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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran horisontal parameter suhu
pemukaan laut, salinitas, klorofil-a, pH, DIC, dan pCO2, lalu menentukan indeks korelasi
antara pCO2 dengan parameter oseanografi (suhu permukaan laut, salinitas dan klorofil-a)
dan parameter karbon laut (pH dan DIC). Data yang digunakan merupakan hasil survei
lapangan P3SDLP tahun 2010. Sebaran horisontal dibuat menggunakan metode interpolasi
(krigging), untuk indeks korelasi dihitung menggunakan korelasi Pearson. Hasil penelitian
menunjukkan sebaran parameter yang diamati bervariasi secara spasial maupun temporal.
Indeks korelasi yang didapat antara pCO2 dengan parameter oseanografi dan karbon laut
relatif tinggi dan signifikan pada bulan Maret, sedangkan pada bulan Juli hanya pH yang
memiliki indeks korelasi yang tinggi dan signifikan. Secara umum pCO2 memiliki hubungan
yang kuat dengan parameter karbon laut, sementara dengan parameter oseanografi perlu
dikaji variabilitasnya secara musiman.

ABSTRACT
This research aims to determine the horizontal distribution of sea surface
temperature, salinity, chlorophyll-a, pH, DIC, and pCO2, then determine the correlation index
between pCO2 with Oceanography parameters (sea surface temperature, salinity and
chlorophyll-a) and carbon sea parameters (pH, and DIC).The Data used are the result of field
survey of P3SDLP in 2010. Horizontal distribution is created using the method of
interpolation (krigging), for index a correlation was calculated using Pearson correlation. The
results show the distribution of observed parameters vary both spatial and temporal.
Correlation between pCO2 with Oceanography and carbon sea parameters relatively high
and significant in March, while in July only pH has a high and significant correlation with
pCO2. In general the pCO2 has a strong correlation with the carbon sea, while the correlation
with oceanography parameters need to be studied in seasonal variability.
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PENDAHULUAN
Karbon dioksida (CO2) merupakan
salah satu gas rumah kaca penyebab
utama
pemanasan
global
yang
mengakibatkan dampak perubahan iklim.
Banyak penelitian menyebutkan bahwa
laut diduga dapat meyerap CO2 di
atmosfer. Tantangan penting dalam bidang
sains
iklim
adalah
bagaimana
mengembangkan secara kuantitatif dan
prediksi dari penyerapan CO2 oleh lautan
(susandi dkk. 2006). Perairan pesisir
merupakan bagian kecil sekitar 7 % dari
total luas lautan, walaupun begitu perairan
pesisir berperan penting terhadap total
budget karbon global karena menerima
aliran karbon dan nutrien dari darat dan

ekosistem lahan basah (Borges et al.
2011). Perubahan morfologi pantai dan
dinamika di wilayah hulu ditambah dengan
aktivitas manusia di pesisir berpengaruh
terhadap sistem CO2 khususnya di Teluk
Banten (Adi dan Rustam 2010).

Data
pengukuran
in
situ
menggunakan
TOA
multiparameter
meliputi SPL, salinitas, dan pH. Sedangkan
analisis laboratorium meliputi klorofil-a, pH
dan DIC. Sementara pCO2 merupakan
hasil perhitungan CO2SYS (Lewis dan
Wallace 1997) berdasarkan pH dan DIC
laboratorium. Data hasil pengukuran
observasi dan laboratorium dianalisis
sebarannya
berupa
peta
sebaran
permukaan (horisontal) dengan metode
interpolasi krigging. Langkah selanjutnya
dilakukan analisis korelasi dan uji
signifikansi antara pCO2 dengan parameter

oseanografi (SPL, salinitas, dan klorofil-a)
dan karbon laut (pH dan DIC).

(a)

BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah di wilayah
Teluk Banten (5°54'44.87" 6°
0'37.89 LS; 106° 6'30.27 - 106°14'43.69
BT)
dengan
pengamatan
terhadap
beberapa stasiun pengukuran (Gambar 1)
yang telah dilakukan oleh tim penelitian
Blue Carbon P3SDLP pada tahun 2010
(Maret dan Juli).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebaran Horizontal SPL
Sebaran
horisontal
hasil
pengukuran SPL di bulan Maret 2010
didapat suhu minimum 29.8 0C dan suhu
maksimum 340C. Sementara sebaran SPL
pada bulan Juli 2010 didapatkan suhu
minimum 29.55 0C dan suhu maksimum
30.650C (Gambar 2 a dan b..). Perbedaan
nilai SPL secara temporal terlihat cukup
jelas pada bulan Maret dan Juli tahun
2010 (Gambar 2 c).
(b)

Celcius

Variabilitas Parameter Oseanografi dan Karbon Laut di Teluk Banten

SPL

36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Maret 2010
Juli 2010

K12

K11

K10

K9

k8

K7

K6

K5

K4

K3

K2

K1

K0

Stasiun

(c)
Gambar 2. Sebaran SPL a) Maret b) Juli 2010 c) Grafik Temporal SPL tiap Stasiun.
Suhu pada bulan Maret lebih tinggi
dibandingkan
pada
bulan Juli. Hal
tersebut terjadi karena pada bulan Maret di
sepanjang
ekuator
terjadi
insolasi
maksimum yaitu pada ekuinoks Maret dan
September, ketika matahari berada tepat
tegak lurus terhadap daerah ekuator
(Supangat dan Susanna 2003). Hall
tersebut membuat pemanasan oleh radiasi
sinar matahari semakin meningkat dan
kebanyakan
diserap
oleh
lapisan
permukaan laut. Sedangkan secara spasial
sebaran suhu pada bulan Maret dan Juli
2010 suhu tinggi di perairan dalam teluk
dan semakin menurun hingga ke luar teluk.
Sebaran Horizontal Salinitas
Sebaran horizontal salinitas di
bulan Maret 2010 didapat salinitas
minimum 6 psu dan salinitas maksimum 30
psu. Sementara sebaran salinitas pada
bulan Juli 2010 didapatkan salinitas
minimum 31.05 psu dan salinitas
(a)

maksimum 31.55 psu (Gambar 3 a dan b).
Perbedaan salinitas secara temporal
terlihat cukup jelas pada bulan Maret dan
Juli tahun 2010 (Gambar 3c). Salinitas
pada
bulan
Maret
lebih
rendah
dibandingkan stasiun yang diambil pada
bulan Juli. Menurut Mohr (1933) dalam
Ongkosongo dan Wijonarko (2004) bulan
Maret dikelompokkan kedalam periode
bulan basah di Teluk Banten yang
berlangsung dari November hingga April.
Pada bulan basah cenderung memiliki
curah hujan yang tinggi sampai 318 mm
dibandingkan bulan kering berkisar 61 mm.
Curah hujan yang tinggi tersebut dapat
menyebabkan salinitas menjadi rendah
begitu pula sebaliknya (Hutabarat dan
Evans 2006). Secara spasial pola sebaran
salinitas pada bulan Maret dan Juli 2010
rendah di bagian dalam teluk dan
meningkat hingga ke luar teluk.
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Gambar 3. Sebaran Salinitas a) Maret b) Juli 2010 c) Grafik Temporal Salinitas tiap Stasiun.
Sebaran Horizontal Klorofil-a
Sebaran
horisontal
hasil
pengukuran klorofil-a di bulan Maret 2010
didapat konsentrasi klorofil-a minimum
0.937 μg/L dan maksimum 30.086 μg/L.
Sementara sebaran klorofil-a pada bulan
Juli 2010 didapat konsentrasi klorofil-a
minimum 0.356 μg/L dan maksimum 2.133
μg/L (Gambar 4a dan b ). Perbedaan
konsentrasi klorofil-a secara temporal
cukup jelas terlihat pada bulan Maret dan
Juli 2010 (Gambar 4c). Pada bulan Maret
konsentrasi
klorofil-a
lebih
tinggi

dibandingkan pada bulan Juli. Hal tersebut
terjadi karena pada bulan Maret diduga
curah hujan yang tinggi pada bulan
tersebut membantu mengalirkan bahan
organik dan anorganik yang berasal dari
daratan melalui aliran sungai yang
bermuara ke Teluk Banten sehingga
bermanfaat bagi fitoplankton untuk tumbuh
dan berkembang sehingga konsentrasi
klorofil-a pun meningkat. Secara spasial
pola sebaran klorofil-a pada bulan Maret
dan Juli 2010 tinggi di perairan dalam teluk
dan menurun ke luar teluk.
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Gambar 4. Sebaran klorofil-a a) Maret b) Juli 2010 c) Grafik Temporal Klorofil-a tiap Stasiun.
Sebaran Horizontal pH
Sebaran
horisontal
hasil
pengukuran pH di bulan Maret 2010
didapat pH minimum 7.14 dan maksimum
8.3. Sementara sebaran pH pada bulan
Juli 2010 didapatkan pH minimum 8.11 dan
maksimum 8.32 (Gambar 5a dan b ).
Perbedaan nilai pH secara temporal tidak
begitu jelas terlihat pada bulan Maret dan

Juli tahun 2010 (Gambar 5c). Namun
terdapat perbedaan nilai pH minimum hasil
interpolasi dimana untuk bulan Juli 2010
pH di daerah aliran sungai tidak diukur
sementara bulan Maret diukur. Sedangkan
secara spasial pola sebaran pH nilainya
rendah dan semakin meningkat dari
perairan dalam teluk hingga perairan luar
teluk.
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Gambar 5. Sebaran pH a) Maret b) Juli 2010 c) Grafik Temporal pH tiap Stasiun
Sebaran Horizontal DIC
Hasil pengukuran DIC di bulan
Maret 2010 didapat DIC minimum
1280.44 μmol/kg dan maksimum 1720.04
μmol/kg. Sementara sebaran DIC pada
bulan Juli 2010 didapatkan DIC minimum
1329.87 μmol/kg dan maksimum 1605.16
μmol/kg (Gambar 5a dan b). Perbedaan
DIC secara temporal terlihat cukup jelas
pada bulan Maret dan Juli tahun 2010
(Gambar 5c). Konsentrasi DIC bulan Maret
cenderung lebih tinggi dibandingkan hasil
pengukuran stasiun pada bulan Juli. Hal
tersebut berkaitan dengan nilai salinitas
yang rendah pada bulan Maret. Hal
tersebut juga dikemukakan oleh Munandar
(2009)
yang
menyatakan
bahwa

konsentrasi DIC sangat bergantung
kepada tekanan, suhu, salinitas dan pH.
Sedangkan secara spasial konsentrasi DIC
justru lebih rendah di perairan dalam teluk
dibandingkan perairan luar teluk. Hal
tersebut terjadi karena waktu pengukuran
yang berbeda-beda sehingga faktor
pasang surut belum diperhitungkan.
Bouillon et al. (2008) dalam Afdal dkk.
(2011) menyatakan bahwa pasang surut
memompa air poros yang ada dalam
sedimen yang kaya akan karbon organik
apabila masuk ke perairan estuari akan
mengalami remineralisasi berubah menjadi
karbon inorganik dan secara tidak
langsung menyebabkan variabilitas DIC di
estuari.
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Gambar 6. Sebaran DIC a) Maret b) Juli 2010 c) Grafik Temporal DIC tiap Stasiun.
Sebaran Horizontal pCO2
Sebaran
horisontal
hasil
pengukuran pCO2 di bulan Maret 2010
didapat pCO2 minimum 255.2 μatm dan
maksimum 3671 μatm. Sementara sebaran
pCO2 pada bulan Juli 2010 didapatkan
pCO2 minimum 202 μatm dan maksimum
375.4 μatm (Gamba 6a dan b). Perbedaan
pCO2 secara temporal terlihat cukup jelas
pada bulan Maret dan Juli tahun 2010
(Gambar 6c). Konsentrasi pCO2 pada
bulan Maret lebih tinggi dibandingkan hasil
pengukuran bulan Juli. Variabilitas pCO2

(a)

tersebut tidak lepas dari kondisi pH dan
DIC pada bulan Maret dimana pCO2
dihitung berdasarkan pH dan DIC. Kondisi
pH dan DIC yang rendah di daerah aliran
sungai
menyebabkan
pCO2
yang
maksimum sebesar 3671 μatm. Selain itu
diduga
faktor
antropogenik
ikut
menyumbang CO2 lebih besar ke perairan.
Sementara secara spasial pola sebaran
pCO2 nilainya rendah dan semakin
meningkat dari perairan dalam teluk hingga
perairan luar teluk.

(b)
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Gambar 6. Sebaran pCO2 a) Maret b) Juli 2010 c) Grafik Temporal pCO2 tiap Stasiun.
Korelasi pCO2 dengan Parameter
Oseanografi dan Karbon Laut
Berdasarkan Tabel 5 pada bulan
Maret 2010 nilai korelasi negatif dan
signifikan didapatkan
untuk
korelasi
pCO2 dengan pH dengan nilai korelasi
paling tinggi r = -0.991. Hal ini sesuai
dengan hasil pengukuran yaitu nilai pH

yang rendah dapat dengan signifikan
menaikkan nilai pCO2. Nilai korelasi yang
kuat dan signifikan juga didapat pada
hubungan pCO2 dengan DIC didapatkan
nilai korelasi negatif
r = -0.930.
Berdasarkan hasil pengukuran DIC yang
rendah dapat meyebabkan pCO2 yang
tinggi.

Tabel 1. Indeks Korelasi pCO2 dengan Parameter Oseanografi dan Karbon
Laut
No.

Variabel

pCO2
Maret 2010

pCO2
Juli 2010

1. DIC
-0.930*
0.620
2. SPL
0.756*
-0.362
3. pH
-0.960*
-0.991*
4. Klorofil-a
0.441
-0.571
5. Salinitas
-0.853*
0.322782
Keterangan : *) korelasi signifikan dengan tingkat kepercayaan 95%
Sementara korelasi untuk SPL
didapat positif dan signifikan dengan nilai
korelasi r = 0.756. Hal tersebut sejalan
dengan temperatur yang tinggi berkorelasi
kuat dan signifikan dengan kenaikkan
pCO2. Sedangkan korelasi pCO2 dengan
salinitas didapat nilai negatif dan signifikan
dengan nilai korelasi r = -0.853. Hal
tersebut menunjukkan bahwa salinitas
yang rendah berkorelasi kuat dan
signifikan dengan kenaikan pCO2. Untuk
korelasi pCO2 dengan klorofil-a didapat
rendah dan tidak signifikan dengan nilai
korelasi
r= 0.441.
Hal ini
menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi

klorofil-a berkorelasi rendah dan tidak
signifikan dengan kenaikan pCO2.
Pada bulan Juli hanya pH yang
rendah mempunyai korelasi yang kuat dan
signifikan
dengan
kenaikan
pCO2.
Sedangkan untuk parameter lainnya tidak
terdapat korelasi yang kuat dan signifikan.
Hal tersebut diduga karena keterbatasan
data pada bulan Juli yang didapat hanya
dari
lima
stasiun
pengukuran
menyebabkan hasil yang didapat kurang
mewakili kondisi Teluk Banten. Secara
keseluruhan parameter pCO2 perairan
berhubungan kuat dan signifikan dengan
parameter pH dan DIC yang merupakan
dua dari empat parameter terukur yang
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digunakan untuk analisis sistem CO2 di
laut. Sedangkan untuk hubungan dengan
klorofil-a, SPL dan salinitas perlu
pengukuran dan penelitian lebih lanjut
untuk mengetahui variabilitasnya secara
musiman
terhadap
pCO2
perairan,
khususnya dengan SPL dan salinitas
karena kedua parameter tersebut berperan
penting dalam menentukan solubilitas CO2
dalam air laut.
KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah
dilaksanakan
maka
dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabilitas
sebaran
horisontal
parameter SPL, salinitas, klorofil-a,
DIC, dan pCO2 bervariasi secara
spasial maupun temporal. Secara
spasial
dipengaruhi
oleh
faktor
antropogenik di pesisir Teluk Banten.
Sedangkan
secara
temporal
dipengaruhi oleh pasang surut dan
juga variabilitas musim dalam hal ini
musim panas dan musim hujan di
Teluk Banten.
2. Faktor pH lebih berkorelasi kuat
dengan variabilitas pCO2 di bulan
Maret dan Juli. pH bersama-sama
dengan DIC berperan penting dalam
sistem pertukaran CO2. Sedangkan
SPL, salinitas dan klorofil-a perlu
penelitian lebih lanjut.
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