
 
Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 

 

87 
 

ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN KARANG PORITES SP DI PERAIRAN 

SUMATERA BARAT DENGAN CORAL X-RADIOGRAPH DENSITOMETRY SYSTEM 

Winda Lestari Adiningsih1*, Bambang Semedi2, Corry Corvianawatie3, Sri Yudawati Cahyarini4 

1Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. 
2Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. 

3Peneliti UPT Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi Jakarta. 
4Peneliti Pusat Penelitian Geoteknologi Bandung. 

*Corresponding author e-mail: windalestariadi@gmail.com;(081333255329) 

ABSTRAK 

 
Karang Porites sp mampu menyimpan informasi perubahan lingkungan. Parameter lingkungan yang 
diuji dalam penelitian ini adalah suhu permukaan laut, salinitas, dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang 
diduga merupakan faktor dari laju pertumbuhan karang Porites sp. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menganalisis laju pertumbuhan karang Porites sp, menganalisis perbandingan time series suhu 
permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan karang, serta menganalisis hubungan 
antara laju pertumbuhan karang Porites sp dengan seluruh parameter lingkungan. Laju pertumbuhan 
karang dapat diukur dengan menggunakan metode restropektif untuk mengefisienkan waktu dalam 
penelitian. Penelitian ini memanfaatkan software coral XDS (Coral X-Radiograph Densitometry System) 
untuk menganalisa laju pertumbuhan karang dan dengan menggunakan 2 skenario. Pada skenario 1 
semua parameter secara satu per satu tidak menunjukkan adanya korelasi dan signifikansi terhadap 
laju pertumbuhan karang. Pada skenario 2 hubungan seluruh parameter lingkungan apabila 
digabungkan terhadap laju pertumbuhan karang di pulau Parsupahan menghasilkan nilai yang 
berkorelasi dan signifikan namun di Pulau Merak dan Aur tidak. Jadi nilai korelasi dan nilai signifikan 
paling tinggi didapat apabila menggabungkan semua parameter dari pada menganalisa parameter satu 
per satu. Diharapkan adanya penelitian lanjut laju pertumbuhan karang Porites sp terhadap paramater 
selain suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD seperti curah hujan, pH, kedalaman, atau cahaya. 

 
Kata Kunci : Coral XDS, IOD, Laju Pertumbuhan, Salinitas, Suhu Permukaan Laut 

PENDAHULUAN 

 
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan panjang garis pantai keseluruhan lebih dari 81.000 
km, terumbu karang banyak ditemukan di sepanjang garis pantai Indonesia (Semedi dan Rahmawan, 

2016). Terumbu karang merupakan endapan masif dari kalsium karbonat (CaCO3) yang dihasilkan oleh 

sekumpulan organisme karang yang hidup di dasar perairan melalui proses kalsifikasi. Kalsifikasi dapat 
dinyatakan sebagai perkalian antara pertumbuhan linier dan densitas karang. Pertumbuhan linier 
karang dapat dengan mudah diidentifikasi melalui hasil rontgen (X-ray) pada sampel karang. Satu 
pasang densitas tinggi dan rendah pada karang yang membentuk pola selang-seling gelap dan terang 
menunjukkan satu tahun pertumbuhan (Klein dan Loya, 1991; Lough dan Barnes, 1997; Lough et al., 
1999; Tito, 2013). Salah satu jenis karang yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah karang 
dengan koloni masif genus Porites yang berasal dari Pulau Parsupahan, Merak, dan Aur. Karang 
Porites memiliki persebaran yang luas dan dapat tumbuh di wilayah tropis dan sub tropis (Veron, 1986). 

Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak yaitu software Coral X-Radiograph Densitometry System 
(CoralXDS) digunakan dalam penelitian ini. Perangkat ini merupakan program berbasis Windows yang 
menyediakan fasilitas untuk mengukur parameter pertumbuhan seperti pertumbuhan linier. Input dari 
perangkat lunak ini adalah gambar hasil Scanning dari foto rontgen dalam bentuk bitmap (.BMP) 
(Purnamasari dan Cahyarini, 2010). Data laju pertumbuhan karnag Porites sp selanjutnya dilakukan 
analisis statistik dengan dikaitkan dengan suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD. 

Wilayah Sumatera Barat merupakan wilayah pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih 
lanjut. Ditinjau dari letak wilayahnya, provinsi ini terletak pada posisi yang menarik yaitu terletak di 
antara beberapa pertemuan perairan seperti Samudera Hindia dari sebelah Barat dan Laut Andaman 
dari sebelah Utara (Sugianto dan Agus, 2007) serta adanya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) (Saji 
et al., 1999; Nur’utami dan Hidayat, 2016) yang mempengaruhi 
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wilayah pantai Barat Sumatera (Dipo et al., 2011). Suhu merupakan faktor lingkungan penting yang 
besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan karang. Dinamika faktor tersebut terkait dengan adanya 
perubahan musim (Rani et al., 2004). Salinitas juga merupakan salah satu faktor dari laju pertumbuhan 
karang. Menurut Mc Cook (1999) menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi dan aliran material 
permukaan dari daratan dapat membunuh terumbu karang melalui peningkatan sedimen dan terjadi 
penurunan salinitas air laut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi penurunan salinitas maka 
laju pertumbuhan karang menurun.  
 
Suhu permukaan laut merupakan parameter penting bagi pertumbuhan karang Porites sp. Suhu 
merupakan faktor lingkungan penting yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan karang. 
Dinamika faktor tersebut terkait dengan adanya perubahan musim. Laju pertumbuhan karang secara 
langsung proporsional terhadap suhu. Adanya variasi dari suhu tersebut menyebabkan adanya 
perbedaan laju pertumbuhan karang-karang terumbu di antara lokasi dan musim yang berbeda. 
Pertumbuhan maksimum karang biasanya terjadi pada musim kemarau, yaitu bersamaan dengan 
peningkatan suhu perairan. namun peningkatan suhu secara terus-menerus akan membuat 
pertumbuhan karang naik sampai pada titik tertentu dan kemudian menurun karena penurunan laju 
metabolisme dan fotosintesis Zooxanthellae. Pertumbuhan karang yang berada pada lokasi tercemar 
akan berkurang karena karang harus mengalokasikan energi yang lebih banyak untuk proses adaptasi 
(Rani et al., 2004). 
 

Dalam penelitian ini digunakan parameter lingkungan salinitas karena salinitas juga merupakan salah 
satu faktor dari laju pertumbuhan karang. Menurut Mc Cook (1999) menyatakan bahwa curah hujan 
yang tinggi dan aliran material permukaan dari daratan dapat membunuh terumbu karang melalui 
peningkatan sedimen dan terjadi penurunan salinitas air laut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila 
terjadi penurunan salinitas maka laju pertumbuhan karang menurun. 
 
IOD adalah keadaan dimana terjadinya interaksi laut dengan atmosfer yang terjadi di wilayah Samudera 
Hindia tropis (Saji et al., 1999; Dipo et al., 2011). Fenomena IOD dapat memberikan dampak positif 
maupun negatif (Dipo et al., 2011). Dampak positif yang terjadi yaitu menyebabkan perairan pantai 
Barat Sumatera dan Selatan Jawa mengalami proses upwelling hal ini dikategorikan wilayah Indonesia 
bagian Barat mengalami kekeringan, dan sebaliknya dampak negatif menyebabkan meningkatnya 
intensitas curah hujan pada wilayah Indonesia bagian Barat. Perubahan suhu permukaan air laut 
selama terjadi IOD terjadi terkait dengan perubahan medan angin di tengah Samudera Hindia, sehingga 
angin bergerak berlawanan dari biasanya barat ke timur selama IOD positif. Selain itu, proses konveksi 
yang biasanya terjadi di atas Samudera Hindia bagian Timur yang menghangat bergerak ke arah Barat. 
Hasilnya yaitu hujan lebat di Afrika bagian Timur dan sedikit hujan di Indonesia yang kemudian diikuti 
dengan kekeringan. Fosil karang dari pantai Sumatera mencatat fenomena IOD beberapa kali 
(Yulihastin et al., 2009). 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis laju pertumbuhan karang, membandingkan time series 
suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan karang, serta menganalisis 
hubungan antara laju pertumbuhan karang dengan suhu permukaan laut, salinitas dan IOD di sekitar 
perairan Pulau Parsupahan, Pulau Merak, dan Pulau Aur. 
 

MATERI DAN METODE 

Lokasi sampel karang terbagi menjadi tiga wilayah yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera 
Barat berdekatan dengan Samudera Hindia yaitu Pulau Parsupahan, Pulau Merak, Pulau Aur. Letak 
ketiga pulau ini saling berdekatan dengan lokasi paling utara secara berurutan yaitu Pulau Parsupahan, 
Pulau Merak, dan Pulau Aur. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah karang Porites sp dan 
air. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompresor, gergaji mesin, dan alat tulis. 
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Gambar 1. Posisi Sampel Karang Porites sp 
Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif yang dianalisis dengan menggunakan perhitungan 
numerik dan analisis data yang saling berkaitan seperti pengaruh suhu permukaan laut, salinitas, dan 
IOD terhadap laju pertumbuhan karang Porites sp. Lalu hasil dari visualisasi akan dianalisis dengan 
mengaitkan masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan karang Porites sp. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan Ms. Excel dan SPSS 21 dengan menggunakan regresi linear ganda 
untuk mengetahui korelasi antara suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan 
karang secara sekaligus, dan dengan menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui 
korelasi antara suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan karang satu per 
satu. Penelitian ini menggunakan metode restropektif bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan 
memanfaatkan software Coral X-Radiograph Densitometry System (CoralXDS) yang digunakan 
untung menganalisis laju pertumbuhan karang. 

Sampel karang dipotong dengan menggunakan gergaji mesin membentuk lempeng dengan tebal 
karang 0,5 cm. Setelah itu, karang dibersihkan dengan air dan dikeringkan. Setelah didapatkan sampel 
karang yang sudah dipotong dilakukan foto rontgen dengan menggunakan sinar X-Ray di laboratorium 
untuk melihat lapisan pertumbuhannya. Potongan karang diletakkan pada media aluminium. Analisis 
ini difokuskan untuk melihat dan mengetahui laju pertumbuhan linier karang. Hasil foto rontgen 
disimpan dalam format bitmap (BMP) dan diolah dengan menggunakan software CoralXDS. 

 
Gambar 2. Diagram Alir penelitian 
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Pengolahan Data Suhu Permukaan Laut dan Salinitas 

Data suhu permukaan laut dan salinitas didapat dari SODA (Simple Ocean Data Assimilation). Data 
SODA adalah program yang dimanfaatkan untuk mengembangkan reanalisis dari upper ocean untuk 
kepentingan studi iklim sebagai pelengkap reanalisis atmosfer (Carton dan Giese, 2008). Data ini 
diambil dari tahun 1900-2004 dengan lokasi koordinat longitude 100E dan latitude 1,25S. Grid ini 
merupakan grid terdekat dengan lokasi sampel karang yang diambil. Data SODA yang memiliki 
resolusi bulanan. Data bulanan dirata-ratakan lalu dijadikan data tahunan. Setelah didapat data 
tahunan lalu setiap masing-masing data suhu permukaan laut dan salinitas dihitung rata-rata, nilai 
maksimum, nilai minimum, dan nilai korelasinya. 
 
Pengolahan Data IOD 

Data IOD didapat dari Dipole Model Index (DMI) jamstec yang dihasilkan dari data akses adISST 
tahun 1958-2004 dengan lokasi koordinat bagian Barat ekuator Samudera Hindia yaitu 50E-70E dan 
10S-10N dan bagian Selatan Timur ekuator Samudera Hindia yaitu 90E-110E dan 10S-0N. Data ang 
didapat dari DMI Jamstec ini yaitu data perbulan sama halnya dengan data SODA yang sudah didapat. 
Maka dari itu diperlukan perlakuan yang sama yaitu data perbulan dirata-ratakan menjadi data 
tahunan. Data yang tersedia pada DMI Jamstec yaitu 46 tahun, nantinya data IOD yang digunakan 
yaitu sekitar dari tahun panjang karang yang panjangnya menyesuaikan dengan panjang data laju 
pertumbuhan karang yang akan dianalisa hasilnya. Setelah didapat data tahunan lalu data IOD 
dihitung rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai korelasinya. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi Pulau Parsupahan letaknya paling Utara dibanding Pulau Merak dan Pulau Aur, lokasinya dekat 
dengan daratan pulau Sumatera Barat. Sedangkan Pulau Merak dan Pulau Aur lokasinya lebih ke 
Selatan dan jauh dari Pulau Sumatera Barat, lokasi Pulau Merak dan Pulau Aur masih terpapar oleh 
Samudera Hindia. 
 
Laju Pertumbuhan Karang Porites Sp di Perairan Sumatera Barat 

Analisa yang sudah diperoleh dengan menggunakan software Coral X-Radiograph Densitometry 
System yaitu pada sampel karang Porites sp yang diambil dari Perairan Pulau Parsupahan tumbuh 
selama 103 tahun dari 1901 hingga 2004 (Gambar 3), di Perairan Pulau Merak tumbuh selama 46 
tahun dari 1958 hingga 2004 (Gambar 4), dan di Perairan Pulau Aur tumbuh selama 38 tahun dari 
1966 hingga 2004 (Gambar 5). Pengukuran dilakukan tiga kali untuk setiap masing-masing sampel 
karang hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan hasil yang lebih valid. 

 
 

Gambar 3. Foto Rontgen Karang di Sekitar Perairan Pulau Parsupahan 

 
 

Gambar 4. Foto Rontgen Karang di Sekitar Perairan Pulau Merak 
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Gambar 5. Foto Rontgen Karang di Sekitar Perairan Pulau Aur 

Tabel 1. Ringkasan Statistik Laju Pertumbuhan Karang 

 
Hasil foto rontgen sampel karang dari Pulau Parsupahan tahun 1901 hingga 2004 (Gambar 3) 
menunjukkan laju pertumbuhan berkisar antara   0,46 – 1,83 cm/tahun dengan pertumbuhan terendah 
terjadi pada tahun 1902 dan tertinggi terjadi pada tahun 1949 serta rata-rata dari laju pertumbuhan 
karang sebesar 0,99 cm/ tahun. Sampel karang dari Pulau Merak tahun 1958 hingga 2004 (Gambar 
4) menunjukkan laju pertumbuhan berkisar antara 0,52 - 1,86 cm/tahun dengan pertumbuhan terendah 
terjadi pada tahun 1968 dan tertinggi terjadi pada tahun 1984 serta rata-rata dari laju pertumbuhan 
karang sebesar 1,25 cm/tahun. Sampel karang dari Pulau Aur tahun 1966 hingga 2004 (Gambar 5) 
menunjukkan laju pertumbuhan berkisar antara 0,72 - 2,43 cm/tahun dengan pertumbuhan terendah 
terjadi pada tahun 1979 dan tertinggi terjadi pada tahun 2000 serta rata-rata dari laju pertumbuhan 
karang sebesar 1,26 cm/tahun. 
 

Hubungan Suhu Permukaan Laut, Salinitas, dan IOD Terhadap Laju Pertumbuhan Karang 
Porites sp (Skenario 1) 
1. Suhu Permukaan Laut 

Untuk mengetahui pengaruh suhu permukaan laut terhadap pertumbuhan karang dilakukan 
perbandingan antara kedua parameter tersebut sepanjang periode pertumbuhan karang (gambar 
6 sampai 8). Suhu permukaan laut yang terendah terjadi pada tahun 1923 sebesar 27,95⁰C, tertinggi 

pada tahun 1998 sebesar 29,75⁰C, dan rata-rata suhu permukaan laut sebesar 28,59
o
C.  Hasil 

analisis 
menunjukkan bahwa terdapat tren yang positif pada suhu permukaan laut dan laju pertumbuhan 
karang di Pulau Parsupahan, Pulau Merak, dan Aur.  Tren peningkatan suhu permukaan laut di 

Pulau Parsupahan (dalam periode 1901 – 2004) dan Pulau Aur (1966 – 2004) sebesar 0,009
o
C/tahun 

dan pada Pulau Merak sebesar 0,007
o
C/tahun (dalam periode 1958 - 2004), sedangkan tren 

peningkatan laju pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan sebesar 0,004 cm/tahun, di Pulau Merak 
sebesar 0,002 cm/tahun, dan di Pulau Aur sebesar 0,001 cm/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren 
peningkatan suhu permukaan laut berbanding lurus dengan tren peningkatan laju pertumbuhan 
karang. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tito et al, 2013) yang 
menjelaskan bahwa tren peningkatan suhu permukaan laut dengan laju pertumbuhan sama-sama 
mengalami peningkatan dan berbanding lurus. Hal ini disebabkan lokasi yang mendukung adanya 
terjadinya peningkatan suhu seperti terjadinya pemanasan global, namun bukan berarti adanya 
pemanasan global laju pertumbuhan karang juga meningkat, tetapi dalam batas yang wajar antara 
suhu permukaan laut dengan laju pertumbuhan karang. 
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Gambar 6. Laju Pertumbuhan Karang dengan Suhu di Pulau Parsupahan 1901-2004ASDFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Karang dengan Suhu di Pulau Merak 1958-2004 

 

Gambar 8. Laju Pertumbuhan Karang dengan Suhu di Pulau Aur 1966-2004 
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2. Salinitas 

Untuk mengetahui pengaruh salinitas permukaan laut terhadap pertumbuhan karang dilakukan 
perbandingan antara kedua parameter tersebut sepanjang periode pertumbuhan karang (gambar 9 
sampai 11). Salinitas permukaan laut yang terendah terjadi pada tahun 1935 sebesar 32,88 psu, 
tertinggi pada tahun 1953 sebesar 33,84 psu, dan rata-rata salinitas permukaan laut sebesar 33,16. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan salinitas permukaan laut sedangkan 
terjadi peningkatan laju pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan, Merak, dan Aur. Tren penurunan 
salinitas permukaan laut di Pulau Parsupahan sebesar -0,0005 psu/tahun, di Pulau Merak sebesar -
0,0109 psu/tahun, di Pulau Aur sebesar -0,01 psu/tahun, sedangkan tren peningkatan laju 
pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan sebesar 0,004 cm/tahun, di Pulau Merak sebesar 0,002 
cm/tahun, dan di Pulau Aur sebesar 0,001 cm/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren penurunan 
salinitas permukaan laut berbanding terbalik dengan tren peningkatan laju pertumbuhan karang. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tito, 2013) yang menjelaskan 
bahwa tren penurunan salinitas berbanding terbalik dengan dengan laju pertumbuhan. Hal ini 
disebabkan lokasi perairan yang cukup unik yang mendukung adanya terjadinya penurunan salinitas 
seperti terjadinya pemanasan global, namun bukan berarti adanya pemanasan global laju 
pertumbuhan karang juga meningkat, tetapi dalam batas yang wajar antara salinitas dengan laju 
pertumbuhan karang. 

 
Gambar 9. Laju Pertumbuhan Karang dengan Salinitas di Pulau Parsupahan 1901-2004 

 
Gambar 10. Laju Pertumbuhan Karang dengan Salinitas di Pulau Merak 1958-2004 
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Gambar 11. Laju Pertumbuhan Karang dengan Salinitas di Pulau Aur 1966-2004 

 

3. India Ocean Dipole 

Untuk mengetahui pengaruh IOD terhadap pertumbuhan karang dilakukan perbandingan antara kedua 
parameter indeks IOD tersebut sepanjang periode pertumbuhan karang (Gambar 12 sampai 14). 
Indeks IOD atau yang biasa disebut sebagai Dipole Mode Indeks (DMI) terendah terjadi pada tahun 
1964 sebesar -1,54, tertinggi pada tahun 1994 sebesar 1,72, dan rata-rata DMI sebesar -0,008 dalam 
periode 1958 – 2004. 
 

 
Gambar 12. Laju Pertumbuhan Karang dengan IOD di Pulau Parsupahan 1901-2004 
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Gambar 13. Laju Pertumbuhan Karang dengan IOD di Pulau Merak 1958-2004 

 

 
Gambar 14. Laju Pertumbuhan Karang dengan IOD di Pulau Aur 1966-2004 

 

Tabel 2. Ringkasan Stastistik Hubungan Parameter Lingkungan Laut dan Laju Pertumbuhan 
Karang (skenario 1) 

 

Hubungan suhu permukaan laut dengan laju pertumbuhan karang di sekitar perairan Pulau 
Parsupahan memiliki nilai korelasi tergolong lemah serta tidak signifikan, sedangkan di Pulau Merak, 
dan Pulau Aur n i l a i  korelasi yang sangat lemah dan tidak signifikan. Tidak adanya korelasi dan 
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signifikansi antara masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan karang diduga disebabkan 
oleh adanya parameter lain yang lebih mempengaruhi laju pertumbuhan karang disekitar Pulau 
Parsupahan, Pulau Merak, dan Pulau Aur daripada suhu permukaan laut. Hal ini sama dengan 
penelitian Corvianawatie (2015) di Teluk Ambon yang menunjukkan bahwa nilai korelasi yang 
sangat rendah terhadap laju pertumbuhan karang hal ini diduga terdapat faktor lain seperti pH, 
nutrien, atau sedimentasi. Berbeda dengan penelitian Cahyarini (2011) di tiga pulau di Kepulauan 
Seribu, letak pulau yang jauh dari pantai menunjukkan nilai korelasi yang cukup tinggi hal ini diduga 
karena letak pulau yang jauh dari daratan. 

Hubungan salinitas dengan laju pertumbuhan karang di sekitar perairan Pulau Parsupahan memiliki 
nilai korelasi tergolong lemah serta tidak signifikan, di sekitar Pulau Merak dan Pulau Aur memiliki 
nilai korelasi tergolong sangat lemah dan tidak signifikan. Adanya ketidak korelasian dan 
ketidaksignifikanan masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan karang   disebabkan diduga 
adanya parameter lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang disekitar Pulau Parsupahan, 
Pulau Merak, dan Pulau Aur selain dari salinitas. 

Hubungan IOD dengan laju pertumbuhan karang di sekitar perairan Pulau Parsupahan, Pulau Merak, 
dan Pulau Aur memiliki nilai korelasi tergolong sangat lemah serta tidak signifikan. Adanya 
ketidak korelasian dan ketidaksignifikanan masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan 
karang disebabkan diduga adanya parameter lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang 
disekitar Pulau Parsupahan, Pulau Merak, dan Pulau Aur selain dari IOD. 

Hubungan Suhu Permukaan Laut, Salinitas, dan IOD Terhadap Laju Pertumbuhan Karang 
Porites sp (Skenario 2) 
1. Suhu Permukaan Laut 

Untuk mengetahui pengaruh suhu permukaan laut terhadap pertumbuhan karang dilakukan 
perbandingan antara kedua parameter tersebut sepanjang periode pertumbuhan karang (Gambar 15 
sampai 17). Suhu permukaan laut yang terendah terjadi pada tahun 1967 sebesar 28,17⁰C, tertinggi 
pada tahun 1988 sebesar 29,75⁰C, dan rata-rata suhu permukaan laut sebesar 28,91

o
C. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa terdapat tren yang positif antara suhu permukaan laut dan laju pertumbuhan 
karang di Pu lau  Parsupahan , Pulau Merak , dan  Au r .  Tren peningka tan  suhu permukaan 
laut d i  Pu lau  Parsupahan, Pulau Merak, dan Pulau Aur sebesar 0,009

o
C/tahun, sedangkan tren 

penurunan laju pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan sebesar -0,005 cm/tahun, tren peningkatan 
terjadi di Pulau Merak sebesar 0,005 cm/tahun, dan di Pulau Aur sebesar 0,004 cm/tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa tren peningkatan suhu permukaan laut berbanding terbalik dengan tren 
penurunan laju pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan, namun keadaan sebaliknya yaitu adanya 
tren peningkatan suhu permukaan laut dengan peningkatan laju pertumbuhan yang berbanding lurus di 
Pulau Merak dan Pulau Aur. 
 

 
Gambar 15. Laju Pertumbuhan Karang dengan Suhu di Pulau Parsupahan 1966-2004 
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Gambar 16. Laju Pertumbuhan Karang dengan Suhu di Pulau Merak 1966-2004 

 
Gambar 17. Laju Pertumbuhan Karang dengan Suhu di Pulau Aur 1966-2004 

2. Salinitas 

Untuk mengetahui pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan karang dilakukan perbandingan antara 
kedua parameter tersebut sepanjang periode pertumbuhan karang (Gambar 18 sampai 20). 
Salinitas yang terendah terjadi pada tahun 1993 sebesar 32,73 psu, tertinggi pada tahun 1967 
sebesar 33,68 psu, dan rata-rata salinitas sebesar 33,12.  Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 
tren penurunan salinitas pada Pulau Parsupahan, Pulau Merak dan Pulau Aur dan penurunan tren laju 
pertumbuhan di Pulau Parsupahan serta tren peningkatan laju pertumbuhan karang di Pulau Merak, 
dan Aur. Tren penurunan salinitas permukaan laut di Pulau Parsupahan, Pulau Merak dan Pulau Aur 
sebesar -0,01, sedangkan tren penurunan laju pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan sebesar -
0,005 cm/tahun, dan tren peningkatan di Pulau Merak sebesar 0,005 cm/tahun, dan di Pulau Aur 
sebesar 0,004 cm/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren penurunan salinitas berbanding lurus 
dengan tren penurunan laju pertumbuhan karang di Pulau Parsupahan, sebaliknya tren penurunan 
salinitas berbanding terbalik dengan tren peningkatan laju pertumbuhan karang di Pulau Merak dan 
Pulau Aur. 
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Gambar 18. Laju Pertumbuhan Karang dengan Salinitas di Pulau Parsupahan 1966-2004 
 

 

Gambar 19. Laju Pertumbuhan Karang dengan Salinitas di Pulau Merak 1966-2004 

 
Gambar 20. Laju Pertumbuhan Karang dengan Salinitas di Pulau Aur 1966-2004 
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3. Indian Ocean Dipole 

Untuk mengetahui pengaruh IOD terhadap pertumbuhan karang dilakukan perbandingan antara kedua 
parameter tersebut sepanjang periode pertumbuhan karang (Gambar 21 sampai 23). DMI yang 
terendah terjadi pada tahun 1996 sebesar -1,55, tertinggi pada tahun 1994 sebesar 1,72, dan rata-
rata DMI sebesar 0,03 dalam periode 1966 – 2004. 
 

 
Gambar 21. Hubungan Laju Pertumbuhan Karang dengan IOD di Pulau Parsupahan 

 

 
Gambar 22. Hubungan Laju Pertumbuhan Karang dengan IOD di Pulau Merak
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Gambar 23. Hubungan Laju Pertumbuhan Karang dengan IOD di Pulau Aur 

 

Tabel 3. Ringkasan Stastistik Hubungan Parameter Lingkungan Laut dan Laju Pertumbuhan 
Karang (skenario 2) 

 
 

Hubungan suhu permukaan laut dengan laju pertumbuhan karang di sekitar perairan Pulau 
Parsupahan memiliki nilai korelasi tergolong lemah serta tidak signifikan, di sekitar Pulau Merak dan 
Aur memiliki nilai korelasi tergolong sangat lemah dan tidak signifikan. Tidak adanya korelasi dan 
signifikansi antara masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan karang diduga disebabkan 
oleh adanya parameter lain yang lebih mempengaruhi laju pertumbuhan karang disekitar Pulau 
Parsupahan, Pulau Merak, dan Pulau Aur daripada suhu permukaan laut. 

Hubungan salinitas dengan laju pertumbuhan karang di sekitar perairan Pulau Parsupahan memiliki 
nilai korelasi tergolong lemah serta signifikan positif, di sekitar Pulau Merak dan Pulau Aur memiliki 
nilai korelasi tergolong sangat lemah dan tidak signifikan. Adanya ketidak korelasian dan 
ketidaksignifikanan masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan karang disebabkan 
diduga adanya parameter lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang disekitar Pulau 
Parsupahan, Pulau Merak, dan Pulau Aur selain dari salinitas. 

Hubungan IOD dengan laju pertumbuhan karang di sekitar perairan Pulau Parsupahan memiliki nilai 
korelasi tergolong lemah serta tidak signifikan, di sekitar Pulau Merak dan Pulau Aur memiliki nilai 
korelasi tergolong sangat lemah dan tidak signifikan. Adanya ketidak korelasian dan 
ketidaksignifikanan masing-masing parameter dengan laju pertumbuhan karang d i se ba b ka n  diduga 
adanya parameter lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang disekitar Pulau Parsupahan, 
Pulau Merak, dan Pulau Aur selain dari IOD. 
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Tabel 4.   Ringkasan Stastistik Gabungan Seluruh Hubungan Parameter Lingkungan Laut dan 
Laju Pertumbuhan Karang (skenario 2) 

 
Pada korelasi linear ganda ini digunakan untuk menghubungkan seluruh parameter terhadap laju 
pertumbuhan karang di setiap lokasi. Untuk perhitungan korelasi serta nilai signifikansi dengan regresi 
linear ganda yang telah dianalisa dengan SPSS 21 (Tabel 4). Hasil penelitian menunjukkan hubungan 
parameter suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan karang di sekitar Pulau 
Parsupahan pada tahun 1966 hingga 2004 memiliki nilai korelasi yaitu 0,467 hal ini menunjukkan 
bahwa nilai korelasi tergolong sedang.  Nilai signifikansi sebesar 0,033 yang menunjukkan bahwa 
adanya pengaruh dari ketiga parameter yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang Porites sp. 
Apabila data terlihat signifikan maka dilanjutkan dengan uji parsial yang fungsinya untuk mengetahui 
parameter yang paling mendominasi, hasil uji parsial untuk Pulau Parsupahan bahwa nilai salinitas 
yang paling berpengaruh dalam laju pertumbuhan karang. 

Hal yang sama terlihat pula pada hasil analisis data Pulau Merak. Hasil penelitian menunjukkan 
hubungan parameter suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan karang di 
sekitar Pulau Merak pada tahun 1966 hingga 2004 memiliki nilai korelasi yaitu 0,189 hal ini 
menunjukkan bahwa nilai korelasi tergolong lemah. Nilai signifikansi sebesar 0,730 yang menunjukkan 
bahwa tidak adanya pengaruh dari ketiga parameter yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang 
Porites sp. Tidak terkecuali pada Pulau Aur, Hasil penelitian menunjukkan hubungan parameter suhu 
permukaan laut, salinitas, dan IOD terhadap laju pertumbuhan karang di sekitar Pulau Merak pada 
tahun 1966 hingga 2004 memiliki nilai korelasi yaitu 0,150 hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi 
tergolong lemah. Nilai signifikansi sebesar 0,835 yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 
dari ketiga parameter yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang Porites sp. 

Dapat disimpulkan bahwa hubungan suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD dengan laju 
pertumbuhan karang secara sekaligus di sekitar perairan Pulau Parsupahan memiliki nilai korelasi 
tergolong sedang serta signifikan, di sekitar Pulau Merak dan Aur memiliki nilai korelasi tergolong 
sangat lemah dan tidak signifikan. Apabila dilihat dari data keseluruhan nilai korelasi keseluruhan 
parameter terhadap pertumbuhan karang lebih besar daripada korelasi masing-masing parameter 
terhadap pertumbuhan karang. Hal ini diduga karena keterkaitan antar masing-masing parameter yaitu 
suhu permukaan laut, salinitas, dan IOD yang saling terkait yang pada akhirnya membuat karang 
Porites sp tumbuh,  jadi  tidak  hanya  mengaitkan  antar  masing-masing  parameter  saja  akan  tetapi  
dengan mengaitkan semua parameter secara sekaligus, namun nilai korelasi yang dihasilkan dengan 
mengaitkan seluruh parameter juga masih tergolong rendah yaitu 0,467 pada perairan Pulau 
Parsupahan, 0,189 pada perairan Pulau Merak, dan 0,150 pada perairan Pulau Aur, dan perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut. 

Hal seperti ini terjadi pada jurnal (Tito et al., 2013) yang menunjukkan bahwa penelitiannya juga 
memiliki korelasi yang lemah dengan mengaitkan masing-masing parameter terhadap laju 
pertumbuhan dan mengaitkan antar parameter secara sekaligus terhadap laju pertumbuhan. Hasilnya 
menunjukkan bahwa nilai korelasi lebih besar ditunjukkan oleh korelasi yang mengaitkan parameter 
secara sekaligus dari pada mengaitkan setiap parameter dengan laju pertumbuhan karang Porites sp. 
Diduga adanya parameter lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan karang selain suhu permukaan 
laut, salinitas, dan IOD. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Skenario 1 laju pertumbuhan korelasi masing-masing parameter tidak berkorelasi secara 
signifikan terhadap laju pertumbuhan karang. 

2. Skenario 2 korelasi antara masing-masing parameter terhadap laju pertumbuhan karang di 
Pulau Parsupahan lemah dan tidak signifikan, sedangkan di Pulau Merak dan Aur 
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korelasinya sangat lemah dan tidak signifikan. Korelasi yang sangat lemah dan tidak 
signifikan juga terlihat pada hubungan antara IOD dan laju pertumbuhan karang. 

3. Korelasi gabungan parameter terhadap laju pertumbuhan karang lebih besar dibandingkan 
membandingkan parameter satu per satu. 
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