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Abstrak 

Pulau Nikoi memiliki ekositem lamun yang hanya tumbuh di sebagian pantai pulau 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi jenis lamun, kerapatan, 
frekuensi , tutupan, indeks ekologi serta indeks morisita di perairan Pulau Nikoi. Metode 
pengamatan kondisi padang lamun adalah metode transek dan petak contoh. Hasil menunjukkan 
pada stasiun 1, nilai kerapatan lamun jenis Thalassia hemprichii 97,78 ind/m2 dan Halophila 
ovalis 8,11 (ind/m2), frekuensi Thalassia hemprichii 0,74 dan Halophila ovalis 0,33. Pada 
stasiun 2,  kerapatan jenis Thalassia hemprichii 114,63 ind/m2 dan Halophila ovalis 3,15 
ind/m2,  nilai frekuensi Thalassia hemprichii 0,81 dan nilai frekuensi Halophila ovalis 0,22 
Total penutupan jenis lamun Thalassia hemprichii di perairan Pulau nikoi 29,88% dan 
Halophila ovalis  3,44%. Total penutupan seluruh jenis lamun 33,33%. Indeks keanekaragaman 
H’ = 0,29, indeks keseragaman E = 0,29, dan indeks dominansi C = 0,90. Indeks morisita 1,60 
pada stasiun 1 dan 1,66 pada stasiun 2. 

 

Kata kunci : Pulau Nikoi, Padang lamun, Kerapatan, Frekuensi, Tutupan, Indeks ekologi. 

 

COMMUNITY STRUCTURE SEAGRASS ISLAND  
IN THE WATERS NIKOI 

 
Abstract 

Seagrass ecosystems in Nikoi island has only grown in most parts of that island coast. 
The purpose of this study was to determine seagrass species composition, density, frequency, 
cover, ecology index and morisita index in the Nikoi Island. Observation method used sa 
transects and sample plots. The result showed at the station 1, density value of seagrass species 
Thalassia hemprichii 97.78 (ind/m2) and  Halophila ovalis 8.11 (ind/m2), frequency value of 
Thalassia hemprichii 0.74  and Halophila ovalis 0,33. At the station 2, density value of seagrass 
species Thalassia hemprichii 114.63 (ind/m2) and  Halophila ovalis 3.15 (ind/m2), frequency 
value of Thalassia hemprichii 0,81 and Halophila ovalis 0,22. Total cover of Thalassia 
hemprichii species in the Nikoi Island of  29,88% and Halophila ovalis of 3.44%. Total cover of 
all seagrass species of 33,33%. Diversity index (H') = 0.29, uniformity (E) = 0.29, and the 
dominance index (C) = 0.90. Morisita index of 1.60 at station 1 and 1.66 at station 2. 

 

Keywords: Nikoi island, seagrass, density, frequency, cover, ecological index. 
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PENDAHULUAN 
Pulau Bintan termasuk kawasan 

yang mempunyai keanekaragaman lamun 
yang tinggi. Perairan Bintan bagian Timur 
terutama sepanjang pantai Kawal, Teluk 
Bakau, Trikora, Berakit, dan Pengudang, 
telah ditemukan 10 dari 14 jenis lamun 
yang terdapat di Indonesia. Jenis lamun 
tersebut adalah Halodule pinifolia, H. 
uninervis, Cymodocea rotundata, C. 
serrulata, Syringodium isoetifolium, 
Thalassodendron ciliatum, Enhalus 
acoroides, Thalassia hemprichii, Halophila 
ovalis, H. spinulosa. Tingkat persentase 
luas tutupan lamun didominasi oleh jenis 
Enhalus acoroides (69,43%), Thalassia 
hemprichii (48,06%), dan Cymodocea 
serrulata (39,2%) (BAPEDDA 2010). 

Pulau Nikoi memiliki ekositem 
lamun yang hanya tumbuh di sebagian 
pantai pulau tersebut. Belum adanya data 
ilmiah tentang struktur komunitas lamun di 
Pulau Nikoi menjadi latar belakang 
penelitian ini. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui komposisi jenis, 
kerapatan jenis, frekuensi jenis, tutupan 
jenis, indeks nilai penting, indeks 
keanekaragaman, indeks keseragaman, 
indeks dominansi serta indeks morisita 
lamun di perairan Pulau Nikoi. 

Manfaat dari penelitian ini dapat 
memberi gambaran tentang ekosistem 
padang lamun yang ada di perairan pulau 
Nikoi, sehingga dapat digunakan sebagai 
salah satu sumber informasi bagi pengelola 
pulau Nikoi.   

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan dimulai pada 
bulan Mei 2012, yang meliputi studi 
literatur, survey awal lokasi, pengambilan 
data lapangan, analisa sampel, pengolahan 
data, analisa data dan penyusunan laporan 
hasil penelitian. Lokasi di perairan Pulau 
Nikoi, Kecamatan Gunung Kijang, 
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 
Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 
 
 
 
 

Tabel 1. Alat dan bahan 
 

1. GPS Mengetahui posisi 
transek/stasiun 
penelitian  

2. Roll Meter Membuat garis 
transek 

3. Pipa paralon Membuat plot 
pada setiap transek 

4. Alat Tulis Mencatat hasil 
data 

5. Buku Identifikasi  Mengidentifikasi 
Lamun 

6. Kamera Digital Dokumentasi 
penelitian 

7. Termometer Mengukur suhu 
8. Secchi Disk Mengukur 

kecerahan 
9. PH universal Mengukur derajat 

keasaman 
10. Hand 

Refraktometer 
Mengukur salinitas 

11. Tali,  pelampung 
dan stopwatch 

Untuk mengukur 
arus 

12. Lamun Sebagai Sampel 
jenis 

13 
. 

Sedimen/Substrat 
Tanah 

Mengetahui jenis 
substrat  

14. Kertas Label Untuk Label 
Penelitian 

 
Metode pengamatan kondisi 

padang lamun adalah metode transek dan 
petak contoh ( Transect Plot). Metode 
transek dan petak contoh (Transect Plot) 
(Kepmen LH 2004). 
Selanjutnya kerapatan jenis dihitung 
dengan menggunakan rumus (Brower et al., 
1989 dalam Syari, 2005)  

Di = ni / A 
Di mana :   
Di=Kerapatan jenis (tegakan/1 m2) 
Ni=Jumlah total tegakan species  (tegakan) 
A =Luas daerah yang disampling (1 m2) 

Frekuensi jenis dihitung dengan rumus ( 
Syari, 2005) : 

P
PiF


  

Di mana :   
Fi = Frekuensi Jenis 



Pi=Jumlah petak contoh dimana ditemukan 
species i 
∑p=Jumlah total petak contoh yang diamati 

Untuk mengetahui luas area 
penutupan jenis lamun tertentu 
dibandingkan dengan luas total area 
penutupan untuk seluruh jenis lamun, 
digunakan metode saito dan adobe 
(KepmenLH, 2004). Adapun metode 
penghitungannya adalah sebagai berikut: 

a. Petak contoh yang digunakan untuk 
pengambilan contoh berukuran 50 cm 
x 50 cm yang masih dibagi-bagi lagi 
menjadi 25 sub petak, berukuran 10 
cm x10 cm (Gambar 1.) 

b. Dicatat banyaknya masing-masing 
jenis pada setiap sub petak dan 
dimasukkan kedalam kelas kehadiran 

c. Adapun penghitungan penutupan jenis 
lamun tertentu pada masing-masing 
petak dilakukan dengan menggunakan 
rumus : 

C = Σ(Mi x fi) 
                 Σf 

C=presentase penutupan jenis lamun i, 
Mi=presentase titik tengah dari kelas 
kehadiran jenis lamuni,  
 f=banyaknya sub petak dimana kelas 
kehadiran jenis lamun i sama. 
 

Indeks nilai Penting (INP). Rumus 
yang digunakan untuk menghitung INP 
adalah, (Brower et al., 1989 dalam Syari, 
2005)  : 

INP = FR + RC + RD  
INP = Indeks nilai penting  
RC = Penutupan relatif  
FR = Frekuensi relatif 
RD = Kerapatan relative 

Keanekaragaman ditentukan 
berdasarkan indeks keanekaragaman 
Shannon-Wiener dengan rumus ( Shanon 
1948 dalam Syari, 2005). 

H′ = − 푃 log 푃  

   

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon 

푃  =  (Proporsi jenis ke-i) 

푛  = Jumlah individu jenis ke-i 

N = Jumlah total individu seluruh jenis 

Kisaran Indeks keanekaragaman 
Shannon dikategorikan atas nilai-nilai 
sebagai berikut (Masson, 1981 in Hadijah,  
2000 in Syari, 2005) : 
H’ > 3 =Keanekaragaman spesies pada 
suatu transek adalah tinggi 
H’ 1 ≤ H’≤ 3 = Keanekaragaman spesies 
pada suatu transek adalah sedang 
H’ < 1 =Keanekaragaman jenis rendah 

Indeks keseragaman digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar kesamaan 
penyebaran jumlah individu tiap jenis 
digunakan indeks keseragaman, yaitu 
dengan cara membandingkan indeks 
keanekaragaman dengan nilai 
maksimumnya, dengan rumus : ( Syari, 
2005) 

 E = ′
′  

E= Indeks keseragaman 
H’ = Indeks keanekaragaman 
H’maks= Indeks keanekaragaman 
maksimum = log2 S= 3,3219 log S (dimana 
S = jumlah jenis) 

Indeks keseragaman berkisar antara 
0-1. Bila indeks keseragaman kurang dari 
0,4 maka ekosistem tersebut berada dalam 
kondisi tertekan dan mempunyai 
keseragaman rendah. Jika indeks 
keseragaman antara 0,4 sampai 0,6 maka 
ekosistem tersebut pada kondisi kurang 
stabil dan mempunyai keseragaman sedang. 
Jika indeks keseragaman lebih dari 0,6 
maka ekosistem tersebut dalam kondisi 
stabil dan mempunyai keseragaman tinggi. 

Untuk menggambarkan jenis 
Lamun yang paling banyak ditemukan, 
dapat diketahui dengan menghitung nilai 
dominasinya. Dominasi dapat dinyatakan 
dalam indeks dominasi simpson (Brower, 
1989 dalam Syari, 2005) : 

C =
ni
N

 

  
C = Indeks dominasi Simpson 
ni = Jumlah individu jenis ke-i 
N = Jumlah total individu seluruh jenis 



Nilai indeks dominansi berkisar 
antara 0 -1. Semakin besar nilai indeks 
semakin besar kecenderungan salah satu 
spesies yang mendominasi populasi. 

Pola sebaran spesies  ditentukan 
dengan menghitung indeks dispersi morisita 
(Brower et al., 1989 dalam Syari, 2005) 
dengan persamaan : 

퐼푑 =
(   )

( )
  

Id = Indeks Dispesi Morisita 
n = Jumlah plot pengambilan contoh 
N = Jumlah individu dalam n plot 
X = Jumlah individu pada setiap plot 

Pola dispersi lamun ditentukan 
dengan menggunakan kriteria sebagai 
berikut (Brower et al., 1989 dalam Syari, 
2005). 
Id < 1 : Pola dispersi seragam 
Id = 1 : Pola dispersi acak 
Id > 1 : Pola dispersi mengelompok 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di 
perairan pulau Nikoi mendapatkan 2 jenis 
lamun yang tumbuh diperairan pulau Nikoi, 
kedua jenis lamun tersebut tumbuh pada 
stasiun 1 dan 2. Jenis lamun yang 
didapatkan berdasarkan dari ciri-ciri lamun 
yang mengacu pada Kepmen LH 2004, 
seperti panjang daun, diameter rimpang, 
jumlah tulang daun dan lain-lain. Seperti 
jenis Halophila ovalis yang dilihat 
mencolok dari lamun ini yaitu dari pasang 
tulang daunnya yang membedakannya 
dengan Halophila minor, dimana pasang 
tulang daun pada jenis Halophila ovalis 
memiliki lebih banyak yaitu 10-25 pasang 
tulang daun dari pada Halophila minor, 
Kemudian untuk jenis Thalassia hemprici 
yang menbedakannya dengan jenis lain 
yaitu panjang daunnya yang berkisar 
100mm-300mm, kemudian diameternya 
yang berkisar antara 2mm-4mm. 

Berdasarkan penelitian ini 
didapatkan pasang tulang daun untuk jenis 
Halophila ovalis berkisar 10-25 pasang 
tulang daun dan untuk jenis Thalassia 
hemprichii didapatkan panjang daunnya 
berkisar 100-300mm, diameter rimpang 

berkisar antara 2-4mm. Jenis lamun yang di 
temukan disajikan dalam tabel 2. 
 
Tabel 2. Jenis Lamun 

Suku Marga Jenis 

Hydrocharitaceae 

Halophila Halophila 
ovalis 

Thalassia Thalassia 
hemprichii 

 
Sedikitnya jenis lamun yang 

ditemukan di perairan pulau Nikoi diduga 
disebabkan oleh proses perpindahan pasir 
musiman yang disebabkan oleh arus 
perairan dari suatu lokasi kelokasi lainnya. 
Proses perpindahan pasir ini diduga dapat 
menghambat pertumbuhan jenis lamun  di 
perairan Pulau Nikoi. Fakta ini didukung 
dengan kondisi lamun jenis Thalassia 
hemprichii yang pertumbuhannya tidak 
terlalu tinggi. Hal ini memperlihatkan 
bahwa Thalassia hemprichii mulai tumbuh 
lagi ketika proses perpindahan pasir tidak 
terjadi, dan apabila proses perpindahan 
pasir musiman terjadi lagi maka lamun ini 
akan terhambat pertumbuhannya.  

Berdasarkan hasil penelitian di 
perairan Pulau Nikoi diperoleh rata-rata 
kerapatan tiap stasiun, dimana stasiun 2 
memiliki nilai total kerapatan yang paling 
tinggi yaitu 117,78 tegakan/m2. Untuk lebih 
jelas lihat tabel 3. 

Tabel 3. Kerapatan Jenis  

Jenis 
lamun 

Kerapatan jenis 
(tegakan/m2) 

Stasi
un 1 

Stasiun 
2 T0tal 

Thalassia 
hemprichii 97.78 114,63 212,41 

Halophila 
ovalis 8,11 3,15 11,26 

Total 105,89 117,78 223,67 

 



Kerapatan jenis lamun dipengaruhi 
oleh faktor-faktor tempat tumbuh lamun itu 
sendiri seperti tipe sedimen. Pada stasiun 2 
memiliki nilai kerapatan jenis yang lebih 
tinggi dari pada stasiun 1 ini diduga 
disebabkan oleh tipe sedimen yang sedikit 
berbeda, tipe sedimen yang diamati 
distasiun 2 memiliki tipe sedimen yang 
sama dengan stasiun 1 tetapi terdapat 
sedikit perbedaan yang diduga membuat 
kerapatan jenis tiap stasiun berbeda, dimana 
sedimen pada stasiun 1 sedikit dipengaruhi 
oleh adanya karang-karang mati yang 
sedikit menutupi pasir yang menjadi tempat 
dimana lamun tersebut hidup hal ini tidak 
terjadi pada stasiun 2. 

Berdasarkan hasil penelitian di 
Perairan Pulau Nikoi didapat total tutupan 
untuk jenis Thalassia hemprichii  29.88%, 
jenis Halophila ovalis 3,44%, untuk lebih 
jelas tentang tutupan lamun dapat dilihat 
pada lampiran 9 dan 10. Untuk menentukan 
total tutupan padang lamun di perairan 
Pulau Nikoi didapat dengan menjumlahkan 
total tutupan masing-masing jenis lamun. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat total 
tutupan padang lamun di perairan Pulau 
Nikoi 33,33%.  

Dapat dikatakan bahwa tutupan 
lamun di perairan Pulau Nikoi tergolong 
kurang kaya. Kurang kaya/kurang sehatnya 
padang lamun di perairan Pulau Nikoi 
diduga disebabkan oleh preses perpindahan 
pasir musiman yang terjadi pada bulan-
bulan tertentu, hal ini mengakibat 
pertumbuhan lamun akan terganggu, 
akibatnya jumlah tegakan masing-masing 
jenis akan sangat sedikit., selain itu 
besaranya daun lamun juga dapat 
mempengaruhi tutupan lamun itu sendiri, 
jenis lamun yang ditemukan di perairan 
Pulau Nikoi merupakan jenis lamun yang 
secara visual memiliki daun lamun yang 
berukuran kecil-kecil sehinggah hal ini 
diduga yang menyebabkan kenapa tutupan 
lamun di Pulau Nikoi kurang sehat / kurang 
kaya. makin besar kemampuan daun lamun 
menutupi subtrat maka makin besar 
tutupannya.  Nilai pada tabel 11 sesuai 
dengan kriteria status padang lamun yang 
menyatakan: 1). Tutupan ≥ 60% dinyatakan 
kaya/sehat, 2). Tutupan 30-59,9% 

dinyatakan kurang kaya/kurang sehat, 3). 
Tutupan ≤ 29,9% dinyatakan 
miskin.(Kepmen LH, 2004). 

Indeks nilai Penting digunakan 
untuk menghitung dan menduga 
keseluruhan dari peranan jenis lamun 
didalam satu komunitas. Semakin tinggi 
nilai INP suatu jenis relatif terhadap jenis 
lainnya, maka semakin tinggi peranan jenis 
pada komunitas tersebut. Berdasarkan hasil 
penelitian di perairan Pulau Nikoi, maka di 
dapatkan nilai INP untuk lamun jenis 
Thalassia hemprichii yaitu 258,44 lamun 
jenis Halophila ovalis didapat yaitu 41,56. 
Untuk lebih jelas lihat tabel 4. 
Tabel 4. Nilai Indeks Nilai Penting 

Jenis Indeks Nilai 
Penting 

Thalassia 
hemprichii 258,44 

Halophila ovalis 41,56 
Jumlah 300 
 
Hasil INP pada tabel 4 dapat 

dikatakan bahwa lamun jenis Thalassia 
hemprichii memiliki peran yang sangat 
besar pada komunitas lamun di pulau Nikoi 
dari pada lamun jenis Halophila ovalis. Hal 
ini diduga disebabkan oleh tiga unsur yang 
berperan pada besar kecilnya INP yaitu 
nilai frekuensi relatif, kerapatan relatif, dan 
tutupan relatif. Dimana lamun jenis lamun 
Halophila ovalis memiliki nilai yang 
rendah terhadap ke tiga unsur tersebut. 
Rendahnya ke tiga unsur tersebut diduga 
disebabkan oleh kemampuan adaptasi yang 
kurang pada lamun Halophila ovalis 
terhadap perubahan lingkungan yang terjadi 
di Pulau Nikoi,dalam hal ini yaitu proses 
perpindahan pasir musiman. 

Keanekaragaman menujukan 
keberagaman jenis dan merupakan ciri khas 
struktur komunitas. Berdasarkan hasil 
penelitian diperairan pulau Nikoi 
ditemukan 2 jenis lamun yaitu lamun jenis 
Thalssia hemprichii dan Halophila ovalis. 
Lalu didapat nilai indeks keanekaragam 
total sekitar 0,29. Dengan nilai ini maka 
diketahui bahwa keanekaragaman lamun di 
Pulau Nikoi tergolong rendah.  



Dapat dikatakan bahwa 
keanekaragaman jenis lamun diperairan 
pulau Nikoi rendah, rendahnya 
keanekaragaman jenis lamun di Pulau Nikoi 
disebabkan oleh dua hal yang pertama 
disebabkan oleh sedikitnya lamun yang 
ditemukan di perairan ini, lalu yang kedua 
disebabkan oleh jumlah individu dari 
masing-masing jenis. Sedikitnya jenis 
lamun yang ditemukan, kemudian 
sedikitnya jumlah individu masing-masing 
jenis lamun diduga disebabkan oleh 
perubahan lingkungan yang terjadi di Pulau 
Nikoi dalam hal ini perubahan yang di 
sebabkan oleh proses perpindahan pasir 
musiman. Indeks keanekaragaman 
digunakan untuk mengukur kelimpahan 
komunitas berdasarkan jumlah jenis dan 
jumlah tegakan pada suatu area, 
kelimpahan suatu jenis berkaitan erat 
dengan faktor biotik dan abiotik lingkungan 
hidupnya. Berdasarkan tabel 14 diketahui 
nilai indeks keanekaragaman 0,29, nilai 
pada tabel 14 sesuai dengan kisaran indeks 
keanekaragaman Shanon yaitu sebagai 
berikut: 1). H’ > 3 = Keanekaragaman 
spesies adalah tinggi, 2). 1 ≤ H’ ≤ 3 = 
Keanekaragaman spesies sedang, 3). H’ < 1 
= Keanekaragaman rendah. (Ferianita, 
2007). Indeks ini digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kesamaan 
penyebaran jumlah individu tiap jenis. 
Berdasarkan hasil penelitian di perairan 
Pulau Nikoi maka didapat nilai indeks 
keseragaman lamun  yaitu 0,29. 
Berdasarkan nilai yang di ketahui maka 
keseragaman lamun di pulau nikoi 
tergolong ke dalam kondisi tertekan dan 
mempunyai keseragaman rendah. Untuk 
lebih jelas dapt dilihat tabel 5. 

Tabel 5. Nilai Indeks Keseragaman 

H´ H´maks E 

0,29 1      0,29 

 

Berdasarkan tabel  5 dapat 
diketahui bahwa ekositem lamun di 
perairan pulau Nikoi dalam kondisi tertekan 
dan mempunyai keseragaman rendah, Hal 
ini sesui dengan nilai indek keseragaman 

yang didapat 0,29, rendahnya keseragaman 
ini diduga disebabkan oleh faktor 
lingkungan yang tejadi di Pulau Nikoi 
dalam hal ini yaitu proses perpindah pasir 
musiman, dampak dari faktor lingkungan 
ini lah yang diduga menyebabkan 
keseragaman lamun di Nikoi randah. Salah 
satu dampak yang diakibatkan dari faktor 
lingkungan ini yaitu rendahnya jumlah 
tegakan tiap jenis lamun, lamun jenis 
Thalassia hemprichii memiliki adaptasi 
yang cukup baik terhadap perubahan 
lingkungan dibandingkan jenis Halophila 
ovalis, dengan adaptasi yang cukup baik ini 
maka diduga lamun jenis Thalassia 
hemprichii memiliki jumlah tegakan yang 
lebih banyak dari lamun jenis Halophila 
ovalis. 

Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan nilai indeks dominansi untuk 
lamun jenis Thalassia hemprichii yaitu 
0,901855, lamun jenis Halophila ovalis 
adalah 0,002534. Berdasarkan hasil 
penelitian ini didapat nilai indeks 
dominansi total 0,90.  

Dapat dikatakan bahwa lamun jenis 
Thalssia hemprichii merupakan lamun yang 
paling mendominansi perairan pulau Nikoi. 
Hal ini diduga disebabkan oleh jenis lamun 
Thalassia hemprichii memiliki adaptasi 
yang baik terhadap perubahan lingkungan 
sehingga membuat lamun jenis ini banyak 
dijumpai di perairan Pulau Nikoi. Thalassia 
hemprichii  mampu tumbuh dan 
berkembang dalam kondisi tak beroksigen 
(anoxia) atau berkadar oksigen rendah yang  
merupakan sifat habitat pasang surut yang 
dangkal sehingga mampu berkoloni di 
habitat laut dangkal dengan berhasil dan 
mengusir sebagian kelompok tumbuh-
tumbuhan lainnya (Romimohtarto dan 
Juwana, 2007). Brower, (1989) 
menjelaskan bahwa nilai indeks dominansi 
berkisar antara 0-1, semakin besar nilai 
indeks semakin besar kecenderungan salah 
satu spesies yang mendominansi populasi. 

Pola sebaran lamun ditentukan 
dengan mengunakan kriteria sebagai 
berikut ( Brower et al. 1989). 1). Id < 1= 
Pola dispersi seragam. 2). Id = 1 Pola 
dispersi acak. 3). Id > 1 = Pola dispersi 
mengelompok. Dari hasil perhitungan pola 



sebaran lamun di perairan pulau Nikoi 
dengan menggunakan indeks dispersi 
morisita didapatkan nilai pola sebaran pada 
stasiun 1 yaitu 1.60 dan untuk stasiun 2 
didapat nilai 1.66. Berdasarkan hasi yang 
diketahui maka pola sebaran lamun di 
perairan Pulau Nikoi termasuk ke dalam 
pola disperse mengelompok. Untuk lebih 
jelas dapat dilihat tabel 6. 

Tabel 6. Nilai Pola Sebaran 

Stasiun ID Pola Sebaran 
1 1.60 Mengelompok 
2 1.66 Mengelompok 

Berdasarkan data pada tabel 6  
maka dapat diketahui bahwa lamun di 
perairan Pulau Nikoi memiliki pola sebaran 
mengelompok. Padang lamun tersebar 
melalui tiga pola yaitu: mengelompok, 
acak, dan seragam. Berdasarkan  nilai total 
Pola sebaran lamun di zona lamun di 
perairan Pulau Nikoi dengan menggunakan 
perhitungan Indeks dipersi Morasita, maka 
didapat nilai indeks morisitanya 
mengelompok, 

Menurut (Odum, 19773 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. 

Secara apiori lamun tumbuh di 
perairan pulau nikoi, artinya lingkungan 
sekitar pulau nikoi mendukung kehidupan 
lamun. Gangguan yang ada hanya pada 
pasir, dimana terjadi proses perpindahan 
pasir musiman, sehinggah menyulitkan 
lamun untuk tumbuh.  

Suhu merupakan faktor yang paling 
penting bagi kehidupan organisme di lautan 
karena mempengaruhi aktivitas 
metabolisme ataupun perkembangbiakan 
organisme tertentu (Hutabarat dan Evans, 
1986). Dapat dikatakan bahwa suhu 
perairan pulau Nikoi baik untuk 
pertumbuhan ekosistem lamun, sebagai 
mana di katakan bahwa kisaran suhu 
optimal bagi jenis lamun untuk 
perkembangannya adalah 28°-30°C, 
sedangkan untuk fotosintesis lamun 

membutuhkan suhu optimum antara 25°-
35°C dan pada saat cahaya penuh. 
Pengaruh suhu bagi lamun sangat besar, 
suhu mempengaruhi proses fisiologi seperti 
fotosintesis, laju respirasi, pertumbuhan dan 
reproduksi (Nybakken, 1992). 

 Pada perairan alami kecerahan 
sangat penting karena erat kaitannya 
dengan proses fotosintesis. Kebutuhan 
cahaya yang tinggi bagi lamun untuk 
fotosintesis terlihat dari sebarannya yang 
terbatas pada daerah yang masih menerima 
cahaya matahari. Nilai kecerahan perairan 
sangat dipengaruhi oleh kandungan lumpur, 
plankton, dan zat terlarut lainnya 
(Nybakken, 1988). Variasi data kecerahan 
pada pagi hari berkisar dari 4,10 m sampai 
4,12 m dan untuk siang hari berkisar dari 
3,48 m sampai 3,49 m. Berdasarkan hasil 
penggukuran dapat dikatakan tingkat 
kecerahan di perairan Pulau Nikoi dapat 
mendukung kehidupan lamun, hal ini sesuai 
dengan kisaran kecerahan terhadapa lamun 
yang > 3m (Kepmen LH , 2004).  

Kecerahan perairan menunjukan 
kemampuan cahaya untuk menembus 
lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada 
perairan alami, kecerahan sangat penting 
karena erat dengan proses fotosintesis. 
Semakin tinggi nilai kecerahan maka akan 
tinggi pula tingkat penetrasi cahaya ke 
kolom perairan. Penetrasi cahaya matahari 
atau kecerahan sangat penting bagi 
tumbuhan lamun. Hal ini terlihat dari 
sebaran lamun yang terbatas pada daerah 
yang masih menerima cahaya matahari 
(Supriharyono, 2009 dalam Nainggolan, 
2011).  

Pengukuran data derajat keasaman 
(pH)  pada pagi hari cenderung sama tiap 
stasiun yaitu 5,51dan pada siang hari sekitar 
6, data ini sudah diuji dengan faktor koreksi 
(Lampiran8). Dengan data ini maka dapat 
dikatakan bahwa perairan pulau Nikoi tidak 
produktif, hal ini di katakan bahwa Suatu 
perairan dengan pH 5,5-6,5 termasuk 
perairan yang tidak produktif, perairan 
dengan pH 6,5-7,5 termasuk perairan yang 
produktif, perairan dengan pH 7,5-8,5 
adalah perairan yang memiliki 
produktivitas yang sangat tinggi, dan 
perairan dengan pH yang lebih besar dari 



8,5 dikategorikan sebagai perairan yang 
tidak produktif lagi. (Nybakken .1992). 
Kementrian Lingkungan Hidup juga 
menyatakan bahwa  pH untuk padang 
lamun berkisar 7-8,5. 

Sebaran salinitas di laut 
dipengaruhi beberapa faktor seperti pola 
sirkulasi air, penguapan, curah hujan, dan 
aliran sungai (Nontji, 1993). Berdasarkan 
hasil penggukuran salinitas diperairan 
Pulau Nikoi di dapat saat pasang berkisar 
dari 32,2‰ sampai 32,6‰, dan saat surut 
berkisar dari 29,3‰ sampai 29,5‰. Data 
salinitas yang diperoleh dapat menunjang 
pertumbuhan lamun. Kisaran ini termasuk 
dalam faktor pembatas pertumbuhan 
ekositem lamun sebagaimana dijelaskan. 
Walaupun jenis lamun memiliki toleransi 
terhadap salinitas yang berbeda-beda, 
namun sebagian besar memiliki kisaran 
yang lebar terhadap salinitas yaitu antara 
10–400/00. Nilai optimum toleransi terhadap 
salintas di air laut adalah 350/00.  

Penurunan salinitas akan 
menurunkan kemampuan fotosintesis 
lamun. Jenis dari padang lamun tropik 
mempunyai toleransi lebih rendah dari 
salintas normal dan pada temperatur yang 
rendah, tidak mampu mempertahankan 
hidupnya pada salintas yang sama dan 
dalam kondisi suhu yang lebih tinggi 
(Bapedal, 1996 dalam Nur, 2011).  

Kecepatan arus pada perairan 
sangat berpengaruh pada produktivitas 
padang lamun. Lamun dapat 
berproduktivitas optimal pada kecepatan 
arus 0,5 m/s. Arus tidak mempengaruhi 
penetrasi cahaya kecuali jika mengangkat 
sedimen hingga mengurangi penetrasi 
cahaya. Aksi menguntungkan arus terhadap 
organisme terletak pada transport bahan 
makanan tambahan bagi organisme dan 
dalam hal pengangkutan bahan buangan 
(Dahuri et al, 1996). Berdasarkan data 
kecepatan arus permukaan yang diukur 
didapat kecepatan arus saat pasang relatif 
sama tiap stasiun yaitu 0,063 m/dtk dan 
kecepatan arus saat surut berkisar dari 0,10 
m/dtk sampai 0,11 m/ dtk. Berdasarkan 
hasil penggukuran dapat dikatakan bahwa 
kecepatan arus di perairan Pulau Nikoi 
tidak bisa mendukung produktivitas padang 
lamun. Kecepatan arus dipengaruhi oleh 

adanya jenis perairan, yaitu perairan 
terbuka dan tertutup, kecepatan angin, dan 
kedalaman perairan. Kecepatan arus dapat 
mempengaruhi produktivitas padang lamun 
(Nontji, A. 1987).  

Padang lamun hidup pada berbagai 
macam tipe sedimen, mulai dari lumpur 
sampai karang. Kebutuhan substrat yang 
utama bagi pengembangan padang lamun 
adalah kedalaman sedimen yang cukup. 
Peranan kedalaman substrat dalam stabilitas 
sedimen mencakup 2 hal yaitu : pelindung 
tanaman dari arus laut dan tempat 
pengolahan dan pemasok nutrien. Data 
sedimen diambil dengan penyelaman 
disetiap stasiun, rata-rata di dapat tipe 
sedimen medium pasir dan kerikil. Ukuran 
sedimen medium pasir yang diamati 
berukuran 0,25-0,5 mm, Gravel/Kerikil 
yang diamati berukuran > 2mm. Hampir 
sekeliling Pulau Nikoi memiliki tipe 
sedimen yang hampir sama. 

KESIMPULAN 
Hasil penelitian yang telah 

dilakukan di perairan Pulau Nikoi 
ditemukan dua jenis lamun yaitu lamun 
jenis Thalassia hemprichii dan lamun jenis 
Halophila ovalis, kedua jenis lamun 
ditemukan di zona lamun yaitu distasiun 1 
dan 2. Secara garis besar komunitas padang 
lamun di perairan Pulau Nikoi bertipe 
komunitas campuran dan bersifat 
mengelompok.  

Berdasarkan keputusan 
kementerian Lingkungan Hidup No.200 
tahun 2004 tentang status padang lamun. 
Padang lamun diperairan Pulau Nikoi 
tergolong kurang kaya/kurang sehat karena 
penutupan berkisar 30% – 59,9%.  
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