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RANGKUMAN 

 Kondisi siput laut gonggong di perairan pesisir Pulau Dompak semakin memburuk akibat 

terus mengalami tekanan akibat eksploitasi yang cukup tinggi serta diikuti pengrusakan habitat dari 

aktivitas pembangunan hingga pertambangan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi mengenai kondisi habitat serta populasi siput gonggong di P. Dompak. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Maret – April 2013 di perairan pesisir P. Dompak. Lokasi pengamatan dibagi 

menjadi 6 titik stasiun, dimana setiap stasiun terdiri dari 3 sub-stasiun (transek garis) yang masing-

masing terdiri dari 10 transek kuadrat/plot pengamatan berukuran 1x1 m
2
. Tingkat kepadatan siput 

gonggong di P. Dompak dapat dikatakan bernilai rendah dengan kisaran 0,23 – 0,66 indiv/m
2
. 

Kepadatan terendah pada stasiun 4 (0,23 indiv/ m
2
), lalu disusul dengan stasiun lainnya yaitu stasiun 2 

(0,3 indiv/ m
2
), stasiun 3 (0,4 indiv/ m

2
), stasiun 6 (0,5 indiv/ m

2
), stasiun 1 (0,6 indiv/ m

2
) dan tingkat 

kepadatan terbesar terdapat pada stasiun 5 (0,66 indiv/ m
2
). Pola persebaran populasi siput gonggong 

terdiri dari 2 pola yaitu mengelompok  pada stasiun 1, 3, 5, dan 6 dan  persebaran acak pada stasiun 2 

dan 4. Selanjutnya dapat dikatakan kondisi lingkungan (parameter air dan substrat) yang diukur 

tergolong dalam kondisi yang baik untuk biota laut kecuali parameter turbiditas pada stasiun 5 dan 6 

yang mencapai nilai 5,58 dan 7,63 NTU (>5 NTU). Hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukkan, terdapat 4 parameter yang berpengaruh nyata terhadap tingkat kepadatan populasi siput 

laut gonggong di perairan pesisir P Dompak yaitu parameter komposisi substrat dan kecepatan arus 

yang berhubungan secara negatif serta parameter TOM (Total Organik Substrat) dan DO yang 

berhubungan secara positif. 

 

Kata kunci : Siput Gonggong, P. Dompak, Tingkat Kepadatan, Pola Persebaran, faktor pengaruh, 

Kondisi Populasi 
 

ABSTRACT 

 Condition of Strombus cannarium in coastal water of Dompak Island were increasingly bad 

impact realiza stress of exploitation that enough strong and followed destruction population from a 

building activity until digging for minerals (mining). The result of this research hope can give 

information about condition of habitat and Strombus cannarium population in Dompak  Island. This 

research was done in March – April 2013 in coastal water of Dompak Island. The observation devided 

in to 6 station, where every station consist of 3 sub-station (line transect) that each consist of 10 

square transect (plot) observation with quantity 1x1 m
2
. Abundance of Strombus cannarium

 
in 

Dompak Island can be said low value with rotation 0,23 – 0,66 individu/m
2
. Least abundance in  

station 4 (0,23 individu/m
2
), and other station that was station 2 (0,3 individu/m

2
), station 3 (0,4 

individu/m
2
), station 6 (0,5 individu/m

2
), station 1 (0,6 individu/m

2
) and abundance that biggest got in 

station 5 (0,66 individu/m
2
). Distribution of strombus cannarium population consist of 2 design that  
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clustered in station 1, 3, 5, 6 and random distribution in station 2 and 4. Then can be said condition of 

environment (parameter of water and substrate) that measured included in condition that well for 

marine biota except for parameter turbiditas in station 5 and 6 which achieve the value 5,58 and 7,63 

NTU. The result of analysis double linear regression show, got 4 parameter that real influence to 

abundance of Strombus cannarium in coastal water of Dompak Island that was Substrate compotition 

and current velocity that related as negative and TOM (Total Organic Substrate) and DO that related 

as positive.  

 
Keywords : Strombus cannarium, Dompak Island, Abundance, Distribution, influence factors, 

Population condition. 

I. PENDAHULUAN 
 

 Pulau Dompak merupakan salah satu 

kawasan yang memiliki wilayah pesisir yang 

menjadi habitat bagi siput laut gonggong serta 

di wilayah ini pula para nelayan sering 

melakukan penangkapan siput laut gonggong. 

sejak tahun  2010 di Pulau Dompak mulai 

gencar dilakukan kegiatan eksploitasi dan 

aktivitas pembangunan yang tentunya sedikit 

banyak memberikan konsekuensi dan 

menimbulkan dampak seperti konversi 

ekosistem, pencemaran, kerusakan fisik dan 

habitat. Terlebih lagi tingkat ekploitasi yang 

sangat tinggi terhadap siput laut gonggong 

semakin menambah tekanan terhadap 

keberadaan siput ini. Tekanan tersebut akan 

mengakibatkan berkurangnya kuantitas dan 

penurunan dalam hal ukuran (kualitas) siput 

laut gonggong di alam yang mana saat ini telah 

mulai dirasakan oleh para nelayan. 

Permasalahan lain yang dihadapi terkait 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 

perikanan siput laut gonggong  di Kota 

Tanjungpinang khususnya Pulau Dompak 

adalah tingginya pemanfaatan sumberdaya 

siput laut gonggong oleh masyarakat namun 

tidak dibarengi dengan upaya-upaya 

pelestariannya.  

 Mengingat pentingnya siput laut 

gonggong sebagai komponen penyusun 

ekosistem pesisir serta sebagai komoditas 

penopang perekonomian masyarakat maka 

dirasa perlu dilakukan penelitian ini, yang 

akan menghasilkan informasi dasar mengenai 

siput laut gonggong mulai dari status populasi, 

karakteristik habitat hingga hubungan antara 

parameter-parameter lingkungan terhadap 

siput laut gonggong di Pulau Dompak. Dengan 

adanya informasi-informasi tersebut 

diharapkan dapat menjadi data awal dan bahan 

masukan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan 

pelestarian populasi siput laut gonggong 

khususnya di Pulau Dompak. 

II. METODE PENELITIAN 
 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari 2013 sampai dengan Mei 2013 di Kota 

Tanjungpinang, adapun lokasi penelitian 

meliputi kawasan pesisir Pulau Dompak. 

 Lokasi penelitian dibagi menjadi 6 

stasiun penelitian. Secara terperinci lokasi dan 

stasiun penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar  berikut ini : 

 

 
Gambar 1.  Peta lokasi dan stasiun penelitian di 

P.   Dompak 

 Adapun parameter, metode serta alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 
 

Tabel 1. Parameter uji, bahan dan alat serta  

metode yang digunakan  
   

No  Parameter Bahan/Alat Metode 

1. Siput laut 

gonggong 

  

1. Tingkat 

Kepadatan 

(Individu/m
2
) 

Kotak transek 

: tali , paralon 

Transek 

kuadrat 

2. Pola 

Persebaran 

Kotak transek 

: tali , paralon 

Transek 

kuadrat 



2. Fisika Air   

 1. Suhu 

Perairan(
0
C) 

Thermometer Elektometrik 

 2. Turbiditas 

(NTU) 

Turbidimeter Elektometrik 

 3. Kecepatan 

Arus(m/detik) 

current 

drouge 

Elektometrik 

3. Kimia Air   

1. Oksigen 

terlarut (mg/l) 

DO meter Elektrokimia 

2. Derajat 

Keasaman  

pH meter Elektrokimia 

3. Salinitas (
0
/00) 

 

Refraktometer Elektrokimia 

4. 

 

Substrat/Sedimen
  

1. Fraksi 

sedimen (%) 

Saringan 

Bertingkat 

Ayakan 

Basah 

2. TOM (mg/l) furnace muffle 

& timbangan 

analitik 

Gravimetrik, 

Metode  

Abu 

  

 Pengambilan sampel siput laut 

gonggong dilakukan dengan metode transek 

kuadrat. Siput laut gonggong yang terdapat 

dalam transek diambil dan dikelompokkan per 

plot pengamatan. Setiap stasiun penelitian 

dipasang 3 buah transek garis sepanjang 100m 

dan tiap-tiap transek garis terdiri dari 10 buah 

transek kuadrat (plot) berukuran 1x1m
2
. 

Ketiga transek garis dipasang sejajar garis 

pantai sedangkan plot-plot di pasang tegak 

lurus dari arah pantai menuju laut. Sedangkan 

untuk parameter fisika kimia air dan substrat 

diukur dengan metode dan alat seperti yang 

tertera pada Tabel 1. 
 

2.1. Analisis Data 
 

 Selanjutnya data yang terkumpul di olah 

dan dianalisis, adapun analisis yang dilakukan 

adalah sebagai berikut :  
 

2.1.1. Tingkat Kepadatan 
 

 Kepadatan jenis (a) adalah jumlah 

individu per satuan luas. Kepadatan siput laut 

gonggong pada setiap stasiun dihitung dan 

dikonversikan dalam satuan individu/m
2
 

dengan menggunakan rumus (Brower et al., 

1989) : 

Di  
  

 
  

Keterangan :   

Di= Jumlah individu per satuan luas   

 (individu/m
2
). 

Ni =   Jumlah individu dalam transek kuadrat 

A =   Luas transek kuadrat (meter
2
) 

 

2.1.2. Pola Persebaran  
 

 Pola sebaran populasi Siput laut 

gonggong ditentukan dengan menghitung 

indeks dispersi morisita dengan persamaan 

(Soegianto, 1994) : 

   
 (∑   

 

   
  )

 (   )
  

Keterangan :   

Id = Indeks Dispesi Morisita 

n = Jumlah plot pengambilan contoh   

N = Jumlah individu dalam n plot  

X = Jumlah individu pada setiap plot 

 Nilai indeks morisita yang diperoleh 

diinterpretasikan sebagai berikut:  

Id  = 1, distribusi individu cenderung acak  

Id  =  0, distribusi individu bersifat seragam  

Id = n (> 1), distribusi individu cenderung 

   berkelompok. 

 Kemudian untuk menguji apakah suatu 

persebaran acak atau tidak, maka dilakukan uji 

chi kuadrat dengan rumus sebagai berikut : 

   (  ∑     )    

 Selanjutnya nilai x
2
-hitung yang di 

dapat dibandingkan dengan x
2
-tabel, apabila 

x
2
-hitung lebih besar dari x

2
-tabel dapat 

dikatakan bahwa bentuk penyebaran berbeda 

nyata dengan acak dan sebaliknya apabila x
2
-

hitung lebih kecil dari x
2
-tabel dapat dikatakan 

bahwa bentuk penyebaran tidak berbeda nyata 

dengan acak. 
 

2.1.3. Hubungan Parameter Kualitas Air 

dan Substrat Terhadap Tingkat 

Kepadatan Siput Laut gonggong. 
 

 Dalam menganalisis hubungan 

parameter kualitas air dan substrat terhadap 

tingkat kepadatan populasi siput laut 

gonggong digunakan metode analisis regresi 

linier berganda dengan bantuan software 

statistik SPSS. Analisis ini digunakan karena 

dapat mengukur pengaruh antara lebih dari 

satu variabel prediktor terhadap parameter 

terkait. Adapun analisis regresi linier berganda 

ini menggunakan rumus (Steele dan torrie, 

1980 dalam Juhar, 2008) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X3 + 

b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 + e 
 

Dimana: 



Y = tingkat kepadatan siput laut gonggong  

a  = konstanta (tetapan) / interseps 

b  = Konstanta 

X  = variabel Independen (prediktor)  

e  = error 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1. Tingkat Kepadatan  
 

Tingkat Kepadatan populasi adalah rata-

rata jumlah individu persatuan luas atau 

volume (Susilowarno et al, 2007). Tingkat 

kepadatan siput laut gonggong di perairan 

pesisir P. Dompak dapat dikatakan bervariasi 

pada setiap stasiun yaitu berkisar mulai dari 

0,23 indiv/m
2
 – 0,66 indiv/m

2
. Tingkat 

kepadatan populasi siput laut gonggong di P. 

Dompak dapat dilihat pada gambar 2 berikut 

ini. 
 

 
Gambar 2.  Diagram Tingkat Kepadatan Siput   

laut Gonggong di P Dompak 
 

Mengacu pada penelitian yang 

dilakukan Andiarto (1989) kepadatan rata-rata 

populasi siput laut gonggong di Pulau Dompak 

tepatnya P. Sekatap pada saat itu sebesar 0,64 

ind/m
2
, dimana kondisi saat ini telah jauh 

mengalami penurunan yang cukup derastis 

dengan tingkat kepadatan siput laut gonggong 

pada P. Sekatap (stasiun  2) hanya sebesar 0,3 

indiv/m
2
, sama halnya dengan hasil 

pengukuran yang dilakukan oleh Dinas 

KPPKE Kota Tanjungpinang (2012) yang 

mendapati tingkat kepadatan siput laut 

goggong di P. Sekatap sebesar 0,36 indiv/m
2
. 

Kondisi ini merupakan suatu indikator yang 

menunjukkan bahwasanya tingkat 

pemanfaatan serta tekanan terhadap populasi 

yang selama ini terjadi telah berdampak pada 

penurunan kelimpahan populasi siput laut 

gonggong di alam. 

Selanjutnya bila dibandingkan kembali 

dengan penelitian Dody (2011) mendapati 

tingkat kepadatan rata-rata siput laut gonggong 

di Kab. Bangka Belitung pada tahun 2007 

adalah 3 – 5 indiv/m
2
. Kemudian Siddik 

(2011) mendapati tingkat kepadatan siput laut 

gonggong di Teluk Kalabat sebesar 2 – 5 

indiv/m
2
. Mengacu pada referensi tersebut 

dapat dikatakan bahwasanya kondisi populasi 

siput laut gonggong pada P. Dompak berada 

pada kondisi yang jauh lebih buruk dengan 

kisaran tingkat kepadatan hanya mencapai 

0,23 – 0,66 indiv/m
2
. Dari referensi tersebut 

juga diketahui potensi kelimpahan populasi 

siput laut gonggong dapat mencapai 5 

indiv/m
2
, dimana saat ini kondisi populasi 

siput laut gonggong di P. Dompak sudah 

berada jauh sekali dari nilai tersebut. Tidak 

menutup kemungkinan bila kondisi ini terus 

berlanjut tanpa diimbangi dengan upaya 

pelestarian dan peningkatan stock 

dikawatirkan populasi siput laut gonggong 

secara perlahan akan mengalami kelangkaan.  
 

3.2. Pola Persebaran 
 

Pola persebaran populasi terbagi 

menjadi 3 yaitu Mengelompok, acak dan 

merata/seragam. Dalam menganalisa pola 

persebaran yang dimiliki oleh siput laut 

gonggong dilakukan pengukuran dengan 

menggunakan indeks dispersi morisita dan 

diujikan dengan uji chi Kuadrat, dimana nilai 

koefisien dengan metode indeks dispersi 

morisita relatif tidak bergantung oleh tingkat 

kepadatan (Rani, 2003). Adapun pola 

persebaran siput laut gonggong pada setiap 

stasiun di perairan pesisir Pulau Dompak dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 
 

Tabel 2.  Pola Persebaran Populasi Siput  laut 

Gonggong di Pulau Dompak 
Stasiun Id X

2 
hitung X

2
 

(0,05) 

Pola Sebaran 

1 7,44 138,6 42,56 Mengelompok 

2 0,83 27,66 42,56 Acak 

3 5,00 68,00 42,56 Mengelompok 

4 3,33 40,14 42,56 Acak 

5 1,73 43,00 42,56 Mengelompok 

6 3,42 63,00 42,56 Mengelompok 
 

 Bedasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 

pada perairan pesisir Pulau Dompak terdapat 2 

pola persebaran populasi siput laut gonggong, 

yaitu Mengelompok dan acak. Pola persebaran 

mengelompok ditemukan pada stasiun 1, 3 ,5 

dan 6 sedangkan pola persebaran acak terdapat 

pada stasiun 2 dan 4. 

0,6 

0,3 0,4 
0,23 

0,66 
0,5 

Stasiun
1

Stasiun
2

Stasiun
3

Stasiun
4

Stasiun
5

Stasiun
6

Tingkat Kepadatan Siput Laut 
Gonggong (indiv/m2) 

Total Organik Substrat



 Pola mengelompok dapat dikatakan pola 

sebaran yang alamai dan baik bagi populasi 

siput laut gonggong mengingat sistem 

reproduksinya bersifat dioceous dengan 

pembuahan internal sehingga wajar apabila 

terbentuk pola persebaran mengelompok 

akibat dorongan alami yaitu aktivitas 

reproduksi. Menurut Barnes (1994) dalam 

Siddik (2011) sistem reproduksi pada siput 

laut gonggong adalah dioceous dengan 

pembuahan internal. 

 Bila diperhatikan pada stasiun 1, 3, 5 

dan 6 dengan pola mengelompok memiliki 

tingkat kepadatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan stasiun 2 dan 4. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pola mengelompok 

berpengaruh pada tingkat kepadatan populasi 

siput laut gonggong yang berkaitan dengan 

keberhasilan tingkat reproduksi atau 

pemijahan. Menurut Andiarto (2011) dalam 

Dody (2011) pola sebaran siput laut gonggong 

juga dipengaruhi oleh musim pemijahan, 

semakin banyak individu yang memijah maka 

semkain sering ditemuakan pola sebaran yang 

mengelompok 
 

3.3. Parameter Kualitas Air dan Substrat 

Perairan Pesisir Pulau Dompak 
 

Hasil pengukuran parameter fisika 

kimia perairan dan substrat pada setiap stasiun 

penelitian di perairan pesisir Pulau Dompak 

secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut ini. 
 

Tabel 3. Data Kualitas Fisika Kimia Air dan  

 Substrat di Pulau Dompak 

Parameter 
Stasiun Penelitian 

Nilai 

Rata-rata 

 1  2 3  4 5  6  

DO (mg/l) 7,43 7,3 7,6 7,9 7,36 7,2 7,46  

pH 8,12 8,50 8,02 8,33 8,16 8,15 8,21 

Salinitas 

(
0
/00) 

34 34 31,9 33,8 33,9 29,3 32,81  

Suhu (
o
C) 30 30 28 28 31 28,6 29,2  

Tubiditas 

(NTU) 
3,33 2,15 1,67 1,39 5,58 7,63 3,57  

Kec  Arus 

(cm/dtk) 
6,40 7,16 6,86 9,00 9,06 9,04 7,92  

Fraksi 

Sedimen 
Pasir Pasir Pasir Pasir 

Pasir 

berlumpur 
Lumpur - 

TOM (%) 10,54 4,54 7,44 2,03 42,39 64,59 21,92 

  Secara garis besar dapat dikatakan 

parameter fsika kimia air dan substrat yang di 

ukur berada pada kisaran nilai yang masih 

tergolong memenuhi standar baku mutu untuk 

kehidupan biota laut kecuali parameter 

turbiditas pada stasiun 5 dan 6. Tingginya nilai 

turbiditas tersebut sepertinya tidak memberi 

pengaruh yang berairti terhadap siput laut 

gonggong, terbukti dengan pada stasiun 5 

justru memiliki nilai kepadatan yang terbesar 

 Bila mengacu pada penelitian-penelitian 

terdahulu (Amini, 1986; Andiarto, 1989; 

Dody, 2007; Siddik, 2011) ternyata, kondisi 

parameter lingkungan pada habitat siput 

gonggong di pesisir Pulau Dompak sedikit 

berbeda dan cendrung berada pada kisaran 

yang luas, seperti pada parameter suhu, 

turbiditas, salinitas kecepatan arus maupun 

tipe substrat. Hal ini mengindikasikan 

bahwasanya siput laut gonggong memiliki 

toleransi yang cukup besar terhadap 

lingkungannya dan tidak menutup 

kemungkinan dapat hidup pada kisaran yang 

lebih luas lagi. 
 

3.4. Hubungan Parameter Kualitas Air 

dan Substrat Terhadap Tingkat 

Kepadatan Siput Laut Gonggong 
 

Sebelum dilakukan analisis regresi linier 

berganda terlebih dahulu dipastikan data yang 

ada sudah melewati uji asumsi kelasik (uji 

normalitas, autokorelasi multikolinearitas dan 

heterosekedastisitas) 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan 

suatu fungsi persamaan yang terbaik yang 

mampu menjelaskan hubungan antara variabel 

bebas (parameter fisika kimia air dan substrat) 

terhadap variabel terikat (tingkat kepadatan) 

dilakukan pertimbangan dan perumusan yang 

tepat dengan memadukan antara kondisi nyata 

di lapangan, referensi (studi literatur) dan 

pertimbangan statistik. 

Berikut merupakan hasil output dari 

analisis regresi linear berganda dengan 

bantuan software statistik SPSS yang didasari 

oleh pertimbangan peneliti dan dianggap 

sebagai suatu persamaan terbaik : 
 



Tabel 4. Ringkasan Model (b) 

Model R R
2 Adjusted 

R
2
 

Estimasi 

Std. Error 

Durbin 

Watson 

 1 ,835
a
 ,697 ,532 ,19061 1,866 

a.   Predictors: (Constant), suhu, DO, pH,        

Kecepatan_Arus, Perbandingan_Fraksi. TOM 

b.   Dependent Variable: T.KEPADATAN 
 

 Nilai koefisien korelasi (R) dengan nilai 

0,835 menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel prediktor terhadap tingkat kepadatan 

populasi siput laut gonggong adalah kuat. 

Kemudian nilai Adjusted R
2
 bernilai 0,532, 

artinya persentase sumbangan pengaruh 

variabel suhu, DO, pH, kecepatan arus, 

perbandingan fraksi dan TOM terhadap tingkat 

kepadatan populasi siput laut gonggong adalah 

sebesar 53,2% dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
 

Uji F (ANOVA) 
 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas (parameter fisika 

kimia dan substrat)  secara bersama/serentak 

terhadap variabel terikat (tingkat kepadatan 

siput laut gonggong), sehingga dapat 

digunakan untuk melihat bias tidaknya 

persamaan regresi yang ada. 

 Berdasarkan hasil uji F didapatkan nilai 

p-value F adalah 4,225 (F hitung >F 

tabel=2,79) dengan nilai signifikan sebesar 

0,019 (< 0,05) yang berarti model regresi 

tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel bebas dan terikat. 
 

Uji t 
 

 Pengujian ini dilakukan untuk 

menguji hubngan tiap-tiap variabel bebas 

(parameter fisika kimia air dan substrat) 

terhadap variabel terikat (tingkat 

kepadatan populasi siput laut gonggong) 

secara terpisah. 
 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai 

signifikan dan t hitung dari masing-masing 

variabel. Dimana terdapat empat buah 

parameter yang berpengaruh secara nyata 

terhadap tingkat kepadatan siput laut 

gonggong (F hitung > F tabel dan sig < 0,05) 

yaitu TOM dan DO yang berhubungan secara 

positif terhadap tingkat kepadatan dan 

kemudian variabel kecepatan arus dan 

perbandingan fraksi yang berpengaruh secara 

negatif terhadap tingkat kepadatan. Sedangkan 

untuk parameter suhu dan pH diperoleh nilai 

signifikan > 0,05 yang artinya perubahan 

parameter suhu dan pH tidak berpengaruh 

nyata terhadap tingkat kepadatan populasi 

siput laut gonggong. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

4.1. Kesimpulan 

 

1. Tingkat kepadatan populasi siput laut 

gonggong di perairan pesisir Pulau 

Dompak dapat dikatakan bernilai rendah 

yaitu sebasar 0,23 - 0,66 indiv/m
2
. 

2. Pola persebaran di seluruh stasiun 

penelitian terdiri dari dua pola persebaran 

yaitu pola mengelompok terdapat pada 

stasiun 1 (seluak), stasiun 3 (T. Siambang), 

stasiun 5 (T. Duku) dan stasiun 6 (T. 

Ayun). Kemudian pola sebaran acak 

terdapat pada stasiun 2 (P. Sekatap) dan 

stasiun 4 (setumu). 

3. Kondisi parameter fisika kimia air dan 

substrat pada lokasi penelitian masih 

tergolong memenuhi standar baku mutu 

Tabel 6. Hasil Output Uji t (Koefisien
a
) 

Model Unstandardized 

Koefficien 

standardized 

Koefficient 

t Sig. 

Collenearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Toleransi VIF 

 (Constant) 5,410 8,225  ,658 ,524   

Perbandingan_ 

Fraksi 
-2,090 ,927 -,706 -2,254 ,046 ,281 3,561 

TOM ,445 ,161 ,885 2,765 ,018 ,268 3,724 

Kecepatan_Arus -2,184 ,791 -,619 -2,763 ,018 ,548 1,825 

DO 8,889 3,142 ,640 2,829 ,016 ,538 1,859 

pH 8,950 7,399 ,292 1,210 ,252 ,471 2,124 

Suhu -8,509 3,877 -,636 -2,195 ,051 ,328 3,051 

a. Dependent Variable: T.KEPADATAN 

 

Tabel 5. Hasil Output Uji F ANOVA
b
 

Model Sum of 

Square 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression ,921 6 ,153 4,225 ,019
a
 

Residual ,400 11 ,036   

Total 1,321 17    

a. Predictors: (Constant), suhu, DO, pH,  

Kecepatan_Arus, Perbandingan_Fraksi, TOM 

b. Dependent Variable: T.KEPADATAN 



untuk biota laut kecuali parameter 

turbiditas pada stasiun 5 dan 6.  

4. Hanya terdapat empat parameter yang 

berpengaruh secara nyata (koefisien sig < 

0,05) terhadap tingkat kepadatan siput laut 

gonggong di Pulau Dompak yaitu 

perbandingan fraksi dan kecepatan arus 

yang berpengaruh negatif serta TOM dan 

DO yang berpengaruh positif.  
 

4.2. Saran 
 

1. Perlu dilakukan penelitian mengenai 

keberadaan siput laut gonggong pada tiap-

tiap kedalaman yang berbeda, serta 

diperlukan juga penelitian lanjutan dalam 

jangka waktu yang lebih luas (1 tahun). 

2. Perlu dilakukan penelitian mendalam guna 

melihat sejauh mana batas toleransi siput 

laut gonggong terhadap tiap-tiap parameter 

lingkungan. 

3. Diperlukan segera suatu upaya pelestarian 

serta pola pemanfaatan dan pengelolaan 

yang lestari terhadap populasi siput laut 

gonggong pada seluruh stasiun penelitian di 

P. Dompak. 

4. Sedangkan untuk stasiun 5 dan 6 

direkomendasikan juga sebagai wilayah 

sasaran untuk riset dan penelitian mengenai 

siput laut gonggong. 

5. Perlu dilakukan inventarisasi data 

mengenai populasi siput laut gonggong dari 

segala aspek terutama yang terkait dengan 

status populasinya di alam sebagai acuan 

pengelolaan dan pemanfaatan serta sebagai 

bahan evaluasi. 
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