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ABSTRAK 

 
Penelitian tentang “Keanekaragaman Gastropoda di padang Lamun Perairan Kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keanekaragaman Gastropoda 

dan jenis Gastropoda yang mendominasi di Padang Lamun Kelurahan Senggarang. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Januari sampai bulan Juli 2013. Pengamatan dilakukan pada 7 transek, pengambilan contoh Gastropoda 

didapat dengan metode transek kuadrat 1 x 1 m dengan  jarak antar transek 100 m, jarak antar plot 10 m yang dimulai 

dari ditemukan lamun dekat pelabuhan yang tidak jauh dari pantai, lalu di telusuri sejajar dengan garis pantai sampai 

alur sungai batas ekologi lamun yaitu luasnya 700 m. Line transect quadrant dibentang tegak lurus terhadap garis 

pantai dimulai dari pertamanya di temukan lamun dimana luas 700 m di bagi menjadi 7 lintasan garis transek (lines 

transec), masing – masing garis transek mempunyai panjang ke laut tergantung ditemukannya lamun sampai dijumpai 

lamun pada saat surut terendah (litoral). Selama pengamatan berhasil ditemukan sebanyak 9 jenis. Nilai indek 

keanekaragaman jenis (H’) yaitu 0,715, nilai indek keseragaman yaitu 0,325 dan nilai indeks dominasi yaitu 0,697. 

 

Kata kunci : keanekaragaman gastropoda, transek kuadrat, kelurahan senggarang. 

 

ABSTRACT 

 
Research on "Diversity in the desert Seagrasses Aquatic Gastropod Village SenggarangTanjungpinang Riau Islands 

Province" This study aims to determine the diversity and types GastropodaGastropoda that dominate in Seagrass Beds 

Sub Senggarang. The experiment was conducted in January to July 2013. Observations were made on 7 transects, 

sampling transect method Gastropoda obtained with 1 x 1 m square of the distance between transects 100 m, 10 m 

spacing between plots starting from seagrass found near the harbor not far from the beach, and in the pan parallel to 

the shoreline to seagrass ecology of the river boundary is 700 m width. Line transect quadrant is created perpendicular 

to the shoreline starting from the first in which the seagrass found in the area of 700 m for a 7 track transect line (lines 

transec), respectively - each have a length of the transect line to the sea depends discovery seagrassseagrass to be 

found at the lowest tide (littoral). During the observation was found by 9 species. Value diversity index (H ') is 0.715, 

uniformity index value is 0.325 and the dominance index value is 0.697. 

 

Keywords: diversity of gastropods, transect squares, village Senggarang. 
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PENDAHULUAN 

 
Indonesia adalah negara maritim yang 

membentang luas di Katulistiwa dari 94
o
 sampai 

141
o
 Bujur Timur dan 6

o
 Lintang Utara sampai 

11
o
  Lintang Selatan dengan karakteristik negara 

kepulauan memiliki sekitar 17.508 Pulau dengan 

panjang garis pantai sekitar 81.000 km, bersama 

dengan sumberdaya hayati dan non hayati yang 

melimpah (Dahuri, 2003). 

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan 

berbunga (Angiospermae) yang tumbuh 

bergerombol membentuk rumpun, dan sering 

merupkan komponen utama yang dominan di 

lingkungan perairan pesisir (Setyobudiandi et all, 

2009). Padang lamun merupakan ekosistem yang 

tinggi produktifitas organiknya, dengan 

keanekaragaman biota yang cukup tinggi. 

Gastropoda merupakan salah satu kelompok yang 

diketahui berasosiasi dengan padang lamun di 

Indonesia dan diperkirakan telah mengalami 

overeksploitasi (Tomascik et al., 1997 dalam 

Syari, 2005).  

Perairan Kelurahan Senggarang di 

sepanjang pantai terdapat ekosistem lamun 

dengan kondisi cukup beragam. Kawasan ini juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk 

kegiatan bekarang. Tingginya aktivitas manusia 

dalam memanfaatkan wilayah perairan dapat 

mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan 

perairan tersebut yang kemudian berpengaruh 

pada ekosistem didalamnya (Kennish, 1990 dalam 

Ariska, 2012). Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui keanekaragaman jenis Gastropoda 

dan jenis Gastropoda yang mendominasi di 

padang lamun perairann Senggarang, 

Tanjungpinang. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi tentang 

keberadaan Gastropoda di ekosistem tersebut, 

khususnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 

 

 

METODE 

 
Penelitian dilakukan pada bulan januari – 

juli 2013 di padang lamun perairan kelurahan 

Senggarang Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Bahan yang digunakan adalah sampel 

Gastropoda, aqua dan tisu sedangkan alat-alat 

yang digunakan adalah kerangka kuadran ukuran 

1 x 1 m, kantong plastik, kamera, kompor, kuali, 

sikat nampan, skop , pH, DO, thermometer, 

refraktometer digital dan GPS. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini 

berdasarkan pada penggunaan metode Quadrat 

sampling (Fachrul, 2007), sedangkan untuk 

menentukan pengukuran Quadrat sampling 

dengan mengadopsi skematik transek sampling 

lamun (Fachrul, 2007).  

Lokasi pengamatan dilakukan pada area 

yang tidak ditutupi  oleh bangunan dan 

berdasarkan panjang wilayah lamun dimulai dari 

ditemukan lamun dekat pelabuhan yang tidak jauh 

dari pantai, lalu di telusuri sejajar dengan garis 

pantai dan dicatat titik pertama dimulai dengan 

bantuan GPS sampai alur sungai batas ekologi 

lamun yaitu luasnya 700 m. Line transect 

quadrant dibentang tegak lurus terhadap garis 

pantai dimulai dari pertamanya di temukan lamun 

dimana luas panjang lamun  700 m di bagi 

menjadi 7  lintasan garis transek (lines transec),  

masing – masing garis transek mempunyai 

panjang ke laut tergantung ditemukannya lamun 

sampai dijumpai lamun pada saat surut terendah 

(litoral). Jarak antara garis transek sepanjang 100 

m, Setiap lintasan garis transek terdapat 

penempatan kuadran berukuran 1 x 1 m dengan  

jarak antar kuadran  10 m. 

Pengambilan contoh Gastropoda dilakukan 

pada saat surut dengan cara memunggut dan 

menggunakan sekop pada ukuran kuadran 1 x 1 

m. Gastropoda yang diambil adalah gastropoda 

yang menempel pada tumbuhan lamun, di atas 

permukaan substrat perairan dan di dalam substrat 

sampai kedalaman 5 cm dengan skop. Gastropoda 

yang didapat langsung dimasukkan di kantong 

plastik dan diberi label, untuk proses 

pembersihannya dengan cara direbus lalu dibrus 

kemudian dijemur dan terakhir difoto. Identifikasi 

jenis Gastropoda dilakukan dengan melihat 

bentuk cangkang, warna, corak dan jumlah 

putaran cangkang. Setiap jenis yang ditemukan 

dicocokkan karakteristik morfologinya dengan 

panduan buku dan gambar dari (Dharma, 1988 , 

Http://www.coremap.or.id/datin/molusca.com dan  

www.microseashell.com, http://www. seashellhub. 

com/Indonesiahtml , http://www. marinespesies. 

http://www.coremap.or.id/datin/molusca.com
http://www.microseashell.com/
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org). Gastropoda yang tidak dikenali diidentifikasi 

lebih lanjut di Laboratorium Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan 

 

  Batas ditemukan lamun pada saat surut terendah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Skematik Quadrat sampling (Fachrul, 2007) dengan mengadopsi skematik transek 

sampling lamun (Fachrul, 2007) yang akan digunakan untuk pengambilan sampel 

gastropoda. 

 
Analisis data dilakukan menggunakan 

indeks keanekaragaman suatu biota air dapat 

ditentukan dengan menggunakan teori informasi 

Shannon-Wienner (H’). Keanekaragaman 

ditentukan berdasarkan indeks keanekaragaman 

Shannon-Wiener (Basmi, 1999 dalam  Fachrul, 

2007), dengan rumus : 

 

 

    ∑        

 

   

 

 

 

 

Dimana :   

H’ =   indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner 

pi =   ni/N 

ni  = Jumlah induvidu jenis ke-i 

N  = Jumlah total induvidu 

S  = Jumlah genera/spesies 

 

Dengan nilai : 

Nilai H’ > 3  keanekaragaman spesies 

tinggi 

Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3  keanekaragaman spesies 

sedang 

Nilai H’ < 1 keanekaragaman spesies 

rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transek 2 Transek 1 Transek 3 

Garis transek 

Kuadran 1 x 1 m 

Titik pertama 

ditemukan lamun 

Transek 7 

Garis pantai 

Laut 

Pantai 
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Untuk mengetahui seberapa besar kesamaan 

penyebaran jumlah individu tiap jenis gastropoda 

di gunakan indeks keseragaman, yaitu dengan 

cara membandingkan indeks keanekaragaman 

dengan nilai maksimumnya, dengan rumus 

keseragaman (Fachrul, 2007). 

 

   
 

      
 

 
Dimana :   

E =   Indek keseragaman 

H’ =   Indeks keanekaragaman 

H’ maks  =   Indeks keanekaragaman 

maksimum (ln S, dimana S adalah 

jumlah jenis) 

   Indeks keseragaman berkisar 

antara 0-1.  

 

Dengan nilai : 

E   0  Kemerataan antara spesies rendah, 

artinya kekayaan individu yang 

dimiliki masing-masing spesies 

sangat jauh berbeda.  

E = 1 Kemerataan antara spesies relatif 

merata atau jumlah individu masing 

masing spesies relatif sama. 

mengetahui adanya dominasi jenis tertentu 

di perairan dapat digunakan indeks dominasi 

Simpson menurut Odum (1997) dalam Fachrul 

(2007) dengan persamaan berikut :  
 

  ∑(
  

 
)
  

   

 

Dimana :  

Indek keseragaman 

H’ =   Indeks keanekaragaman 

H’ maks  =   Indeks keanekaragaman 

maksimum (ln S, dimana S adalah 

jumlah jenis) 

   Indeks keseragaman berkisar 

antara 0-1.  

 

Nilai indeks dominasi berkisar 0 – 1. 

Semakin besar nilai indeks semakin besar 

kecendrungan salahsatu spesies yang 

mendominasi populasi. 

Suatu komunitas dikatakan mempunyai 

keanekaragaman jenis tinggi jika komunitas itu 

tersusun oleh banyak spesies (jenis) dengan 

kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. 

Sebaliknya jika komunitas itu tersusun oleh sangat 

sedikit spesies, dan jika hanya sedikit saja spesies 

yang dominan, maka keanekaragaman jenisnya 

rendah (Soegianto, 1994). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Lokasi penelitian dilakukan di padang 

lamun perairan Kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang adalah N = 0°56’40,20” dan E = 

104°26’7,42”. Area lokasi pengamatan berada di 

padang lamun yang tidak ditutupi oleh bangunan 

yaitu luas panjangnya 700 m sejajar garis pantai 

dengan dibagi menjadi 7 lintasan garis transek.  

Dari hasil identifikasi Gastropoda yang 

ditemukan di padang lamun Kelurahan 

Senggarang pada 7 transek diperoleh yaitu 3 ordo, 

6 famili dan 6 genus sebanyak 9 jenis. Identifikasi 

jenis Gastropoda dilakukan dengan melihat 

bentuk cangkang, warna, corak dan jumlah 

putaran cangkang. Setiap jenis yang ditemukan 

dicocokkan karakteristik morfologinya dengan 

panduanbuku dan gambar dari (Dharma, 1988 , 

Http://www. coremap. or. id/datin/molusca. com, 

www. microseashell. com.http://www. 

seashellhub. com/Indonesia. htmldan 

http://www.marinespesies.org). Secara visual 

padang lamun perairan Kelurahan Senggarang 

ditumbuhi oleh 3 spesies tumbuhan lamun dengan 

penyebaran yang cukup beragam. 

 

www.%20seashellhub.%20com/Indonesia.%20html
www.%20seashellhub.%20com/Indonesia.%20html
http://www.marinespesies.org/
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Gastropoda yang dijumpai selama 

penelitian yang telah dilakukan di Padang Lamun 

Perairan Kelurahan Senggarang secara 

keseluruhan disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Perhitungan Gastropoda di Padang Lamun Perairan Kelurahan Senggarang Secara Keseluruhan 

Selama Penelitian. 

N

O 

JENIS 

GASTROPODA 
Jlh 

Keanekaragaman 

(H')            

Keseragaman 

(E)                 

Dominasi 

(D)             

1 Cerithium atratum 722 

0,715 0,325 0,697 

2 Cerithium zonatum 70 

3 Euplica scripta 32 

4 Muricodrupa fiscella 8 

5 Nassarius clarus 18 

6 Nassarius olivaceusa 3 

7 Pugilina cochlidium 11 

8 Strombus canarium 1 

9 Strombus urceus 5 

TOTAL (EKOR) 870 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas selama 

penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks 

Keanekaragaman (H’) Gastropoda di padang 

lamun perairan Kelurahan Senggarang secara 

keseluruhan yaitu 0,715. Menurut perhitungan 

Indek Diversitas Shannon-Wineer kisaran ini 

menggambarkan bahwa keanekaragaman 

Gastropoda di padang lamun perairan Kelurahan 

Senggarang dikategorikan memiliki 

keanekaragaman rendah karena <1. Nilai indeks 

keanekaragaman pada kategori rendah tersebut 

mungkin disebebkan oleh keberadaan 

induvidu/spesies Gastropoda di padang lamun 

relatif tidak merata dan penangkapan oleh 

masyarakat yang dilakukan secara terus menerus 

hampir setiap hari pada saat surut dengan 

menyelusuri sepanjang pantai ini sesuai dengan 

pernyataan Tomascik et al., 1997 dalam Syari, 

2005, gastropoda merupakan salah satu kelompok 

yang diketahui berasosiasi dengan padang lamun 

di Indonesia dan diperkirakan telah mengalami 

overeksploitasi 

Nilai indeks keseragaman (E) Gastropoda 

di padang lamun perairan Kelurahan Senggarang 

yang di peroleh nilai 0,325. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai indek keseragaman 

mendekati nilai 0 (nol) dibandingkan yang 

mendekati nilai 1 (satu) hal ini diduga karena 

kurang padatnya lamun yang menyebabkan 

berkurangnya jenis Gastropoda yang didapat. 

Tinggi rendahnya tingkat keseragaman yang 

dipengaruhi oleh kesuburan habitat yang dapat 

mendukung kehidupan setiap spesies yang 

menempati lokasi tersebut (Dibyowati, 2009 

dalam Yuniarti, 2012). 

Nilai indeks dominasi (D) Gastropoda di 

padang lamun perairan Kelurahan Senggarang 

yang diperoleh 0,697. Hasil perhitungan indeks 

dominasi menunjukkan bahwa nilai indek 

dominasi mendekati nilai 1 (satu) dibandingkan 

mendekati nilai 0 (nol). Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa secara umum Gastropoda di 

padang lamun perairan Kelurahan Senggarang 

terjadi dominasi dan Gastropoda jenis Cerithium 

atratum yang mendominasi, hal ini diduga karena 

kondisi lingkungan yang mendukung untuk  

pertumbuhan Gastropoda tersebut dan Gastropoda 

Cerithium atratum didapati paling tertinggi karena 

banyaknya makanan yang ditemukan di padang 

lamun ( Orth et all, 1984 dalam Creed, 2011). 

Hubungan penting lainnya antara lamun dan 

Cerithium atratum adalah ketersediaan area untuk 

meletakan telur di daun lamun, sebagian 

Cerithium atratum sering meletakkan benang telur 

di padang lamun (Rios, 1994 dalam Creed, 2011). 

Pengukuran parameter fisika dan kimia 

perairan diukur pada tiap-tiap transek. Dari hasil 

yang didapat waktu penelitian nilai parameter 

fisika dan kimia tiap-tiap transek tersebut 

merupakan kisaran normal untuk mendukung 

kehidupan dan   pertumbuhan  biota  laut  sesuai 

dengan   baku  mutu  air   laut  untuk  biota laut  
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Kep. MenLH No. 51  tahun  2004 lampiran III. 

Hasil pengukuran kualitas air di padang lamun 

Perairan Kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang pada tiap-tiap transek dapat dilihat 

pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Kisaran nilai hasil pengukuran kualitas air di padang lamun perairan kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang dengan di bandingkan baku mutu air laut untuk biota laut Kep.MenLH No.51 tahun 

2004 lampiran III 

No Parameter 

Data Fisika 

dan Kimia 

Perairan 

Baku mutu 

untuk biota laut 
Keterangan 

1 Suhu (°C) 31.3 

Alami dan 

diperbolehkan 

<2°C dari kondisi 

normal suatu 

lingkungan 

kisaran normal untuk 

kehidupan dan 

pertumbuhan biota laut 

sesuai dengan baku 

mutu air laut untuk 

biota laut Kep.MenLH 

No.51 tahun 2004 

lampiran III. 

2 pH 8.1 - 8.21 7-8,5 

3 DO (mg/l) 7.3 
>5 dari rata-rata 

musiman 

4 Salinitas( ‰) 28 - 29,5 

Alami dan 

diperbolehkan 

<5‰ dari rata-

rata musiman 

 

Suhu merupakan faktor yang sangat penting 

dalam mengatur kehidupan organisme perairan. 

Clark (1974) dalam Dewiyanti (2004) 

menyatakan keberadaan suatu spesies dan 

keadaan seluruh kehidupan suatu komunitas 

cendrung bervariasi dengan berubahnya suhu. 

Dari hasil pengukuran suhu di padang lamun 

perairan kelurahan Senggarang  suhu perairan 

menunjukkan nilai dengan kisaran 31.3°C. kondisi  

ini disebabkan  cuaca cerah/panas dan daerah 

tersebut lapang tidak adanya penutupan tumbuhan 

mangrove sehingga matahari melepaskan 

panasnya dengan sempurna. 

Odum (1971) dalam Dewiyanti (2004) 

menyatakan bahwa air laut merupakan sistem 

penyangga yang sangat luas dengan derajat 

keasaman (pH) yang relatif stabil sebesar 7,0 – 

8,5. Kisaran nilai pH yang diperoleh ini masih 

mendapatkan pengaruh dari air laut karena nilai 

kisaran pH yang diperoleh termasuk baik untuk 

pertumbuhan Gastropoda.  Dari tabel 2 nilai 

derajat keasaman (pH) berkisar antara 8.1 – 8.21. 

Kandungan oksigen merupakan suatu 

faktor yang sangat penting di dalam suatu 

ekosistem perairan, terutama sekali 

dibutuhkan untuk proses respirasi bagi 

sebagian besar organisme air. Hasil 

pengukuran kandungan oksigen terlarut di 

padang lamun perairan kelurahan Senggarang 

menunjukkan nilai dengan berkisar 7.3 mg/l. 

Kondisi ini sesuai dengan baku mutu air laut 

untuk biota laut Kep.MenLH No.51 tahun 

2004 lampiran III. Unsur-unsur hara yang 

terbawa dari arah laut dan dekat muara 

merupakan bahan dasar yang diperlukan 

untuk fotosintesis, maka akan semakin tinggi 

kandungan nilai oksigen terlarut (Dewiyanti, 

2004). 
Hasil pengukuran salinitas di perairan 

kelurahan Senggarang berkisar antara 28.5 – 

29.5‰. Tingginya salinitas  pada waktu 

pengukuran diduga karena pada saat air surut 

masih ada sisa-sisa genangan air laut dan pada 

saat pasang mendapat asupan air laut. Sedangkan 

rendahnya nilai salinitas diduga karena daerah 

tersebut tidak jauh dari muara sungai dan diduga 

pada saat pasang daerah tersebut masih menerima 

asupan  air laut dan pada saat surut aliran air 

sungai lebih dominan masuk keperairan.Kisaran 

salinitas tersebut merupakan kisaran normal untuk 

kehidupan dan pertumbuhan biota laut sesuai 
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dengan  baku  mutu air laut  untuk biota laut  

Kep.MenLH No.51 tahun 2004 lampira III. 

 

Substrat yang diamati pada saat 

penenelitian ini meliputi tekstur ukuran substrat 

sebagai data pendukung. Hasil analisa tekstur 

substrat di Laboratorium pada padang lamun 

perairan Kelurahan Senggarang disajikan pada 

tabel 3. Tekstur substrat dikelompokkan 

berdasarkan (Wentworth, 1992 dalam Mckenzie 

dan Yoshida, 2009). 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Tekstur Partikel Substrat di Padang Lamun Perairan Kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang dengan di Bandingkan dengan Wentworth, 1992 dalam Mckenzie dan Yoshida, 

2009

Dari tabel 3 di atas tekstur partikel substrat 

di padang lamun perairan Kelurahan Senggarang 

Kota Tanjungpinang diperoleh lima tipe substrat 

sesuai dengan ukuran yaitu butiran, pasir sangat 

kasar, pasir sedang dan pasir sangat halus, dan 

lumpur. Secara umum tipe substrat di padang 

lamun kelurahan senggarang di dominasi dengan  

substrat tipe lumpur lebih besar dari pada substrat 

butiran.  Hal ini disebabkan karena daerah 

tersebut tidak jauh dari muara sungai dan 

mangrove. Kondisi substrat di padang lamun 

perairan Kelurahan Senggarang termasuk substrat 

yang disenangi oleh Gastropoda ini sesuai 

pernyataan Ragan (1996) dalam (Dewiyanti 

(2004) bahwa kondisi substrat berpengaruh 

terhadap perkembangan komunitas moluska 

dimana substrat yang terdiri lumpur dan pasir 

dengan sedikit liat merupakan substrat yang 

disenangi oleh Gastropoda. 

KESIMPULAN  

 
Indeks-indeks biologi Gastropoda seperti 

Keanekaragaman (H’) termasuk dalam kategori 

rendah yaitu 0,715 karena <1.  Indeks 

keseragaman (E) tergolong rendah yaitu dengan 

nilai 0,325. Sedangkan dari nilai indeks dominasi 

dapat dijelaskan bahwa ada spesies yang 

mendominasi yaitu dengan nilai 0,697 yang di 

dominasi oleh gastropoda jenis Cerithium atratum 

dengan jumlah individu jenis 722 ekor.  

Hasil pengukuran kualitas air di padang 

lamun perairan Kelurahan Senggarang Kota 

Tanjungpinang sangat mendukung untuk 

kehidupan biota laut sesuai dengan baku mutu air 

laut untuk biota laut Kep.MenLH No.51 tahun 

2004  lampiran III. Kemudian untuk kondisi 

substrat di padang lamun perairan Kelurahan 

Sengarang Kota Tanjungpinang termasuk substrat 

yang disenangi oleh Gastropoda hal ini disesuai 

dengan pengelompokan tekstur substrat 

berdasarkan Wentworth, 1992 dalam Mckenzie 

dan Yohida, 2009. 

 

SARAN 

 
Perlu dilakukan penelitan dengan menggunakan 

metode yang lain dan mencangkup kajian 

pengolahan data yang lebih lengkap sehingga bisa 

menggambarkan keseluruhan. Selain itu Perlu 

No 

Ukuran Partikel 

Substrat di 

Lapangan 

Tipe Sedimen Menurut Skala Wentworth (Wentworth, 1992 dalam Mckenzie 

Dan Yoshida, 2009) 

Sedimen Ukuran (mm) 

1 > 2.36  Granules (butiran) 2.0001 - 4.000 

2 1.18 - 2.00  Very  Course Sand (Pasir sangat kasar) 1.0001 - 2.000 

3  0.5  Medium Sand (Pasir sedang) 0.2501 - 0.500 

4 0,25 Fine Sand (Pasir Halus) 0.1251 - 0.250 

5 106 - 0.125  Very fine sand (Pasir sangat halus ) 0.0631 - 0.125 

6 < 106   Silt (Lumpur) 0.0311 - 0.063 
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dilakukan penelitian lanjutan dengan mencakup 

luasan seluruh perairan sehingga dapat 

membandingakan antara ditumbuhi lamun dengan 

tidak ditumbuhi lamun dan Perlu dilakukan 

penelitian pada selang waktu yang panajng, 

misalkan pengambilan sampel biota pada waktu 

pasang dan surut,  jadi dapat diketahui 

keanekaragaman gastropoda apa bila terjadi 

perubahan lingkungan 
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