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ABSTRAK 

 
Salah satu komponen ekosistem pesisir adalah ekosistem padang lamun. ekosistem padang 

lamun tumbuh diantara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Padang lamun 

diperairan Teluk Dalam keberadaanya banyak memberikan manfaat namun masih minim 

informasi mengenai datanya. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis 

lamun, kerapatan, frekuensi, tutupan dan indeks ekologis lamun. Lokasi penelitian dikawasan 

perairan Teluk Dalam dilaksanakan pada bulan juni dan juli 2012 selama tiga minggu dengan 

menggunakan metode “line transect kuadrant”. Selama penelitian ditemukan 9 jenis lamun. 

Kerapatan, frekuensi dan tutupan jenis lamun serta Indeks Nilai Penting dari hasil pengamatan 

dan analisa nilainya berpariatif di setiap stasiun pengamatan. Keanekaragamannya sedang, 

keseragaman tinggi dan tidak ada dominansi jenis terlihat dari pola sebaran lamun merata 

disepanjang pesisir Teluk Dalam. Padang lamun di Teluk Dalam secara keseluruhan dapat 

dikatakan tidak terjadi kompetisi antar jenis yang berarti dalam menempati ruang hidup dan 

tumbuh berkelompok – kelompok dengan batasan spasial pengelompokan antar jenis sulit di 

uraikan. Untuk jangka panjang ekosistem lamun dikawasan perairan Teluk Dalam terdapat 

ancaman namun untuk saat ini belum ada ancaman yang berarti. 
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ABSTRACT 

 
One component of the coastal ecosystem is seagrass ecosystems. seagrass ecosystems grow 

between mangrove ecosystems and coral reef ecosystems. Seagrass beds waters of Teluk Dalam 

waters provide many benefits, but its presence is still minimal information about the data. The 

study aimed to determine seagrass species composition, density, frequency, cover and seagrass 

ecological indices. The study natural conducted in June and July 2012 for three weeks by using 

the "line transect kuadrant". During the study found 9 species of seagrass. Density, frequency 

and type of seagrass cover and importance value index of the observations and analysis 

berpariatif value in each observation station. Moderate diversity, high uniformity and no visible 

species dominance of seagrass distribution patterns along in Teluk Dalam evenly. In the 

seagrass beds in the Teluk Dalam  as a whole can be said there wote not a competition between 

the types of meaning in life and grow occupies space groups  with spatial boundaries between 

species difficult grouping  was described.  Long term seagrass In the waters of  Teluk Dalam 

region there is a threat, but for now there is no significant threat. 
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PENDAHULUAN 

Padang lamun di kawasan perairan 

Teluk Dalam mempunyai peranan penting 

baik secara ekonomis maupun ekologis. 

Azkab, (2000) mengatakan lamun berfungsi 

sebagai produsen primer, stabilator dasar 

perairan, pendaur hara, sumber makanan 

dan tempat asuhan. Lamun secara ekonomis 

dapat digunakan untuk pupuk, bahan baku 

obat dan kertas , bahan kerajinan, pakan 

ternak, pariwisata dan perikanan Ferianita, 

(2007) dalam Nur, (2011).   

Data dan informasi untuk pengelolaan 

lamun diperairan Teluk Dalam memasih 

minim sedangkan manfaat keberadaannya 

telah banyak memberikan keuntungan 

kepada masyarakat sekitar perairan 

tersebut. Berkaitan hal ini, diperlukan data 

yang dapat merujuk kepada pengelolaan 

lamun. 

Tujuan Penelitian ingin mengetahui 

komposisi lamun, kerapatan, Frekuensi 

jenis dan persen tutupan dan melihat indeks 

ekologis serta sebaran lamun. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai 

kondisi ekosistem padang lamun dalam 

bentuk data base. Sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber refrensi dasar 

atau rujukan dalam pengelolaan lamun 

diperairan Teluk Dalam. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan Juni 

sampai Juli 2012 selama tiga minggu. 

diperairan Teluk Dalam, Desa Malang 

Rapat, kecamatan Gunung Kijang,  

kabupaten Bintan, kordinat stasiun N 01º 

10’ 0,00” , E 104° 35’ 8,00”, stasiun 2 

terletak pada kordinat N 01° 09’ 55,05”, E 

104° 35’ 8,25” dan stasiun 3 terletak pada 

kordinat N 01° 35’ 44,55”, E 104° 35’ 

10,60”. 

Peralatan dan bahan yang di gunakan 

Roll Meter, Reprakrometer, Thermometer, 

Secchi Disk, Stopwach, Pelampung Botol, 

Tali, Alat Tulis, Booklet McKenzie, L.J. 

2003, GPS, Kamera, Penggaris. 

Penelitian ini garis besarnya dua data 

yang butuhkan yaitu data lamun dan data 

parameter lingkungan. Data  lamun 

menggunakan metode line transek kuadrant. 

Penempatan lokasi pengambilan sampel 

menggunakan cara purposive sampling dari 

hasil observasi ditentukan 3 stasiun 

pengamatan. 

Tehnik mendapatkan data lamun 

memasang line transek di setiap titik 

sampling sepanjang 100 meter. Line transek 

di pasang di mulai pertama di temukannya 

lamun, setiap satu titik sampling atau satu 

stasiun dipasang 3 line transek, jarak antar 

line transek dalam 1 titik sampling adalah 

50 meter, setiap 1 line transek terdapat 5 

buah plot dengan jarak antar plot 20 meter 

sedangkan ukuran plot pengambilan sampel 

adalah 1 x 1 meter. semua kegiatan 

penelitian dilakukan saat kondisi air laut 

sedang surut. 

Data lamun meliputi: komposisi jenis 

data di identifikasi mengacu Booklet 

McKenzie (2003). Kerapatan, frekuensi, 

tutupan dan INP dianalisa mengacu  rumus 

Odum, (1971) dalam Nur, (2011). Data 

Indeks keanekaragaman, kesergaman, 

dominansi dianalisa mengacu rumus Odum, 

(1971) dalam Fachrul, (2007). Data indeks 

sebaran diolah mengacu Brower, (1990) 

dalam Fauziyah, (2004).  

Data parameter lingkungan meliputi 

suhu, salinitas, kecerahan, arus, pH dan 

substrat diambil dengan 3 kali ulangan di 

setiap stasiun pengamatan lamun.  Semua 

data di analisa secara diskripsi dalam 

bentuk tabel, gambar dan grafik menurut 

jenis data.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi jenis lamun di periaran Teluk 

Dalam disajikan pada table 3. Hasil 

identifikasi jenis diketahui perairan Teluk 

Dalam di tumbuhi 9 jenis lamun dan 

hampir di setiap stasiun pengamatan 

dijumpai serta tumbuh bersama -sama pada 

substrat mulai dari substrat lumpur, pasir 

sangat halus sampai butiran (granule). 

Krateristik lamun diperairan Teluk Dalam 

termasuk padang lamun campuran. 

Perbedaan jumlah komposisi jenis 

yang ditemukan untuk tiap plot disebabkan 

oleh adanya perbedaan krateristik jenis. 

substrat dan kejernihan perairan serta 

tingkat perendaman. 



Tabel 2. Komposisi jenis Lamun diperairan Teluk Dalam 

    

Stasiun 

    Jenis lamun 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

Cymodoceae serrulata  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Cymodoceae rotundata  +  +  +  +  +  +  +  + +  

Syringodium isotifolium  +  +  +  -  +  +  +  +  + 

Enhalus acoroides  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Holophila ovalis  -  +  +  -  -  -  +  +  + 

Thalassia hemprichii  +  -  -  +  +  +  +  +  + 

Thalassodendrom ciliatum  -  -  +  +  -  -  -  +  + 

Halodule pinifolia  +  -  -  +  +  +  -  -  - 

Halodule uninervis  -  +  -  +  +  +  -  +  + 

Ket:+ = di temukan 

- = tidak di temukan 

 

  

 

Kerapatan tertinggi di stasiun 1 dan 

terendah pada stasiun 3. Kerapatan stasiun 

1 di dukung Kesesuaian substrat, 

kedalaman dan perairan jernih sehingga 

penetrasian cahaya untuk melakukan proses 

fotosintesis berlangsung dengan baik. 

Supriharyono, (2009) dalam Nainggolan, 

(2011). Mengatakan semakin tinggi nilai 

kecerahan atau penetrasian cahaya matahari 

maka akan tinggi pula tingkat penetrasi 

cahaya ke kolom perairan sehingga makin 

mudah tumbuhan lamun untuk melakukan 

proses fotosintesis. (Fauziyah, 2004) 

mengatakan kesesuaian substrat sangat 

menentukan perkebangan lamun subur atau 

tidak subur, substrat yang tipis mendorong 

lamun tidak berkembang dengan sehat. 

Nilai kerapatan jenis disajikan pada tebel 3. 

Frekuesi Jenis lamun Enhalus 

acoroides, Cymodoceae serrulata dan 

Cymodoceae rotundata memiliki frekuensi 

jenis yang cukup tinggi, ketiga jenis lamun 

ini memiliki adaptasi untuk hidup pada 

berbagai substrat dengan baik. Frekuensi 

terendah, jenis lamun Thalassadendrom 

ciliatum, lamun ini mempunyai karatersitik 

hidup di daerah pasang surut terendah dan 

daerah terendam air atau kondisi tergenang. 

Nilai persen penutupan lamun tidak 

hanya berpedoman dengan nilai kerapatan 

jenis lamun saja melainkan juga 

berpedoman pada lebar helaian jenis lamun 

karena lebar helaian daun lamun sangat 

mempengaruhi penutupan substrat, makin  

 

 

 

lebar daun jenis lamun maka semakin besar 

kemampuan untuk menutupi substrat.  

Persentase Penutupan tertinggi di 

stasiun 1  dan persentase penutupan 

terendah  di stasiun 2. Persen penutupan 

jenis tertinggi adalah Enhalus acoroides 

dan Penutupan terendah jenis adalah 

Thalassodendrom ciliatum  

Penutupan stasiun 1 tinggi dipengaruhi 

jenis lamun yang berdaun lebar dan juml;ah 

tegakan sedangkan Penutupan pada stasiun 

2 rendah disebabkan pengaruh jumlah 

tegakan dan morfologi lamun yang 

mendiami stasiun 2 yang lebih banyak 

dijumpai lamun yang berjenis daun sempit. 

Nilai persen penutupan lamun disajikan 

pada table 3.  

Jenis lamun yang paling berperan di 

perairan Teluk Dalam adalah Enhalus 

acoroides dengan kisaran Indeks Nilai 

Penting antara 75,5 – 61,5. Jenis lamun 

Enhalus acoroides mempunyai kemampuan 

adaptasi yang baik sehingga jenis lamun ini 

mempunyai peran yang lebih besar 

dibandingkan jenis lamun lain.  

Jenis lamun yang mempunya peran 

yang paling kecil dalam menempati 

kawasan perairan Teluk Dalam adalah 

Thalassadendrom ciliatum dengan kisaran 

Indeks Nilai Pentingnya  antara 4,5 – 5,6. 

Jenis lamun ini berkarateristik hidup pada 

daerah pasang surut terendah dan daerah 

terendam. Sehingga perannya relatif kecil 

terhadap kumunitas padang lamun di 

perairan Teluk Dalam dibandingkan dengan 

jenis lamun lainnya. 



 

Tabel 3. Kerapatan, Frekuensi, Tutupan Jenis Lamun di Perairan Teluk Dalam

 

 Indeks ekologi untuk melihat 

keseimbangan komunitas lamun, indeks 

yang digunakan adalah indeks 

Keanekaragaman, Keseragaman, Dominasi 

dan indeks Dipersi Morasita. Indeks 

Keanekaragaman (H’), Keseragaman (E) 

dan Dominasi (D) lamun tersaji gambar 1 

dan 2. 

Gambar 1. Indeks Keanekaragaman 

 

Keanekaragaman jenis di stasiun 1 

berjumlah jenis 9 jenis demikian juga 

jumlah total jumlah tegakan jenis sehingga 

hasil analisa keanekaragaman (H’) tertinggi 

distasiun 1 dengan katagori sedang. 

Sedangkan  di stasiun 2 keanekaragaman 

(H’) terendah dengan katagori sedang. 

Keanekaragaman jumlah jenis lamun 8. 

Jenis lamun di perairan Teluk Dalam 

yang populasinya tinggi adalah 

Cymodoceae serrulata, Syringodium 

isotifolium dan Cymodoceae rotundata. 

Jenis lamun tersebut mempunyai 

karakteristik monospesifik dan mempunyai 

adaptasi tinggi pada perairan terbuka dan 

dangkal serta akan tumbuh dengan baik 

pada perairan yang rendah gangguan 

substrat trutama substrat yang berlumpur.  

 

Jenis lamun Syringodium isotifolium 

sering dijumpai berasosiasi pada jenis 

lamun Cymodoceae serrulata, Cymodoceae 

rotundata, Enhalus acoroides, Holophila 

ovalis, Thalassia hempirichii dan 

Thalassadendrom ciliatum.  

Jenis lamun Halodule pinifolia tumbuh 

di substrat cenderung berpasir dan di area 

bibir pantai yang masih mendapat genangan 

air laut dan bersifat pionir.  

Jenis lamun Cymodoceae serrulata, 

Cymodoceae rotundata dan Enhalus 

acoroides. kemampuan adaptasi tinggi pada 

lingkungan yang mendapat gangguan 

ekologi sehingga frekuensi untuk di 

temukan tinggi. jenis lamun Thalassia 

hempirichii dijumpai diberbagai substrat 

semakin kearah tengah semakin rapat 

tegakanya terutama di stasiun 3. 

0

0.5

1

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

0.75 0.7 0.78

0.22 0.29 0.24

E' D

 
Gambar 2. Indek Keseragaman (E’) dan 

Indeks Dominasi (D) 

 

Indeks Keseragaman (E’) tertinggi di 

stasiun 3 dengan katagori keseragaman 

tinggi dan indeks keseragaman terendah 

didapat pada stasiun 2 dengan katagori 

keseragaman tinggi pula.  

Jenis Lamun Kerapatan (tegakan/m
2
) Frekuensi (%) Tutupan (%) 

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Cymodoceae rotundata 62,0 38,0 15,2 73 73 60 12,4 8,3 4,5 

Cymodoceae serrulata 80,8 42,9 9,3 80 73 47 14,5 10,2 2,3 

Enhalus acoroides 31,8 16,6 26,5 100 73 47 22,0 14,7 18,3 

Holophila ovalis 2,2 0,0 41,7 20 0,0 67 0,6 0,0 7,0 

Halodule pinifolia 19,9 113,7 0,0 13 53 0,0 1,3 6,1 0,0 

Halodule uninervis 4,7 10,7 1,7 20 33 13 0,9 2,0 0,7 

Syringodium isotifolium 65,2 5,0 28,7 60 27 60 5,5 0,5 3,5 

Thalassodendrom ciliatum 1,7 1,7 1,0 13 13 13 0,7 0,7 0,5 

Thalassia hemprichii  0,7 10,8 80,3 7 40 93 0,3 3,1 19,3 

Rata-rata total 29,87 28,90 25,54 43 48 53 58,2 45,7 56,1 



Keseragaman lamun diperairan Teluk 

Dalam penyebaranya tergolong merata, 

keberadaanya hampir dapat dijumpai pada 

tiap stasiun pengamatan terutama jenis 

lamun Cymodoceae serrulata, Cymodoceae 

rotundata dan Enhalus acoroides dan 

Thalassia hempirichii. Secara umum jenis 

lamun dikawasan perairan Teluk Dalam 

tumbuh bersama – sama dalam berbagai 

substrat dengan membentuk vegetasi 

campuran. 

Indeks Dominasi Setiap stasiun 

mempunyai nilai berbeda. Nilai Indeks 

Dominansi tertinggi di stasiun 2 dan 

terendah di stasiun 1. Stasiun 2 didominasi 

oleh jenis lamun Halodule pinifolia  jenis 

lamun ini sering dijumpai tumbuh pada 

substrat pasir halus bercampur lumpur. 

Namun Pengaruh dominasinya pada stasiun 

2 tidak begitu berpengaruh dalam kompetisi 

menempati runag hidup  terhadap jenis 

lamun lainya. Stasun 3 jenis lamun cukup 

mendominasi Thalassia hempirichii. 

Stasiun 1 cendrung tidak terjadi dominansi 

jenis lamun yang signifikan. Secara 

keseluruhan dominansi lamun diperairan 

Teluk Dalam dilihat dari nilai total Indeks 

Dominansi, nilainya tergolong sedang 

bahkan cendrung rendah karena semua nilai 

yang didapat ditiap stasiun berada pada 

kisaran dibawah 0,5.  

Lamun dalam populasi tersebar melalui 

tiga pola yaitu acak, seragam dan 

mengelompok. Hasil perhitungan nilai total 

Pola sebaran lamun diperairan Teluk Dalam 

mengelompok, pengelompokan tertinggi di 

stasiun 2 dan pengelompokan terendah 

didapat pada stasiun 3. Pola sebaran lamun 

disajikan ditabel 4. 

 

Table 4. Pola Sebaran Lamun 

Stasiun ID Sebaran 

1 1.2324. Mengelompok 

2 1.3577 Mengelompok  

3 1.0241 Mengelompok  

 

Pengelompokan tiap stasiun didorong 

oleh adanya jenis ditiap stasiun mempunyai 

dominansi jumlah tegakan. Dominansi rata- 

rata terjadi pada jenis lamun pionir yang 

mempunyai adaptasi tinggi terhadap 

perubahan lingkungan  Odum, (1973) 

dalam Fauziyah, (2004) mengatakan 

pengelompokan lamun akibat habitat dari: 

1) dalam menanggapi perubahan cuaca 

harian dan musiman, 2) menanggapi 

perubahan habitat setempat dan 3) sebagai 

akibat dari proses reproduktif, persaingan 

ruangan dan hara. 

Bervariasinya Nilai indeks dipersi di 

setiap stasiun menunjukan tingkat 

pengelompokan yang berbeda pula. Pola 

sebaran lamun diperairan Teluk dalam di 

tiap stasiun pengelompokannya mendekati 

acak terutama pola sebaran lamun pada 

stasiun 3. Hal ini diduga komposisi 

kandungan nutrient pada substrat di tiap 

stasiun tidak terlalu berbeda dan didukung 

oleh homogen nilai parameter lingkungan 

serta tipe substrat yang dimiliki perairan 

Teluk Dalam antar stasiun tidak jauh 

berbeda. lamun diperairan Teluk Dalam 

mempunyai kemampuan daya hidup 

berasosiasi campuran cukup berimbang 

artinya tidak begitu terjadi kompetisi yang 

ekstrim dalam menempati ruang hidup. 

Menurut Nontji, (2009) gangguan dan 

ancaman  ekosistem padang lamun ada dua 

yaitu pertama gangguan dari alam dan 

kedua menurutnya gangguan dari aktivitas 

manusia. 

Ancaman ekosistem padang lamun 

diperairan Teluk Dalam  untuk jangka 

panjang timbul dari aktivitas masyarakat 

seperti  aktivitas lalu lalang keluar masuk 

kapal dan Kelong dapat mengurangi jumlah 

lamun baik jumlah tegakan maupun jumlah 

jenis dan jangka pendeknya membuat daun 

lamun terpotong serta tercabut. 

Kecerahan perairan Teluk Dalam diatas 

100cm. penyinaran matahari masih terjadi 

sampai pada kedalaman tertentu. Kecerahan 

sangat penting bagi lamun untuk proses 

fotosintesis. Suhu perairan Teluk Dalam 

relatif normal untuk mendukung 

pertumbuhan, proses fotosintesis dan 

reproduksi serta untuk laju resparasi lamun. 

Arus yang didapat relatif tenang untuk 

daerah perairan terbuka Arus yang tenang 

disebabkan oleh karang dan kedangkalan 

perairan serta faktor musim. Merujuk pada 

hasil pengkuran pH perairan maka pH 

perairan Teluk Dalam tergolong asam 

lemah yaitu 6. diduga dipengaruhi oleh 

kondisi  lingkungan di sekitarnya seperti 



pembusukan daun – daun lamun, 

pengadukan perairan dan masukan air tawar 

serta kertas lakmus itu sendiri. 

Salinitas perairan Teluk Dalam sama 

halnya dengan salinitas perairan pesisir di 

Indonesia. Secara umum nilai – nilai 

parameter lingkungan perairan Teluk dalam 

cenderung homogen. 

Tipe substrat dasar perairan Teluk 

Dalam yaitu pasir bercampur lumpur dan 

rema pecahan karang dan siput. Kesesuaian 

lingkungan perairan terhadap lamun 

diperairan Teluk Dalam disajikan pada 

tabel 1.  

 

Table 1. Paramter Lingkungan 

parameter St.1 St.2 St.3 

Suhu(°C) 28,3 29 29,3 

Kecerahan   >100 >100 >100 

Arus (cm/dtk) 5.595 6.046 5.620 

pH  6 6 6 

Salinitas (‰) 30 30,3 30,6 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari hasil pengamatan dengan 

menempatkan 3 stasiun sebagai sampel 

pengamatan. Ditemukanya 9 jenis lamun 

yaitu Cymodoceae serrulata, Cymodoceae 

rotundata, Syringodium isotifolium, 

Enhalus acoroides, Holophila ovalis, 

Thalassia hempirichii, Thalassadendrom 

ciliatum, Halodule pinifolia dan Halodule 

uninervis. Lamun tersebut tumbuh bersama- 

sama di substrat mulai lumpur sampai 

substrat butiran dan bertipe campuran.  
Kerapatan total tertinggi didapat pada 

stasiun 1 dan terendah didapat ada stasiun 3 

dengan frekuensi jenis lamun peluang untuk 

ditemukanya pada tiap plot adalah Enhalus 

acoroides, Cymodoceae serrulata dan 

Cymodoceae rotundata. Frekuensi terendah 

Thalassadendrom ciliatum 

Penutupan lamun diperairan Teluk 

Dalam tertinggi di stasiun 1 dan terendahdi  

stasiun 2, penutupan jenis tertinggi Enhalus 

acoroides dan terendah Thalassodendrom 

ciliatum. 

Jenis lamun yang mempunyai perang 

tinggi adalah Enhalus acoroides dan 

terendah Thalassadendrom ciliatum dengan 

Enhalus acoroides mampu hidup pada 

berbagai substrat serta mampu tumbuh pada 

perairan yang sangat dangkal dan terbuka 

serta mampu beradaptasi dengan baik 

terhadap perubahan lingkungan. 

Karateristik Thalassadendrom ciliatum 

hidup di daerah pasang surut terendah dan 

daerah terendam.  

Indeks Keanekaragaman lamun 

diperairan Teluk dalam katagori sedang,  

Keseragaman tinggi dan tidak terjadi 

dominansi jenis yang signifikan dalam 

menempati ruang hidup. 

Sumberdaya lamun diperairan Teluk 

Dalam secara umum tidak luput dari 

ancaman Terutama akibat perubahan iklim 

yang ekstrim membuat lamun tidak mampu 

beradaptasi pada iklim tersebut dan 

ancaman kedepanya seperti reklamasi, 

pengembangan resort pariwisata, buangan 

limbah rumah tangga dan peningkatan 

volume penangkapan ikan di area padang 

lamun. 

Untuk mengetahui perubahan – 

perubahan komposisi, kerapatan, persen 

penutupan dan indeks ekologi lamun 

diperairan Teluk Dalam, perlu diadakan 

penelitian dan monitoring secara 

berkala. 
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