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ABSTRAK
Teluk Bungus memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial dengan posisinya
yang sangat strategis dekat dengan ibukota provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini
bertujuan untuk menentukan kedalaman perairan dengan menggunakan SIG. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis spasial. Berdasarkan hasil
analisis secara spasial, diperoleh bahwa untuk kedalaman perairan pada daerah
penelitian dapat dibagi menjadi tujuh kelas, yaitu: (1) 0-5 meter dengan areal seluas
311,06 hektar, (2) 5-10 meter dengan areal seluas 70,98 hektar, (3) 10-15 meter dengan
areal seluas 108,80 hektar, (4) 15-20 meter dengan areal seluas 252.18 hektar, (5) 20-25
meter dengan areal seluas 435.42 hektar, (6) 25-30 meter dengan areal seluas 193.93
hektar, (7) 30-35 meter dengan areal seluas 11.67 hektar.
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis (SIG), kedalaman perairan, Teluk
Bungus.
ABSTRACT
Bungus Bay has potential natural resources with strategic position near the
capital of West Sumatra Province. The study aims to define bathymetry using GIS
technique. The methods used in this study is spatial analysis using GIS. The result
shows that bathymetry at Bungus Bay area can be divided into seven class, these are:
(1) 0-5 meter with area of 311,06 hectare, (2) 5-10 meter with area of 70,98 hectare, (3)
10-15 meter with area of 108,80 hectare, (4) 15-20 meter with area of 252.18 hectare,
(5) 20-25 meter with area of 435.42 hectare, (6) 25-30 meter with area of 193.93
hectare, and (7) 30-35 meter with area of 11.67 hectare.
Keywords : Geographic Information System (GIS), bathymetry, Bungus Bay.
PENDAHULUAN
Teluk Bungus memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial dengan posisinya
yang sangat strategis dekat dengan ibukota provinsi Sumatera Barat. Teluk ini memiliki
panjang garis pantai 21.050 meter dan panjang teluk 5.418 meter, volume
223.255.052,2 m3, memiliki bentuk permukaan yang cenderung membulat dan luas
permukaannya 1383,86 Ha (Kusumah, 2008). Teluk ini termasuk dalam Kecamatan
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Bungus Teluk Kabung dan merupakan salah satu kecamatan pesisir di wilayah selatan
Kota Padang dengan luas 100,78 km2 dan jumlah penduduk 23.400 jiwa (BPS, 2006).
Secara astronomis kecamatan ini berada pada posisi 01 001’21’’– 01005’02’’
Lintang Selatan (LS) dan 100o21’58’’– 100026’36’’ Bujur Timur (BT) dan terletak di
bagian barat pantai Pulau Sumatera. Kecamatan Bungus Teluk Kabung berada pada
ketinggian rata-rata sekitar 0-5 m dpl untuk daerah pesisir, dan < 850 m untuk daerah
perbukitan. Temperatur berkisar antara 22,5C – 31,5C dan curah hujan 314,47
mm/bulan.
Secara geografis berbatasan langsung dengan : sebelah utara berbatasan dengan
Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah barat berbatasan dengan
Pantai Barat Sumatera atau Samudera Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan
Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara
administratif Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu:
Teluk Kabung Selatan, Bungus Selatan, Teluk Kabung Tengah, Teluk Kabung Utara,
Bungus Timur dan Bungus Barat.
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 20042013 Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan daerah yang termasuk pada Sentra
Pertumbuhan Selatan Kota Padang. Kawasan yang memiliki potensi sumberdaya pesisir
dan laut ini direncanakan sebagai kawasan andalan pengembangan industri maritim,
wisata bahari, dan daerah perlindungan (Pemerintah Kota Padang 2004).
Teluk Bungus merupakan wilayah yang cukup memiliki keanekaragaman
pemanfaatan laut terutama pesisirnya. Keanekaragaman itu terlihat dari adanya kawasan
pelabuhan, industri, permukiman, perkebunan, wisata serta kawasan konservasi. Secara
langsung maupun tidak langsung, jenis kegiatan yang berada di wilayah ini telah
merubah karakteristik pantainya, disamping perubahan yang diakibatkan oleh dinamika
alami pesisir.
Pemetaan batimetri merupakan hasil kegiatan pengumpulan data melalui metoda
penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar perairan. Data tersebut kemudian
diolah (processing) untuk menghasilkan profil-profil (relief) dasar laut dengan jumlah
yang cukup banyak sehingga dapat digambarkan kontur garis-garis kedalaman.
Peta batimetri selama ini digunakan untuk beberapa keperluan antara lain untuk
kegiatan penentuan batas wilayah, studi ilmiah kelautan, pengembangan kawasan untuk
budidaya perairan, wisata bahari, keselamatan pelayaran, eksplorasi sumberdaya laut
dan dasar laut, rekayasa pantai, pemodelan laut, penentuan alur pelayaran dan
pelabuhan, dan lain sebagainya.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data berupa peta bathimetri dengan
skala 1 ; 50000 beserta luasanya dalam satuan hektar dengan menggunakan metode
Sistem Informasi Geografis (SIG) yang nantinya akan mendukung pemanfaatan Teluk
Bungus baik untuk pusat informasi kelautan, laboratorium kelautan, aktifitas pelabuhan,
penangkapan dan/atau budidaya ikan maupun pemanfaatan lainnya.
BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Teluk Bungus, wilayah pesisir barat Kecamatan
Bungus Teluk Kabung, selatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Gambar 1).
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2008.
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian (lingkaran merah).
Pekerjaan survei batimetri dilaksanakan di wilayah Teluk Bungus, Kotamadya
Padang, Provinsi Sumatera Barat. Survei ini dilaksanakan dengan perkiraan luas
keseluruhan daerah survei 25 km2. Area tersebut dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Lokasi pemeruman
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Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan alat penelitian yang digunakan yaitu; alat ukur kedalaman echosounder
dan alat penentu posisi batimetri seperti alat optis, EDM, dan GPS. Teknis pelaksanaan
batimetri sudah menggunakan computer dengan perangkat lunak (software) yang sudah
mengintegrasikan peralatan pengukur kedalaman dengan pengukur posisi..
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada survei Teluk Bungus adalah metode
pengukuran kedalaman dengan metode Akustik dan penentuan posisi dengan GPS
secara kinematik absolut. Jauhnya titik referensi bench mark dengan lokasi penelitian
membuat metode kinematik absolut ini dilakukan. Posisi geografis yang didapat
merupakan posisi dengan datum standar yang disepakati secara internasional sebagai
datum untuk sistem referensi horisontal yaitu WGS-1984.
Konsep dasar penentuan posisi dengan GPS adalah Reseksi (pengikatan ke
belakang) dengan jarak, yaitu dengan pengukuran jarak secara simultan ke beberapa
satelit GPS yang koordinatnya telah diketahui sedangkan metode akustik merupakan
metode pengukuran kedalaman laut dengan menggunakan gelombang akustik
berfrekuensi baik frekuensi tinggi ataupun rendah. Pada prinsipnya pengukuran
kedalaman laut adalah pengukuran jarak dengan memanfaatkan gelombang akustik
yang dipancarkan dari tranduser. Tranduser adalah bagian dari alat perum gema yang
mengubah energi listrik menjadi mekanik (untuk membangkitkan gelombang suara)
atau sebaliknya dari mekanik menjadi energi listrik. Gelombang akustik tersebut
merambat pada medium air dengan cepat rambat yang relatif diketahui atau dapat
diprediksi hingga menyentuh dasar perairan dan dipantulkan kembali ke tranduser.
Perum gema menghitung selang waktu sejak gelombang dipancarkan dan diterima
kembali (Δt).
dụ ═ ½v Δt
du = kedalaman hasil ukuran dan
v = kecepatan gelombang akustik pada medium air.
Hasil pengukuran kedalaman akan direkam dan ditampilkan secara digital dan
disebut garis fix atau fix mark. Fix mark menunjukan posisi dan kedalaman ditiap poin
lintasan serta waktu perekaman data yang nantinya disinkronisasikan dengan koreksi
pasang surut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui profil
kedalaman laut teluk Bungus didapatkan hasil pemeruman sebagai berikut :
a. Section 1 dengan 25 lintasan lajur utama dan 2 lajur silang, spasi antar lajur 50
meter
b. Section 2 dengan 23 lintasan lajur utama dan 2 lajur silang, spasi antar lajur 200
meter
Pada pelaksanaan kegiatan survei, satelit yang diterima dari alat positioning
dalam hal ini GPS 168 Sounder Garmin cukup banyak, sehingga akurasi untuk posisi
saat pelaksanaan survei cukup tinggi yaitu berkisar antara 7 sampai 4 meter dengan 10
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- 18 satelit, sedangkan untuk kecepatan rata - rata long boat yang dipakai adalah 6
knot, dengan kedalaman minimum yang di rekam 2 meter. Untuk koreksi nilai
kedalaman dilakukan pengamatan pasang surut dengan menggunakan instrument tide
gauge dengan durasi perekaman tiap 30 menit. Dari pengamatan dan perekaman
instrumen tersebut akan didapat Duduk Tengah, Muka Surutan (Zo) dan grafik tinggi
pasang surut selama 15 piantan serta karakteristik pasang surut teluk Bungus.
Pembahasan
Berdasarkan data yang didapat di lapangan kemudian diolah serta dimasukan
dalam proses pengolahan interpolasi, maka secara interpolasi kasar akan dihasilkan
beberapa model visual baik dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Untuk tampilan 2
dimensi, akan didapat garis-garis kontur kedalaman pada bujur dan lintang yang telah
direkam, seperti tersaji pada gambar 3, sedangkan untuk tampilan dalam tiga dimensi
secara perspektif dengan gradient warna kedalaman biru dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 3. Peta Kontur Teluk Bungus
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Dilihat dari gambar 3 peta contur terlihat bahwa profil dasar laut teluk Bungus
merupakan perairan dangkal. Kedalaman perairan dari mulut teluk hingga ke dalam
teluk berkisar antara 30-5 meter. Bagian terdalam berada pada mulut teluk dengan
kedalaman maksimum 30 meter. Untuk bagian dalam teluk, profil dasar berangsur
meningkat dari kedalaman 20 meter hingga 5 meter, kondisi dasar laut cenderung
datar. Daerah tepi disekitar mulut teluk merupakan daerah slope dengan kedalaman
berawal dari 2 meter langsung curam hingga 15 meter dan jarak dari garis pantai
cukup dekat yaitu antara 2-5 meter.
Substrat dasar teluk Bungus berupa Lumpur dan pasir yang berasal dari
beberapa sungai yang bermuara di teluk Bungus tersebut. Sebagai informasi untuk
pelayaran, bahwa teluk Bungus sangat aman bagi pelayaran dan daerah berbahaya bagi
perahu besar maupun kecil yang akan melintas tersebut cuma didaerah perairan depan
tanjung, namun daerah tersebut telah di pasang rambu.
Untuk lebih jelasnya gambaran profil dasar teluk Bungus dapat dilihat pada
gambar 4 yang merupakan bentuk visualisasi tiga dimensi berasal dari interpolasi data
yang dihasilkan selama survei.

Gambar 4. Peta kedalaman tiga dimensi Teluk Bungus
Bila dilihat dari gambaran profil dasar tiga dimensi diatas, dapat disampaikan
bahwa perairan teluk Bungus sangat memungkinkan untuk dijadikan alur pelayaran
nasional bagi kapal – kapal besar baik itu kapal penumpang ataupun kapal barang, hal
ini didasarkan karena tingkat pendangkalan perairan tidak begitu besar, selain itu
perairan teluk Bungus relatif tenang karena terlindung tanjung di sisi-sisi mulut
teluknya.
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Kedalaman Perairan (Batimetri)
Perairan Teluk Bungus yang memiliki luas 1.384 hektar mempunyai kedalaman
hingga 35 meter. Kondisi topografi dasar laut pada daerah perairan dekat pantai dari
landai secara berangsur-angsur berubah menjadi terjal. Selanjutnya topografi dasar laut
hingga ke mulut teluk perubahan kedalaman terjadi secara gradual dengan kondisi
topografi landai.
Berdasarkan parameter kedalaman perairan (batimetri) pada daerah penelitian,
meliputi: 0-5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-20 m, 20-25 m, 25-30 m, dan 30-35 m seperti
ditunjukan pada Gambar 5. Daerah penelitian merupakan kawasan pesisir.
Berdasarkan hasil analisis secara spasial, diperoleh bahwa untuk kedalaman
perairan pada daerah penelitian dapat dibagi menjadi tujuh kelas, yaitu: (1) 0-5 meter
dengan areal seluas 311,06 hektar, (2) 5-10 meter dengan areal seluas 70,98 hektar, (3)
10-15 meter dengan areal seluas 108,80 hektar, (4) 15-20 meter dengan areal seluas
252.18 hektar, (5) 20-25 meter dengan areal seluas 435.42 hektar, (6) 25-30 meter
dengan areal seluas 193.93 hektar, (7) 30-35 meter dengan areal seluas 11.67 hektar,
seperti ditunjukan pada Tabel 1. Peta sebaran secara spasial kelas untuk kedalaman
perairan (batimetri) dapat dilihat pada Gambar 5.
Tabel 1 Luas areal kedalaman perairan (batimetri)
No
Kedalaman Perairan/ Batimetri (m)
Luas (ha)
1
0-5
311,06
2
5-10
70,98
3
10-15
108,80
4
15-20
252.18
5
20-25
435.42
6
25-30
193.93
7
30-35
11.67
Luas Keseluruhan
1.384,04
Dilihat dari Gambar 5 peta kedalaman perairan (batimetri) Teluk Bungus terlihat
bahwa profil dasar laut Teluk Bungus merupakan perairan dangkal. Kedalaman
perairan dari mulut teluk hingga ke dalam teluk berkisar antara 30-5 meter. Bagian
terdalam berada pada mulut teluk dengan kedalaman maksimum 30 meter. Untuk
bagian dalam teluk, profil dasar berangsur meningkat dari kedalaman 20 meter hingga
5 meter, kondisi dasar laut cenderung datar. Daerah tepi disekitar mulut teluk
merupakan daerah slope dengan kedalaman berawal dari 2 meter langsung curam
hingga 15 meter dan jarak dari garis pantai cukup dekat yaitu antara 2-5 meter.
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Gambar 5. Peta kedalaman perairan (batimetri) Teluk Bungus
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Teluk Bungus merupakan perairan dangkal dengan kedalaman maksimum 30
meter. Profil dasar teluk Bungus memiliki profil yang cukup landai / merata dengan
sedimen dasar perairan berupa pasir dan lumpur, serta merupakan perairan teluk yang
relatif tenang karena terlindung.
Berdasarkan hasil analisis secara spasial, diperoleh bahwa untuk kedalaman
perairan pada daerah penelitian dapat dibagi menjadi tujuh kelas, yaitu: (1) 0-5 meter
dengan areal seluas 311,06 hektar, (2) 5-10 meter dengan areal seluas 70,98 hektar, (3)
10-15 meter dengan areal seluas 108,80 hektar, (4) 15-20 meter dengan areal seluas
252.18 hektar, (5) 20-25 meter dengan areal seluas 435.42 hektar, (6) 25-30 meter
dengan areal seluas 193.93 hektar, (7) 30-35 meter dengan areal seluas 11.67 hektar.
Saran
Penelitian lebih lanjut dengan skala lebih detail sangat diharapkan untuk dilakukan
di perairan teluk Bungus, terutama melakukan kegiatan pemaritan sangat disarankan
agar tingkat keselamatan pelayaran di teluk Bungus lebih terjamin.
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