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Kata Pengantar 
 

 

 

 

Posisi Indonesia yang berbentuk kepulauan dan diapit oleh dua samudera 

yang besar berperan sebagai "kanal penghubung" yang mengalirkan 

massa air antar kedua samudera tersebut. Para peneliti menamakan kanal 

penghubung itu dengan sebutan Arus Lintas Indonesia atau disingkat 

ARLINDO. ARLINDO adalah suatu sistem arus yang mengalir dari 

Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia melalui perairan Indonesia.  

 

Topik mengenai ARLINDO selalu menarik para peneliti, baik dalam dan 

luar negeri, untuk digali, dikaji dan diungkap berdasarkan fenomena yang 

ada melalui berbagai kerjasama yang bersifat multinasional. Tak kurang 

ratusan tulisan telah diterbitkan, mulai dari asal air yang masuk ke dalam 

perairan Indonesia, pergerakannya, hingga peran ARLINDO bagi Indonesia 

dan dunia. Sayangnya, fenomena ARLINDO itu sendiri belum banyak 

dipahami oleh masyarakat luas dan informasinya masih tercerai berai. 

Oleh karena itu, disusunlah buku ini yang merupakan review dari berbagai 

tulisan yang ada.  Topik utama yang menjadi perhatian adalah variabilitas 

pada ARLINDO yang berhubungan dengan transpor dan arus, serta 

parameter fisika dan biologi. Variabilitas tersebut digambarkan satu 

persatu pada lokasi-lokasi yang dilintasi ARLINDO, antara lain: Selat 

Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Sulawesi dan Selat Lombok. 
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ARLINDO merupakan fenomena kelautan yang unik yang dimiliki oleh 

Bangsa Indonesia. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi wawasan 

bagi masyarakat umum sekaligus referensi khususnya bagi para peneliti 

dan akademisi yang giat berkarya dalam penelitian kelautan di Indonesia. 

Buku ini juga merupakan lanjutan dari buku "Ekspedisi INSTANT 2003 - 

2005:  Menguak Arus Lintas Indonesia"  ISBN: 979 - 3768 - 06 - 1 yang 

telah diterbitkan tahun 2005. 

 

 

Jakarta, Juli 2006 

Tim Penyusun 
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I Pendahuluan 
 

 

 

 

Arus lintas Indonesia (ARLINDO) adalah suatu sistem arus yang mengalir 

dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia melalui perairan Indonesia. 

Sistim ini merupakan aliran massa air antara dua basin samudra pada 

lintang rendah sehingga sangat berperan penting dalam transpor panas 

meridional.  

 

Pertanyaan tentang darimana asalnya air yang masuk ke wilayah perairan 

Indonesia adalah topik yang masih menjadi perhatian. Doron Nof (1996) 

membuat suatu model non linier untuk menjawab pertanyaan diatas. 

Model tersebut menggambarkan asal & komposisi Arus Lintas Indonesia 

yang ditentukan dari arus yang berlawanan di bagian timur lintasan. 

Model non linear satu setengah lapisan diaplikasikan di daerah antara 

Samudra Pasifik & Hindia, dimana daerah tersebut dihubungkan melalui 

kanal yang menggambarkan lintasan Indonesia. Kanal tersebut memotong 

melalui dinding pemisah dari utara ke selatan; arus retrofleksi diambil arah 

zonal. Solusi nonlinear dibangun secara analitik dengan menyeimbangkan 

gaya aliran yang berasosiasi dengan arus batas yang mengalir sepanjang 

dinding di Pasifik Barat. Hasilnya adalah bahwa jika tanpa retrofleksi (yaitu 

aliran yang masuk sepanjang dinding barat di pintu masuk lintasan di 

Pasifik), arus lintas berasal dari kedua kutub, dengan 70% transpornya 
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berasal dari utara & sisanya dari selatan. Adalah tidak mungkin bagi aliran 

jika hanya berasal dari satu sisi pintu masuk kanal karena pada kondisi 

dimana momentum yang diberikan oleh aliran pada fluida di dekat pintu 

masuk ke kanal tidak dapat seimbang. Ketika terdapat retrofleksi (yaitu 

hanya fraksi dari arus batas baratan di Pasifik masuk ke kanal) & 

kemiringan garis pantai. Untuk beberapa interval parameter, 

keseimbangan diperlukan dimana fluida keluar kanal dari pada masuk ke 

kanal. Untuk kasus arus lintas Indonesia (ARLINDO) dimana sekitar 1 Sv 

(106 m3s-1) masuk dari selatan & 11 Sv (± 5 Sv) masuk dari utara.  

 

Hasil tersebut menggambarkan model analitik sederhana dinamika 

ARLINDO dalam konteks persamaan nonlinier, tidak ada gesekan. Model 

ini menunjukkan bagaimana efek nonlinier hasil dari retrofleksi arus 

ekuator selatan (South Equatorial Current) menyebabkan arus lintas 

berasal dari utara seperti yang telah diamati. 

 

Untuk menjawab pertanyaan seperti pada paragraf kedua diatas adalah 

dengan retrofleksi & kemiringan garis pantai yang mengontrol arus lintas 

tersebut. Hal tersebut telah ditunjukkan dengan model kanal sederhana 

(Gambar 1 & 2) yang menggambarkan bagaimana aliran hanya dapat 

diseimbangkan jika aliran masuk ke kanal berasal dari kedua arah. Tiga 

versi dari model nonlinier adalah sebagai berikut :  
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Gambar 1. Diagram geometri sederhana gerbang aliran 
masuk ke perairan Indonesia, berupa kanal melintang dari 
arah timur laut-barat daya & memotong ekuator. 

 

Gambar 2. Diagram skematik aliran model. T1 = transpor 
Mindanao dari arah utara, T2 = transpor Arus Ekuatorial 
Selatan dari arah selatan, & T1c & T2c = pecahan dari kedua 
arus yang memasuki kanal. T1n & T2n = pecahan dari kedua 
arus yang berbalik arah mengalir ke arah timur. γ = 
kemiringan garis pantai. 
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Versi paling sederhana (Gambar 3) adalah no-retroflection model. Akibat 

persamaan pembangun non linier, lebih banyak fluida yang berasal dari 

utara dibandingkan dari selatan (Gambar 4).  

 

 

Gambar 3. Diagram skematik kanal dalam arah zonal 
dimana fluida mengalir ke arah laut lepas & terjadi 
stagnasi (tidak terdapat arus balik/no retroflection). 

 

Gambar 4. Hubungan antara transpor yang dibangkitkan 
oleh arus dari arah laut lepas & transpor yang 
dibangkitkan pada kasus tidak adanya arus balik (no 
retroflection). 
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Versi kedua adalah model yang lebih komplek yang memasukkan 

retroflection tetapi kemiringan garis pantai tidak dimasukkan. Terlihat 

lebih banyak massa air berasal dari utara dibanding dari selatan, tetapi 

perbandingan transpor tidak jauh berbeda dari versi pertama.  

 

Versi ketiga berbeda sekali dari yang telah dibahas diatas (Gambar 5 dan 6 

pada halaman 6 dan 7). Model ini memasukkan retroflection & kemiringan 

garis pantai. Digambarkan akibat kombinasi dua elemen tersebut, banyak 

proses yang mungkin terjadi. Contohnya, pada beberapa kondisi, fluida 

harus dimasukkan oleh model supaya momentum seimbang disepanjang 

pantai (Gambar 5). Pada kondisi yang lain, tidak ada solusi steady yang 

mungkin. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Gambar 5. (a) Transpor memasuki 
kanal dari arah utara (atas) dan 
selatan (tengah) dan rasio fungsi 
aliran dari laut lepas tanpa 
terpengaruh perbandingan 
kedalaman H1/H2 dan kemiringan 
garis pantai relatif dari utara γ 
(bawah).(b) Serupa dengan 11a, 
namun T2 = 0.75(g’H2

2/f) sehingga 
A2/fRd2 = 0.5 (c) Serupa dengan 11a, 
namun T2 = 0 sehingga A2 = 0 
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Untuk ARLINDO, jumlah fluida yang berasal dari utara harus lebih besar 

dibandingkan dari selatan. Secara spesifik, dengan model kanal 

diperkirakan sekitar 1 Sv berasal dari selatan dan 11 Sv dari utara. Semua 

aplikasi ini adalah umum dengan tidak memasukkan eddy steady (seperti 

Halmahera dan Mindanao) di dekat pintu masuk. 

 

Akhirnya, diduga bahwa fakta dimana reflection yang berada secara 

tiba-tiba di timur lintasan Indonesia tidak terjadi. Kebanyakan reflection 

merupakan hasil dari arus berlawanan (seperti arus Mindanao dan arus 

Ekuatorial Selatan) tidak dapat tetap dan bergerak sepanjang pantai. Hal 

ini akibat dari ketidakseimbangan gaya aliran. Jika keseimbangan tercapai 

porsi ketidakseimbangan masuk ke Samudra Hindia. 

 

Gambar 6. Transpor menrdekati kanal Indonesia dari arah utara T1 (atas) dan cabang 
aliran dimana memasuki kanal T1c sebagai fungsi dari perbandingan kedalaman H1/H2  
dan kemiringan garis pantai (bawah). 
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Menurut Godfrey (1996), hubungan transpor di sekitar pulau terhadap 

angin dan gaya tekanan, memberikan dasar untuk membandingkan 

bermacam perkiraan teoritis yang telah terpublikasi mengenai rata-rata 

Arlindo skala panjang. Ditemukan bahwa efek nonlinier di dekat 

Halmahera dan gradien tekanan yang melintasi Selandia Baru dapat 

memodifikasi besarnya arus lintas skala panjang (long-term throughflow 

magnitude). 

 

Teori perkiraan variasi tahunan arus lintas yang telah dibuktikan dengan  

pengamatan yaitu gelombang Kelvin Samudra Hindia mempunyai peranan 

penting. Untuk skala yang lebih pendek dan dalam pemahaman secara 

detail aliran dalam kanal-kanal yang berbeda, tinjauan yang lebih detail 

dari wilayah Indonesia melalui model numerik menjadi sangat penting. 

 

Kebanyakan arus lintas masuk dari arus Mindanao (MC). Proses dari 

perairan Samudra Pasifik sering mencapai arus Mindanao (MC) yang 

menimbulkan terlibatnya beberapa proses arus balik nonlinier (terutama 

saat musim panas di belahan bumi utara) dan selanjutnya massa air 

mengalir kembali di sepanjang jalur Pasifik Utara. Transformasi massa air 

yang diamati di perairan Indonesia mempunyai eddi difusivitas vertikal 

sekitar 10-4 m2s-1, cukup besar untuk membangkitkan fluks panas turbulen 

dengan orde 40 W m-2 pada lapisan percampuran (mixed layer).  

 

Berdasarkan model numerik, perubahan sirkulasi laut yang dihubungkan 

dengan arus lintas ada kemungkinan mempengaruhi pola pertukaran 

panas dengan atmosfer dalam wilayah yang lebih luas. Secara khusus, 
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peningkatan arus lintas akan menyebabkan lebih banyak kehilangan panas 

ke atmosfer di subtropis Samudra Hindia dan lebih sedikit di Samudra 

Pasifik. Pemahaman saat ini mengenai arus lintas memberikan beberapa 

informasi spekulasi peranan penting dari arus lintas dalam penggabungan 

fenomena laut-atmosfer, seperti ENSO. Perkiraan awal dari reflektivitas 

Pasifik barat terlihat besar sesuai hasil pengamatan saat ini. Disarankan 

bahwa proses percampuran di perairan Indonesia dapat membangkitkan 

ENSO-dihubungkan dengan anomali SST, yang memungkinkan 

mempengaruhi pembangkitan angin baratan. 

 

Berikut akan dibahas 3 topik utama berkaitan dengan ARLINDO, yaitu : 

1. Variabilitas Transpor dan Arus 

2. Variabilitas parameter Fisika 

3. Variabilitas parameter Biologi 
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II Variabilitas Transpor dan Arus 
 

 

 

 

England & Huang (2004) telah menganalisa varibilitas ARLINDO dengan 

menggunakan analisis retrospektif berdasarkan SODA (Simple Ocean Data 

Assimilation) pada periode 1950-1999.  Perbandingan antara 

pengamatan ARLINDO 1983-1995 dengan simulasi menunjukkan hasil 

yang akurat (Gambar 7 & 8). Analisis wavelet menunjukkan ketika siklus 

musiman berpindah, variasi dominan dari anomali ARLINDO adalah osilasi 

tahunan dengan perioda sekitar 4-7 tahun. Variasi tahunan ini sangat 

signifikan dihubungkan dengan pola El Nino/Osilasi selatan (ENSO) dimana 

ARLINDO ketinggalan dengan ENSO sekitar 8-9 bulan. Hal ini diduga 

interaksi laut atmosfer tropis skala besar memegang peranan penting 

dalam variabilitas tahunan ARLINDO. Variabilitas panas daerah lapisan 

atas mungkin juga memegang peranan penting bagi fluktuasi tahunan dari 

transpor ARLINDO melalui arus geostrofik. Model panas yang berasosiasi 

dengan ARLINDO menunjukkan hasil yang baik dengan pengamatan. 

Resultan variabilitas transpor panas ARLINDO rata-rata tahunan adalah 

dalam interval 0.4-1.2 PW. 
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Gambar 7. (a) Time-series Anomali transpor geostropik upper ocean (Sv) relative 
terhadap 400 db selama 1983-1994. Nilai positif menandakan Samudra Pasifik 
lebih tinggi dari Samudra Hindia. Garis merah & hijau menunjukkan fase panas & 
dingin dari siklus ENSO selama 1983-1994 berdasarkan Indeks Multivariasi ENSO 
(MEI) yang diperoleh dari NOAA-CIRES Climate Diagnostic Center(CDC). (b) 
Perbandingan antara pengamatan anomali transpor geostropik di (a) dengan hasil 
simulasi dari model SODA. (sumber England & Huang, 2004) 
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Gambar 8. Grafik Temperatur & Salinitas vs pengamatan di Selat Makassar pada 4.5o 

LS & 117o BT. (sumber England & Huang, 2004) 
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Massa air yang mengalir dari Samudra Pasifik masuk ke kepulauan 

Indonesia mengikuti dua rute utama (Gordon & Ffield, 1994) yaitu: 

(1) Rute barat memasuki Laut Sulawesi & Selat Makassar. Salah satu akhir 

lintasan melalui Selat Lombok & bagian yang lain melalui Laut Flores 

untuk mencapai Laut Banda (Gambar 9). 

(2) Rute timur, melalui Halmahera & Laut Maluku, mencapai Laut Banda 

melalui dua lintasan dalam menuju Samudra Hindia mengikuti : Selat 

Ombai, antara Pulau Alor & Pulau Timor & Lintasan Timor antara 

Pulau Roti & benua Australia. 

 

 

Gambar 9. Skema sirkulasi arus permukaan di Benua Maritim Indonesia (Lukas, 1996) 

 

Pengukuran arus telah dilakukan di tiap lintasan ARLINDO. Molcard et al. 

(1996) melakukan pengamatan di Lintasan Timor. Pengamatan dilakukan 

dengan meletakkan dua currentmeter dari Kapal Riset Marion Dufresne 
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pada Maret 1992 di antara Pulau Roti & Ashmore Reef & diangkat kembali 

pada April 1993 dengan Kapal Riset Baruna Jaya I. Transpor rata-rata 

diestimasi antara 3,4 – 5,3 Sv (1 Sv = 106 m3/detik) untuk perairan Pasifik 

yang mengalir ke arah Samudra Hindia melalui terusan Laut Timor. 

Transpor di bagian atas, dari permukaan hingga kedalaman 500 meter 

menunjukkan kecepatan yang paling lemah selama monsun barat daya. 

Sementara aliran pada kedalaman yang lebih dalam antara 500 m & 1500 

m menuju Samudra Hindia membawa kontribusi yang sangat penting 

terhadap transport, yang minimum antara Agustus – September. Seperti 

yang telah diketahui dalam penelitian sebelumnya, terdapat variabilitas 

yang sangat signifikan dalam bentuk rangkaian kejadian antara 20 – 60 

hari. 

 

Transpor selalu langsung dari Laut Timor menuju Samudra Hindia, dengan 

nilai rata-rata 4,3 Sv (+/-1) untuk lapisan 0 – 1250 m antara bulan Maret 

1992 – April 1993, 2,5 Sv (+/-0,8) untuk lapisan di atas 400 m（Gambar 10 

& 11. Untuk mengimbangi aliran 0,5 Sv antara kedalaman 1250 -1550 m, 

terjadi aliran yang berlawanan di dasar antara kedalaman 1550 m & sill 

(gunung bawah laut). Hal ini sesuai dengan karakteristik hidrologis di 

bagian atas yang mengindikasikan keberadaan massa air laut dalam 

Samudra Hindia (Indian Ocean Deep Water) di dekat dasar. 
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Gambar 10. Transpor parsial pada Lintasan 
Timor dengan low pass filter 15 hari untuk 
(a) 0-500 m, (b) 500-1250 m, (c) 
1250-1550 m. Garis putus-putus 
menandakan nilai minimum & garis 
sambung nilai maksimum (sumber 
Molcard et al., 1996) 

 
Gambar 11. (a) Transpor total pada 
Lintasan Timor dari 11 March 1992 – 5 
April 1993. (b) Transpor kumulatif 
dengan pengukuran terdalam ditandai 
dengan bintang. (sumber Molcard et al., 
1996) 

 

Data menunjukkan variabilitas dalam interval arus antara periode 20 – 60 

hari, yaitu sebagai tambahan untuk variasi tahunan lemah & setengah 

tahunan. Kumpulan data lingkungan yang lengkap (angin & muka laut) 

pada periode 1992 – 1993 belum tersedia, penelitian ini tidak 

menghubungkan korelasi variabilitas pengamatan dengan percampuran 

yang kecil akibat tropical band Samudra Hindia. Zona konveksi di daerah 

tropis Hindia dapat dihubungkan dengan pola angin yang sama dengan 

yang pernah didokumentasikan sebelumnya dalam Pasifik barat tropis. 

Samudra Hindia tropis dapat merespon seperti Samudra Pasifik tropis 
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terhadap anomali angin tersebut & membawa ke arah pantai Indonesia & 

arus lintas memasuki lautnya. 

 

Untuk transpor total, efek variabilitas monsun hanya pada kedalaman di 

atas 500 m dengan maksimum 3 – 4 Sv waktu musim semi & musim panas 

di belahan bumi utara, minimum 1 – 2 Sv saat musim dingin di belahan 

bumi utara. Transpor di lapisan yang lebih dalam, antara 500 & 1250 m, 

minimum pada Agustus. 

 

Aliran massa air ke arah luar pada lapisan dalam melibatkan massa air 

yang berada di Laut Banda, yang menerima massa air dari asal yang 

berbeda (Gordon et al., 1994). Dengan percampuran pasut yang kuat 

(Ffield & Gordon, 1992) yang memasuki daerah tersebut, dapat 

diperkirakan beberapa variabilitas dari gradien tekanan horisontal di 

lapisan dalam antara Laut Timor & Samudra Hindia. Aliran di lapisan 

dalam, yang kuat selama April – Juni dengan penurunan yang tajam pada 

Agustus, diamati dalam pengukuran sebelumnya. Hal ini menarik untuk 

dihubungkan dengan kejadian El Nino pada 1991 – 1992. Anomali muka 

laut (Climate Analysis Center, 1992) menunjukkan nilai negatif yang 

sangat kuat di West Pacific Warm Pool selama enam bulan pertama 1992, 

dengan nilai minimum -30 cm pada April & Mei, secara bersamaan, 

termoklin juga mengalami peningkatan, meningkatnya densitas rata-rata 

dari kolom massa air di Pasifik Barat. Jika Samudra Hindia Timur 

mempunyai densitas rata-rata yang sama, gradien tekanan horisontal di 
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lapisan dalam antara Pasifik & Samudra Hindia akan meningkat, 

menghasilkan aliran ke luar di lapisan dalam menuju Samudra Hindia. 

 

Total transpor yang diestimasi di terusan timor antara September 1989 & 

April 1990 (Molcard et al., 1994) adalah 4,5 Sv (+/-1,5) pada kedalaman 

antara 120 sampai 1050 m. Antara September 1992 & April 1993 dengan 

lapisan yang sama, pengukuran dalam studi ini mempunyai estimasi yang 

signifikan lebih rendah, yaitu 2,5 Sv (+/-0,8). Struktur vertikal transpor 

juga berbeda, aliran di lapisan dalam menjadi lebih lemah saat 1989-1990. 

kedua periode pengukuran tersebut menunjukkan variabilitas antara 20 – 

60 hari dihubungkan dengan kejadian secara random dari amplitudo yang 

besar. 

 

Sirkulasi arus di Samudra Hindia bagian timur yaitu daerah antara selatan 

pulau Jawa & Benua Australia telah diteliti oleh Quadfasel et al. (1996). 

Pengukuran arus secara langsung & estimasi transpor geostropik, dengan 

menggunakan data hidrografis yang dikumpulkan di Samudra Hindia timur, 

menunjukkan bahwa selama Oktober 1987 Arus Ekuator Selatan (SEC= 

South Equatorial Current) membawa 22 x 106 m3/detik di lapisan di atas 

500 m dari kolom massa air. ARLINDO dari Samudra Pasifik memberikan 

suplai sekitar setengahnya dari transport tersebut, setengahnya lagi 

datang dari resirkulasi gyre subtropis bumi bagian selatan. Percampuran 

massa air Indian Central Water & Australasian Mediterranean Water di 
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lapisan termoklin terjadi terutama di barat laut Australis untuk 

meningkatkan variabilitas arus skala menengah di daerah tersebut. 

 

Perkiraan Geostropik dari arus memungkinkan kita untuk mengukur 

transpor SEC & sumber-sumbernya yang memberikan kontribusi terhadap 

SEC. Selama Oktober 1987 arus SEC membawa 22 x 106 m3/detik di 

lapisan atas (0 – 470 dbar) melintasi penampang barat, dimana aliran 

kearah barat melintasi keseluruhan bidang hanya dengan 12 x 106 

m3/detik (Gambar 12). Aliran massa air yang masuk dari Samudra Hindia 

subtropis adalah sekitar 10 x 106 m3/detik, dari 1 hingga 2 x 106 m3/detik 

yang diresirkulasi secara langsung di dalam boks ke dalam SEC. Melintasi 

pusat bidang dari SEC yang mebawa 21 x 106 m3/detik, 8 diresirkulasi dari 

gyre inflow. Hal ini menimbulkan 13 x 106 m3/detik untuk arus lintas dari 

Pasifik untuk memberikan kontribusi terhadap SEC. Sisanya 1 x 106 

m3/detik ke arah barat, dihasilkan dari transpor Ekman yang melintasi 

section, telah ditambahkan pada estimasi geostropik ini. Cresswell et al. 

(1993), dari pengamatan arus langsung, menemukan bahwa Timor 

Channel memberikan suplai 7 x 106 m3/detik, dimana 6 hingga 7 x 106 

m3/detik dipastikan berasal dari kanal-kanal lainnya di Indonesia. 
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Gambar 12. distribusi vertikal aliran geostropik sepanjang section bagian barat 
(atas) & tengah (bawah) dengan ketebalan lapisan 470 dbar. (sumber 
Quadfasel et al., 1996) 

 

Tentu saja, ketidakpastian transpor di Arus Selatan Jawa (South Java 

Current), yang tidak tercakup dalam pengukuran ini, tetapi dimungkinkan 

memberikan suplai beberapa kehilangan 6 hingga 7 x 106 m3/detik, 

sehingga tidak semuanya dapat dihubungkan dengan arus lintas. Sejarah 

data dari lintasan kapal menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 
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merupakan masa transisi antara aliran ke arah barat & arah timur di South 

Java Current (Quadfasel & Cresswell, 1996). Diasumsikan bahwa 

kecepatan ke arah utara rata-rata 0,2 m/s dengan lebar perairan 150 km & 

kedalaman arus 100 m, transpor bisa mencapai 3 x 106 m3/detik. Sehingga, 

sebagai tambahan dari 7 x 106 m3/detik dari Laut timor, setidaknya 3 x 106 

m3/detik dimungkinkan berasal dari kanal-kanal lainnya. Estimasi dari data 

XBT sinoptis & klimatologis hubungan T-S memberikan transpor ke arah 

timur yang lebih rendah hanya 1 x 106 m3/detik di South Java Current pada 

Oktober 1987 (G. Meyers, 1996), meskipun nilai ini mungkin agak rendah 

dikarenakan resolusi yang kasar dari pengukuran XBT di arus batasnya. 

 

Dengan nilai 3 x 106 m3/detik ini sebagai ketidakpastian dari estimasi 

transpor, dapat disimpulkan bahwa pada Oktober 1987 SEC di timur 

Samudra Hindia membawa 22 x 106 m3/detik, dimana setengahnya 

merupakan kontribusi dari arus lintas Indo-Pasifik & setengahnya lagi dari 

resirkulasi subtropical gyre.  

 

Estimasi transpor tersebut menunjukkan bahwa Arlindo benar-benar 

mengikuti arah gerak ke barat & kebanyakan resirkulasi aliran yang masuk 

dari subtropical gyre menuju SEC membawa tempat di timur dari central 

section ini. Mengingat Australasia Mediterranean Water muncul mengalir 

secara relatif tanpa campuran dari terusan Timor hingga 106o BT, 

perubahan sifat-sifat salinitas & temperatur pada cabang resirkulasi 

subtropis antara bagian barat & tengah section dapat ditemukan & 

memberikan kesan percampuran yang kuat. Alasan tersebut dapat 

ditemukan dalam aktivitas eddy mesoscale yang tinggi pada NW 
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Australian shelf. Gabungan dari seluruh sejarah jejak aliran dalam daerah 

studi menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi dari medan aliran di 

pantai Australia jika dibandingkan dengan laut dalam. 

 

Sirkulasi musiman di perairan Indonesia diteliti secara detail dengan 

menggunakan resolusi tinggi model sirkulasi umum laut (OGCM – oceanic 

general circulation model) yang dibangkitkan oleh stres angin klimatologi 

rata-rata bulanan (Masumoto, Y., & T. Yamagata,1993). Meskipun tidak 

menggunakan arus lintas net barotropic antara Samudra Pasifik & 

Samudra Hindia, model memperlihatkan dengan baik prakiraan transpor 

yang diamati melalui Selat Lombok (Gambar 13 & 14). Transpor yang 

dimodelkan tersebut bervariasi dari bulan Januari yang tidak ada transpor 

hingga 5 Sv pada bulan September (Gambar 15), dengan minimum lokal 

pada bulan Juni; variasi musiman ini dibandingkan dengan rata-rata sedikit 

dari sifat angin monsunal di Samudra Hindia tropis & sifat angin monsunal 

yang melalui Pasifik barat. Penyaluran menuju Laut Cina Selatan melalui 

Laut Jawa selama musim panas belahan bumi utara (boreal summer) – 

Agustus dapat menjelaskan minimum lokal yang muncul yang dimodelkan 

pada arus lintas di Lombok. Percabangan yang disebabkan oleh aspek 

semiannual dari arus lintas Lombok, sesuai dengan jet Wyrtki di Samudra 

Hindia, yang mereduksi gradien tekanan positif melalui Selat Lombok dua 

kali dalam setahun. 
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Gambar 13. Vektor kecepatan dari hasil simulasi pada kedalaman 5 m 
(sumber Masumoto, Y., & T. Yamagata,1993) 
 

 
Gambar 14. Siklus tahunan dari transport rata-rata terhadap 
kedalaman (sverdrup) di perairan Indonesia(sumber Masumoto, Y. & 
T. Yamagata,1993) 
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Gambar 15. Siklus tahunan dari transport rata-rata bulanan yang melalui Selat 
Lombok dari pengukuran langsung dari Januari 1985- 1986 & simulasi transport 
pada lokasi yang sama. Nilai positif menandakan transport ke arah selatan 
(sumber Masumoto, Y. & T. Yamagata,1993) 

 

Studi lanjut tentang variasi musiman transport rata-rata terhadap 

kedalaman di perairan Indonesia telah diinvestigasi secara detail oleh 

Masumoto, Y. & T. Yamagata (1996). Transport rata-rata tahunan dari 

Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia adalah 9.5 Sv dengan nilai 

maksimum (minimum) adalah 11.6 Sv (6.0 Sv) pada bulan Agustus 

(Januari). 75 % dari transport ini mengalir melewati Selat Lombok.  

 

Variasi musiman transport yang melalui Selat Lombok dibangkitkan oleh 

angin yang berhembus di equator Samudra Hindia-Pasifik. Sebaliknya 

gelombang coastally trapped waves yang dibangkitkan oleh angin 

sepanjang barat dan selatan pantai Australia memegang peranan penting 

dalam variasi transport musiman di Laut Timor. 
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Inoue, M. & S.E. Welsh (1993) juga menggunakan model numerik untuk 

studi variabilitas musiman angin pembangikit sirkulasi lapisan atas di 

daerah Indo-Pacific. Model numerik yang digunakan adalah 

reduced-gravity dengan persamaan primitif resolusi dengan skala basin 

yang dibangkitkan oleh angin bulanan klimatologis Hellerman & 

Rosenstein. Domain model dibatasi hingga Samudra Pasifik tropis & 

Samudra Hindia bagian timur. Kegunaan syarat batas terbuka dalam model 

untuk menghitung net transpor massa dari Samudra Pasifik menuju 

Samudra Hindia. Medan eddy yang aktif dimodelkan pada timur Mindanao 

dengan terbentuknya zone geser yang kuat antara NEC (North Equatorial 

Current) & North Equatorial Countercurrent (NECC).  

 

Medan eddy ini memberikan peningkatan pada energetik variasi skala 

waktu yang lebih singkat di barat Samudra Pasifik & muncul untuk 

variabilitas yang ditinjau pada arus permukaan yang disebutkan 

sebelumnya. Percabangan arus yang jelas pada pantai di bagian selatan 

dari New Britain di Laut Solomon juga dimodelkan. Cabang bagian barat 

dari arus yang dihasilkan ada melalui Selat Vitiaz, sementara cabang di 

bagian timur melalui Selat Solomon & Kanal St. George. Siklus tahunan 

yang dimodelkan dari total Arlindo berkisar dari 0,5 Sv ke arah Pasifik 

pada Pebruari hingga 18,1 Sv ke arah Samudra Hindia pada Juli – Oktober 

dengan rata-rata 9,8 Sv. Di antara ketiga kanal yang membawa arus lintas, 

Lombok terlihat paling dominan terhitung sekitar 40 % dari total. Timor 

adalah yang kedua yaitu sekitar 37 % dari total, sementara Selat Sawu 
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membawa sisanya. Variabilitas musiman dalam transpor yang melalui 

setiap selat yang menghubungkan dengan baik gradien tekanan antara 

dua basin merepresentasikan path aliran di setiap selatnya. Bulk dari 

massa air membawa arus lintas datang melalui Selat Makassar, dengan 

kontribusi tambahan yang signifikan yang datang dari utara melalui Laut 

Banda selama musim maksimum. Variabilitas musiman dalam Arlindo 

muncul didominasi oleh muka laut yang lebih rendah di bagian timur 

Samudra Hindia yang dihasilkan dari pembangkitan musiman upwelling 

pantai di tengah-tengah sekitar selatan Jawa. Upwelling pantai ini dalam 

hubungannya dengan pembangkitan musiman angin pasat tenggara 

selama musim panas di utara. 

 

Domain model berada antara 30o LS hingga 30o LU & dari 100o BT hingga 

pantai Amerika. Medan vektor arus daerah Indo-Pacific pada Januari & juli 

ditampilkan pada Gambar 16 & 17. 
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Gambar 16. Vektor kecepatan horizontal pada daerah Indo-Pasifik (a) pada 1/30 
tahun 16, (b) pada 7/30, tahun 16 (sumber Inoue,M., & S.E. Welsh,1993) 
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Gambar 17. Sama dengan Gambar 9 tetapi dalam wilayah Indonesia (sumber 
Inoue,M., & S.E. Welsh,1993) 

 

Variabilitas Arlindo terhadap fenomena ENSO & monsun telah diteliti oleh 

Mandang. I (2002) dengan menggunakan simulasi model numerik 3-D 

barotropik POM (Pricenton Ocean Model) dengan gaya pembangkit angin 

1997-1998. Variasi transpor Arlindo terhadap fenomena ENSO adalah 
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melemah pada saat El Nino (10,37±1,05 Sv) & menguat pada saat La Nina 

(14,60±4,22 Sv). Variasi transpor Arlindo terhadap fenomena monsun 

pada tahun 1997 maksimum pada bulan Agustus (12,41 Sv) & minimum 

pada bulan Februari (9,02 Sv), sementara pada tahun 1998 maksimum 

pada bulan Juli (23,76 Sv) & minimum pada bulan Februari (9,18 Sv). Pada 

lapisan permukaan Arlindo sangat dipengaruhi oleh monsun.  

 

Mandang juga mengkaji lebih detail beberapa daerah yang dilintasi 

ARLINDO diantaranya Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, Laut 

Banda, Laut Sulawesi. 

 

 

 

Gambar 18. Peta perhitungan transpor volume di Perairan Indonesia  
(sumber Mandang, I., 2002) 
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2.1. Selat Makassar 

Kondisi arus permukaan sangat dipengaruhi oleh angin. Arus permukaan 

(10 m) umumnya bergerak ke utara, kecuali pada bulan Mei. Pada 

kedalaman 300 m & 1250 m arus dominan bergerak ke arah selatan 

sepanjang tahunnya dengan kecepatan 0,01 – 0,05 m/det. Arus tersebut 

bertemu dengan arus dari Laut Jawa pada MB & dari Laut Banda & Laut 

Flores pada MT.  

 

Transpor volume minimum terjadi pada bulan September – Januari (1997 – 

1998) ± 2 Sv, & maksimum sepanjang tahun pada fasa La Nina. Variasi 

transpor musiman mengecil (membesar) pada MB (MT) (Gambar 19), 

namun pengaruh ENSO lebih dominan dibandingkan pengaruh musiman 

(monsun). 

 

 
 

Gambar 19. Hubungan ENSO & transpor volume (Sv) 1997-1998 di Selat Makassar 
(sumber Mandang, I., 2002) 

 

2.2. Laut Flores 

Pada bulan Desember – Maret arus permukaan seragam bergerak ke arah 

timur dengan kecepatan sekitar 0,1 m/det. Pada bulan April – Juni arus 
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barat lemah terbentuk di pantai selatan Sulawesi. Arus ke arah barat 

maksimum pada bulan Juli – Agustus (MT). Arus di pantai utara Nusa 

Tenggra kembali menguat pada akhir MT & pada bulan Oktober terdapat 

arus lemah di selatan Sulawesi. 

 

Pada MB arus bergerak dari Laut Flores masuk ke Laut Banda. Sebagian 

arus tersebut bergerak ke utara Pulau Buru – Laut Seram – Laut Halmahera 

& berakhir ke Samudera Pasifik. Sebagian lainnya bergerak ke selatan 

menuju Laut Seram lalu menuju Laut Arafura. Pada MT arus dari Samudera 

Pasifik bergerak menuju Laut Halmahera – Laut Seram – Laut Banda & 

berakhir di Laut Flores. Pada MP arah & kecepatan arus berubah-ubah, di 

pantai selatan Sulawesi arus bergerak ke barat & sebagian bergerak ke 

timur dekat kepualauan Nusa Tenggara. Pada kedalaman 300 m 

pergerakan arus konstan sepanjang tahun dari Pasifik masuk ke Laut 

Maluku & Laut Halmahera menuju Laut Banda terus ke Laut Flores.  

 

2.3. Laut Banda 

Pergerakan arus berasal dari Laut Flores selama MB bergerak menuju 

timur ke Laut Maluku, Laut Halmahera, & berakhir di Pasifik. Sebagian arus 

juga ada yang bergerak ke Laut Arafura. Pada kedalaman 300 m arus 

bergerak ke Laut Flores & Laut Arafura sepanjang tahun. 

 

Pengaruh monsun sangat mempengaruhi terhadap pola aliran arus 

permukaan di Laut Flores & Laut Banda. Sedangkan pergerakan arus pada 

kedalaman 300 m lebih disebabkan oleh elevasi muka laut Samudera 

Pasifik. 
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2.4. Laut Sulawesi 

Arus dari Samudera Pasifik masuk ke Laut Sulawesi & dibelokkan ke arah 

timur. Pada daerah barat Laut Halmahera, arus Laut Sulawesi bertemu 

dengan arus Mindanao & bergerak ke utara menuju perairan Sangihe & 

Talaud. Pergerakan arus ke arah barat terjadi pada bulan Maret – April. 

Arus maksimum ke barat (timur) terjadi pada bulan Mei (Juli – Agustus).  

 

Beda elevasi di perairan ini mengecil (membesar) pada fasa El Nino (La 

Nina). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabilitas arus sangat 

dipengaruhi oleh fenomena ENSO. 

 

 
 

Gambar 20. Hubungan ENSO & transpor volume (Sv) 1997-1998 di Selat Lombok 
(sumber Mandang, I., 2002) 

 

2.5. Selat Lombok 

Hasil simulasi model menunjukkan bahwa arus bergerak ke selatan 

sepanjang tahun menuju Samudera Hindia. Transpor volume berkisar 
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antara 1,79 – 7,18 Sv. Transpor volume di Selat Lombok bervariasi secara 

musiman, dimana nilainya maksimum (minimum) pada saat MB (MT) 

(Gambar 20). Secara umum transpor volume pada saat El Nino (La Nina) 

lebih kecil (besar). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh 

fenomena ENSO lebih dominan dibandingkan pengaruh monsun. 

 

 

 

 
Gambar 21. Hubungan ENSO & transpor volume (Sv) 1997-1998 di penampang 
ARLINDO (Mandang, I., 2002) 

 

2.6. Arus Lintas Indonesia (Arlindo) 

Arlindo bergerak dari Samudera Pasifik melalui Laut Sulawesi terus ke 

Selat Makassar, masuk ke Selat Lombok lalu ke Samudera Hindia, & 

sebagian berbelok ke arah timur ke Laut Flores & Laut Banda. Di bagian 

tenggara Laut Banda arus berbelok ke selatan & ke barat daya, memasuki 

Laut Timor & terus ke Samudera Hindia. Cabang lainnya masuk dari Laut 

Halmahera terus ke Laut Seram, sebagian kembali ke Samudera Pasifik 

melalui Laut Maluku (Gambar 22). 
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Gambar 22. Pola sirkulasi arus musiman perairan Indonesia (sumber Mandang, I., 2002) 

 

Bagian permukaan hingga lapisan percampuran Arlindo sangat 

dipengaruhi oleh pengaruh monsun. Hal ini terutama pada bagian selatan 

Selat Makassar (Laut Jawa & Laut Flores). Variasi transpor volume terhadap 

pengaruh monsun bernilai maksimum (minimum) sebesar 12,41 Sv (9,02 

Sv) pada bulan Agustus 1997 (Februari 1997), yaitu pada saat MT (MB) 

(Gambar 21). Variasi transpor Arlindo terhadap fenomena ENSO adalah 

melemah pada saat El Nino (10,37±1,05 Sv) & menguat pada saat La Nina 

(14,60±4,22 Sv). 
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2.7. Transpor Volume 

Simulasi transpor volume Arlindo di perairan Indonesia bagian timur telah 

dilakukan oleh Sudjono (2004) dengan menggunakan simulasi model 

hidrodinamika 3-D barotropik POM (Pricenton Ocean Model) selama 5 

tahun yaitu untuk tahun 1988-1989 (fasa La Nina kuat), 1996 (tahun 

normal), & 1997-1998 (fasa El Nino kuat). 

 

Secara umum, fasa La Nina yang bersamaan dengan monsun barat 

mempunyai pengaruh lebih dominan dari monsun di penampang Arlindo 

(lihat gambar 18) (r(0)=0,87), Selat Makassar (r(0)=0,82), Selat Lombok 

(r(0)=0,78), & Laut Sulawesi (r(0)=0,88). Begitu pula pada fasa El Nino di 

penampang Arlindo (r(0)=-0,68), Selat Makassar (r(0)=-0,62), Selat Lombok 

(r(0)=-0,86), Laut Sulawesi (r(0)=0,82), & Laut Maluku (r(0)=0,67). 

 

Pengaruh monsun lebih dominan di Laut Halmahera pada fasa La Nina & El 

Nino yang bersamaan dengan monsun timur & monsun barat, dimana jika 

terjadi penguatan angin ke utara maka terjadi pelemahan transpor volume 

ke selatan. Hasil korelasi silang DMI terhadap transpor volume 

menunjukkan korelasi yang cukup baik pada fasa normal di Laut 

Halmahera (r(0)=0,83) & Selat Lombok (r(0)=0,32). 

 

2.8. Penampang Arlindo 

Variasi nilai transpor Arlindo (Gambar 18) rata-rata bulanan pada fasa La 

Nina kuat (Mei 1988 - Maret 1989), tahun normal (1996), & fasa El Nino 
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kuat (1997) adalah sebesar 17,29±9,05 Sv, 10,99±3,196 Sv, & 10,37±1,05 

Sv. Nilai maksimum (minimum) transpor pada fasa La Nina terjadi pada 

bulan November 1988 (Mei 1989) sebesar 33,6 Sv (1 Sv) ke selatan 

(utara)(Gambar 23(a)). Nilai maksimum (minimum) transpor pada fasa El 

Nino terjadi pada bulan Agustus1997 (Juli 1997) sebesar 12,2 Sv (9,15 Sv) 

ke selatan (Gambar 23(b)). Pada fasa La Nina (El Nino) yang bersamaan 

dengan Monsun Barat (MB) rata-rata transpor volume sebesar -22,7 Sv 

(-9,70 Sv) ke selatan. Sedangkan pada saat yang bersamaan dengan 

Monsun Timur (MT) rata-rata transpor volume pada fasa La Nina (El Nino) 

sebesar -9,33 Sv (-10,55 Sv). Pada saat La Nina transpor volume ke arah 

selatan terhambat oleh angin yang bertiup ke utara. Pengaruh ENSO lebih 

dominanerhadap transpor volume dibandingkan pengaruh monsun. 

Pengaruh monsun terhadap transpor volume lebih besar pada saat MT 

daripada saat MB. 

 

Hasil korelasi silang antara Suhu Permukaan Laut (SPL) di 

Nino3,4-transpor volume diperoleh korelasi positif (r(0)=0,87) yang 

mengindikasikan jika terjadi penurunan SPL di Nino3,4 maka akan terjadi 

peningkatan transpor volume ke arah selatan (Gambar 23(a)). Sedangkan 

pada fasa El Nino diperoleh hasil korelasi negatif (r(0)=-0,68), yaitu jika 

terjadi peningkatan SPL di Nino3,4 maka akan terjadi pelemahan nilai 

transpor volume ke arah selatan (Gambar 23(b)). Pada tahun normal tidak 

diperoleh hasil korelasi yang cukup signifikan antara SPL Nino3,4-transpor 

volume di penampang Arlindo. 
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(a) 

(b) 
 
Gambar 23. Korelasi anomali SPL Nino3,4 dengan transpor volume di Penampang 
Arlindo pada fasa (a) La Nina (1988-1989) & (b) El Nino (1997-1998) (sumber : Sudjono, 
2004) 

 

Pada tahun La Nina & tahun normal diperoleh hasil korelasi silang negatif 

antara kecepatan angin terhadap transpor volume, dengan nilai korelasi 

r(1)=-0,86 & r(0)=-0,79. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan 

(pelemahan) angin ke utara bersesuaian dengan pelemahan (penguatan) 

transpor volume ke arah selatan. Sedangkan pada saat fasa El Nino tidak 

ditemukan hasil korelasi yang signifikan, yaitu pada saat El Nino pengaruh 

angin terhadap transpor volume sangat kecil. 

 



Arus Lintas Indonesia: Review | 39 
 

Korelasi DMI-transpor volume pada tahun La Nina menunjukkan hasil 

korelasi negatif (r(4)=-0,48), yaitu terdapat hubungan antara pelemahan 

transpor volume ke arah selatan dengan anomali negatif SPL di ekuator 

Samudera Hindia bagian barat. Tidak diperoleh hasil korelasi yang 

signifikan pada tahun El Nino. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada 

saat fasa El Nino tidak terdapat pengaruh Dipole Mode Event (DME) 

terhadap transpor volume di penampang Arlindo. Sedangkan pada tahun 

normal diperoleh hasil korelasi positif (r(0)=0,84), yaitu terjadinya 

peningkatan elevasi muka laut rata-rata akan mengakibatkan penurunan 

transpor volume ke arah selatan. 

 

2.9. Korelasi di Selat Makassar 

Hasil korelasi positif yang signifikan (r(0)=0,82) antara SSTA di 

Nino3,4-transpor volume pada tahun La Nina mengindikasikan bahwa 

pada fasa La Nina terjadi peningkatan transpor volume ke arah selatan 

(Gambar 24(a)). Sedangkan pada tahun normal tidak diperoleh hasil 

korelasi yang signifikan dengan menggunakan data yang telah difilter 12 

bulan, namun dapat dikatakan jika terjadi penurunan SPL di Nino3,4 maka 

akan diikuti terjadinya pelemahan transpor volume ke arah selatan. Pada 

tahun El Nino diperoleh hasil korelasi negatif (r(-1)=-0,67), yaitu 1 bulan 

sebelum fasa El Nino akan terjadi pelemahan transpor volume ke arah 

selatan di Selat Makassar (Gambar 24(b)). 
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(a) 

(b) 
 
Gambar 24. Korelasi anomali SPL Nino3,4 dengan transpor volume di Selat Makassar 
pada fasa (a) La Nina (1988-1989) & (b) El Nino (1997-1998) (sumber : Sudjono, 2004) 

 

Pada fasa La Nina diperoleh hasil korelasi positif antara kecepatan angin 

terhadap transpor volume, dengan nilai korelasi r(0)=0,87. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa penguatan kecepatan angin permukaan ke utara 

bersamaan dengan penguatan (pelemahan) transpor volume ke arah utara 

(selatan). Sedangkan pada saat fasa El Nino diperoleh hasil korelasi negatif 

(r(3)=0,96), yaitu jika terjadi pelemahan (penguatan) komponen kecepatan 

angin meridional ke utara (selatan) maka terjadi penguatan (pelemahan) 

transpor volume ke arah selatan. Hal tersebut hanya berlaku pada Musim 

Peralihan I (MP I) & pada MT, diman nilai rata-rata transpor volume -11,5 
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Sv (MP I) & -5,67 Sv (MT) pada saat El Nino pengaruh angin terhadap 

transpor volume sangat kecil. Nilai rata-rata transpor volume pada tahun 

normal pada MT maupun MB memiliki kisaran nilai -5,90 Sv & -6,17 Sv. 

 

Korelasi silang negatif (r(0)=-0,41 & r(4)=-0,48) antara DMI-transpor 

volume pada tahun La Nina menunjukkan bahwa 0 hingga 4 minggu 

setelah terjadinya peningkatan elevasi muka laut rata-rata di lepas pantai 

Sumatera, akan terjadi pelemahan transpor ke selatan. Sedangkan pada 

tahun El Nino diperoleh hasil korelasi positif (r(-5)=0,44) yang 

mengindikasikan bahwa 5 minggu sebelum adanya anomali positif SPL di 

ekuator Samudera Hindia bagian barat, terjadi peningkatan transpor ke 

arah selatan. 

 

2.10. Korelasi di Selat Lombok 

Hasil korelasi silang antara SSTA di Nino3,4-transpor volume di Selat 

Lombok diperoleh korelasi positif (r(0)=0,78) yang mengindikasikan 

bahwa pada fasa La Nina akan terjadi peningkatan transpor volume ke 

arah selatan (Gambar 25(a)). Pada fasa El Nino diperoleh hasil korelasi 

negatif (r(0)=-0,86), yaitu pada saat fasa EL Nino terjadi pelemahan 

transpor ke arah selatan (Gambar 25(b)). Sedangkan pada tahun normal 

diperoleh hasil korelasi positif (r(4)=0,67), yaitu dimana sekitar 4 bulan 

setelah terjadi anomali negatif di Nino3,4 maka akan terjadi peningkatan 

transpor volume di Selat Lombok. 
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(a) 

(b) 
 
Gambar 25. Korelasi anomali SPL Nino3,4 dengan transpor volume di Selat Lombok 
pada fasa (a) La Nina (1988-1989) & (b) El Nino (1997-1998) (sumber Sudjono, 2004) 

 

Pada fasa La Nina 2 bulan setelah terjadi peningkatan angin (ke utara) 

maka terjadi pelemahan transpor volume ke selatan (r(2)=-0,78). Hal ini 

terutama berlaku pada MT & MP II saja. Sedangkan pada fasa El Nino 

mengindikasikan bahwa jika terjadi penguatan angin ke utara, maka 4 

bulan kemudian akan terjadi pelemahan transpor volume ke selatan 

(r(4)=-0,93). Kejadian tersebut juga bersamaan pada MT & MP II. 

 

Korelasi DMI-transpor volume pada tahun La Nina menunjukkan hasil 

korelasi negatif (r(4)=-0,52), yaitu 4 minggu setelah terjadi anomali 
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negatif SPL di ekuator Samudera Hindia bagian barat akan terjadi 

pelemahan transpor volume ke arah selatan. Kondisi tersebut terjadi pada 

awal MT. Pada tahun El Nino diperoleh hasil korelasi positif (r(-5)=0,55). 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa 5 minggu sebelum terjadi anomali 

positif, transpor Arlindo akan mengalami peningkatan. Sedangkan pada 

tahun normal diperoleh hasil korelasi negatif (r(12)=-0,63), yaitu adanya 

anomali negatif SPL di Samudera Hindia maka akan terjadi pelemahan 

transpor volume ke arah selatan. 

 

2.11. Korelasi di Laut Sulawesi 

Hasil korelasi positif (r(1)=0,90) SSTA Nino3,4-transpor volume pada fasa 

La Nina menunjukkan bahwa 1 bulan setelah fasa puncak La Nina terjadi 

peningkatan transpor volume (Gambar 26(a)). Pada tahun El Nino juga 

diperoleh korelasi positif (r=0,82) pada lag time = 0, yaitu peningkatan 

transpor volume ke arah timur terjadi bersamaan dengan peningkatan 

anomali SPL Nino3,4 (Gambar 26(b)). Hasil korelasi yang signifikan 

(r(5)=-0,85) pada tahun normal mengindikasikan bahwa 5 bulan setelah 

terjadi peningkatan anomali negatif SPL di Nino3,4 terjadi peningkatan 

transpor volume ke arah barat.  
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(a) 

(b) 
 
Gambar 26. Korelasi anomali SPL Nino3,4 dengan transpor volume di Laut Sulawesi 
pada fasa (a) La Nina (1988-1989) & (b) El Nino (1997-1998) (Sudjono, 2004) 

 

Korelasi silang kecepatan angin komponen zonal dengan transpor volume 

di Laut Sulawesi pada fasa La Nina menunjukkan bahwa 3 bulan setelah 

terjadi peningkatan kecepatan angin ke arah barat, akan terjadi 

peningkatan transpor volume ke selatan (r(3)=0,66). Pada fasa El Nino 

diperoleh korelasi negatif (r(5)=-0,87), yaitu 5 bulan setelah terjadi 

peningkatan angin ke timur terjadi penurunan transpor volume ke barat. 

Kondisi ini sangat jelas terjadi pada MT hingga MP II. Pada fasa normal 

juga terjadi kondisi yang serupa dengan kondisi El Nino (r(5)=-0,90). 

Korelasi silang DMI terhadap transpor volume pada fasa La Nina 

mengindikasikan bahwa setelah 4 minggu terjadi anomali negatif di 
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ekuator Samudera Hindia, maka akan terjadi pelemahan transpor volume 

(r(4)=-0,36). Pada fasa El Nino mengindikasikan 3 minggu setelah terjadi 

anomali positif di ekuator Samudera Hindia, maka akan terjadi penigkatan 

transpor volume ke arah timur (r(3)=0,58). Kondisi ini terjadi bersamaan 

dengan akhir MT, kemudian pada MP II hingga awal MB. Pada tahun 

normal diperoleh korelasi positif (r(8)=0,85), yaitu 8 minggu setelah terjadi 

anomali positif di ekuator Samudera Hindia maka akan terjadi 

peningkatan transpor volume di Laut Sulawesi pada MP I. 

 

Hidayati (2004) menganalisis variasi transpor ARLINDO di perairan 

Indonesia bagian barat yang meliputi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, 

Selat Malaka, Laut Jawa & Selat Luzon telah dilakukan untuk tahun 

1988-1989 (fasa La Nina kuat), 1996 (tahun normal) & 1997-1998 (fasa El 

Nino kuat) dengan menggunakan simulasi model numerik 3D barotropik 

POM (Pricenton Ocean Model) yang dimodifikasi oleh Ningsih (2000) 

dengan gaya pembangkit angin untuk mengetahui variabilitas Arlindo 

akibat interaksi ENSO, Monsun & Dipole Mode. 

 

Secara umum diperoleh bahwa monsun berpengaruh kuat terhadap variasi 

transpor Arlindo di perairan Indonesia bagian barat. Adanya penguatan 

angin zonal (meridional) akan diikuti dengan dengan meningkatnya arus 

ke arah yang sama. Pengaruh ENSO yang terlihat dengan jelas ditemukan 

di Laut Cina Selatan & Selat Luzon. 

Perairan Indonesia bagian barat, lebih didominasi oleh Armondo (Arus 

Monsun Indonesia) sedangkan Arlindo (Arus Lintas Indonesia) lebih 

dominan di perairan Indonesia bagian tengah & timur. Pada wilayah 



Arus Lintas Indonesia: Review | 46 
 

perairan Indonesia bagian barat, disamping terdapat pengaruh ENSO & 

monsun, juga diduga dipengaruhi oleh Dipole Mode. 

 

Transpor massa air di perairan yang terlintasi oleh Arlindo cenderung 

konstan sepanjang tahunnya, namun besarnya sangat erat kaitannya 

dengan pengaruh situasi iklim regional/global. 

 

Penelitian tentang transport volume di daerah ARLINDO khususnya di 

Selat Lombok dilakukan oleh Arief, D., & S.P. Murray (1996). Komponen 

yang signifikan dari Arlindo, ternyata sekitar 25 %, melintas melalui Selat 

Lombok. Pengamatan langsung pada 1985 dilaporkan sekitar 2 Sv 

rata-rata tahunannya, dengan siklus tahunan amplitudonya 2 Sv. Juga 

terdapat fluktuasi signifikan dalam transpor ini dalam frekuensi band 0,01 

– 0,1 cpd. Data muka laut (shallow pressure gauge) di dalam selat selama 

pengamatan currentmeter dibatasi menggunakan dengan menjelaskan 

fluktuasi yang besar dalam arus. Data muka laut di Cilacap, 720 km di 

bagian barat (upcoast), overlap pengamatan arus selama lima bulan & 

berkorelasi dengan baik (r = 0,87) dengan pengamatan di dalam selat pada 

frekuensi ini. Osilasi muka laut di Samudra Hindia membangkitkan 

fluktuasi di arus lintas Lombok yang mencapai 50 – 70 cm/s, yang 

ekivalen dengan 2 – 3 Sv. Analisis regresi yang mengalami keterlambatan 

mengindikasikan muka laut Cilacap menimbulkan arus Lombok selama 1 – 

2 hari, menunjukkan frekuensi yang rendah, gelombang progresif. Data 

simultan pada 1989 di empat stasiun meluas dari stasiun di dekat 

equatorial di Padang pada 1o LS menuju Benoa di Selat Lombok (2000 km 
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ke arah downcoast) yang dengan jelas menunjukkan penjalaran dari 

gelombang berfrekuensi rendah dengan range 20 – 40 cm sepanjang 

pantai ini (Gambar 27). Lagged correlation pada sepasang stasiun 

mengindikasikan laju fasa yang konsisten dengan gelombang Kelvin 

internal berada di sepanjang pantai. Diperkirakan bahwa penjalaran 

gelombang tersebut selanjutnya adalah ke arah timur menuju Lintasan 

Timor dari Selat Ombai yang lebih jauh membentuk arus lintas. 

 

 
Gambar 27. Time series muka laut tahun 1989 dari Padang, Panjang, Cilacap & Benoa 
menunjukkan perjalanan coastally trapped wave sepanjang 2000 km dari pantai 
(sumber Arief. D. & S.P. Murray, 1996) 
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III Review parameter fisika 
 

 

 

 

Setiawan (2002) telah melakukan analisis terhadap parameter fisika 

meteorologi-oseanografi (met-osean) di Benua Maritim Indonesia (BMI) 

yaitu angin pada ketinggian 10 m, temperatur udara permukaan, Suhu 

Permukaan Laut (SPL), tekanan udara di atas permukaan laut, laju 

presipitasi & radiasi balik gelombang panjang. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan metode korelasi silang antara parameter met-osean dengan 

SPL di Nino3,4, Indeks Osilasi Selatan (IOS), & Indeks Dipole Mode (IDM), 

serta dilakukan pula analisis wavelet pada daerah yang memiliki nilai 

|r|>0,3 (r>0,5 untuk tekanan udara di atas permukaan laut). 

 

Secara umum pengaruh ENSO terhadap pola monsun BMI adalah pada 

saat El Nino (La Nina) terjadi penguatan monsun tenggara (monsun barat). 

Hal tersebut menyebabkan terjadinya anomali curah hujan, yaitu terjadi 

keterlambatan (percepatan) musim hujan pada saat El Nino (La Nina). Satu 

hingga tiga bulan sebelum terjadi fasa El Nino (La Nina), sudah terjadi 

penguatan monsun tenggara (monsun barat) di BMI. 

 

3.1. Elevasi Muka Laut 

Wyrtki (1987) telah mengkaji tentang elevasi muka laut (sea level). Aliran 

massa air dari barat Pasifik menuju bagian timur Samudra Hindia melalui 
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kepulauan Indonesia ditentukan oleh gradien tekanan yang kuat. 

Komputasi tinggi dinamika menentukan rata-rata beda muka laut 16 cm & 

menunjukkan bahwa kebanyakan dari gradien tekanan terdapat pada 

kedalaman di atas 200 m (Gambar 28). Data muka laut dari Davao Filipina 

& Darwin di Australia (Gambar 29) digunakan untuk menentukan sinyal 

tahunan & antar tahunan variasi gradien tekanan untuk tahun 1966 

hingga 1985. Sinyal tahunan bernilai maksimum selama monsun tenggara 

pada Juli & Agustus & bernilai minimum pada Januari & Pebruari. Variasi 

antar tahunan tidak dihubungkan dengan Osilasi Selatan karena muka laut 

rendah pada kedua stasiun selama kejadian El Nino & terdapat pengaruh 

yang kecil pada beda muka laut. Selanjutnya juga didiskusikan mekanisme 

arus lintas, tetapi penentuan nilai numeriknya menunggu pengukuran 

langsung. Perbandingan beda muka laut dengan hasil dari model numerik 

oleh Kindle menunjukkan hasil yang memuaskan (Gambar 30). 

Disimpulkan bahwa variabilitas dari arus lintas dapat dimonitor dengan 

pengukuran muka laut. 
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Gambar 28. perataan bulanan muka laut di Cilacap, Jawa & Darwin, 
Australia, dalam cm (skala sebelah kanan) & tinggi dinamik pada 
masing-masing stasiun di daerah selatan Jawa dalam dyn cm (skala 
sebelah kiri). Tinggi dinamik ditunjukkan oleh titik sebelah barat 110°E 
& rose sebelah timur 110°E. (sumber Wyrtki, 1987) 
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Gambar 29. Data muka laut dari Davao, Filipina & Darwin, Australia & perbedaan muka 
laut Davao & Darwin tahun 1966 hingga 1985. garis tipis adalah perataan bulanan; garis 
tebal adalah perataan 12 bulanan.  Trend data linier telah dibuang dari data muka laut 
Davao. (sumber Wyrtki, 1987) 
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Gambar 30. Variasi tinggi muka laut (cm) antara Davao & Darwin 
tahun 1977 hingga 1984 (atas) & transpor (Sv) yang melalui 
perairan Indonesia berdasarkan model numerik Kindle. (sumber 
Wyrtki, 1987) 

 

3.2. Massa air 

Ilahude & Gordon (1996) telah menampilkan laporan survei melalui 

pelayaran Baruna Jaya I dari proyek Arlindo Indonesia/US, yaitu selama 

musim timur (southeast monsoon) 1993 & musim barat (northwest 

monsoon) 1994, untuk menentukan sumber, jalur (pathway) & sejarah 
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percampuran dari massa air Arlindo pada monsun yang ekstrim. Analisis 

massa air mengindikasikan bahwa kebanyakan rute masuknya massa air 

Pasifik terjadi di Selat Makassar (Gambar 31).  

 

 

 

Gambar 31. Penampang diatas 1000 dbar di Makassar untuk (atas) temperatur 
potensial & (bawah) salinitas selama musim timur 1993 & musim barat 1994 (sumber 
Ilahude & Gordon,1996) 

 

Hal ini ditandai juga bahwa selat ini membawa massa air dari Pasifik 

menuju Hindia, yang terdiri dari NPSW (North Pacific Subtropical Water) 

(di atas termoklin, Smax) & NPIW (North Pacific Intermediate Water) (di 

bawah termoklin, Smin). Inti lebih melemahnya Smax terjadi selama musim 

barat relatif terhadap musim timur yang menandakankan bahwa arus 

lintas dapat melemah pada musim tersebut. Hanya ada kontribusi yang 
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kecil dalam kemungkinan jalur arus lintas melalui timur Sulawesi. Namun 

air garam relatif dari daerah selatan Pasifik diamati dalam termoklin yang 

lebih rendah di Seram & bagian selatan Laut Maluku, khususnya pada 

musim barat (Gambar 32).  

 

 
 

Gambar 32. Penampang diatas 1000 dbar di Flores & Barat Banda untuk (atas) 
temperatur potensial & (bawah) salinitas selama musim timur 1993 & musim barat 
1994 (sumber Ilahude & Gordon,1996) 

 

Pembangkit densitas, kedalaman sill yang masuk ke basin Laut Banda 

melalui lintasan Lifamatola juga memberikan kontribusi pada total arus 

lintas, meskipun kontribusi ini kemungkinan kecil. Ketika arus lintas 

melalui Selat Lombok, analisis massa air secara jelas menunjukkan bahwa 

arus lintas Makassar masuk menuju Laut Flores & Laut Banda sebelum 

berputar ke arah selatan menuju Laut Timor & Samudra Hindia (Gambar 

33).  
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Gambar 33. Penampang diatas 1000 dbar dari Maluku, Seram & Banda untuk (atas) 
temperatur potensial & (bawah) salinitas selama musim timur 1993 & musim barat 
1994. (sumber Ilahude & Gordon,1996) 

 

Selain kajian diatas, terdapat pula pengkajian dinamika masa air Arus 

Lintas Indonesia (Arlindo) dalam kaitannya dengan interaksi atmosfer 

antar-tahunan (tahun normal, El Nino & La Nina) di perairan Indonesia 

bagian timur dengan menggunakan metode core layer, analisis isopiknal & 

kajian penampang tinggi dinamik. Penelitian ini dilakukan oleh 

Mardiansyah (2003). 

 

Diperoleh hasil bahwa variabilitas iklim global antar tahunan sangat 

berpengaruh terhadap penyimpangan pola dinamika massa air di kawasan 
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perairan Indonesia bagian timur & bagian barat ekuator Pasifik. Perairan 

timur Mindanao, Laut Sulawesi & Selat Makassar merupakan jalur aliran 

air yang didominasi oleh massa air Pasifik Utara yang mengalir dari 

Samudera Pasifik ke Samudera Hindia sepanjang tahun kecuali pada saat 

fasa El Nino. Perairan utara New Guinea & Laut Halmahera merupakan 

jalur aliran air yang sepanjang tahun didominasi oleh massa air Pasifik 

Selatan. Laut Maluku, Laut Banda & Laut Flores merupakan jalur aliran air 

yang dipengaruhi oleh massa air Pasifik Utara & Pasifik Selatan, 

bergantung kepada kondisi antar-tahunan yang terjadi. Pada tahun normal 

terdapat infiltrasi massa air South Pasific Subtropical Water (SPSW) di Laut 

Halmahera menuju Laut Banda & teridentifikasi massa air Laut Banda di 

sebelah timur Laut Flores. Massa air dari Laut Jawa teridentifikasi di 

selatan Selat Makassar & Laut Flores serta di sebelah timur Laut Banda. 

Gradien tinggi dinamik rata-ratanya relatif lebih kecil dari pada fasa La 

Nina & lebih besar dari pada fasa El Nino, yang mengindikasikan bahwa 

Arlindo menguat (melemah) pada fasa La Nina (El Nino). Pada fasa El Nino 

tidak teridentifikasi adanya massa air SPSW di Laut Halmahera & massa air 

Laut Banda di Laut Flores. Terdapat infiltrasi massa air permukaan Laut 

Jawa di Selat Makassar hingga Laut Sulawesi & di Laut Flores menuju Laut 

Banda hingga Laut Maluku. Gradien tinggi dinamik rata-ratanya relatif 

lebih kecil dari pada fasa normal, hal ini mengindikasikan melemahnya 

kecepatan rata-rata Arlindo.  

 

Pada fasa La Nina terdapat infiltrasi yang kuat massa air SPSW dari Laut 

Halmahera menuju Laut Banda & teridentifikasi massa air Laut Banda di 
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Laut Flores hingga di sekitar Selat Lombok. Massa air permukaan Laut 

Jawa teridentifikasi di selatan Selat Makassar & sebelah timur Laut Flores. 

Gradien tinggi dinamik rata-ratanya relatif lebih besar dari pada fasa 

normal, hal ini mengindikasikan menguatnya kecepatan rata-rata Arlindo. 

 

3.3. Karakteristik Massa Air di Perairan Timur Indonesia 

Terdapat 5 jenis massa air yang teridentifikasi pada perairan ekuatorial 

Pasifik bagian barat : 

- Tropical Surface Water (TSW), dicirikan lapisan homogen, konsentrasi 

DO sekitar 4.5 ml/l, salinitas : 33.5<S<34.5 psu, temperatur : 25-30 °C. 

TSW ini dibentuk secara lokal di sekitar Inter Tropical Convergence 

Zone (ITCZ). 

- North Pasific Subtropical Water (NPSW), dicirikan dengan salinitas 

maksimum (Smax, salinitas : 34.75<S<35.25 psu), konsentrasi DO > 4 

ml/l, densitas potensial 24 σθ. Formasi pembentukan NPSW terjadi 

disekitar 20°LU, 140° BT - 160° BB sebagai hasil evaporasi yang 

berlebihan. 

- South Pacific Subtropical Water (SPSW), dicirikan dengan salinitas 

maksimum (Smax, salinitas > 35.25 psu), konsentrasi DO sekitar 3.3 

ml/l, densitas potensial 25 σθ. Formasi SPSW dibentuk dari Western 

South Pacific Central Water (WSPCW) disekitar 150° BB & 15° LS 

sebagai hasil proses atmosferik yang mencapai arah baratan dalam 

subtropical gyre kemudian kontinu bergerak ke utara berimpit dengan 

New Guinea Coastal Under Current (NGCUC). 
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- North Pacific Intermediate Water (NPIW), dicirikan dengan salinitas 

minimum (Smin, salinitas < 34.4 psu), konsentrasi DO antara 2.5-3 ml/l, 

densitas potensial 26.5-26.8 σθ. Formasi NPIW dibentuk langsung dari 

subpolar water dengan permukaan air yang asin dari percampuran 

arus Kuroshio & Oyashio. NPIW muncul melintasi interior laut di 

dalam subtropical gyre, dengan hanya sebagian kecil yang hilang di 

pantai Philipina. 

- Antartic Intermediate Water (AAIW), dicirikan dengan salinitas 

maksimum (Smax, salinitas ≈ 34.55 psu), densitas potensial sekitar 

27.2 σθ. AAIW berasal dari subduksi sepanjang polar front. Sebagian 

besar AAIW diperairan dunia dapat terbentuk dari barat Amerika 

Selatan melalui convective overturning dari permukaan air selama 

musim dingin kemudian masuk ke dalam subtropical water. 

 

3.3.1. Karakteristik Massa Air Sumber 

Kajian dilakukan dengan membuat 4 transek sebagai berikut : 

- Transek 1 : arah zonal di sebelah timur Laut Mindanao. 

- Transek 2 : arah zonal di sebelah utara New Guinea. 

- Transek 3 : arah zonal di sebelah timur Pulau Talaud. 

- Transek 4 : arah melintang dari Mindanao ke New Guinea. 

 

Transek 1 

Diperoleh karakteristik massa air sebagai berikut : 
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- TSW pada lapisan homogen (< 100 m), salinitas : 33.5<S<34.5 psu, 

temperatur : 25-30 °C & DO sekitar 4.5 ml/l. 

- NPSW (Smax) disekitar 24 σθ (densitas potensial (kg/m3)), pada 

kedalaman 100-170 m, salinitas : 34.75<S<35.1 psu, temperatur : 

17.5-26.5 °C & DO > 4 ml/l. 

- NPIW (Smin) pada 26.5 σθ, pada kedalaman 290-425 m, salinitas < 

34.55 psu, temperatur : 11-17.5 °C & DO antara 2-3 ml/l. 

 

Transek 2 

Diperoleh karakteristik massa air sebagai berikut : 

- TSW pada lapisan homogen (< 100 m), salinitas : 33.5<S<34.5 psu, 

temperatur : 25-30 °C & DO sekitar 4.5 ml/l. 

- SPSW (Smax) disekitar 24.5 σθ (densitas potensial (kg/m3)), pada 

kedalaman 150-225 m, salinitas > 35.1 psu, temperatur : 15-22.5 °C & 

DO sekitar 3.3 ml/l. 

- AAIW (Smin) pada 27.2 σθ, pada kedalaman >700 m, temperatur : 

4.5-6.5 °C. 

Transek 3 

Diperoleh karakteristik massa air sebagai berikut : 

- TSW dengan salinitas : 33.5<S<34.5 psu, temperatur : 25-30 °C & 

DO sekitar 4.5 ml/l. 

- NPSW (Smax) teratenuasi dengan 24.5 σθ (densitas potensial (kg/m3)), 

salinitas : 34.75<S<35 psu. 
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- SPSW (Smax) teratenuasi dengan 25 σθ (densitas potensial (kg/m3)), 

salinitas > 35 psu. 

- NPIW (Smin) pada 26.5 σθ, salinitas < 34.55 psu. 

- AAIW (Smin) pada 27.2 σθ. 

 

Transek 4 

Diperoleh karakteristik massa air sebagai berikut : 

- TSW dengan salinitas : 33.5<S<34.5 psu, temperatur : 25-30 °C & DO 

sekitar 4.5 ml/l. 

- NPSW (Smax) teratenuasi dengan 24.5 σθ (densitas potensial (kg/m3)), 

salinitas : 34.75<S<35 psu. 

- SPSW (Smax) teratenuasi dengan 25 σθ (densitas potensial (kg/m3)), 

salinitas > 35 psu. 

- NPIW (Smin) pada 26.5 σθ, salinitas < 34.55 psu. 

- AAIW (Smin) pada 27.2 σθ. 

 

3.3.2  Karakteristik Massa Air Wilayah Perairan Indonesia Bagian Timur 

 Pada Tahun Normal 

 Ada kesamaan kontribusi dari massa air (Smax) teratenuasi NPSW 

& SPSW. Sedangkan untuk karakteristik massa air dengan Smin, yakni NPIW 

pada 26.5 σθ, & AAIW 27.2 σθ teridentifikasi dengan jelas. 

 

 Pada Tahun El Nino 

 Kontribusi dari massa air Smax teratenuasi SPSW lebih besar 

daripada NPSW & semakin mendominasi pada El Nino kuat. Sedangkan 
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untuk karakteristik massa air dengan Smin, yakni NPIW pada 26.5 σθ & 

AAIW 27.2 σθ teridentifikasi dengan jelas. 

 

 Pada Tahun La Nina 

 Kontribusi dari massa air Smax teratenuasi NPSW lebih besar 

daripada SPSW & semakin mendominasi pada La Nina kuat. Untuk 

karakteristik massa air dengan Smin, yakni NPIW pada 26.5 σθ 

teridentifikasi dengan jelas, sedangkan AAIW tidak teridentifikasi. 

 

3.3.3. Karakteristik Massa Air Dominasi Air NP 

- Dominasi massa air dari NP, dicirikan dengan teridentifikasinya 

massa air NPSW & NPIW sepanjang tahun di perairan timur 

Mindaano, Laut Sulawesi & Selat Makassar. 

- Pada tahun normal karakteristik massa air SPSW (DO ± 3.3 ml/l) 

masih teridentifikasi di perairan timur Mindanao. 

- Pada tahun El Nino teridentifikasi bahwa massa air TSW melemah 

& terdapat karakteristik massa air permukaan dengan salinitas 

rendah & temperatur antara 20-30 °C yang memasuki Selat 

Makassar hingga ke Laut Sulawesi. 

 

3.3.4. Karakteristik Massa Air Dominasi Air SP 

- Dominasi massa air dari SP, dicirikan dengan teridentifikasinya massa 

air SPSW & AAIW sepanjang tahun di perairan utara New Guinea, 

sedangkan untuk Laut Halmahera massa air AAIW tidak teridentifikasi 
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karena adanya sill (dengan kedalaman ± 400 m) yang menghalangi 

aliran air di lapisan dalam. 

- Pada tahun normal di utara New Guinea, terdapat kadar DO & 

salinitas yang tinggi di sekitar lapisan permukaan (dengan temperatur 

24-28 °C). Sedangkan pada Laut Halmahera tidak terjadi intrusi massa 

air SPSW, dicirikan dengan kontrasnya karakteristik massa air antara 

wilayah timur laut & barat daya dari Laut Halmahera tersebut. 

 

3.3.5. Karakteristik Massa Air Dipengaruhi Air NP & SP Bergantung Dengan 

Kondisi Antar-Tahunan 

- Untuk Laut Flores, karakteristik massa air NPSW & NPIW 

teridentifikasi sepanjang tahun, kecuali pada saat fasa La Nina 

karakteristik massa air NPSW tidak teridentifikasi. Pada fasa El Nino, 

kadar DO di permukaan relatif meningkat & massa air permukaan 

dengan karakteristik salinitas rendah & tempertaur antara 20-30 °C 

menguat. 

- Untuk Laut Banda, pada fasa El Nino, kadar DO di lapisan permukaan 

meningkat. Pada fasa La Nina karakteristik massa air NPIW tidak 

teridentifikasi & TSW meningkat. 

- Untuk Laut Maluku, pada saat La Nina karakteristik massa air AAIW 

tidak teridentifikasi. 
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3.3.6. Penampang Horizontal Tinggi Dinamik & Pola Dinamika Pergerakan 

Massa Air 

 Tahun normal terdapat aliran massa air NPSW yang mengalir melalui 

Laut Sulawesi, Selat Makassar yang kemudian bercabang ke arah Selat 

Lombok lalu menuju Samedera Hindia & sebagian lainnya ke Laut 

Flores yang kemudian dibelokkan ke arah tenggara melalui Laut Sawu 

menuju Samudera Hindia. Terdapat infiltrasi masa air SPSW dari Laut 

Halmahera menuju Laut Banda. 

 Tahun El Nino terdapat aliran massa air NPSW yang mengalir melalui 

Laut Sulawesi, Selat Makassar yang kemudian bercabang ke arah Selat 

Lombok lalu menuju Laut Banda yang kemudian dibelokkan ke arah 

tenggara melalui Laut Timor menuju Samudera Hindia. 

 Tahun La Nina terdapat aliran massa air SPSW yang mengalir melalui 

Laut Halmahera lalu masuk ke Laut Banda yang kemudian sebagian 

langsung dibelokkan ke selatan menuju Samudera Hindia melalui Laut 

Sawu & sebagian lainnya dibelokkan ke Laut Flores. Sebelah timur 

Laut Flores aliran dibelokkan ke arah selatan memasuki Selat Lombok 

menuju Samudera Hindia  

 

3.4. Temperatur & salinitas 

ARLINDO berdampak pada iklim global akibat air hangat yang dibawa dari 

Pasifik sekitar 5 oLU, melalui perairan Indonesia & masuk ke Samudra 

Hindia pada 12 o LS.  
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Variabilitas temperatur pada perioda panjang di Selat Makassar telah 

dikemukakan oleh Ffield et al. (2000). Pengukuran temperature, 

menggunakan dua mooring yang merupakan bagian dari program 

ARLINDO (kerjasama Amerika-Indonesia). Pencatatan data dimulai pada 

akhir La Nina hingga kejadian El Nino kuat 1997-1998. Distribusi 

melintang terhadap waktu dari temperatur di Selat Makasar dapat dilihat 

pada Gambar 34. Korelasi yang tinggi (r = 0.67) ditemukan antara 

variabilitas temperatur termoklin rata-rata dengan variabilitas transpor 

volume yang ke arah selatan dimana selama transpor volum tinggi maka 

temperatur rata-rata pun tinggi begitu juga sebaliknya. Untuk data 

panjang (15 tahun), ditemukan bahwa temperatur termoklin di Selat 

Makassar mempunyai korelasi yang tinggi dengan SOI (r = 0.77) (lihat juga 

Gambar 35). Hal ini menyatakan bahwa temperatur di Selat Makassar 

ketika bergabung dengan ARLINDO mentransmit fluktuasi El Nino & La 

Nina Pasifik ke Samudra Hindia. Variabilitas ENSO dalam transpor energi 

internal juga hitung yaitu 0.63 PW selama bulan-bulan La Nina (Desember 

1996 – Februari 1997) & 0.39 PW selama bulan-bulan El Nino (Desember 

1997 – Februari 1998). 
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Gambar 34. Penampang melintang temperatur di Selat Makassar. (sumber 
Ffield et al., 2000) 

 
Gambar 35. Time Series Temperatur & SOI 

(sumber Ffield et al., 2000) 
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ARLINDO telah dipertimbangkan sebagai pusat budget panas dari Samudra 

Pasifik & Hindia. Vranes et al. (2002) mengkaji budget panas di Selat 

Makassar yang diperoleh dari data dari bulan Desember 1996 – Juli 1998. 

Nilai kecepatan & temperatur untuk lapisan permukaan tidak secara 

langsung diukur diekstrapolasi dari pengukuran terdangkal dengan 

menggunakan variasi model profil. Ketika profil temperatur digunakan 

sebagai dasar interpolasi linier dari NCEP OI temperatur permukaan laut 

hingga pencatatan temperatur teratas, empat profil kecepatan yang 

berbeda dibuat. 

 

Transpor panas dihitung sebagai transpor volum dikalikan dengan 

temperatur, densitas & panas spesifik, dengan menggunakan temperatur 

rujukan antara 0oC & 4oC. Rata-rata transpor panas 0.55 PW relative 

terhadap 0oC & 0.41 PW relative terhadap 4oC untuk dua profil kecepatan. 

Perbandingan, tranpor panas model lebih besar antara 0.6 & 1.15 PW. 

Transpor panas bervariasi dengan fasa ENSO, lebih kecil selama El Nino, 

lebih tinggi selama La Nina. Karena tahun 1997 adalah tahun El Nino yang 

kuat, perkiraan transpor panas mungkin lebih kecil dari rata-rata iklim. 

Air ARLINDO diadveksi menuju Afrika dengan arus ecuatorial selatan 

Samudra Hindia, keluar Samudra Hindia pada 30 oLS biasanya dengan 

arus Águlhas. Hasil model ini menunjukkan bahwa panas ARLINDO yang 

dibawa dari Samudra Pasifik akan hilang di barat daya Samudra Hindia. 
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Tabel 1. Perbandingan dari hasil model ARLINDO transpor panas. Pengamatan mooring 
diberikan dibawah. Kolom kanan diberikan jika topografi dasar digunakan untuk 
menghasilkan perairan Indonesia yang kompleks. (sumber Vranes et al., 2002) 

 

 

Sedangkan variabilitas salinitas di perairan Indonesia khususnya di daerah 

yang dilintasi ARLINDO secara khusus telah dipelajari oleh Miyama et al., 

1996 dimana telah dilakukan penelitian mengenai variasi musiman 

salinitas pada lapisan percampuran (mixed layer) di perairan Indonesia dari 

sudut pandang Lagrangian dengan menggunakan metode 

particle-tracking. 

Sejumlah partikel diamati dalam medan kecepatan yang didapatkan 

dengan menggunakan model sirkulasi umum diagnostik robust dengan 

gaya musiman. Salinitas yang ditandai pada partikel tersebut kemudian 

diubah dengan fluks air sungai melalui permukaan laut selama transitnya. 

Akhirnya, salinitas pada mixed layer (di atas 50 m) dari setiap basin di 

permukaan Indonesia dihitung secara rata-rata bulanan salinitas dari 

seluruh partikel yang ditempatkan di mixed layer setiap basin. Variasi 

salinitas musiman pada mixed layer yang diperoleh dengan metode 

tersebut menunjukkan hasil yang hampir sama dengan pengamatan. 
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Metode ini mempunyai keuntungan dalam mengklarifikasikan awal & jejak 

massa air yang dipengaruhi oleh variasi salinitas di mixed layer, suatu 

percobaan tertutup yang dihasilkan dari metode particle-tracking yang 

mengungkapkan faktor-faktor utama yang menyebabkan variasi salinitas 

musiman di setiap basin di perairan Indonesia. Variasi musiman dari 

salinitas di mixed layer di perairan Indonesia ditentukan oleh variasi 

musiman fluks bersih air sungai dari udara-laut, medan kecepatan tiga 

dimensi & efek kombinasinya. 

 

Adapun daerah yang diamati dengan metode particle-tracking adalah 

Banda Sea (BA), Flores Sea (FL), Java Sea (JA), Southern part of the South 

China Sea (SC), Northern part of the South China Sea (NC) & Arafura Sea 

(AR). Basin tersebut diamati karena merupakan rute Arlindo, dimana 

variasi salinitasnya secara langsung mempengaruhi sifat-sifat massa air 

Arlindo. 

 

Metode particle-tracking yang analisis massa airnya berdasarkan pada 

sudut pandang Lagrangian, merupakan metode yang lebih kasar, tetapi 

lebih sederhana & dapat dengan mudah memahami fenomena dalam 

perairan Indonesia. Pendekatan ini mengidentifikasi awal & jejak dari 

massa air yang memberikan kontribusi variasi salinitas dengan jelas. 

Variasi salinitas musiman di mixed layer di perairan Indonesia adalah 

proses tiga dimensi melalui hubungan dengan Samudra Pasifik, Hindia, 

atmosfer & laut dalam (Gambar 36).  
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Gambar 36. Skematik dari proses variasi salinitas musiman di 
perairan Indonesia selama (a) musim dingin & (b) musim panas di 
utara. (sumber Miyama et al., 1996) 

 

IV Variabilitas parameter biologi 

Salah satu kajian awal tentang parameter biologi dalam hal ini kejadian 

upwelling di perairan Indonesia telah dilakukan oleh Wyrtki, 1962 yang 

dilakukan pada daerah antara Pulau Jawa & Australia pada musim timur 

(southeast monsoon). Untuk menentukan kondisi hidrografi & mengetahui 

daerah upweling, dilakukan sejumlah pelayaran oleh HMAS Diamantina 

pada tahun 1960 & 1961 (CSIRO Aust. 1962a, 1962b & 1962c). Pelayaran 

ini dilakukan selama periode musim timur, yaitu Mei-September. 
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Gambaran umum struktur hidrografi yang mengindikasikan upwelling, 

ditunjukkan oleh Gambar 1-6, yaitu distribusi temperatur pada kedalaman 

200 m & distribusi inorganic phospate pada kedalaman 100 m. Namun 

untuk distribusi temperatur pada kedalaman 200 meter, di dekat pusat 

termoklin, menunjukkan pola yang hampir sama selama tiga pelayaran. Di 

daerah south-west terjadi akumulasi air hangat dengan kandungan 

phospate yang rendah & di daerah air subtropis, nutrien yang rendah, dari 

south-west menuju daerah ini.  

 

Distribusi phospate pada kedalaman 100 m hampir sama dengan kondisi 

temperaturnya, yaitu daerah dengan karakteristik yang mempunyai 

konsentrasi sangat tinggi inorganic phospate adalah di dasar lapisan 

eufotik dengan biomassa plankton yang tinggi. 

 

Daerah upwelling yang utama terdapat di sepanjang pantai selatan Jawa & 

Sumbawa, bukan di sepanjang barat laut paparan Australia seperti yang 

telah diasumsikan sebelumnya. Upwelling terjadi di sepanjang bagian 

kanan dari SEC. Monsun south-east melalui daerah ini membangkitkan 

angin menuju south-west di lapisan permukaan.  

 

Jumlah upwelling di selatan Jawa diperkirakan memberikan kontribusi 

mencapai 2,4 juta m3/detik menuju SEC (south equatorial current). 

Sedangkan kecepatan upwelling berorde 50 x 10-5 cm/detik. Daerah 

upwelling di selatan Jawa & Sumbawa menunjukkan penangkapan 

plankton yang tinggi, tetapi juga di paparan pantai north-west Australia 

sangat kaya dengan zooplankton. Tiga survei tersebut dilakukan selama 
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periode south-east monsun, saat SEC berubah menuju pantai Jawa. Selama 

musim ini daerah uowelling utama berada di selatan jawa & Sumbawa & 

kemungkinan hingga selatan memasuki Laut Sawu.  

 

Selama north-west monsun di daerah ini, ketika tekanan equatorial 

rendah yang melalui selatan Jawa & ketika JCC (Java Coastal Current) 

mengalir menuju timur sepanjang selatan pantai Jawa, SEC berubah 

menuju ke selatan. Sepanjang batas dua arus tersebut, maka upwelling 

terbentuk (Soeriaatmadja,1957). Upwelling tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan pengamatan yang dilakukan selama monsun 

tenggara, karena massa air dari JCC akan kembali ke selatan menjadi SEC. 

 

Selanjutnya penelitian tentang upwelling dikembangkan oleh Susanto & 

Gordon (2001) dengan daerah kajian yang agak meluas yaitu mencakupi 

pantai selatan Jawa & pantai Barat Sumartra. Upwelling di daerah ini 

kebanyakan dapat disebabkan baik itu secara local oleh angin yang 

berhubungan dengan monsoon tenggara & secara global oleh sirkulasi 

laut atmosfir yang berhubungan dengan ENSO. Evolusi upwelling pada 

musim tenggara diperlihatkan dalam penelitian ini. Pada tahun normal, 

upwelling terjadi dari awal Juni hingga pertengahan oktober & mulai dari 

pantai timur Jawa kemudian berpindah ke arah barat laut ke 104 BT 

dengan kecepatan 0.2 m/dtk, karena angin sepanjang pantai & perubahan 

akibat Coriolis. Korelasi antara anomali kedalaman termoklin dengan SOI 

adalah 0.6 (Gambar 37). 
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Selama periode El Nino terjadi, ARLINDO membawa air yang lebih dingin 

menyebabkan kedalaman termoklin lebih dangkal (20 – 60 m). Angin 

timur yang lebih kuat menekan gelombang Kelvin & monsoon transisi 

menyebabkan pengembangan upwelling terhadap waktu & ruang. Selama 

periode La Nina, ARLINDO membawa air yang lebih hangat, termoklin 

menjadi lebih dalam (20 – 30m), SSHA (Anomali Tinggi Muka Laut) 

menjadi lebih tinggi, SST (Temperatur Permukaan Laut) lebih hangat, 

sehingga upwelling menjadi berkurang. 

 

 
Gambar 37. Penampang waktu dari temperatur dari data hidrografik & data XBT/MBT. 
Korelasi antara SOI & anomali kedalaman termoklin pada T = 22 oC (atas) (sumber 
Susanto & Gordon, 1996) 

 

Selain upwelling, kajian tentang plankton di daerah lintasan ARLINDO pun 

telah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Moore.T & J. Marra 

(2001). Kejadian ledakan fitoplankton (phytoplankton Bloom), 

pendinginan permukaan & fronts di Selat Ombai telah diteliti oleh dengan 

menggunakan citra satelit SeaWIFS, AVHRR & SAR (Gambar 38). 

Diperkirakan bahwa pendinginan terjadi disebabkan oleh variabilitas arus 

melalui selat & hubungannya dengan batimetri. Selama pendinginan 

terjadi cukup tajam, frontal di tengah selat terlihat dengan gradient 
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penampang front temperature permukaan laut pada nilai 40C & gradient 

klorofil adalah lebih dari 1 mg/m3. Daerah front yang berasosiasi dengan 

peningkatan sinyal ocean color meningkat pada waktu kejadian utama 

terjadi, 100 km ke arah bawah selat & berpengaruh pada seluruh Laut 

Savu (Gambar 39). Terlihat bahwa variabilitas ledakan fitoplankton 

dipengaruhi oleh musiman, ENSO & kedalaman termoklin. 

 

 

Gambar 38. Selat Ombai & sekitarnya (sumber Moore.T & J. Marra, 2001) 

 
Gambar 39. Temperatur permukaan bulanan (deg C) & klorofil-a (mg/m3) dari SeaWIFS 

pada November 1997 (sumber Moore.T & J. Marra, 2002) 
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Hendra, R. R (2004) melakukan analisis hubungan parameter oseanografi 

dengan klorofil-a telah dilakukan untuk menentukan pengaruh parameter 

oseanografi terhadap klorofil-a sebagai indikator tingkat produktivitas 

primer di Selat Makassar dengan analisis temporal & spasial dari setiap 

parameter oseanografi (temperatur, salinitas, oksigen, fosfat & nitrat) serta 

perhitungan koefisien korelasi & analisis kualitatif antara parameter 

oseanografi & klorofil-a. 

 

Nilai klorofil-a di perairan Selat Makassar berkisar antara 0.1 - 1.7 μg/l, 

nilai maksimumnya berada pada kedalaman 25 – 50 m dengan nilai 

temperatur & salinitas optimum sebesar 26.85 0C dengan 34.3 psu. Pada 

kedalaman ini, nilai optimum kandungan oksigen, fosfat & nitrat berturut 

– turut adalah 3.95 ml/l, 0.3 μmol/l, 1.25 μmol/l. Wilayah dengan 

kandungan klorofil-a yang besar berada di wilayah muara sungai & 

wilayah yang diindikasikan upwelling yaitu di selatan Selat Makassar. 

 

Pengaruh parameter oseanografi terhadap klorofil-a di Selat Makassar 

adalah penurunan temperatur & salinitas serta peningkatan nutrien di 

lapisan permukaan menyebabkan klorofil-a tinggi dengan kadar 

maksimum ditemukan pada kedalaman yang lebih dangkal. 

 

Analisis korelasi antara parameter oseanografi fisika, kimia dengan klorofil 

-a tidak semua memberikan hasil yang diharapkan sesuai dengan proses – 

proses fisika, kimia & biologi. Hal ini dikarenakan data yang diolah bukan 

merupakan data time – series. 
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4.1. Daerah Dengan Klorofil-a Tinggi 

Dari data hasil penelitian klorofil-a di lapangan oleh P2O-LIPI pada musim 

peralihan II tahun 1999, 2003 & 2004 diperoleh nilai klorofil-a tertinggi 

dari setiap penelitian sebagai berikut : 

 

 
Tabel 2. Krolofil-a Tertinggi Pada Musim Peralihan II Tahun 1999, 2003 & 2004 (Hendra, 
R.R., 2004) 

 

Daerah dengan klorofil yang tinggi dari ketiga penelitian P2O-LIPI terdapat 

di stasiun yang berlokasi di wilayah peralihan antara perairan dangkal & 

perairan dalam dengan batimetri perairan yang curam. Tingkat klorofil-a 

yang tinggi di daerah tersebut diakibatkan oleh adanya gerakan massa air 

secara vertikal akibat arus yang menabrak dinding perairan. Sehingga 
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massa air di dasar yang kaya akan nutrien akan naik ke atas & 

menimbulkan kenaikan jumlah fitoplankton di daerah tersebut. Selain 

ketiga stasiun diatas, dari data penelitian diketahui bahwa tingkat 

klorofil-a yang tinggi akibat batimetri perairan juga diperlihatkan di 

stasiun 12b & 25c. 

 

4.1.1 Daerah Upwelling 

Seperti yang telah diungkapkan oleh Illahude (1978), wilayah perairan 

Selat Makassar bagian selatan merupakan wilayah yang diindikasikan 

mengalami upwelling pada musim timur & masih terlihat jejaknya hingga 

musim peralihan II. Dari hasi pengolahan data P2O-LIPI di bulan 

September 2004, tampak kandungan klorofil-a yang tinggi di stasiun 1c 

yang berada di bagian selatan Selat Makassar. Hal ini juga diperlihatkan 

oleh temperatur rendah, salinitas tinggi, oksigen rendah serta kandungan 

nutrien yang meningkat. Kandungan klorofil-a di stasiun 1c maksimum 

pada kedalaman 51 m dengan kadar klorofil-a sebesar 1.18 μg/l. 
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Gambar 40. Klorofil-a di Daerah Upwelling(Hendra, R.R., 2004) 
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4.1.2. Daerah Muara Sungai 

 Muara sungai merupakan wilayah yang kaya akan nutrien yang 

disebabkan oleh aliran air sungai yang membawa buangan dari daratan 

(run off). Namun dari hasil pengolahan data, ternyata kandungan 

klorofil-a tertinggi bukan berada di wilayah perairan yang berhubungan 

langsung dengan muara sungai. Kendati demikian, kandungan klorofil-a di 

wilayah ini tidak bisa dikatakan rendah. Kandungan klorofil-a di wilayah 

muara sungai memiliki nilai yang tinggi dibandingkan wilayah lainnya, 

khususnya di lapisan permukaan. Lokasi muara sungai & kadar klorofil-a 

permukaan di wilayah tersebut disajikan pada gambar dibawah. 
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Gambar 41. Klorofil-a di Daerah Muara Sungai (Hendra, R.R., 2004) 
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Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upwelling bukanlah 

satu-satunya faktor yang menentukan tingkat produktivitas di selatan 

Selat Makassar, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh adanya dua massa air 

yang berbeda di wilayah ini, yaitu massa air Samudera Pasifik & Laut 

Jawa. Adanya indikasi upwelling di selatan pesisir Sulawesi yang tentu 

saja membuat klorofil-a di daerah ini cenderung tinggi pada saat musim 

timur, hal ini terlihat pula dari rendahnya nilai temperatur & oksigen di 

wilayah tersebut. Terkadang hal ini juga masih terlihat pada musim 

peralihan II. Di beberapa wilayah lain, pengaruh batimetri perairan 

tampak memiliki peranan penting dalam menggerakkan massa air secara 

vertikal ke permukaan. 

 

4.2. Hasil Perhitungan Korelasi 

Perhitungan koefisien korelasi untuk data hingga kedalaman 100 m 

menunjukkan nilai yang besar untuk parameter oksigen & fosfat. Ditinjau 

dari selang kepercayaan data, parameter yang memiliki korelasi dengan 

klorofil-a hanya salinitas & fosfat. Hal ini dimungkinkan jika kita tinjau 

profil salinitas & fosfat terhadap kedalaman yang menunjukkan pola yang 

mirip dengan profil klorofil-a terhadap kedalaman. Klorofil-a semakin 

besar seiring bertambahnya kadar salinitas, sedangkan kandungan fosfat 

yang semakin besar diiringi oleh penurunan klorofil-a. Kandungan nutrien 

yang berkurang disaat klorofil-a bernilai maksimum menunjukkan bahwa 

pada saat itu konsumsi nutrien oleh fitoplankton menjadi maksimum pula, 

sehingga kandungan nutrien disini menjadi rendah. 

 

Parameter yang tidak memiliki korelasi berdasarkan hasil perhitungan 

adalah temperatur, oksigen & nitrat. Profil temperatur & oksigen 
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menunjukkan nilai yang semakin berkurang terhadap kedalaman, 

sedangkan profil klorofil-a menunjukkan nilai yang meningkat hingga 

kedalaman 25 – 50 m, setelah itu mengalami penurunan kembali. 

Perbedaan profil ini dapat menjelaskan mengapa koefisien korelasi untuk 

temperatur & oksigen menunjukkan nilai yang tidak berkorelasi. Seiring 

berkurangnya temperatur & oksigen di lapisan permukaan, klorofil-a 

mengalami peningkatan. Namun setelah mencapai nilai optimum tertentu, 

klorofil-a mengalami penurunan & bernilai sangat rendah di lapisan dalam, 

sementara temperatur & oksigen tetap berkurang terhadap kedalaman.  

 

Secara matematis memang dapat dikatakan bahwa temperatur & oksigen 

tidak berkorelasi dengan klorofil-a , namun jika kita tinjau dari aspek fisika 

& biologi hal itu tentu saja menjadi tidak relevan. Secara teoritis, 

temperatur & oksigen memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan klorofil-a. Temperatur yang terlalu tinggi maupun terlalu 

rendah dapat menimbulkan kandungan klorofil-a yang rendah. Penurunan 

temperatur pada tahun El-niño menyebabkan klorofil-a maksimum berada 

di lapisan yang lebih dangkal untuk mencapai temperatur yang optimum. 

Sedangkan, oksigen yang merupakan hasil dari fotosintesis yang dilakukan 

oleh fitoplankton tentu juga memiliki keterkaitan yang erat dengan 

perkrmbangan klorofil-a. Kandungan klorofil-a yang tinggi menunjukkan 

banyaknya fitoplankton di suatu perairan, sehingga dapat dipastikan kadar 

oksigen di wilayah itu juga besar. 

 

Profil nitrat terhadap sebenarnya mirip dengan profil fosfat hanya nilainya 

saja yang berbeda, dimana pebandingannya adalah N:P = 10:1. Namun 
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hasil perhitungan korelasi menyatakan bahwa nitrat tidak berkorelasi 

dengan klorofil-a sedangkan fosfat memiliki korelasi. Hal ini mungkin 

diakibatkan oleh nilai kandungan nitrat di permukaan yang sangat 

bervariasi dibandingkan dengan fosfat. Terutama jika kita lihat data nitrat 

tahun 2003 yang jauh meningkat dibandingkan tahun 1999, padahal 

rentang klorofil-a pada tahun – tahun tersebut tidak jauh berbeda. 

Sehingga saat di plot dalam grafik korelasi antara klorofil-a & nitrat 

tampak hubungan yang sangat bervariasi. Dapat dikatakan bahwa hasil 

perhitungan koefisien korelasi ini juga tidak relevan. Karena jika ditinjau 

dari aspek biologi & kimia, nitrat merupakan makanan bagi fitoplankton. 

Jika kandungan nitrat di suatu perairan sangat rendah, secara otomatis 

klorofil-a juga menjadi rendah. 

 

Klorofil-a merupakan kandungan pigmen hijau yang dimiliki oleh 

fitoplankton yang berfungsi untuk melangsungkan fotosintesis. Di 

permukaan, kandungan klorofil-a sangat rendah. Cahaya matahari yang 

sangat tinggi di lapisan permukaan mampu menguraikan bakteri. Padahal 

bakteri memiliki peranan penting dalam proses pengikatan nutrien dari 

bentuk unsur – unsurnya. Hal ini menyebabkan rendahnya nutrien di 

permukaan menyebabkan jumlah fitoplankton di permukaan juga sangat 

kecil, selain juga akibat intensitas cahaya yang terlalu tinggi bagi 

fitoplankton. Pada kedalaman 25 – 50 m, pembentukkan nutrien oleh 

bakteri sudah banyak, sehingga fitoplankton memiliki banyak makanan & 

semakin aktif melakukan fotosintesis. Pada kedalaman ini, perairan 

memiliki temperatur & salinitas yang optimum untuk fotosintesis. Oksigen 
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di lapisan permukaan hingga 50 m menunjukkan nilai yang cukup tinggi. 

Jika di lapisan permukaan oksigen diperoleh atmosfer secara langsung, 

namun pada kedalaman 25 – 50 m oksigen yang ada merupakan hasil dari 

fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton.  
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