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ABSTRAK

Makrozoobentos sangat baik digunakan sebagai petunjuk (indikator) terjadi perubahan 
kualitas perairan karena sifat bentos yang relatif diam atau memiliki mobilitas yang rendah 
sehingga sangat banyak mendapat pengaruh dari lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kondisi perairan Pulau Lengkang dengan melihat struktur komunitas 
makrozoobentos yang meliputi : komposisi jenis, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman 
dan dominansi serta parameter fisika dan kimia perairan sebagai paremeter pendukung. 
Berdasarkan hasil pengamatan, makrozoobentos yang ditemukan selama penelitian di perairan 
Pulau Lengkang terdiri dari 3 filum, 5 kelas, 17 famili dengan 19 spesies. Komposisi kelas 
makrozoobentos pada seluruh stasiun pengamatan terdiri dari Gastropoda (42%), Bivalvia 
(32%), Malacostraca (16%), Polychaeta (5%) dan Clitellata (5%). Nilai kelimpahan individu 
pada keempat stasiun penelitian berkisar antara 3317,5 - 3809,5 ind/m3. Indeks keanekaragaman 
(H’) berkisar antara 1,85 - 1,93. Indeks Keseragaman (E) berkisar antara 0,84 - 0,90. Indeks 
Dominansi (C) berkisar antara 0,18 - 0,19. Perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) pada setiap 
jenis makrozoobentos di perairan Pulau Lengkang menunjukkan jenis Corbula crassa (47%), 
Nereis sp  (46%) dan Strombus ureceus (33%) nilai INP tertinggi. Indikator kualitas perairan 
berdasarkan Indeks Diversitas Shanon Wiener (H’) menurut Lee et al (1975) dalam Fachrul 
(2007) perairan Pulau Lengkang dapat dikategorikan tercemar ringan. Kondisi tersebut diduga 
adanya tekanan ekologi yang berasal dari aktivitas disekitar perairan dimana limbah rumah 
tangga yang dihasilkan baik limbah organik maupun anorganik sehingga dapat mempengaruhi 
kontribusi nilai indeks keanekaragaman makrozoobentos pada lokasi perairan. Untuk hasil 
pengukuran parameter fisika-kimia perairan dan substrat di Pulau Lengkang secara umum 
memiliki kisaran yang relatif homogen di seluruh stasiun pengamatan dan masih dapat 
mendukung kehidupan makrozoobentos.

Kata kunci : Struktur, Komunitas, Makrozoobentos, Kualitas Perairan

ABSTRACT

Macrozoobenthos is very well being use as indicator to have the change of territorial of 
water quallity because of nature of benthos which is quite of having the low mobillity so that 
getting many influences by environment. This reaserch aim’s to knowing the condition of Pulau 
Lengkang Island by seeing the structure of macrozoobenthos community which includes : the 
type of composition the abundance the uniformity and dominance and physic parameters also 
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the chemistry of territorial water as supporting parmeters. Based on the result of observation, 
macrozoobenthos whis is found during the result in the territorial of Lengkang Island consists of 
3 phylums, 5 classes, 17 families with 19 species. The class compossition of macrozoobenthos 
four all Station consist of  Malacostraca (16%), Polychaeta (5%), and Clitellata (5%) The value 
of individual abundance to four Stations of  the reasearch is about 3317.5 - 3809.5 ind/m3. The 
diversity index (H+) is about 1.85 - 1.93. The equitability is about 0.84 - 0.90. The index of 
dominance is about 0.18 - 0.19. The calculation of the important value index for every 
macrozobenthos type in rhe territorial water of lengkang island show the type of Corbula crassa
(47%), Nereis sp (46%) and Stombus ureceus (33%) is the highest value. The quallity indicator 
of territorial water based on diversity Shanon Wiener (H+) according to Lee et al (1975) in 
Fachrul (2007) the territorial water of Lengkang Island can be categorized light contaminated. 
The condition is suspected existance of the ecology pressure from the activity aroud the 
territorial water where around the household waste which are produce either organic waste or 
anorganic waste so that can influence the constribution the value of diversity index of 
macrozoobenthos in the territorial water. For the result of measurement of physic and chemical 
of teritorial and subtrat in Lengkang Island generally has range of homogen for all the station of 
observation and can support the life of macrozoobenthos.

Keywords : Structure, Community, Macrozoobenthos, Territorial water quallity.

Pendahuluan
Pengkajian kualitas perairan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara seperti 
dengan analisis fisika dan kimia air serta 
analisis biologi. Untuk perairan yang 
dinamis, analisis fisika dan kimia air kurang 
memberikan gambaran kualitas perairan yang 
sesungguhnya dan dapat memberikan 
penyimpangan - penyimpangan yang kurang 
menguntungkan, karena kisaran nilai-nilai 
peubahnya sangat dipengaruhi keadaan 
sesaat. Lingkungan yang dinamis, analisis 
biologi khususnya analisis struktur komunitas 
hewan bentos dapat memberikan gambaran 
yang jelas mengenai kondisi perairan. Faktor 
yang mendasari penggunaan bentos sebagai 
organisme indikator kualitas perairan adalah 
karena sifat bentos yang relatif diam atau 
memiliki mobilitas yang rendah sehingga 
sangat banyak mendapat pengaruh dari 
lingkungan (Hawkes, 1979 dalam Fachrul, 
2007). 

Pulau Lengkang merupakan pulau yang 
berada dibawah administratif Kelurahan 
Sekanak Raya dan salah satu pulau terluar di 
Kecamatan Belakang Padang. Perairan 
sekitar pulau tersebut merupakan jalur 
transportasi dan lalu lintas pelayaran baik 
domestik maupun internasional, serta 
pemanfaatan wilayah pesisir sebagai lokasi 
pemukiman. Berbagai aktivitas terkait pulau 
tersebut dapat mengganggu keseimbangan 

berbagai ekosistem perairan yang terdapat 
didalamnya. Hal ini juga akan mempengaruhi 
kondisi biota penghuni perairan tersebut 
khususnya makrozoobentos. 

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kondisi perairan Pulau Lengkang 
dengan melihat struktur komunitas 
makrozoobentos yang meliputi: komposisi, 
kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman 
dan dominansi serta parameter fisika dan 
kimia perairan sebagai paremeter pendukung.

Adapun manfaat dari penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
pemerintah setempat tentang gambaran 
kondisi perairan Pulau Lengkang melalui 
struktur komunitas makrozoobentos sehingga 
nantinya dapat dilakukan pengelolaan, 
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya 
alam khususnya Kecamatan Belakang 
Padang.

Metodologi Penelitian
1) Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan April
2013 yang berlokasi di Perairan Pulau 
Lengkang, Kecamatan Belakang Padang 
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 
Analisis sampel dan identifikasi dilakukan di 
Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan 
Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali 
Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
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2) Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan yakni : Pipa 

paralon (modifikasi), Lup (kaca pembesar), 
Roll meter, Ice box, Kantong plastik, Botol 
sampel, Ayakan 5 x 5 mm dan 1 x 1 mm, 
Pinset, Kamera digital, Alat tulis, Sekop, 
GPS (Global Positioning System), 
Thermometer, Turbidity meter, Pelampung 
dan Tali, Handrefraktometer, DO meter, pH 
indikator. Bahan yang digunakan yakni
Formalin 4%, Pewarna rose bengal, Aquades, 
Kertas label, Tissue.

3) Prosedur Kerja
a) Penentuan Stasiun

Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penentuan stasiun ini 
adalah dengan menggunakan metode random 
sampling yaitu penentuan sampling secara 
acak, hal ini menjadikan semua lokasi
mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
terpilih menjadi stasiun sampling (Nazir, 
1988 dalam Wijayanti, 2007). Stasiun 
tersebut berada dalam daerah intertidal atau 
daerah pasang surut. Lokasi penelitian dibagi 
menjadi 4 stasiun dimana setiap stasiun 
terdiri dari 15 titik sampling dengan jarak 
antar titik dan panjang garis tegak lurus ke
arah laut yang disesuaikan. Posisi titik 
sampling mengarah dari tepi pantai ke arah 
laut. Hal tersebut dilakukan dengan 
pertimbangan batas aktivitas yang ada di
sekitar lokasi masih memberikan pengaruh 
terhadap kualitas perairan.

b) Pengambilan dan Penanganan Sampel 
Makrozoobentos
Pengambilan sampel dilakukan pada 

waktu surut terendah untuk mempermudah 
dalam pengambilan sampel dan tidak
terkendala dengan arus dan gelombang. 
Sampel makrozoobentos diambil dengan 
menggunakan pipa paralon yang telah 
dimodifikasi dengan diameter 5 inchi (0,127 
m) dan panjang 25 cm dengan cara 
membenamkan pipa paralon kedalam substrat 
perairan. Sampel makrozoobentos yang telah 
didapat selanjutnya diayak melalui 2 tahap 
pengayakan yakni dengan ayakan yang 
memiliki mesh size 5 x 5 mm untuk tahap I 
dan kemudian menggunakan mesh size 1 x 1 
mm untuk tahap II. Tujuan dari 2 tahap 

pengayakan yakni untuk mempermudah 
dalam proses pengerjaan dilapangan.
Makrozoobentos yang ditemukan di 
bersihkan dan diberi formalin 4 % yang telah 
dicampur dengan pewarna rose bengal 
kemudian dimasukkan kedalam kantong dan 
diberi label.

c) Penentuan Tipe Substrat
Sampel substrat diambil dengan 

menggunakan sekop. Pengambilan sampel 
substrat dilakukan pada tiap titik sampling. 
Kemudian di hitung dengan rumus:

Tipe substrat dikelompokkan berdasarkan 
segitiga Shepard yang mengacu pada besaran 
mess atau mata ayakan yang ada di 
Labroratorium Ilmu Kelautan dan Perikanan 
Universitas Maritim Raja Ali Haji sehingga 
diperoleh tiga tipe substrat yakni kerikil (> 2 
mm), pasir (106 чm - 2 mm) dan lumpur (< 
106 чm).
d) Analisa Data
 Komposisi Jenis

Komposisi jenis makrozoobentos 
menunjukkan kekayaan jenis makro-
zoobentos pada perairan tersebut. Komposisi 
jenis tiap stasiun dijabarkan dalam presentase 
yaitu sebagai perbandingan antara jumlah 
individu masing-masing jenis 
makrozoobentos terhadap total 
makrozoobentos yang ditemukan pada 
masing-masing stasiun.

 Kelimpahan individu
Kelimpahan individu makro-zoobentos 

didefinisikan sebagai jumlah individu spesies 
setiap stasiun dalam satuan kubik. 
Kelimpahan individu makrozoobentos 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut :
Volume paralon  =   π r2 t
Volume seluruh biota = Volume paralon (m3) 
x n (ulangan)
          

Kelimpahan (ind/ m3) = konversi jumlah 
biota x ni (jumlah individu jenis i)

1

Vol seluruh biota
Konversi jumlah Biota =

Berat Hasil Ayakan

Berat Awal
x 100 %% Berat =
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 Indeks Keanekaragaman (H’)
Indeks keanekaragaman (H’) 

menggambarkan keadaaan populasi 
organisme secara matematis agar 
mempermudah dalam menganalisis informasi 
jumlah individu masing-masing jenis pada 
suatu komunitas. Menghitung nilai 
keanekaragaman jenis digunakan Indeks 
Shannon-Wiener dalam Fachrul (2007) 
sebagai berikut :

Kategori penilaian tingkat 
keanekaragaman jenis berdasarkan Indeks 
Keanekaragaman Shanon Wiener (Lee et al, 
1975 dalam Fachrul, 2007) adalah sebagai 
berikut:
H’ < 1,0 = Keanekaragaman sangat rendah
(tercemar berat)
1,0 ≤ H’ ≤ 1,59 = Keanekaragaman rendah
(tercemar sedang)
1,6  ≤ H’ ≤ 2,0 = Keanekaragaman sedang
(tercemar ringan)
H’ > 2,0 = Keanekaragaman tinggi (tidak 
tercemar)

 Indeks Keseragaman (E)
Keseragaman adalah komposisi jumlah 

individu dalam setiap genus yang terdapat 
dalam komunitas. Indeks keseragaman 
(Evenness index) yang digunakan 
berdasarkan fungsi Shannon-Wiener untuk 
mengetahui sebaran tiap jenis 
makrozoobentos dalam luasan area 
pengamatan (Fachrul, 2007).

Nilai keseragaman suatu populasi akan 
berkisar antara 0 - 1 dengan kreteria : E > 0,6 
keseragaman tinggi; 0,4 < E < 0,6 
keseragaman sedang; E < 0,4 keseragaman 
rendah (Brower et al, 1990 dalam Wijayanti, 
2007).

 Indeks Dominansi (C)
Indeks dominansi digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai famili yang 
mendominansi dalam suatu komunitas. 
Menghitung indeks dominansi digunakan 

rumus Simpson dalam Odum (1993) sebagai 
berikut :

Dengan kriteria :
Apabila nilai C mendekati 0 (nol) = Tidak 
ada jenis yang mendominansi 
Apabila nilai C mendekati 1 (nol) = Ada jenis 
yang mendominansi

 Indeks Nilai Penting (INP)
Indeks nilai penting adalah parameter 

kuantitatif yang dapat dipakai untuk 
menyatakan tingkat dominansi (tingkat 
penguasaan) spesies-spesies dalam suatu 
komunitas. 

INP dihitung dengan penjumlahan nilai
kerapatan relatif dan frekuensi relatif, yakni :

INP = KR + FR
Dimana :  

Kerapatan (K)

Kerapatan Relatif (KR)

Kerapatan Relatif (KR)

Frekuensi (F)

Frekuensi Relatif (FR)

Hasil dan Pembahasan
1) Parameter Fisika, Kimia dan Substrat 

Dasar Perairan
Kondisi parameter fisika-kimia

perairan di Pulau Lengkang dapat dilihat 
pada pengukuran kondisi parameter yang 
diukur, adapun parameter fisika-kimia 
yang diukur adalah suhu, kekeruhan, 
kecepatan arus, salinitas pH, oksigen 
terlarut.

K =

Kerapatan suatu jenis

Kerapatan seluruh jenis

Jumlah titik keseluruhan

Frekuensi suatu jenis

x 100 %

Jumlah individu suatu jenis

Total individu suatu jenis

KR =

Frekuensi seluruh jenis
FR =

F =
Jumlah titik ditemukan suatu jenis

x 100 %= 

C = 








s

i N
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..3,2,1
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Tabel 1. Hasil rata-rata parameter fisika-
kimia perairan pagi, siang dan sore

Parameter 
Perairan

Stasiun
Hasil Pengukuran

Pagi Siang Sore

Suhu (oC)

I 26,15 28,25 26,78

II 26 28 26,3

III 26,08 28,08 26,4

IV 26,23 28,25 26,3

Rata-rata 26,12 28,15 26,45

pH

I 6 6 6

II 6 6 6

III 6 6 6

IV 6 6 6

Rata-rata 6 6 6

DO (mg/l)

I 7,66 5,8 7,23

II 6,8 5,81 6,26

III 8,07 6,92 7,28

IV 7,27 5,86 6,47

Rata-rata 7,45 6,09 6,8

Sumber : Data primer
Tabel 2. Hasil rata-rata parameter fisika-
kimia perairan pasang dan surut

Parameter 
Perairan

Stasiun
Hasil Pengukuran

Pasang Surut

Kekeruhan 
(NTU)

I 1,94 3,39

II 2,56 4,65

III 1,55 3,05

IV 2,45 4,42

Rata-rata 2,12 3,88

Kecepatan 
Arus (m/s)

I 0,18 0,20

II 0,14 0,16

III 0,19 0,21
IV 0,15 0,18

Rata-rata 0,17 0,19

Salinitas 
(o/oo)

I 34,6 33,3

II 33,4 33,3

III 34,4 33,8

IV 34,8 34

Rata-rata 34,3 33,6

Sumber : Data primer
Hasil rata-rata pengukuran suhu di Pulau 

Lengkang berkisar 26,12 - 28,15 oC. Nilai 
suhu pada keempat stasiun tersebut relatif 
sama dan tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan. Hal ini 
dikarenakan keadaan cuaca pada saat 
pengukuran suhu relatif sama sehingga suhu 
tidak mengalami perubahan atau fluktuasi. 
Secara umum kisaran suhu yang diperoleh 
selama penelitian merupakan kisaran yang 
masih dapat mendukung kehidupan 

makrozoobentos. Hal ini disebabkan karena 
suhu yang diperoleh berada di bawah batas 
toleransi tertinggi untuk keseimbangan 
struktur populasi hewan bentos yaitu 
mendekati 32 oC (Adriman, 1995 dalam 
Prihatiningsih, 2004).

Hasil pengukuran Derajat Keasaman 
(pH) pada keempat stasiun penelitian 
menunjukkan tidak adanya perbedaan nilai 
pH pada masing-masing stasiun yakni 
sebesar 6 yang berarti perairan bersifat asam 
dan alami. Menurut Ghufran et. al (2007) 
Pada kondisi perairan yang alami, pH 
berkisar antara 4,0 - 9,0. Nilai pH dari hasil 
pengukuran tidak memiliki perbedaan yaitu 
sebesar 6, hal ini diduga karena ketelitian alat 
yang rendah.

Hasil rata-rata pengukuran oksigen 
terlarut (DO) berkisar 6,09 – 7,45 mg/l. 
Secara umum, kandungan oksigen terlarut di 
perairan Pulau Lengkang masih tergolong 
baik karena kandungan oksigen terlarut 
minimal 2 mg/l sudah cukup mendukung 
kehidupan makrozoobentos secara normal di 
perairan tropis (Pescod, 1973 dalam
Prihatiningsih,  2004).

Nilai kekeruhan yang diperoleh rata-rata 
2,12 NTU pada saat pasang dan 3,88 NTU 
pada saat surut. Nilai kekeruhan tertinggi di 
stasiun II, hal ini diduga karena pada waktu 
pengamatan telah banyak aktifitas 
masyarakat. Selain itu, arus yang rendah 
membuat zat-zat koloid yang masuk menjadi 
lambat terpendap. Secara umum keempat 
stasiun pengamatan memiliki nilai kekeruhan 
yang relatif rendah. Berdasarkan Kepmenlh 
tahun 2004 baku mutu kekeruhan untuk biota 
laut adalah kurang dari 5 NTU sehingga 
dapat dikatakan kekeruhan di perairan Pulau 
Lengkang masih mampu mendukung 
kehidupan biota akuatik, khususnya hewan 
makrozoobentos.

Kecepatan arus perairan Pulau Lengkang 
rata-rata yakni 0,17 m/s pada saat pasang dan 
0,19 m/s pada saat surut. Kecepatan arus 
pada Stasiun II relatif lebih rendah dari 
stasiun lainnya. Hal ini karena daerah Stasiun 
II di kelilingi oleh pulau-pulau kecil, 
sehingga arus relatif rendah karena laju arus 
tertahan oleh pulau-pulau tersebut. Kecepatan 
arus yang cepat akan menghanyutkan partikel 
terlarut sedangkan arus yang lebih lambat 
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akan menyebabkan pertikel yang tidak 
terhanyut menjadi terendap dan membentuk 
elemen dasar perairan.

Nilai salinitas yang diperoleh selama 
penelitian pada keempat stasiun relatif sama 
dan tidak menunjukkan adanya perbedaan 
yang signifikan yakni dengan rata-rata 34,3
‰ saat pasang dan 33,6 ‰ pada saat surut. 
Menurut Hutabarat dan Evans (1985), kisaran 
salinitas yang masih mampu mendukung 
kehidupan organisme perairan, khususnya 
fauna makrozoobentos adalah 15 - 35 ‰. 

Analisis tipe substrat pada masing-
masing titik sampling di setiap stasiun 
pengamatan diperoleh tipe substrat yakni 
pada Stasiun I (pasir, pasir berkerikil dan 
kerikil berpasir), Stasiun II (pasir, lumpur 
berpasir), Stasiun III (pasir, kerikil berpasir) 
dan Stasiun IV (pasir, kerikil berpasir). 
Tabel 3. Hasil tipe subsrat pada setiap stasiun 
di pulau lengkang

Stasiun
Tipe substrat

Kerikil 
berpasir

Pasir
Pasir 

berkerikil
Lumpur 
berpasir

I √ √ √
II √ √
III √ √
IV √ √

Berdasarkan tabel diatas rata-rata 
keseluruhan jenis makrozoobentos yang 
ditemukan di pulau lengkang yakni pada 
substrat pasir namun juga ada beberapa yang 
terdapat di substrat kerikil berpasir, pasir 
berkerikil dan lumpur berpasir. Akan tetapi 
substrat yang paling banyak dihuni 
makrozoobentos yakni substrat pasir.  
Menurut Wood (1987) Pada jenis sedimen 
berpasir, kandungan oksigen relatif besar 
dibandingkan pada sedimen yang halus 
karena pada sedimen berpasir terdapat pori 
udara yang memungkinkan terjadinya 
pencampuran yang lebih intensif dengan air 
di atasnya, tetapi pada sedimen ini tidak 
banyak nutrien, sedangkan pada substrat yang 
lebih halus walaupun oksigen sangat terbatas 
tapi tersedia nutrien dalam jumlah besar.

2) Struktur Komunitas Makrozoobentos
Berdasarkan hasil pengamatan, 

makrozoobentos yang ditemukan selama 
penelitian di perairan Pulau Lengkang
Kecamatan Belakang Padang Kota Batam 
Provinsi Kepulauan Riau yakni terdiri dari 3 
Filum, 5 Kelas, 17 Famili dengan 19 Spesies.

Sumber : Data primer

Tabel 4. Jenis makrozoobentos yang ditemukan di Pulau Lengkang
Filum Kelas Famili Spesies

Moluska Gastropoda Cypraeidae Cypraea errones errones

Littorinidae Littoraria intermedia

Murcidae Morula margariticola

Neretidae Nerita histrio

Naticidae Polinices tumidus

Potamididae Terebralia sulcata

Turbinidae Turbo bruneus

Strombidae Strombus urceus
Bivalvia Arcidae Anadara antiquata

Barbatia amygdalumtostum

Veneridae Circe scripta

Corbulidae Corbula crassa

Tellinidae Tellina linguafelis

Cordiidae Vasticardium flavum
Arthropoda Malacostraca Portunidae Portunus pelagicus

Ocypodidae Ocypode sp

Uca sp
Anelida Polychaeta Nereididae Nereis sp

Clitellata Lumbricidae Lumbricus sp
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Komposisi kelas makrozoobentos pada 
seluruh stasiun pengamatan terdiri dari 
Gastropoda (42%), Bivalvia (32%), 
Malacostraca (16%), Polychaeta (5%) dan 
Clitellata (5%). Komposisi kelas yang paling 
mendominansi adalah Gastropoda dan 
Bivalvia. Hal ini disebabkan karena kedua 
kelas tersebut termasuk kedalam filum
Moluska, dimana Moluska merupakan salah 
satu filum yang memiliki anggota paling 
banyak diantara anggota organisme perairan 
yang lainnya yakni 80.000 spesies hidup dan 
35.000 spesies fosil (Barnes, 1987).

Hasil perhitungan nilai kelimpahan 
individu pada keempat stasiun penelitian 
berkisar antara 3317,5 - 3809,5 ind/m3. 
Dengan  nilai kelimpahan total pada Stasiun I 
yakni sebesar 3677,2 ind/m3, Stasiun II 
3412,7 ind/m3, Stasiun III 3809,5 ind/m3 

sedangkan pada Stasiun IV sebesar 3317,5 
ind/m3. Dari keempat stasiun tersebut stasiun 
III memiliki nilai kelimpahan lebih tinggi, hal 
ini diduga kandungan organik substrat yang 
tinggi sebagai salah satu sumber bahan 
makanan dan faktor fisika kimia perairan 
yang lebih baik dari stasiun lainnya. 
Cummins (1975) dalam Efrizal (2008) 
menyatakan bahwa distribusi dan kelimpahan 
makrozoobentos tergantung beberapa faktor 
seperti kualitas dan kuantitas makanan, 
disamping itu kemampuan organisme 
tersebut menyesuaikan diri terhadap 
parameter fisika dan kimia perairan.
Sedangkan nilai kelimpahan terendah 
terdapat pada Stasiun IV, rendahnya nilai 
kelimpahan pada stasiun ini disebabkan 
karena lokasi stasiun yang laut terbuka 
diduga kandungan bahan organik di stasiun 
ini rendah yang menyebabkan berkurangnya 
kelimpahan makrozoobentos. 

Hasil perhitungan nilai indeks 
keanekaragaman (H’) pada keempat stasiun 
penelitian berkisar antara 1,85 - 1,93. Nilai 
indeks keanekaragaman (H’) tertinggi 
terdapat pada Stasiun III yakni sebesar 1,93. 
Tingginya indeks keanekaragaman di Stasiun 
III menunjukkan kondisi lingkungan perairan 
yang baik dan mendukung kehidupan biota di 
dalamnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari 

tingginya kadar oksigen terlarut pada stasiun 
ini sehingga konsumsi O2 cukup tersedia bagi 
biota di dalamnya. Selain itu, pada stasiun ini 
ditemukan spesies dengan jumlah individu 
antar spesies cenderung lebih seimbang. Nilai 
indeks keanekaragaman yang paling rendah 
terdapat pada Stasiun IV yakni sebesar 1,85. 
Tingkat keanekaragaman yang rendah 
menunjukkan bahwa penyebaran individu 
tiap jenis cenderung tidak merata dan kondisi 
kestabilan komunitas yang cenderung rendah. 
Hal ini disebabkan semakin kecil jumlah 
spesies dan adanya beberapa individu yang 
jumlahnya lebih banyak mengakibatkan 
terjadinya ketidakseimbangan ekosistem 
yang kemungkinan disebabkan adanya 
tekanan ekologi atau gangguan dari 
lingkungan sekitarnya. Keanekaragaman 
mencakup dua hal penting yaitu banyaknya 
jenis dalam suatu komunitas dan kelimpahan 
dari masing-masing jenis, sehingga semakin 
kecil jumlah jenis dan variasi jumlah individu 
tiap jenis memiliki penyebaran yang tidak 
merata, maka keanekaragaman akan 
mengecil (Odum, 1993).

Berdasarkan Indeks Diversitas Shanon 
Wiener (H’) menurut Lee et al (1975) dalam 
Fachrul (2007) perairan Pulau Lengkang 
dapat dikategorikan tercemar ringan dimana 
nilai indeks keanekaragamannya sedang 
dengan nilai indeks sebesar 1,85 - 1,93. 
Kondisi tersebut diduga adanya tekanan 
ekologi yang berasal dari aktivitas disekitar 
perairan yakni padatnya pemukiman 
penduduk di Pulau Lengkang dimana limbah 
rumah tangga yang dihasilkan baik limbah 
organik maupun anorganik sehingga dapat 
mempengaruhi kontribusi nilai indeks 
keanekaragaman makrozoobentos pada lokasi 
perairan.  
Tabel 5. Nilai indeks keanekaragaman (H’), 
keseragaman (E) dan dominansi (C) 
makrozoobentos pada stasiun penelitian

Indeks
Stasiun

I II III IV
Keanekaragaman (H’) 1,91 1,87 1,93 1,85

Keseragaman (E) 0,87 0,90 0,84 0,89

Dominansi (C) 0,18 0,18 0,19 0,19

Sumber : Data primer
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Nilai Indeks Keseragaman (E) yang 
diperoleh pada keempat stasiun penelitian 
berkisar antara 0,84 - 0,90. Indeks 
Keseragaman yang tertinggi terdapat pada 
Stasiun II sebesar 0,90 dan terendah pada 
Stasiun III sebesar 0,84. Menurut Brower et 
al (1990) dalam Wijayanti (2007) kategori 
nilai keseragaman suatu populasi akan 
berkisar antara 0 - 1 dengan kreteria : E > 0,6 
keseragaman tinggi; 0,4 < E < 0,6 
keseragaman sedang; E < 0,4 keseragaman 
rendah. Berdasarkan nilai Indeks 
Keseragaman di perairan Pulau Lengkang 
pada empat stasiun penelitian umumnya 
memperlihatkan nilai keseragaman yang 
tinggi. Dengan kata lain nilai tersebut 
menggambarkan bahwa penyebaran individu 
cenderung bersifat seragam atau relatif sama.

Nilai Indeks Dominansi (C) tidak terlalu 
bebeda jauh dimana nilainya relatif sama 
antar stasiun yakni berkisar antara 0,18 -
0,19. Nilai Indeks Dominansi yang tertinggi 
terdapat pada Stasiun III dan IV sebesar 0,19 
sedangkan yang terendah pada Stasiun I dan 
II sebesar 0,18. Berdasarkan nilai Indeks 
Dominansi (C) di perairan Pulau Lengkang 
tersebut maka dapat dikategorikan rendah 
dan umumnya mendekati 0 yang berarti tidak 
ada jenis yang mendominansi (Odum, 1993). 
Meskipun pada stasiun penelitian dijumpai 
jumlah individu jenis tertentu yang lebih 
banyak, hal ini diduga berkaitan dengan 
keadaan perairan atau jenis substrat yang 
mendukung bagi populasinya.

Indek Nilai Penting (INP) tertinggi di 
perairan Pulau Lengkang terdapat pada jenis 
Corbula crassa, Nereis sp dan Strombus 
ureceus. Hal ini menggambarkan bahwa 
ketiga jenis tersebut memberikan peranan 
yang besar terhadap struktur komunitas 
makrozoobentos di Pulau Lengkang. Ketiga 
jenis tersebut melimpah pada daerah 
pengamatan dengan karakteristik habitat 
perairan berupa pasir. INP terendah 
ditemukan pada jenis Anadara antiquata, 
Barbatia amygdalumtostum, Circe scripta, 
Cypraea errones errones, Morula 
margariticola, Polinices tumidus dan 
Portunus pelagicus. 

Rendahnya nilai INP pada ketujuh jenis 
tersebut  berkaitan dengan nilai kelimpahan 
jenis, dimana nilai kelimpahan pada ketujuh 
jenis tersebut rendah sehingga akan 
mempengaruhi tingkat penguasaan pada jenis 
tersebut menjadi rendah dan peranannya pun 
menjadi kecil terhadap struktur komunitas 
makrozoobentos.

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan, 

makrozoobentos yang ditemukan selama 
penelitian di perairan Pulau Lengkang terdiri 
dari 3 Filum, 5 Kelas, 17 Famili dengan 19 
Spesies yaitu dengan komposisi kelas 
Gastropoda (42 %), Bivalvia (32 %), 
Malacostraca (16 %), Polychaeta (5 %) dan 
Clitellata (5 %). Nilai kelimpahan berkisar 
antara 3317,5 - 3809,5 ind/m3. Sementara itu, 
nilai indeks keanekaragaman (H’) di keempat 
stasiun dapat dikategorikan keanekaragaman 
sedang (tercemar ringan) dengan nilai indeks 
keseragaman (E) yang menggambarkan 
penyebaran individunya cenderung bersifat 
seragam atau relatif sama dan nilai indeks 
dominansi (C) yang menunjukkan tidak 
adanya jenis yang mendominansi. Sedangkan 
kondisi parameter fisika-kimia dan substrat 
dasar perairan Pulau Lengkang secara umum 
memiliki kisaran yang relatif homogen, 
menyebar merata di seluruh stasiun 
pengamatan dan masih dapat mendukung 
kehidupan makrozoobentos.

Saran
Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai struktur komunitas 
makrozoobentos dengan keterkaitan bahan 
organik pada substrat dasar sebagai habitat 
makrozoobentos serta dilakukan penelitian 
yang kontinu dan dalam jangka waktu yang 
lebih lama dan komprehensif untuk melihat 
perubahan temporal dari masukkan bahan-
bahan organik ke dalam perairan dan sedimen 
akibat aktivitas pemukiman yang berada di 
perairan Pulau Lengkang serta pengaruh 
langsungnya terhadap makrozoobentos.
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