbandingan nilai
rerata antara klorofil-a, kecepatan angin, Suhu
Permukaan Laut (SST) dan Fluks CO2 di perairan
Teluk Banten. Secara umum terdapat kecenderungan
kesesuaian antara parameter yang mempengaruhi
Fluks CO2. Fluks CO2 akan meningkat seiring
dengan meningkatnya kecepatan angin. Hal tersebut
dapat dijelaskan bahwa peran angin disini dalam
pengaruhnya terhadap kecepatan transfer gas CO2,
sehingga apabila kecepatan anginnya tinggi, maka
akan tinggi pula kecepatan transfer gas CO2 sehingga
akan mempengaruhi nilai fluks CO2. Peningkatan nilai
fluks CO2 tidak selalu diiringi oleh peningkatan SST.
Distribusi spasial dan temporal fluks CO2 di
perairan Teluk Banten untuk waktu Juni 2010 hingga
Juli 2011 tersaji pada Lampiran 3.
Secara umum, nilai fluks di perairan pesisir atau
yang dekat dengan pantai memiliki nilai yang lebih
besar dibandingkan dengan daerah tengah teluk.
Hal tersebut terlihat pada waktu Juni hingga akhir
September 2010. Pola tersebut kemudian berubah
ketika memasuki Oktober hingga November 2010,
yaitu wilayah perairan pesisir atau dekat dengan pantai
memiliki nilai fluks CO2 lebih rendah dibandingkan

Gambar 5.

dengan di daerah tengah teluk. Pola seperti ini
berlanjut hingga Maret 2011. Meskipun demikian pada
Desember 2010 pola persebaran fluks CO2 memiliki
nilai tinggi di perairan pesisir dan nilai yang rendah di
perairan tengah teluk. Hal tersebut diduga dapat terjadi
karena pengaruh curah hujan yang minimum pada
Desember 2010. Berkurangnya curah hujan hingga
mencapai 0 mm (BMKG, 2011) berkaitan dengan
semakin lamanya intensitas matahari yang mengenai
air laut, sehingga dapat meningkatkan suhu permukaan
laut. Dikarenakan oleh faktor kedalaman perairan dan
intensitas cahaya matahari, semakin mendekati garis
pantai yaitu kedalaman akan berkurang dan intensitas
cahaya matahari akan tinggi menyebabkan suhu akan
semakin tinggi. Tingginya suhu di perairan dekat pantai
menyebabkan daya larut (solubilitas) CO2 akan rendah,
bahwa hal tersebut menunjukkan adanya fluks CO2
dari perairan menuju atmosfer.
Pada April 2011 terutama pada tanggal 6
terjadi peningkatan nilai fluks CO2 hingga mencapai
puncaknya. Curah hujan termasuk minimal pada
bulan ini sehingga menjadikannya sebagai salah satu
bulan kemarau di Teluk Banten. Kecepatan anginnya
tinggi menyebabkan kecepatan transfer gas semakin
meningkat. Hal demikian mengakibatkan tingginya
nilai fluks CO2.
Menjelang akhir April hingga Juni 2011
perlahan-lahan nilai fluks CO2 menurun hingga
mencapai nilai minimal yaitu di bawah 1 mol/m2/
th. Meskipun demikian distribusinya masih memiliki
pola dengan nilai fluks yang tinggi di perairan pesisir.
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Semakin ke arah tengah teluk, nilai fluks semakin
mengecil. Daerah di sekitar Muara Sungai Pontang
memiliki nilai fluks paling tinggi jika dibandingkan
dengan daerah lainnya di Teluk Banten.
Hubungan antara klorofil-a dengan fluks CO2
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
dengan taraf signifikansi 0,05, terdapat korelasi
yang cukup kuat antara rerata fluks CO2 dengan
rerata konsentrasi klorofil-a
pada musim hujan
(0,634),
sedangkan pada musim kemarau tidak
terlihat adanya korelasi yang kuat dengan nilai R
sebesar 0,214. Hasil uji regresi pun menunjukkan
bahwa dengan nilai Koefisien Determinasi
(R2)
sebesar 0,402 dapat diketahui bahwa konsentrasi
klorofil-a lebih berpengaruh kepada fluks CO2 pada
musim hujan dibandingan pada musim kemarau (R2
= 0,046). Adapun plot persebaran data dapat dilihat
pada Gambar 6. Hal tersebut berkesesuaian dengan
penelitian Adi & Rustam (2010) yang menyatakan
bahwa pada Agustus 2009 pCO2 di Teluk Banten lebih
dipengaruhi oleh Klorofi-a dibandingkan dengan suhu.
Persamaan regresi yang diperoleh untuk musim hujan
adalah Y = 0,518 + 1,209X, sedangkan untuk musim
kemarau adalah Y = 1,137 + 0,594X.
Pada musim hujan air yang masuk ke dalam
Daerah Aliran Sungai (DAS) akan bertambah
sehingga pasokan air tawar ke dalam perairan Teluk
Banten melalui run-off akan mengalami peningkatan.
Pada proses tersebut berbagai zat hara dan karbon
anorganik terlarut (DIC) terbawa dari sumbernya di
hulu menuju muara dan perairan teluk. Meningkatnya
nutrien di perairan teluk menyebabkan terjadinya
peningkatan konsentrasi klorofil-a. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan Howarth (1988) dalam Pomeroy
(1991) yang menyatakan bahwa dinamika populasi
fitoplankton sangat ditentukan oleh nutrien yang
berperan sebagai pembatas. Meskipun demikian, DIC
dapat mengurangi laju peningkatan klorofil-a tersebut

Gambar 6.
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(Aldrian, 2008). Oleh karena itu pada musim hujan
meskipun pasokan nutrien melimpah tetapi distribusi
klorofil-a tidak seluas pada musim kemarau. Pada
musim hujan luasan perairan yang memiliki konsentrasi
klorofil tinggi sekitar 71,8 km2. Di Perairan Teluk Banten,
meningkatnya konsentrasi klorofil-a beriringan dengan
meningkatnya fluks CO2. Hal tersebut menunjukkan
terdapat korelasi searah antara klorofil-a dengan fluks
CO2.
Ketika musim kemarau, pasokan DIC dari
darat akan berkurang yaitu bahwa hal tersebut akan
menurunkan pCO2, air laut dan akibatnya fluks CO2
akan berkurang. Di satu sisi meskipun nutrien yang
masuk berkurang, distribusi klorofil-a lebih luas
dibandingkan pada musim hujan yaitu sekitar 174,6
km2 karena berkurangnya DIC dan intensitas cahaya
matahari yang tinggi. Tetapi di sisi lain intensitas
cahaya matahari yang tinggi tersebut meningkatkan
suhu permukaan laut yang dapat meningkatkan fluks
CO2. Kompleksitas inilah diduga yang menyebabkan
korelasi antara klorofil-a dengan fluks CO2 menjadi
lemah dan tidak signifikan. Teluk Banten merupakan
dominan wilayah pesisir, yaitu materi dan proses yang
terjadi di wilayah ini sangat kompleks sehingga diduga
bukan hanya faktor klorofil-a saja yang mempengaruhi
fluks CO2 di wilayah ini. Hal tersebut berbeda jika
dibandingkan dengan wilayah laut lepas yaitu pengaruh
input materi dari daratan sangat kecil atau bahkan
tidak ada. Pengaruh klorofil-a di perairan laut lepas
lebih ”murni” jika dibandingkan dengan pengaruhnya
di perairan pesisir (Adi & Rustam, 2010).
Gambar 6 menunjukkan bahwa baik musim
hujan ataupun musim kemarau secara umum semakin
menjauhi pantai, konsentrasi klorofil-a semakin rendah,
kecuali pada profil B yang menunjukkan peningkatan
nilai klorofil-a sebelum jarak 8 km pada musim
hujan dan 9 km pada musim kemarau. Terjadinya
peningkatan nilai klorofil-a tersebut diduga dikarenakan
pengaruh Pulau Panjang. Pasokan zat hara dari pulau

Plot persebaran data pada musim hujan (a) dan kemarau (b)
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yang berpenghuni ini dan dominan vegetasi mangrove
mampu menyuburkan perairan di sekitar pulau. Pada
musim hujan konsentrasi klorofil-a di bagian barat
(Profil A) lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian
timur (Profil C), hal tersebut berkebalikan pada musim
kemarau yaitu bagian timur lebih tinggi daripada bagian
barat. Hal tersebut diduga terjadi karena pengaruh
pola arus yang diakibatkan oleh angin monsun. Pada
musim hujan arus bergerak dari arah barat menuju
timur sehingga di bagian barat teluk klorofil-a memiliki
konsentrasi tinggi dan cenderung menurun ke arah
timur. Begitu juga sebaliknya, pada musim kemarau
arus bergerak dari timur ke arah barat.
Pola distribusi nilai fluks CO2 pada musim hujan
hampir serupa dengan pola distribusi klorofil-a, yaitu
semakin menjauhi garis pantai nilai fluks CO2 semakin
kecil kecuali pada Profil B. Pada profil B pengaruh
pasokan karbon dari Pulau Panjang terlihat hingga 2
km. Pada musim kemarau, nilai fluks CO2 berfluktuasi.
Terjadi peningkatan nilai fluks CO2 hingga jarak 6 km
dari garis pantai yang selanjutnya cenderung menurun.
Pola yang cenderung stabil terjadi di bagian barat
(Profil A) yaitu semakin menjauhi pantai, fluks semakin
menurun.
Gambar 7 menunjukkan adanya korelasi antara
konsentrasi klorofi-a dengan fluks CO2 pada musim
hujan. Hal tersebut terlihat jelas pada bagian barat

Gambar 7.

(Profil A) dan bagian timur (Profil C). Pola konsentrasi
klorofil-a yang lebih tinggi di bagian barat dibandingkan
dengan bagian timur berbanding terbalik dengan pola
nilai fluksnya, yaitu untuk nilai fluks CO2 di bagian timur
lebih tinggi dibandingkan dengan bagian barat. Adapun
pada musim kemarau tidak terlihat korelasi yang nyata
antara konsentrasi klorofil-a dengan fluks CO2.
Peran Teluk Banten dalam pertukaran CO2
Untuk mengetahui apakah Teluk Banten
berperan sebagai penyerap atau pelepas CO2 maka
dapat dilakukan analisis ”Sink-Source”, yaitu dengan
mengurangkan nilai tekanan parsial atmosfer (pCO2
) dengan tekanan parsial air laut (pCO2 sw). Tekanan
atm
parsial atmosfer (pCO2 atm) dalam hal ini sebesar 385
(IPCC, 2007) Pada musim hujan, pCO2 berkisar antara
490 – 555,17 μatm sehingga perbedaan pCO2 berkisar
antara 105 – 170,17 μatm dan rata-rata sekitar 125,94
μatm. Sedangkan pada musim kemarau berkisar
antara 485,78 – 556,25 μatm sehingga perbedaan
pCO2 nya berkisar antara 100,78 – 171,25 μatm dan
rata-rata sebesar 132,74 μatm. Hasil perhitungan
(Lampiran 4) menunjukkan bahwa baik pada musim
hujan ataupun musim kemarau nilai perbedaan pCO2
bernilai positif. Hal tersebut berarti pCO2 air laut lebih
besar dibandingkan dengan pCO2 atmosfer. Hasil
tersebut menunjukkan terjadinya aliran CO2 dari laut
menuju atmosfer.
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Sepanjang tahun perairan Teluk Banten melepas
CO2 ke atmosfer sehingga Teluk Banten berperan
sebagai sumber (source) CO2. Hal ini berkesuaian
dengan hasil penelitian Cai et al. (2006) dan Borges
et al. (2005) dalam Adi & Rustam (2010) yang
menyatakan bahwa perairan tropis berperan kuat
sebagai pelepas (source) CO2 ke atmosfer, terutama
di perairan pesisir dikarenakan input karbon organik
dari daratan. Perairan Teluk Banten yang berada di
Laut Jawa sebagai sumber CO2 memperkuat hasil
penelitian Koropitan (2009) yang telah meneliti bahwa
Laut Jawa berperan sebagai net carbon source.
Rata-rata tahunan CO2 yang diemisikan dari
Teluk Banten menuju udara adalah sebesar 1,635 mol/
m2/th. Hal tersebut berarti untuk total Teluk Banten
yang memiliki luas sekitar 624,13 km2 rata-rata jumlah
massa karbon yang diemisikan adalah sekitar 12,153
kiloton setiap tahunnya. Adapun total karbon yang
diemisikan dari seluruh perairan Indonesia adalah
sebesar sekitar 0,12 PgC (Ekayanti, 2010), sehingga
Teluk Banten berkontribusi sekitar 0,01% dari total
emisi karbon perairan di Indonesia.
Validasi data hasil citra satelit dengan data hasil
survey lapang
Metode ratio atau pembandingan dilakukan
untuk mengetahui akurasi data hasil interpretasi citra
satelit AQUA-MODIS. Pembandingan dilakukan antara
tekanan parsial gas (pCO2) hasil perhitungan dari data
interpretasi citra satelit AQUA-MODIS dengan hasil
pengukuran lapang pada lokasi dan waktu yang relatif
sama. Tabel 2 menunjukkan bahwa perbedaan hasil
perhitungan melalui interpretasi citra satelit dengan
hasil pengukuran lapang, yaitu hasil dari citra satelit
menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan
dengan hasil pengukuran lapang. Stasiun yang
paling mendekati nilai lapang adalah stasiun K7 yaitu
sebesar 105%, sedangkan stasiun K5 adalah stasiun
dengan nilai yang paling besar bedanya dengan
hasil lapang (135%). Berdasarkan rata-rata semua
stasiun terungkap bahwa nilai pCO2 hasil perhitungan
Tabel 2.
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berdasarkan citra AQUA-MODIS nilainya berkisar
sekitar 118 ± 11 dari hasil pengukuran lapang.
Validasi Data hasil perhitungan pCO2 dari
hasil interpretasi citra AQUA-MODIS dengan hasil
pengukuran lapang menggunakan data Mei 2010,
mengungkapkan bahwa pengukuran dengan citra
AQUA-MODIS menghasilkan nilai pCO2 sekitar 118 ±
11 lebih besar daripada nilai hasil pengukuran lapang.
Dengan demikian jika ingin melihat sebaran pCO2
yang sebenarnya di perairan Teluk Banten maka nilainilai pCO2 hasil interpretasi citra AQUA-MODIS perlu
dikalikan dengan 100/118.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Konsentrasi klorofil-a di Teluk Banten pada musim
kemarau menunjukkan lebih tinggi dibandingkan
dengan musim hujan. Secara umum semakin menjauhi
pantai, konsentrasi klorofil-a semakin rendah, kecuali
di bagian tengah teluk. Pola distribusi nilai fluks
CO2 pada musim hujan hampir serupa dengan pola
distribusi klorofil-a, yaitu semakin menjauhi daratan
nilai fluks CO2 semakin kecil kecuali di bagian tengah
teluk. Sedangkan pada musim kemarau, nilai fluks CO2
berfluktuasi.
Secara umum di perairan Teluk Banten,
konsentrasi klorofil-a lebih kuat pengaruhnya terhadap
fluks CO2 pada musim hujan yaitu sebesar 40%
dibandingkan pada musim kemarau sebesar 4,6%.
Baik pada musim hujan ataupun musim kemarau
nilai pCO2 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa
di Teluk Banten terjadi aliran CO2 dari laut menuju
atmosfer (sepanjang tahun perairan Teluk Banten
merupakan sumber [source] CO2), dengan nilai emisi
karbon rata-rata sebesar 12,15 kiloton atau sekitar
0,01% dari total emisi karbon perairan di Indonesia.

Perbandingan data pCO2 antara hasil citra satelit AQUA-MODIS dengan hasil pengukuran
lapang
ST

pCO2_SURVEY		

pCO2_SAT

RASIO(SAT/SURVEY)

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

412,05			
363,11			
363,87			
403,75			
355,28			
332,20			
418,15			
413,31			

462,440		
447,182		
449,508		
451,687		
462,347		
449,100		
439,299		
439,299		

1,122290984
1,231533144
1,235353286
1,118729412
1,301359491
1,351896448
1,050577544
1,062880163
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Saran
1.

Disarankan untuk membandingkan metode
penghitungan fluks CO2 dengan metode lain dan
dengan cakupan yang lebih luas sehingga dapat
membandingkan pola antara wilayah pesisir
dengan perairan oseanik.
2. Perlunya dilakukan penelitian dengan cakupan
waktu yang lebih panjang, sehingga dapat
diketahui pola fluks CO2 pada tahun yang memiliki
anomali cuaca dengan yang normal.
3. Perlunya dilakukan validasi lebih lanjut terhadap
data klorofil-a dan suhu permukaan laut dengan
data yang telah teruji validitasnya.
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Lampiran 1.

Dinamika spasial dan temporal konsentrasi klorofil-a di Teluk Banten dari Juni 2010 hingga Juli 2011.

Aplikasi Inderaja dan Sistem Informasi Geografis...di Teluk Banten (Salim, H.L. et al.)

83

J. Segara Vol. 10 No. 1 Agustus 2014: 71-86
Lampiran 2.
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Distribusi Konsentrasi Klorofil-a Bulan Juli 2010, Januari dan Mei 2011 Hasil Pengukuran
Lapang.

Lampiran 3.

Dinamika spasial dan temporal fluks CO2 di Teluk Banten dari Juni 2010 hingga Juli 2011.
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Lampiran 4.
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Perbedaan Tekanan Parsial CO2 Antara Atmosfer dengan Air Laut.
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ABSTRAK
Suhu Permukaan Laut (SPL) merupakan parameter oseanografi yang sangat penting dalam kajian-kajian
dan pengembangan aplikasi kelautan seperti aplikasi perikanan, pemantauan variabilitas iklim dan perubahan
lingkungan laut. Kebutuhan data SPL saat ini semakin meningkat, dan semakin dituntut tingkat ketelitiannya, baik
dalam dimensi spasial dan temporal. Peningkatan ketelitian data SPL dapat dilakukan dengan penggabungan
data SPL dari berbagai metoda pengukuran, baik pengukuran insitu maupun pengukuran penginderaan jauh.
Namun, dalam proses ini perlu diperhitungkan kenyataan bahwa SPL selain memiliki variasi musiman, juga
memiliki variasi harian. Oleh karena itu, pengetahuan tentang variasi harian SPL di suatu kawasan sangat penting
agar supaya penggabungan data SPL dari berbagai pengukuran dan pada waktu yang berbeda dapat dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola variasi diurnal SPL di perairan Samudera Hindia Barat Sumatera
dan mengembangkan model empirik variasi diurnal SPL menggunakan data citra MODIS dan data pengukuran
insitu mooring-buoy RAMA. Model ini berupa persamaan regresi yang mengestimasi besar amplitudo variasi
diurnal SPL pada kedalaman 1 meter dari parameter meteorologi kecepatan angin dan radiasi matahari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa amplitudo variasi diurnal dSPL di wilayah penelitian berkisar antara
0,05°C dan 1,9°C. Variasi diurnal SPL juga menunjukkan adanya variasi diurnal SPL dengan pola bulanan
dan pola musiman. Nilai tertinggi variasi diurnal SPL rata-rata bulanan terjadi pada Februari dan nilai terendah
terjadi pada September. Sedangkan untuk pola musiman, nilai tertinggi variasi diurnal SPL rata-rata musiman
terjadi pada periode musim peralihan Maret-April-Mei dan nilai terendah terjadi pada periode SeptemberOktober-November. Model empirik dSPL dalam penelitian ini berupa persamaan regresi dSPL = a(PS) +
bLn(U) + c(PS)Ln(U) + d dengan 3 klasifikasi kecepatan angin U < 2,5 m/s, 2,5 m/s ≤ U < 5 m/s dan U ≥
5 m/s. Kinerja model dSPL cukup tinggi, dengan nilai korelasi sebesar 0,81, nilai RMSE sebesar 0,211°C.
Kata kunci: Suhu Permukaan Laut, SPL, MODIS, Variasi Diurnal SPL, Samudera Hindia
ABSTRACT
Sea surface temperature (SST) is an important oceanographic parameter for study and development
of marine related applications such as fisheries application and monitoring of climate variability and marine
environmental changes. The need of SST data increases as also the demand on their accuracy in terms of both
spatial and temporal dimensions. Improvement of SST data accuracy can be achieved by combining SST data
from various means of observations, both in situ and remote sensing. In this process, however, SST variation
in seasonal pattern and diurnal pattern has to be considered. Therefore, knowledge on diurnal variation of
SST in an area is important in order to integrate various data obtained from various observations and time.
This study is aimed to understanding the diurnal variation pattern of SST in the area of Indian Ocean to the
west of Sumatera and development of empirical model on SST diurnal variation by using MODIS data and data
collected by RAMA in situ mooring-buoy. This model is represented by a regression formula to estimate SST
diurnal variation amplitude from meteorological parameters of wind speed and sun radiation at a depth of 1 meter.
The results show that amplitude of dSST diurnal variation in the studied area ranges between 0.05°C and
1.9°C. SST diurnal variation also indicates monthly and seasonal pattern. Maximum values, of monthly
average, of SST diurnal variation occur in February and its minimum value is observed in September. On
seasonal pattern, however, the maximum values of average seasonal SST diurnal variation occur in transition
period of March-April-May and its minimum is observed in the period of September-October-November.
Empirical model of dSST in this study is represented by regression formula of dSST = a(PS) + bLn(U) +
c(PS)Ln(U) + d by considering 3 wind speed category of U < 2.5 m/s, 2.5 m/s ≤ U < 5 m/s and U ≥ 5 m/s.
Performance of the dSST model is quite high with correlation value of 0.81 and RMSE value of 0.211°C.
Keywords: Diurnal Variation, Empirical Model, Sea Surface Temperature, MODIS, Indian Ocean
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PENDAHULUAN

& Frouin (1984) menggunakan pengukuran tunggal
SPL citra, satu data siang hari dan satu data malam
Variasi diurnal SPL yang disebabkan oleh hari, untuk menghitung rentang diurnal SPL. Data yang
adanya radiasi matahari dan rotasi bumi merupakan digunakan berasal dari sensor HCMR (Heat Capacity
salah satu variasi yang dominan. Para peneliti telah Mapping Radiometer) dan mencatat nilai pemanasan
mengetahui adanya variasi diurnal SPL ini sejak diurnal sesuai dengan laporan sebelumnya sekitar
kurang lebih satu abad lalu (Sverdrup et al., 1942; 1°C, walaupun mereka gagal untuk membandingkan
Roll, 1965). Sverdrup et al. (1942) menunjukkan hasil perhitungan dengan data pengamatan in-situ.
bahwa variasi diurnal SPL secara umum memiliki Stramma et al. (1986) menggabungkan pengukuran
nilai yang sangat kecil sehingga pada waktu pertama SPL in-situ dari pemantauan program LOTUS (Long
kali diketahui dianggap tidak begitu penting untuk Term Upper Ocean Study) mooring dengan data citra
proses fisik dan biologis di laut. Pada waktu itu variasi satelit AVHRR untuk meneliti pemanasan diurnal SPL
diurnal hanya dianggap penting untuk mempelajari di Laut Sargasso. Dengan menggunakan metoda
pertukaran panas diurnal yang terjadi antara atmosfer yang sama dengan yang digunakan Deschamps
dan laut. Secara rata-rata besarnya amplitudo variasi dan Frouin diperoleh hasil bahwa nilai pemanasan
diurnal umumnya adalah sekitar 0,1°K, tetapi sering diurnal hasil perhitungan sesuai dengan pengukuran
mencapai beberapa derajat dan dapat melebihi 5°K yang dilakukan pada kedalaman 0,6 m pada mooring
dalam kasus yang ekstrim (Flament et al., 1994; LOTUS. Stramar et al. (1986) juga melaporkan nilai
Yokoyama et al., 1995). Di sisi lain dalam komunitas maksimum pemanasan diurnal SPL sebesar 3,5°C, dan
penginderaan jauh, variasi diurnal SPL ini sangat jelas nilai ini jauh lebih besar dari pengamatan sebelumnya.
terlihat dan direkomendasikan untuk diperhitungkan Pemanasan diurnal juga dilaporkan dapat mencapai
guna mendapatkan akurasi yang lebih tinggi pada 3°C atau lebih di daerah tropis dalam kondisi tenang
informasi SPL yang diturunkan dari data citra satelit dan cerah (Fairall et al., 1996;. Soloviev & Lukas, 1997).
(Hepplewhite, 1989; Wick et al., 2002; Donlon et al.,
Perkembangan model-model variasi diurnal
2005; Notarstefano et al., 2006). Meskipun variasi
diurnal SPL ini masih sering diabaikan dalam kegiatan- untuk memprediksi variasi diurnal SPL dapat dibagi
kegiatan ilmiah seperti penyusunan dataset SPL dan ke dalam dua kelompok besar, yakni model numerik
pemodelan numerik, namun sejak 1980 semakin dan model empirik. Sampai dengan saat ini sudah
banyak peneliti yang tertarik terhadap variasi diurnal ada beberapa model numerik ataupun empirik yang
SPL serta memberikan perhatian interaksi atmosfer telah dikembangkan, meskipun belum ada model yang
dapat mensimulasikan variasi diurnal SPL secara
dan laut pada skala harian.
sempurna (Soloviev & Lukas, 2006). Secara umum,
Pengetahuan tentang pemanasan diurnal model numerik berkaitan dengan simulasi-simulasi
terhadap permukaan laut sangat diperlukan untuk variasi diurnal SPL berdasarkan pada dinamika
memahami siklus diurnal SPL dan hubungannya termal dan momentum yang terjadi di permukaan
terhadap variabilitas atmosfer-laut pada skala yang laut. Model numerik dapat dikategorikan ke dalam tiga
lebih besar. Pada awalnya studi tentang variasi diurnal tipe model, yaitu model difusi, model bulk/slab dan
SPL hanya dilakukan pada kawasan sempit dan terbatas model tipe transilient. Dibandingkan dengan model
seperti di Atlantik dekat Bermuda (Stommel, 1969), empirik, model numerik masih jarang digunakan
dekat pantai barat laut Afrika (Halpern & Reed 1976), karena mengandung perhitungan integrasi yang lebih
dan pantai barat California (Price et al., 1986). Sebagai rumit dan membutuhkan waktu komputasi yang besar
contoh Stommel et al. (1969) menemukan variasi SPL sehingga kurang praktis untuk diimplementasikan
diurnal 0,1 sampai 1,0°C dalam sembilan siklus diurnal secara operasional.
di selatan perairan Bermuda dengan kondisi angin dan
Model empirik saat ini lebih berkembang
tutupan awan yang berbeda. Halpern & Reed (1976)
dalam penelitian heat budget dalam luasan kecil (2 dibandingkan dengan model numerik. Secara umum
km x 2 km) di dekat pantai barat laut Afrika mencatat pendekatan yang dilakukan dalam model empirik
adanya pemanasan diurnal SPL sebesar 0,9°C, 1,1°C, adalah menghubungkan langsung beberapa besaran
dan 1,4°C. Kaiser (1978) menggunakan data kapal di fisik terhadap variasi diurnal SPL. Variasi diurnal
wilayah Bermuda, mencatat bahwa lapisan permukaan SPL tergantung terutama pada kecepatan angin dan
pada kedalaman 3,9 m menjadi 1° C lebih hangat radiasi matahari, sehingga amplitudo SPL diurnal
dapat diperkirakan dari data meteorologi. Clayson &
daripada air di permukaan.
Curry (2007) menegaskan kembali bahwa pemanasan
Dengan bantuan pemantauan satelit, studi diurnal SPL dipengaruhi oleh dua besaran yakni radiasi
pemanasan diurnal permukaan laut semakin banyak matahari dan kecepatan angin. Radiasi matahari
dilakukan untuk daerah-daerah lainnya, mencakup yang lebih tinggi akan menyebabkan meningkatnya
wilayah yang luas dan dengan menggunakan metode pemanasan diurnal SPL, sebaliknya pemanasan
yang lebih beragam. Di Laut Mediterania, Deschamps diurnal SPL menurun dengan bertambahnya besaran
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kecepatan angin.

Menteth (2003) & Gentemann et al. (2003).

Menurut Clayson & Curry (2007) algoritma model
Kawai & Kawamura (2002) mengusulkan model
parameterisasi untuk variasi diurnal SPL pertama kali empirik baru untuk menghitung amplitudo variasi diurnal
dikembangkan oleh Price et al. (1986, 1987) dengan SPL hanya dengan menggunakan data kecepatan
menghubungkan diurnal SPL dengan fluks panas (heat angin dan radiasi matahari. Meskipun efek dari curah
flux) dan tekanan yang diakibatkan oleh angin (wind hujan dan fluks panas laten dapat digunakan untuk
stress). Model yang diusulkan oleh Price et al. adalah mengestimasi amplitudo diurnal SPL dengan lebih
sebuah model empirik untuk mengevaluasi amplitudo baik (Price et al., 1987; Soloviev & Lukas, 1997; Kawai
diurnal SPL pada kedalaman 0,6 m ke bawah. & Kawamura, 2002), namun kedua variabel tersebut
Persamaan dibangun dengan metoda pendekatan hanya memiliki efek sekunder pada variasi diurnal SPL,
kuadrat terkecil berbentuk ΔT(H,S)=αHβexp(-S/γ), dan amplitudo diurnal SPL bisa diprediksi hanya dari
dengan ΔT adalah amplitudo variasi diurnal SPL, H kecepatan angin dan radiasi matahari saja (Kawai &
adalah fluks panas dan S adalah tekanan angin (wind Kawamura, 2002; Gentemann et al., 2003; Clayson &
stress). Berdasarkan perhitungan model pada waktu Weitlich, 2005). Selain itu, pada kenyataannya tidak
itu didapatkan nilai α=0,25 ± 0,05° C, β=1,4 ± 0,10 dan mudah untuk mendapatkan data curah hujan harian
γ=0,70 ± 0,05. Persamaan ini tidak diuji di lokasi lain yang akurat di atas wilayah laut yang luas. Model dSPL
untuk melihat apakah itu berlaku untuk lintang yang Kawai dan Kawamura (2002) berbentuk dSPL = a(PS)2
berbeda atau pada tingkat kecerahan air laut yang + b[ln(U)] + c(PS)2[ln(U]) + d dengan menggunakan
berbeda.
data penyinaran matahari maksimum harian (PS),
dan kecepatan angin rata-rata harian (U). KoefisienPada
1996,
Webster
et
al.
(1996) koefisien a,b,c, dan d juga ditentukan untuk 2 kondisi
mengembangkan sebuah model parameterisasi kecepatan angin yang berbeda, yaitu untuk U>2 m/s
berupa sebuah persamaan untuk menghitung dan U≤ 2 m/s.
amplitudo variasi diurnal SPL, atau pada kemudian hari
lebih dikenal dengan istilah dSPL (dSST). Data hujan,
Gentemann et al. (2003) mengunakan data
kecepatan angin dan radiasi matahari yang digunakan TRMM-TMI khusus untuk meneliti pemanasan diurnal
merupakan produk luaran (output) dari model simulasi di daerah tropis. Model Gentemann et al. (2003)
numerik mixed-layer dalam program TOGA COARE di menggunakan data SPL dari sensor satelit inframerah
wilayah tropis samudera Pasifik Barat khususnya di dan gelombang mikro, data angin, data analisis
area yang dikenal sebagai area kolam hangat Pasific mingguan SPL serta data harian mean clear sky
Barat (WPWP - West Pacific Warm Pool). Model insolation. Dibandingkan dengan kedua model empirik
mixed-layer ini kemudian diperbaharui oleh Kanta & sebelumnya, model Gentemann lebih rumit karena
Clayson (1994) dengan memmperhitungkan berbagai selain memiliki bentuk persamaan regresi yang lebih
kondisi (forcing condition). Amplitudo variasi diurnal kompleks, juga melibatkan unsur time dependence f(t)
SPL (dSPL) didefinisikan sebagai selisih antara nilai dalam bentuk 5 deret Fourier.
SPL maksimum pada siang hari dan nilai SPL minimum
pada malam atau mendekati fajar. Persamaan dSPL
Stuart-Menteth et al. (2003) pada mulanya
dikembangkan berbentuk dSPL = f + a(PS) + b(P) + menggunakan persamaan yang dikembangkan oleh
cln(U) + d(PS)ln(U) + e(U) dengan menggunakan data Kawai & Kawamura (2002) untuk menguji variasi
penyinaran matahari maksimum harian (PS), curah pemanasan diurnal pada skala global. Dalam pengujian
hujan harian (P), dan kecepatan angin rata-rata harian ini Stuart-Menteth et al. (2003) menggunakan data
(U). Koefisien-koefisien a,b,c,d,e dan f ditentukan SPL siang hari dan malam hari yang diturunkan dari
untuk 2 kondisi kecepatan angin yang berbeda, yaitu citra AVHRR, kemudian dilakukan perhitungan selisih
untuk U>2 m/s dan U≤ 2 m/s.
nilai SPL siang-malam untuk menentukan pemanasan
diurnal. Kawai & Kawamura (2002) persamaan yang
Model yang dikembangkan oleh Webster et al. ini digunakan untuk memverifikasi bahwa hasil yang
kemudian dikaji kembali dan dievaluasi penerapannya dapat diandalkan. Dipilihnya model Kawai & Kawamura
terhadap dSPL yang terjadi di wilayah tropis oleh (2002) dan bukan model yang dikembangkan Webster
Clayson & Curry (2007). Dalam hal ini model et al. (1996), karena Stuart-Menteth melakukan
parameterisasi yang digunakan tetap sama yaitu pengujian pemanasan diurnal dalam skala yang
model yang dikembangkan oleh Webster et al. pada sangat luas (global) dan dengan asumsi model
1996, sedangkan dataset yang digunakan adalah Kawai & Kawamura (2002) dikembangkan dari data
gabungan dataset yang dibuat pada 1996 (Webster yang lebih tersebar dan akan memberikan hasil yang
et al., 1996) dengan data periode 1996-2000 untuk lebih baik untuk pemanasan diurnal luar dari daerah
mengeksplorasi lebih dalam variasi diurnal SPL di laut tropis. Dalam kenyataannya, Stuart-Menteth (2003)
tropis. Pendekatan serupa juga kemudian diikuti oleh hanya bisa menggunakan persamaan ini dengan
peneliti lain seperti Kawai & Kawamura (2002), Stuart- data kecepatan angin dan radiasi matahari rata-rata
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bulanan yang diinterpretasi dari data satelit, sementara
itu model Kawai & Kawamura (2002) ini ditujukan untuk
prediksi variasi diurnal harian. Hal ini sudah barang
tentu memiliki kecenderungan untuk overestimate
terhadap amplitudo pemanasan diurnal. Keterbatasan
lain
dengan
metode
Stuart-Menteth
adalah
terbatasnya data SPL siang dan malam yang cukup
untuk menghitung kisaran diurnal dikarenakan data
hilang/jelek pada saat satelit melintasi wilayah yang
berawan. Pada 2004 Stuart-Menteth mengusulkan
model parameterisasi variasi diurnal SPL yang lebih
rinci dan juga lebih kompleks dibandingkan dengan
model-model sebelumnya, dan telah disepakati oleh
tim ilmiah GHRSST-GODAE untuk diterapkan dalam
membuat informasi suhu muka laut NGSST secara
global dalam kerangka GODAE (Donlon et al., 2005).
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah lokasi penelitian
Research Moored Array for African-Asian-Australian
Monsoon Analysis and prediction (RAMA) Project
yakni di wilayah Samudera Hindia sebelah barat Pulau
Sumatera. Lokasi ini memiliki nilai strategis karena
sangat berdekatan dengan Wilayah Pengelolaan
Perikanan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera
(WPP 572). Lokasi stasiun pengamatan in situ terdiri
dari 3 stasiun pengamatan mooring-buoy TRITON/
RAMA yang diletakkan (deploy) selama 4 tahun pada
periode waktu 2006 – 2010. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan 12 bulan data dalam periode
2009 - 2010, meliputi data in situ, data citra MODIS
dan data sekunder. Domain penelitian yang digunakan

Gambar 1.
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untuk pengumpulan data citra MODIS dan Lokasi 3
stasiun pengamatan dapat dilihat pada Gambar 1.
Data
Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari
data pengukuran in situ dan data citra MODIS. Data
in situ yang dikumpulkan meliputi data SPL pada
beberapa kedalaman, data angin permukaan dan data
radiasi matahari berupa radiasi gelombang pendek
(short wave radiation) yang diukur dari sensor yang
dipasang di peralatan mooring-buoy di Samudera
Hindia untuk program RAMA. Data citra MODIS
didapatkan dari hasil penerimaan data citra di pusat
penerimaan data penginderaan jauh yang berada di
kantor Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL),
Perancak, Bali. Interptretasi data citra MODIS menjadi
besaran SPL juga dilakukan di BPOL Perancak, Bali.
Analisa Variasi Harian dilakukan dengan
menggunakan data perjam (hourly data) SPL
kedalaman 1 meter dan SPL 10 meter untuk perioda
Maret 2009 sampai dengan Februari 2010. Amplitudo
variasi harian SPL dihitung berdasarkan perbedaan
SPL maksimum dan SPL minimum dalam sehari. Pola
siklus diurnal SPL dihasilkan dari data setiap jam
SPL kedalaman 1 meter dalam sehari (jam 00 – jam
23 WIB) yang memiliki satu nilai SPL maksimum dan
satu nilai SPL minimum. Berdasarkan nilai SPL siklus
diurnal tersebut kemudian dianalisa pola rerata siklus
diurnal untuk bulanan dan musiman yang diwakili oleh
rerata tiga bulanan Maret-April-Mei (Musim Transisi I),
Juni-Juli-Agustus (Musim Kering), September-OktoberNovember (Musim Transisi II), dan Desember-JanuariFebruari (Musim Hujan).

Domain penelitian dan lokasi 3 stasiun pengamatan berdasarkan posisi mooring-buoy TRITON/
RAMA yang berdekatan dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Samudera Hindia
sebelah Barat Sumatera (WPP 572). Koordinat stasiun Buoy A(90 BT, 1.5 LS), B(95 BT, 5.0 LS),
dan C(95 BT, 5.0 LS).
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Model Parameterisasi empirik

menunjukkan adanya perubahan maksimum nilai-nilai
SPL dikarenakan perbedaan musim. Pada musim
peralihan monsun yaitu pada Maret-April-Mei 2009,
nilai SPL mencapai nilai tertinggi dibandingkan pada
musim lainnya, sedangkan nilai SPL terendah terjadi
pada September-Oktober-November 2009 (Adi et al.,
2012). Perubahan Amplitudo dan perbedaan waktu
SPL dalam mencapai nilai maksimum adalah hal yang
penting untuk dikaji lebih lanjut karena berhubungan
dengan perubahan faktor-faktor dinamika laut dan
termodinamika dalam interaksi laut-atmosfir.

Model dSPL yang diusulkan dalam penelitian ini
meliputi model persamaan regresi dSPL dan klasifikasi
kecepatan angin rata-rata harian yang digunakan
dalam model. Persamaan regresi baru untuk model
parameterisasi empirik dSLP yang diusulkan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
............ 1)
dengan:
dSPL : amplitudo variasi diurnal SPL (° C)
PS		 : radiasi matahari maksimum harian (W.m-2)
U		 : kecepatan angin rata-rata harian (m.s-1)

Hasil Pemodelan dSPL

Sedangkan 3 klasifikasi kecepatan angin yang
akan digunakan dalam model adalah kecepatan angin
lemah (U < 2,5 m/s), kecepatan angin U sedang (2,5
m/s ≤ U < 5 m/s), dan kecepatan angin kuat (U ≥5 m/s).
Model dSPL pada persamaan (1) merupakan
pengembangan / modifikasi dari dua model
parameresisasi
empirik
sebelumnya
yang
dikembangkan oleh Webster, Clayson & Curry (1996)
dan Kawai & Kawamura (2002).
Klasifikasi ini mengacu kepada klasifikasi angin
yang umum dipergunakan dalam aplikasi meteorologi
khususnya di Indonesia (Pakpahan, 2003; Pakpahan
1999) dan berbeda dengan klasifikasi kecepatan angin
yang digunakan peneliti terdahulu. Kawai & Kawamura
(2002) menggunakan 2 klasifikasi kecepatan yaitu U <
2,5 m/s dan U ≥ 2,5 m/s, sedangkan Webster, Clayson
& Curry (1996) juga menggunakan 2 klasifikasi
kecepatan angin tetapi sedikit berbeda yakni U < 2 m/s
dan U ≥ 2 m/s.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Model
dSPL
yang
dikembangkan
dan
diujicoba dalam penelitian ini mengacu pada model
parameterisasi empirik berdasarkan persamaan
regresi pada persamaan (1). Pemodelan dSPL
dilakukan dengan menggunakan modul nonlinear
regression dalam perangkat lunak SPSS. Pemodelan
dSPL menghasilkan nilai-nilai baru untuk koefisien
regresi a, b, c, dan d seperti tertuang dalam Tabel 1.
Dari hasil yang disajikan dalam Tabel 2, terlihat
bahwa kecepatan angin rata-rata Ln(U) merupakan
parameter yang dominan untuk ketiga klasifikasi
kecepatan angin. Faktor PS merupakan parameter
dominan kedua untuk klasifikasi kecepatan angin
rata-rata 2,5 m≤ U<5 m/s, sedangkan untuk 2
klasifikasi kecepatan angin rata-rata lainnya, faktor
(PS)Ln(U) menjadi parameter dominan kedua.
Model parameterisasi empirik dSPL dengan nilainilai konstanta dalam Tabel 2 tersebut kemudian
diujicobakan untuk mengestimasi nilai dSPL
menggunakan variabel U dan PS dan hasil estimasi
dSPL dari model (dSPL model) kemudian dibandingkan
dengan dSPL pengamatan.

Distribusi dSPL pengamatan secara keseluruhan
ditunjukkan grafik histogram pada Gambar 2, sedangkan
Gambar 3 memperlihatkan histogram sebaran hasil
Pola bulanan siklus diurnal menggambarkan SPL perhitungan model secara keseluruhan (mencakup 3
siklus diurnal yang berubah dari bulan ke bulan dalam klasifikasi kecepatan angin). Terdapat perbedaan yang
nilai-nilai amplitudo dan mempunyai niai-nilai SPL cukup menyolok antara nilai dSPL pengamatan dan
maksimum. Nilai-nilai tertinggi SPL terjadi di Februari dSPL model. Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5
2010 dan nilai terendah pada September 2009 (Adi et terdapat perbedaan antara nilai dSPL pengamatan
al., 2012).
dan dSPL model, Nilai dSPL maksimum yang terdapat
dalam dataset ujicoba adalah 1,9°C dengan tingkat
Perhitungan nilai rata-rata SPL sikus diurnal kejadian rendah (jarang terjadi), sedangkan nilai dSPL
Pola Variasi Diurnal SPL

Tabel 1

Nilai Koefisien Regresi dSPL (persamaan 1) untuk 3 klasifikasi
Koefisien

U<2,5 m/s

2,5 m/s ≤ U < 5 m/s

U ≥ 5 m/s

a		
b		
c		
d		

0,000422
-1,383		
0,001		
0,653		

0,003			
0,657			
-0,001			
-0,862			

-0,000011
-0,223
0,000065
0,580
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Gambar 2.

Histogram data dSPL pengamatan.

Gambar 3.

Histogram data dSPL pengamatan.

Tabel 2

Nilai Korelasi dan RMSE dSPL pengamatan dan dSPL hasil estimasi model di 3 titik lokasi
mooring-buoy.
Koefisien

U<2,5 m/s

2,5 m/s ≤ U < 5 m/s

U ≥ 5 m/s

a		
b		
c		
d		

0,000422
-1,383		
0,001		
0,653		

0,003			
0,657			
-0,001			
-0,862			

-0,000011
-0,223
0,000065
0,580

maksimum hasil estimasi model hanya sebesar 1,2°C. dan tingkat kesalahan RMSE (root mean square
Hal ini menunjukkan bahwa model dSPL mengabaikan error). Secara umum, nilai korelasi model, yaitu nilai
(underestimate) terhadap nilai-nilai ekstrim peristiwa korelasi yang ditentukan dari nilai korelasi antara dSPL
pemanasan diurnal. Sebagai contoh untuk kejadian pengamatan dan dSPL model, cukup tinggi sebesar
dSPL mencapai 1,9°C, estimasi model hanya sebesar 0,81 dengan RMSE sebesar 0,21°C. Nilai korelasi dan
1,19°C. Sementara itu median dSPL pengamatan dan RMSE untuk setiap titik pengamatan ditunjukkan dalam
dSPL model menunjukkan nilai yang berdekatan yakni Tabel 3 Nilai korelasi tertinggi terjadi di titik pengamatan
0,42°C dan 0,48°C. Hal ini berarti bahwa peluang A, sedangkan nilai korelasi terendah terjadi di titik
kesesuaian nilai dSPL pengamatan dan dSPL model pengamatan C.
berada pada kisaran nilai median tersebut.
Nilai bias model dihitung dari selisih antara dSPL
Untuk mengetahui tingkat keakuratan atau kinerja pengamatan dan dSPL model. Histogram model dSPL
(performance) model dilakukan evaluasi terhadap untuk semua nilai bias membentuk kurva sebagian
parameter kinerja seperti bias (residu), korelasi Gaussian dengan nilai median -0,03°C, yang terlihat
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pada Gambar 6. Secara umum bias model kurang dari penelitian ini model dSPL persamaan (1) juga akan
sepersepuluh derajat Celsius. Berdasarkan nilai bias diujicobakan untuk klasifikasi 2 kecepatan angin
pada Gambar 7, dapat dikatakan bahwa estimasi dSPL (Webster et al., 1996; Clayson & Curry, 1996; Kawai
model cukup dekat dengan nilai dSPL pengamatan.
& Kawamura, 2002; Stuart-Menteth, 2003; Kawai &
Kawamura, 2005; Clayson & Weitlich, 2007). Selain itu
Untuk melihat sensitivitas model, maka dalam model ini juga akan diujicoba menggunakan parameter
Tabel 3

Perbandingan Nilai Korelasi dan RMSE Regresi dSPL persamaan (3.2) untuk klasifikasi
kecepatan angin rata-rata yang berbeda
Klasifikasi Kecepatan Angin					

Korelasi		

RMSE

3 klasifikasi (U < 2,5 m/s, 2,5 m/s ≤ U < 5 m/s dan U ≥ 5 m/s)		
2 klasifikasi (U < 2,5 m/s dan U ≥ 2,5 m/s)				

0,81		
0,79		

0,211
0,217

Gambar 4.

Histogram nilai Bias dSPL pengamatan – dSPL model.

Gambar 5.

Histogram nilai Bias dSPL untuk model dSPL dengan 2 klasifikasi kecepatan angin rata-rata.
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PS2 sebagai pengganti PS untuk melihat sensitivitas
model terhadap kedua parameter tersebut.

Distribusi bias untuk model dSPL dengan 2
kategori kecepatan angin ditunjukkan pada Gambar 4,
sedangkan Gambar 8 memperlihatkan distribusi bias
model dSPL menggunakan parameter PS2.

Perbandingan kinerja berdasarkan pada nilai
korelasi dan RMSE model dSPL persamaan (1) yang
dilakukan untuk 2 klasifikasi kecepatan angin rataPerbandingan distribusi bias model dSPL
rata yang berbeda ditunjukkan dalam Tabel 4. Selain persamaan (1) pada Gambar 9 dengan distribusi bias
itu, perbandingan kinerja model yang dilakukan model dSPL dengan parameter PS2 pada Gambar 10
dengan 2 parameter SWR yang berbeda, PS dan PS2 menunjukkan hal yang sama bahwa distribusi bias
ditunjukkan dalam Tabel 5. Berdasarkan hasil kinerja umumnya di kisaran -0,3°C dan 0,3°C. Sementara itu
model dalam Tabel 4 terlihat jelas bahwa korelasi bias maksimum untuk model dSPL dengan parameter
model dengan 3 klasifikasi kecepatan angin lebih PS2 sedikit lebih besar dari pada bias maksimum
tinggi dibandingkan dengan korelasi model dengan 2 untuk model dSPL persamaan (1) dengan selisih
klasifikasi kecepatan angin.
sebesar 0,1°C. Di pihak lain, perbandingan distribusi
bias model dSPL persamaan (1) dengan distribusi bias
Demikian pula nilai RMSE yang merupakan model dSPL dengan 2 klasifikasi kecepatan angin rataukuran deviasi standar dari bias/residu dSPL untuk rata (Gambar 11 dan Gambar 12) menunjukkan bahwa
model dengan klasifikasi 3 kecepatan angin lebih baik model dSPL dengan 2 klasifikasi kecepatan angin
dibandingkan dengan RMSE model dengan 2 klasifikasi memiliki distribusi bias yang lebih lebar yakni di kisaran
kecepatan angin. Sementara itu, perbandingan model –0,4°C dan 0,5°C, sedangkan bias maksimum juga lebih
dSPL terhadap 2 parameter SWR yang berbeda (Tabel besar, mencapai 1,1°C. Berdasarkan perbandingan
5) terlihat tidak menunjukkan perbedaan kinerja yang korelasi, RMSE dan pola distribusi bias di atas, dapat
cukup berarti. Nilai korelasi dan RMSE model untuk 2 disimpulkan bahwa model dSPL persamaan (1)
parameter tersebut bisa dikatakan sama. Model dSPL dengan 3 klasifikasi kecepatan angin memiliki kinerja
persamaan (1) dengan menggunakan parameter PS2 yang lebih baik dan cocok untuk diterapkan di wilayah
ini (Tabel 5) serupa dengan model parameterisasi dSPL tropis khususnya pada wilayah penelitian.
Kawai & Kawamura (2002), namun diterapkan untuk 3
klasifikasi kecepatan angin rata-rata.
Perbandingan dengan model yang lain

Tabel 4

Gambar 6.
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Perbandingan Nilai Korelasi dan RMSE Regresi dSPL (persamaan 3.2) menggunakan
besaran besaran SWR (PS dan PS2 ) dan 3 klasifikasi kecepatan angin yang sama (U < 2,5
m/s, 2,5 m/s ≤ U < 5 m/s dan U ≥ 5 m/s)
Besaran SWR

Regresi dSPL (persamaan 3.2)			

Korelasi		

RMSE

PS		
PS2		

dSPL = a(PS) + bLn(U) + c(PS)Ln(U) + d 		
dSPL = a(PS2) + bLn(U) + c(PS2)Ln(U) + d 		

0,81		
0,81		

0,211
0,214

Histogram nilai Bias dSPL untuk model dSPL menggunakan paramater PS2.
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Webster et al. (1996) mengembangkan model terutama terhadap nilai korelasi. Model dSPL hasil
parameterisasi empirik dSPL dengan persamaan penelitian memiliki nilai korelasi 0,81 lebih tinggi dari
regresi dSPL = f + a(PS) + b(P) + cLn(U) + d(PS) nilai korelasi model Webster et al. (1996), dan Clayson
Ln(U) + e(U). Webster et al. (1996) menggunakan 3 & Curry (1996) yang memiliki korelasi 0,74 (Clayson
bulan data pengamatan untuk validasi model tersebut. & Weitlich, 2007). Demikian pula bahwa model dSPL
Data tersebut diambil selama cruise RV Moana hasil penelitian memiliki korelasi lebih tinggi dari pada
Wave di samudera Pasifik koordinat 2° LS, 156° BT hasil ujicoba model Kawai & Kawamura (2002) di 3 titik
untuk validasi model dalam perioda 11 November – lokasi penelitian yang memiliki korelasi sebesar 0,8.
2 Desember 1992, 17 Desember 1992 – 18 Januari Di samping itu, model dSPL hasil penelitian memiliki
1993, 28 Januari – 12 Februari 1993. Hasil validasi bentuk persamaan regresi yang lebih sederhana
model Webster menunjukkan bias keseluruhan kurang dibandingkan dengan model-model sebelumnya,
dari 0,05°C. Hasil validasi ini juga menunjukkan sehingga model ini akan lebih praktis dalam penerapan
terdapatnya bias maksimum 0.07°C yang terjadi pada karena memerlukan waktu perhitungan yang lebih
kondisi dengan kecepatan angin sangat tinggi. Dalam singkat.
penelitian ini tidak dilaporkan tentang besar nilai
korelasi model.
Namun demikian, model dSPL hasil penelitian
juga memiliki beberapa kekurangan. Model dSPL
Model dSPL yang dikembangkan oleh Clayson hasil penelitian masih memiliki nilai bias yang tinggi,
& Curry (1996) adalah sama dengan model Webster lebih besar 0,2°C dibandingkan dengan nilai bias
et al. (1996) yaitu model parameterisasi empirik model sebelumnya (Clayson & Weitlich, 2007; Kawai
pada persamaan (2.2). Clayson & Weithlich (2007) & Kawamura 2002). Sementara itu, nilai RMSE
melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap model model dSPL hasil penelitian lebih baik daripada nilai
yang dikembangkan oleh Clayson & Curry (1996) RMSE model Clayson & Curry, namun masih lebih
ini dan mendapatkan nilai bias yang berbeda. besar bila dibandingkan dengan nilai RMSE model
Validasi yang dilakukan oleh Clayson & Weithlich Kawai & Kawamura (2002). Sumber kesalahan yang
(1996) menggunakan data buoy di beberapa lokasi menyebabkan tingginya nilai bias dan RMSE model
di samudera Pasifik dan samudera Atlantik. Hasil dSPL hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan
korelasi dan bias rata-rata berkisar 0,28-0,83, dengan oleh terbatasnya jumlah data yang digunakan
sebagian besar korelasi diatas 0,5. Hasil validasi dSPL dalam parameterisasi persamaan regresi, terutama
yang dilakukan Clayson & Weitlich (2007) memiliki ketersediaan data untuk kondisi kecepatan angin ratanilai korelasi 0,74, bias rata-rata -0,002°C dan RMSE rata U < 2,5 m/s. Kekurangan lain dari model dSPL hasil
0,26°C.
penelitian ini adalah bahwa model dSPL ini berbasis
titik (point-based model) yang masih perlu diujicoba
Model dSPL yang dikembangkan oleh Kawai kinerjanya pada wilayah yang lebih besar agar supaya
dan Kawamura (2002) berdasarkan persamaan bisa diterapkan sebagai model spasial atau model
regresi dSPL = a(PS2) + b[Ln(U)] + c(PS2)Ln(U) + d. regional. Model dSPL hasil penelitian juga masih perlu
Kawai & Kawamura (2002) melakukan evaluasi model diujicoba dan dikembangkan menggunakan data citra
mereka menggunakan data buoy TRITON dan juga satelit lain seperti TMI/TRRM dan AMSR-E yang sudah
buoy yang dimiliki oleh JMA (Japan Meteorological mulai banyak digunakan di wilayah Indonesia.
Agency). Hasil evaluasi model Kawai dan Kawamura
ini memiliki nilai korelasi yang sangat tinggi yaitu 0,920 Rekomendasi
untuk model dengan menggunakan kecepatan angin
rata-rata dan RMSE sebesar 0,14°K. Data in-situ yang
Hasil model dSPL dalam penelitian ini masih
digunakan dalam evaluasi ini secara umum terletak di dapat dikembangkan lebih lanjut pada masa
wilayah lintang sedang, oleh karena itu model ini perlu mendatang. Salah satu pengembangan yang bisa
dievaluasi menggunakan data in-situ wilayah tropis dilakukan adalah menggunakan model dSPL hasil
untuk melihat kesesuaian penerapannya di wilayah penelitian ini untuk mensimulasikan SPL per jam di
tropis, terutama di Indonesia.
wilayah perairan Indonesia. Simulasi SPL perjam
tentunya membutuhkan data SWR dan kecepatan
Dalam penelitian ini juga dilakukan ujicoba model angin untuk seluruh wilayah Indonesia dengan resolusi
empirik Kawai Kawamura (2002) untuk 3 titik lokasi spasial yang memadai (10 km). Pada tahap awal,
penelitian. Hasil validasi model Kawai & Kawamura data SWR dan kecepatan angin bisa didapatkan dari
(2002) dalam penelitian ini menunjukkan nilai korelasi beberapa penyedia data Global seperti NOAA-NCDC
lebih rendah yaitu 0,8 dengan nilai bias rata-rata atau ISCCP atau dengan menggunakan data model.
-0,04°C, serta nilai RMSE 0,21°C.
Pengembangan model simulasi SPL perjam ini penting
dilakukan dalam rangka meningkatkan informasi SPL
Model dSPL hasil penelitian ini memiliki di perairan Indonesia yang saat ini masih bertumpu
keunggulan dibandingkan dengan model sebelumnya, pada data citra satelit yang diperoleh secara parsial,
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baik dalam dimensi spasial maupun waktu. Model
c. Hasil perbandingan model dSPL terhadap
simulasi SPL perjam mempunyai kemungkinan yang
2 klasifikasi kecepatan angin dan terhadap
besar untuk dapat dikembangkan mengingat bahwa
model dSPL sebelumnya menunjukkan
dalam waktu dekat Indonesia akan melaksanakan
bahwa model dSPL yang diusulkan dalam
beberapa program yang terkait dengan model dSPL
penelitian ini memiliki kinerja yang cukup
seperti, program pengembangan IOFS (Indonesia
baik dan cocok untuk diterapkan di wilayah
Ocean Forecasting System) yang diprakarsai oleh KKP
tropis dan diharapkan juga cocok untuk
dan didukung oleh BMKG dan BPPT, serta program
wilayah perairan Indonesia.
pengembangan NGSST-INA (New Generation SST for
Indonesia) yang diprakarsai oleh BPPT bekerjasama PERSANTUNAN
dengan Tohoku University, Jepang. NGSST-INA
merupakan bagian dari program pemantauan nasional
Makalah ini adalah bagian dari disertasi penulis
bersama INAGOOS (Indonesia Global Ocean pertama di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Observing System). Pengembangan ini juga sejalan Program Studi Teknik Kelautan, Institut Teknologi
dengan rencana pengembangan jaringan observasi Sepuluh Nopember Surabaya. Para Penulis
laut buoy di beberapa lokasi, yang akan menghasilkan mengucapkan terima kasih kepada:
data in situ. Data in situ dibutuhkan untuk validasi dan 1. Program RAMA yang telah memberikan akses
penyempurnaan lebih lanjut model simulasi dSPL.
untuk menggunakan data mooring oseanografi
untuk penelitian ini.
KESIMPULAN
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Laut dan Pesisir yang telah
Beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian
memberikan dukungan dan fasilitas untuk
ini adalah sebagai berikut:
penelitian ini.
1.
Untuk pola variasi harian suhu permukaan laut di
wilayah penelitian dan parameter dominan yang DAFTAR PUSTAKA
mempengaruhi pola variasi harian tersebut di
wilayah penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
Adi, T.R., B. Mulyo S., I. Soesilo, T. Hariyanto, S.
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Wirasantosa, S. Makarim, & W. Yu. (2012). Variasi
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Pengamatan RAMA Mooring di Samudera Hindia.
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