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Abstrak 

 
Lamun ditemukan di perairan Desa Berakit cukup beragam dan menyebar hingga 

kedalaman 3-4 meter. Tujuan penelitian untuk menentukan kepadatan, tutup dan lamun indeks 
ekologi pada kedalaman yang berbeda. Metode yang digunakan transek garis dan petak contoh 
secara acak. Kedalaman perairan yang diteliti adalah kedalaman msl (mean sea level) d < 1 
meter, 2 < d ≥ 1 meter dan 3 < d ≥ 2 meter. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik 
dengan tingkat kepercayaan 95%, kerapatan dan tutupan lamun pada kedalaman d < 1 m 
berbeda nyata dengan kedalaman 2 <d ≥ 1 meter dan 3 < d ≥ 2 meter. Sedangkan kedalaman 2 < 
d ≥ 1 meter tidak berbeda nyata dengan kedalaman 3 <d ≥ 2 meter. 
 
Kata kunci: Desa Berakit, lamun, kedalaman, kerapatan, tutupan 
 
 

Abstract 
 

The Seagrass found in the village of Berakit waters are quite diverse and spread to depth 
of 3-4 meters. The purpose of research was to determine the density, cover, and seagrass 
ecology index on the different depths. The method used were the line transect and sample plots 
randomly. The research of differents depths are msl (mean sea level) depth d < 1 meters, 2 < d ≥ 
1 meters and 3 < d ≥ 2 meters. The results showed that the statistical tests based on the 95% 
confidence level, density and seagrass cover at a depth d <1 m depth was significantly different 
with 2 < d ≥ 1 meter and 3 < d ≥ 2 meters. While the depth of 2 < d ≥ 1 meter was not 
significantly different from a depth of 3 <d ≥ 2 meters. 
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PENDAHULUAN 
Nainggolan (2011) mengatakan 

lamun dapat tumbuh di daerah pasang surut 
terbuka serta perairan pantai yang berupa 
lumpur, pasir, kerikil dan patahan karang 
mati hingga kedalaman 4 m. Menurut 
Kiswara (1994) dalam Putri (2004), jenis 
lamun akan ditemukan berbeda berdasarkan 
kedalaman perairan. 

Lamun di perairan Desa Berakit 
cukup beragam, dapat ditemukan hingga 
kedalaman tiga sampai empat meter. 
Bedasarkan survei maka penelitian ini 
dilakukan hanya sampai kedalaman 3 meter 
karena setelah kedalaman tersebut terjadi 
peralihan habitat, dari habitat lamun ke 
habitat terumbukarang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui jenis, kerapatan, 
frekuensi, tutupan, indeks nilai penting, 
indeks keanekaragaman, indeks 
keseragaman dan indeks dominansi lamun 
di perairan Desa Berakit pada tiga 
kedalaman yang berbeda. 

Manfaat penelitian ini dapat 
menambah khazanah ilmu pengetahuan 
tentang struktur komunitas padang lamun 
dan digunakan sebagai salah satu sumber 
informasi bagi penelitian selanjutnya yang 
dapat menjadi dasar pengelolaan ekosistem 
lamun di perairan Desa Berakit. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan dilaksanakan 

selama 3 bulan dari bulan Desember 2012 
sampai Februari 2013. Lokasi penelitian 
terletak di perairan Desa Berakit Kabupaten 
Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Alat dan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel 1: 

Tabel 1. Alat dan Bahan yang digunakan 
selama penelitian 

NO ALAT DAN 
BAHAN KEGUNAAN 

ALAT 
1. GPS Mengetahui posisi 

stasiun penelitian  
2. Rol Meter Mengukur jarak 

antar plot dan 
transek 

3. Tali Rafia/pipa Membuat transek 

paralon dan plot pada 
setiap transek 

4. Perlengkapan 
Snorkling 
Dan SCUBA 

Mempermudah 
melakukan 
pengamatan di air 

5. Kertas Label  Label sampel 
penelitian 

6. Alat Tulis Mencatat hasil 
7. Buku Identifikasi  Mengidentifikasi 

Lamun 
8. Kamera Digital Dokumentasi 

penelitian 
Alat Pengukuran Parameter Lingkungan 
9. Thermometer Mengukur suhu 

10. Tongkat berskala Mengukur 
kedalaman 

11. Hand 
Refraktometer 

Mengukur 
salinitas 

12. Current drouge Untuk mengukur 
kecepatan arus 

13. Stopwatch Untuk mengukur 
waktu 

14. DO meter Untuk mengukur 
DO 

BAHAN 
15. Lamun Sebagai Sampel 

Penelitian 
16. Sampel Air Sebagai sampel 

air 
17. Sedimen/Substrat  Mengetahui jenis 

substrat  
Metode yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi padang lamun adalah 
metode transek dan petak contoh (Transect 
Plot). Metode transek dan petak contoh 
(Transect Plot) adalah metode pencuplikan 
contoh populasi suatu komunitas dengan 
pendekatan petak contoh yang berada pada 
garis yang ditarik melewati wilayah 
ekosistem tersebut (Kepmen LH 2004). 

Dalam penelitian ini peneliti 
menetapkan 3 stasiun penelitian. Setiap 
stasiun pengamatan dibagi menjadi 3 
kedalaman penelitian yang mana setiap 
kedalaman penelitian memiliki tingkatan 
kedalaman msl (mean sea level) yang 
berbeda yaitu kedalaman msl d < 1 m, 2 < d 
≥ 1 m dan 3 < d ≥ 2 m. Setiap kedalaman 
penelitian tersebut terdapat 1 transek  
sepanjang 50 meter, setiap transek 
diletakkan 10 plot ukuran 0,5 m x 0,5 m 
secara acak. 



 Identifikasi jenis lamun dilakukan 
dengan cara mencocokkan data-data 
dilapang seperti: bentuk daun, bunga dan 
akar pada lamun dengan mengacu pada 
Kepmen LH (2004), kemudian jenis-jenis 
lamun yang didapat dilapangan disajikan 
dalam bentuk tabel. 
 Pengukuran kualitas perairan 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruhnya terhadapa ekositem lamun. 
Pada penelitian ini peneliti menetapkan 
pengukuran kualitas perairan seperti: Suhu, 
oksigen terlarut dan derajat keasaman (pH) 
pengukuran dilakukan pada waktu pagi, 
siang dan sore hari. Untuk pengukuran 
kecepatan arus dan salinitas pengukuran 
dilakukan pada waktu pasang dan surut 
dengan pengulangan sampling sebanyak 3 
kali pengulangan pada titik yang sama di 
setiap kedalaman penelitian. Untuk sedimen 
pengukuran dilakukan di setiap kedalaman 
penelitian dengan 1 kali pengulangan. 
 Kepadatan/kerapatan jenis adalah 
jumlah individu (tegakan) per satuan luas. 
Kepadatan masing-masing jenis pada setiap 
stasiun dihitung dengan menggunakan 
rumus Odum (1971) sebagai berikut: 

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

 Frekuensi jenis adalah peluang 
suatu jenis ditemukan dalam titik contoh 
yang diamati. Frekuensi jenis dihitung 
dengan rumus (Odum, 1971): 

P
PiF


  

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 
(Kepmen LH, 2004).  

                        C = Σ(Mi x fi) 
           Σf 

C   =  presentase penutupan jenis lamun i, 
Mi =  presentase titik tengah dari kelas 

kehadiran jenis lamuni,  
fi   =  banyaknya sub petak dimana kelas 

kehadiran jenis lamun i  sama. 

Tabel 2. Kelas Kehadiran Lamun 

Kelas Luas area 
penutupan 

% 
Penutupan 

area 

% Titik 
tengah 

(M) 

5 1/2- penuh 50-100 75 
4 1/4- ½ 25-50 35,5 

3 1/8-1/4 12,5-25 18,75 

2 1/16-1/8 6,25-12,5 9,38 

1 < 1/16 < 6,25 3,13 

0 Tidak ada 0 0 
     (Sumber : Kepmen LH 2004) 

 Indeks nilai Penting (INP), 
digunakan untuk menghitung dan menduga 
keseluruhan dari peranan jenis lamun di 
dalam satu komunitas. Semakin tinggi nilai 
INP suatu jenis relatif terhadap jenis 
lainnya, semakin tinggi peranan jenis pada 
komunitas tersebut (Ferianita, 2007) Rumus 
yang digunakan untuk menghitung INP 
adalah : 

INP = FR + RC + RD 
RC = Penutupan relatif 
FR = Frekuensi relatif 
RD = Kerapatan relatif 

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

퐇′ = − 푷풊퐥퐨퐠ퟐ푷퐢
풔

풊 ퟏ

 

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon 
푃   =  (Proporsi jenis ke-i) 
푛   = Jumlah individu jenis ke-i 
N   = Jumlah total individu seluruh jenis 

Untuk mengetahui seberapa besar 
kesamaan penyebaran jumlah individu tiap 
jenis digunakan indeks keseragaman, 
dengan rumus : 

 E = 푯′
푯′풎풂풌풔

 
 



E    = Indeks keseragaman 
H’   = Indeks keanekaragaman 
H’maks  = Indeks keanekaragaman 

maksimum (log2 S) 
Dominasi dapat dinyatakan dalam 

indeks dominasi simpson (Brower, 1989) : 

D =
ni
N

 

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

 Semua hasil yang diperoleh 
dianalisis secara deskriptif dalam bentuk 
tabel dan gambar. Untuk kualitas perairan 
akan mengacu pada Baku Mutu Air Laut 
untuk Biota Laut (Kep.MenLH No.51, 
2004). Sedangkan untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan jenis lamun pada 
masing-masing tingkat kedalaman di setiap 
stasiun dilakukan uji statistik terhadap 
tingkat kerapatan (uji Kruskal-Wallis) dan 
tutupan lamun (uji one-way ANOVA). 
Proses perhitungan dilakukan dengan 
bantuan perangkat lunak SPSS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan parameter fisika dan 
kimia optimum sangat dibutuhkan oleh 
tumbuhan lamun untuk menunjang 
kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian 
di Perairan Desa Berakit didapat nilai-nilai 
parameter fisika dan kimia dapat dilihat 
pada tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Kondisi Umum Parameter 
Kualitas Perairan pada Kedalaman 
Berbeda 

Parameter d < 1 
m 

2 < d ≥ 
1 m 

3 < d ≥ 
2 m 

Suhu (°C) 29.90 29.33 29.67 
Salinitas 
(‰) 29.77 30.33 30.57 

Kecepatan 
Arus 
(cm/dt) 

9.55 12.01 26.11 

pH 8.18 8.13 8.13 
DO (mg/l) 7.63 7.83 7.47 

Substrat  

fine 
sand / 
pasir 
halus 
(0,125-
0,25 
mm) 

 
 

Medium sand/pasir sedang 
(0,25-0,5mm) 

 
Secara umum parameter kualitas 

perairan di perairan Desa Berakit di hingga 
kedalaman 3 meter homogen dan mampu 
mendukung kehidupan lamun akan tetapi 
untuk kecepatan arus didapatkan perbedaan 
yang kontras pada kedalaman 3 < d ≥ 2 
meter lebih kuat dibandingkan kedalaman 
lainnya. Perbedaan kecepatan arus ini 
diduga dipengaruhi oleh jarak tubir sangat 
dekat dengan lokasi pengukuran serta pada 
saat pengukuran musim gelombang besar 
dan angin kuat. 

Diketahui bahwa perairan Desa 
Berakit memiliki 7 jenis lamun yang 
tersebar di kedalaman yang berbeda yaitu 
Cymodoceae rotundata, Cymodoceae 
serrulata, Enhalus acoroides,  Halodule 
uninervis, Halophila ovalis, Syringodium 
isoetifolium dan Thalassia hemprichii.  

Pada kedalaman kurang dari satu 
meter dan kedalaman lebih dari atau sama 
dengan dua sampai kedalaman kurang dari 
tiga meter (3 < d ≥ 2) ditemukan masing-
masing 6 jenis lamun dari 7 jenis lamun dan 
terdapat sedikit perbedaan komposisi jenis 
yang ditemukan yaitu tidak ditemukannya 
jenis Syringodium isoetifolium di 
kedalaman kurang dari satu meter dan di 
kedalaman lebih dari atau sama dengan dua 
sampai kedalaman kurang dari tiga meter (3 
< d ≥ 2) tidak ditemukan jenis lamun 
Cymodoceae serrulata. 

Jenis lamun Thalassia hemprichii 
dan Enhalus acoroides yang menyebar 
merata di setiap stasiun penelitian 
disebabkan Thalassia hemprichii menyukai 
habitat dengan kecepatan arus yang cukup 
tinggi dan Enhalus acoroides mempunyai 
struktur morfologi akar yang panjang dan 
kokoh sehingga tidak mudah tercabut 
(Fauziyah, 2004).  



Jenis lamun Syringodium 
isoetifolium tidak dijumpai pada kedalaman 
d < 1 meter disebabkan jenis lamun 
Syringodium isoetifolium sulit tumbuh di 
daerah yang dangkal dan dapat tumbuh 
subur pada perairan yang selalu tergenang 
oleh air. Perbedaan komposisi jenis lamun 
di setiap kedalaman yang berbeda di 
masing-masing stasiun disebabkan oleh 
perbedaan karakteristik jenis lamun 
terhadap kondisi lingkungan. 

Kerapatan jenis lamun pada tiap 
kedalaman dapat dilihat pada gambar 1 
berikut ini: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Kerapatan Jenis Lamun pada 
Kedalaman Berbeda 
 
Ket : 
Ea  = Enhallus acoroides  
Cr = Cymodoceae rotundata  
Cs = Cymodoceae serrulata 
Th = Thalassia hemprichii  
Hu = Halodule uninervis  
Ho = Halophila ovalis 
Si  = Syringodium isoetifolium 
 
 Kedalaman d < 1 m didapatkan 
kerapatan jenis tertinggi dengan kisaran 
23,1-554,9 individu/m2. Kerapatan jenis 
lamun yang berbeda disebabkan karena 
perbedaan kondisi lingkungan pada setiap 
kedalaman. Selain itu perbedaan kerapatan 
jenis diduga akibat aktivitas manusia seperti 
mencari kerang-kerangan, tempat wisata 

dan tempat labuh kapal sampai pada 
kedalaman tertentu. 

Persentase penutupan lamun 
menggambarkan seberapa luas lamun yang 
menutupi suatu perairan. Tingginya persen 
penutupan lamun tidak selamanya linear 
dengan tingginya jumlah jenis maupun 
tingginya kerapatan jenis karena 
pengamatan penutupan yang dilihat adalah 
helaian daun sedangkan pada kerapatan 
jenis yang dilihat adalah jumlah tegakan. 
Lebar helaian daun sangat berpengaruh 
pada penutupan substrat, makin lebar 
helaian daun dari jenis lamun tertentu maka 
semakin besar menutupi substrat semakin 
besar. 
Tabel 4. Persen Penutupan Jenis Lamun 
pada Kedalaman Berbeda 
Jenis 
lamun d < 1m 2 < d ≥ 

1 m 
3 < d ≥ 
2 m 

Ea 6.94 1.37 11.18 
Cs 0.83 0.09 0 
Cr 22.10 6.81 0.18 
Th 7.98 12.98 6.93 
Hu 3.33 5.06 0.28 
Ho 1.43 2.17 0.40 
Si 0 0.15 1.52 
Total 42.62 28.62 20.48 

 
Secara umum,  jenis lamun Enhalus 

acoroides, Cymodocea rotundata dan 
Thalassia hemprichii mempunyai total 
persen penutupan yang tinggi di Perairan 
Berakit. Jenis lamun Cymodocea rotundata 
memiliki persen penutupan yang tertinggi 
di kedalaman d < 1 meter, Thalassia 
hemprichii Memiliki persen penutupan 
yang tertinggai di kedalaman 2 < d ≥ 1 
meter dan kedalaman 3 < d ≥ 2 meter, jenis 
lamun Enhalus acoroides merupakan yang 
tertinggi. Perbedaan persen penutupan 
tertinggi di setiap kedalaman oleh jenis 
tertentu tersebut disebabkan lamun tersebut 
sangat umum dijumpai pada masing-masing 
kedalaman tersebut selain itu morfologi 
jenis lamun juga mempengaruhi besarnya 
tingkat tutupan.  

Penyebaran masing-masing lamun 
tersebut yang seragam pada habitat di 
masing-masing kedalaman 
mengindikasikan jenis lamun tersebut 

Ea Cs Cr Th Hu Ho Si

d < 1m 23.1 36.5 554.9 46.3 115.6 53.2

2 < d ≥ 1 m 10.5 1.5 119.7 110 154.4 100 2.8

3 < d ≥ 2 m 40.9 4.9 77.6 14.4 32.1 56.8
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mampu hidup dengan baik pada habitat 
manapun yang memiliki kondisi lingkungan 
yang sesuai. 

Indeks nilai penting memberikan 
gambaran besar kecilnya pengaruh atau 
peranan suatu jenis lamun dalam suatu 
komunitas padang lamun. Semakin tinggi 
nilai INP maka peranan atau pengaruhnya 
dalam suatu komunitas semakin besar. 
Tabel 5. INP pada Kedalaman Berbeda 
Jenis 
Lamun 

INP 
d < 1 m 2<d ≥1 m 3<d ≥2 m 

Ea 49.28 29.86 151.28 
Cs 14.41 2.88 0.00 
Cr 68.48 50.59 2.38 
Th 102.64 107.92 103.65 
Hu 33.01 50.11 7.82 
Ho 32.18 53.86 14.00 
Si 0.00 4.77 20.87 
Total 300.00 300.00 300.00 

 
Secara umum hasil perhitungan 

indeks nilai penting di seluruh kedalaman 
menunjukkan pada kedalaman d < 1 meter 
nilai INP tertinggi terdapat pada jenis 
lamun Cymodocea rotundata berkisar 
antara 90,06-235,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa spesies Cymodocea rotundata  
mempunyai peranan yang penting dalam 
komunitas padang lamun di kedalaman d < 
1 meter. 

Secara umum nilai INP terendah 
terdapat pada jenis lamun Cymodocea 
serulata dikedalaman 2 < d ≥ 1 meter dan 
kedalaman 3 < d ≥ 2 meter. Hal ini 
menunjukkan peranan dari jenis lamun 
Cymodocea serulata relatif kecil terhadap 
komunitas padang lamun secara 
keseluruhan pada kedalaman tersebut di 
perairan Desa Berakit. 

Indeks keanekaragaman (H’) dapat 
digunakan untuk mengukur kelimpahan 
komunitas berdasarkan jumlah jenis spesies 
dan jumlah tegakan dari setiap spesies pada 
suatu lokasi. Semakin banyak jumlah jenis 
spesies, maka semakin beragam 
komunitasnya (Nainggolan, 2011). 
Kelimpahan suatu jenis berkaitan erat 
dengan faktor biotik dan abiotik lingkungan 
hidupnya. Indeks keseragaman (E) dapat 

menggambarkan penyebaran tegakan antar 
spesies yang berbeda. Sedangkan indeks 
dominansi (D) dapat digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar suatu spesies 
mendominansi suatu habitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Indeks Ekologi Lamun pada 
Kedalaman Berbeda 

Untuk indeks ekologi lamun pada 
kedalaman yang berbeda didapatkan indeks 
keanekaragaman jenis lamun pada 
tingkatan kedalaman penelitian dapat 
dikategorikan dalam indeks 
keanekaragaman jenis sedang karena nilai 
indeks keanekaragaman berada dalam 
kisaran 1,61-2,25. 

Indeks keseragaman lamun 
disemua kedalaman penelitian didapatkan 
keseragaman yang tinggi. Nilai indeks 
berada diatas 0,6 yang dikategorikan 
keseragaman tinggi. Dapat dikatakan jenis  
lamun yang ditemukan di perairan Desa 
Berakit dalam keadaan seimbang, yaitu 
jumlah lamun yang dijumpai tersebar  
merata setiap jenisnya. 
 Untuk dominansi lamun secara 
umum dapat dikatakan hampir tidak terjadi 
dominansi atau tidak terjadi dominansi 
yang ekstrim oleh spesies tertentu di 
perairan Desa Berakit. 
 Pada penelitian ini dilakukanuji 
statistic terhadap kerapatan dan tutupan 
lamun. Untuk tingkat kerapatan dilakukan 
uji Kruskal Wallis. Uji Kruskal Wallis 
merupakan uji statistik non-parametrik, uji 
ini dilakukan karena pada tingkat kerapatan 
tidak memungkinkan dilakukan uji statistik 
parametrik karena sebaran data tidak 
normal walaupun telah dilakukan 



tranformasi data. Pada tingkat tutupan 
dilakukan uji statistik one-way ANOVA, uji 
ini dapat dilakukan karena data yang 
didapatkan memenuhi syarat untuk diuji. 

Berdasarkan hasil uji tes Kruskal 
Wallis di atas dengan tingkat kepercayaan 
95% didapatkan kerapatan pada setiap 
kedalaman berbeda nyata. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai Signifikan yang didapatkan 
di bawah 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 
kerapatan lamun akan dijumpai berbeda 
pada setiap kedalaman. Artinya kedalaman 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
kerapatan lamun di Perairan Desa Berakit. 

Hasil uji one-way ANOVA pada 
tingkat tutupan lamun dengan tingkat 
kepercayaan 95 % menunjukkan nilai 
signifikan kurang dari atau di bawah 0,05 
yang artinya tingkat tutupan lamun pada 
kedalaman berbeda di Perairan Desa 
Berakit berbeda nyata. Untuk itu dilakukan 
uji lanjut dan didapatkan bahwa kedalaman 
d < 1 meter mempunyai tingkat tutupan 
lamun yang berbeda nyata dengan 
kedalaman 2 < d ≥ 1 meter dan kedalaman 
3 < d ≥ 2 meter karena nilai sig. yang di 
dapatkan berada di bawah 0,05. Sedangkan 
kedalaman kedalaman 2 < d ≥ 1 meter 
mempunyai tingkat tutupan lamun yang 
tidak berbeda nyata dengan kedalaman 3 < 
d ≥ 2 meter, nilai sig. Berada di atas 0,05. 

Perbedaan struktur komunitas 
padang lamun pada kedalaman penelitian di 
duga kuat dipengaruhi oleh kecepatan arus. 
Arus berperan penting dalam penyusunan 
komposisi substrat. Arus akan 
mentransportasi sedimen atau partikel yang 
tersuspensi dibadan perairan dari 
kedalaman yang tinggi menuju kedalaman 
yang rendah dan pengadukan partikel yang 
terlarut akan semakin berkurang ketika 
mendekati pada kedalaman yang rendah 
atau arah menuju pantai, tetapi sedimentasi 
akan semakin tinggi. Sedimen terperangkap 
di kedalaman rendah tersebut menjadikan 
komposisi substrat mengalami perbedaan 
dengan kedalaman yang lebih dalam. 
Substrat di kedalaman yang lebih dalam 
mempunyai tipe yang cenderung kasar 
dibandingkan dengan tipe substrat di 
kedalaman rendah yang lebih halus. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil pengukuran 
substrat hingga kedalaman tiga meter 

didapatkan dua jenis ukuran substrat yang 
berbeda. kanopi lamun memiliki  peran 
dalam mengurangi kecepatan aliran air dan 
pengadukan (turbulensi). Hal ini  
menyebabkan terjadinya pengurangan 
tingkat kekeruhan (resuspensi) dan 
meningkatkan pengendapan partikel halus 
(sedimentasi). 

Selain mempengaruhi komposisi 
substrat, diduga kecepatan arus 
mempengaruhi asupan nutrient padang 
lamun di Perairan Desa Berakit. Nutrien 
terakumulasi pada kedalaman yang lebih 
rendah sehingga jumlah kandungan nutrien 
baik yang tersuspensi maupun kandungan 
nutrien dalam substrat akan mempengaruhi 
kehidupan lamun. Menurut Erftemeijer 
(1993) dalam Dedi (2013), Lamun 
memperoleh nutrien melalui dua jaringan 
tubuhnya yaitu melalui akar dan daun. 
Penyerapan nutrien pada kolom air 
dilakukan oleh daun sedangkan penyerapan 
nutrien dari sedimen dilakukan oleh akar. 

Badaria (2007) mengatakan 
pengaruh yang lebih mendominasi 
pertumbuhan lamun adalah kandungan 
nutrien dalam substrat, dimana nutrient 
dimanfaatkan lamun untuk proses 
metabolisme dan pembentukkan biomassa. 
Nybakken (1992) menyatakan semakin 
kasar suatu subtrat maka kemampuan untuk 
menahan nutrien semakin jelek. Nutrien 
yang terakumulasi pada kedalaman d < 1 
meter menjadikan lamun yang terdapat 
pada kedalaman kedalaman d < 1 meter ini 
menjadi lebih subur dibandingkan dengan 
kedalaman lainnya. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai kerapatan dan tutupan yang lebih 
tinggi dibandingkan kedalaman 2 < d ≥ 1 
meter dan kedalaman 3 < d ≥ 2 meter. 
Kecepatan aliran air akan semakin 
berkurang seiring dengan meningkatnya 
kepadatan tegakan lamun. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uji statistik dengan 

tingkat kepercayaan 95%, kerapatan dan 
tutupan lamun pada kedalaman d < 1 m 
berbeda nyata dengan kedalaman 2 <d ≥ 1 
meter dan 3 < d ≥ 2 meter. Sedangkan 
kedalaman 2 < d ≥ 1 meter tidak berbeda 
nyata dengan kedalaman 3 <d ≥ 2 meter. 



Dari hasil tersebut, perairan Desa 
Berakit memiliki struktur komunitas 
padang lamun yang dapat dibagi menjadi 
dua zona padang lamun berdasarkan tingkat 
kerapatan dan tutupan. Zona pertama 
berada pada kedalaman d < 1 meter dengan 
kerapatan dan tutupan lamun yang tinggi. 
Sedangkan zona kedua adalah zona yang 
terletak pada kedalaman 3 < d ≥ 1 meter 
dengan kerapatan dan tutupan yang lebih 
kecil dibandingkan zona lamun pada 
kedalaman d < 1 meter. 

Perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai pengaruh nutrien 
terhadap pertumbuhan lamun di setiap 
kedalaman yang berbeda 
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