
1 

 

Community Structure and Economic Valuation of Seagrass Bed 

 in Aquatic of Marine Protected Area in the Berakit Village Bintan 

 
Leni Agustina 

Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, leniagustina92@gmail.com 

 

Linda Waty Zen 

Dosen Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, lindawzen@yahoo.com 

 

Andi Zulfikar 

Dosen Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, andizulfikar@rocketmail.com 

 
Abstract 

The purpose of the study was to analize community structure and economic value of 
seagrass ecosystem in Berakit Village. The study used survey method. To observe community 
structure of seagrass was used the line transect at three research station. Estimating of economic 
value of seagrass ecosystem was done by questionnaire and interview respondents were people 
living at Berakit Village. 

The observation of the structure of seagrass communities in the Berakit Village was 
obtained as follows: there were 4 species found, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, 
Cymodocea rotundata and Halophila ovalis with the highest species composition of C. rotundata 
(5107 shoots). The highest density of species was C. rotundata types of 284 ind/m2. The highest 
total cover area species was T. hemprichii (61,72%) and the highest total cover area of station was 
at station 1 (58,57%). Diversity (H') value was 1,38 with category is moderate diversity which 
means the species found was moderately varied. Dominance (D) value was 0,46 with a medium 
category which means there is no species of seagrass dominated. For the observation of water 
parameters was obtained water salinity values ranged from 31,4 to 32,7 o/oo, turbidity values 
ranged from 5,8 to 7,9 NTU, the value of the flow velocity ranged from 0,11 to 0,12 m/sec, and the 
substrate compotition was fine sand, very fine sand and medium sand. 

Economic value of seagrass bed in the Berakit Village obtained direct use value was Rp 
1.107.360.000/year (17,07%), indirect use value was Rp 5.089.500.000/year (78,47%), option 
value was Rp 175.524.975/year (2,71%), and existence value was Rp 113.665.000/year (1,75%). 
The total economic value (TEV) was Rp 6.486.049.975/year. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur komunitas dan valuasi ekonomi 
ekosistem padang lamun di Desa Berakit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei. Pengamatan struktur komunitas lamun digunakan metode petak contoh dan terdapat 3 
stasiun penelitian. Penilaian valuasi ekonomi ekosistem padang lamun digunakan pendekatan 
kuisioner atau wawancara responden.  

Hasil pengamatan struktur komunitas padang lamun di Desa Berakit yang ditemukan ada 4 
jenis lamun yakni Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata dan Halophila 
ovalis dengan komposisi jenis tertinggi yakni C. rotundata (5.107 rumpun). Kerapatan jenis 
tetinggi yakni jenis C. rotundata sebesar 284 ind/m2. Total penutupan jenis tertinggi adalah jenis 
T. hemprichii sebesar 61,72% dan total penutupan per stasiun tertinggi yakni pada stasiun 1 
sebesar 58,57%. Nilai indeks keanekaragaman (H’) sebesar 1,38 dengan kategori sedang artinya 
jenis yang ditemukan cukup beragam. Nilai indeks dominansi (D) sebesar 0,46 dengan kategori 
sedang yang artinya tidak ada jenis lamun yang mendominasi. Hasil pengukuran parameter 
perairan diperoleh nilai salinitas berkisar antara 31,4 - 32,7 o/oo, nilai kekeruhan berkisar 5,8 – 7,9 
NTU, nilai kecepatan arus berkisar 0,11 – 0,12 m/detik, dan substrat yang ditemukan adalah pasir 
halus, pasir sangat halus dan pasir sedang.  

Penilaian valuasi ekonomi ekosistem padang lamun di Desa Berakit yakni diperoleh nilai 
manfaat langsung sebesar Rp 1.107.360.000/tahun (17,07%), nilai manfaat tidak langsung sebesar 
Rp 5.089.500.000/tahun (78,47%), nilai pilihan sebesar Rp 175.524.975/tahun (2,71%), dan nilai 
keberadaan Rp 113.665.000/tahun (1,75%). Nilai total ekonomi (TEV) yang diperoleh sebesar Rp 
6.486.049.975/tahun.  
 

Kata kunci: Lamun, Desa Berakit, Struktur Komunitas, Valuasi Ekonomi 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu sumberdaya laut yang 

cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan 

adalah lamun (Hadad, 2012). Lamun 

(seagrass) adalah tumbuhan berbunga 

(Angiospermae) yang dapat tumbuh dengan 

baik pada lingkungan laut dangkal (Wood et 

al., 1969 dalam Tangke, 2010). Pada 

ekosistem padang lamun berasosiasi berbagai 

jenis biota laut yang bernilai penting dengan 

tingkat keragaman yang sangat tinggi 

(Hadad, 2012). 

Desa Berakit merupakan salah satu 

desa yang berada di Kabupaten Bintan. Desa 

ini merupakan desa paling ujung di pesisir 

timur Pulau Bintan, dimana seluruh 

wilayahnya termasuk dalam wilayah pesisir 

dengan luas 53,25 km2 (Kasim, 2013). Desa 

Berakit termasuk dalam desa yang dijadikan 

sebagai kawasan konservasi lamun atau 

DPPL (Daerah Perlindungan Padang Lamun) 

(Nontji, 2010).   

Total luas area padang lamun di 

Bintan Timur diperkirakan 2597 ha 

(Widiastuti, 2011). Pemanfaatan ekosistem 

dan sumberdaya lamun di Desa Berakit 

dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah 

sebagai daerah penangkapan biota ikan/ non 

ikan, pembangunan pelabuhan dan 

pembangunan jembatan. Beberapa aktivitas 

yang dianggap secara langsung maupun tidak 

langsung berdampak pada degradasi habitat 

dan keanekaragaman hayati, seperti 

pengambilan kerang darah dan kerang buluh, 

ikan, teripang, siput gonggong, kegiatan 

transit perahu, maupun akibat dari aktivitas 

pembangunan pelabuhan/ dermaga.  

Pemanfaatan yang dilakukan akan 

memberikan pengaruh terhadap struktur 

komunitas padang lamun di Desa Berakit dan 

juga akan berkaitan dengan nilai ekonomi 

ekosistem padang lamun yang akan diperoleh 

nantinya. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

terkait struktur komunitas padang lamun di 

Desa Berakit dan nilai-nilai manfaat atau 

valuasi ekonomi dari ekosistem padang 

lamun tersebut.  

Adapun tujuan penelitian ini, yakni: 

a. Mengetahui karateristik atau struktur 

komunitas padang lamun di Desa Berakit 

dilihat dari jenis lamun, kerapatan jenis, 

persen penutupan, keanekaragaman, 

dominansi dan luas area padang lamun. 

b. Mengetahui valuasi ekonomi ekosistem 

padang lamun di Desa Berakit dilihat dari 

nilai manfaat langsung sebagai daerah 

penangkapan biota ikan/ non ikan; nilai 

manfaat tidak langsung sebagai daerah 

spawning ground, nursery ground, dan 

feeding ground; nilai pilihan sebagai nilai 

keanekaragaman hayati; dan nilai 

keberadaan ekosistem padang lamun. 

Adapun manfaat dari penelitian ini, 

antara lain: 

a. Memberikan data/ informasi mengenai 

stuktur komunitas padang lamun di Desa 

Berakit dilihat dari jenis lamun, kerapatan 

jenis, persen penutupan, keanekaragaman, 

dominansi dan luas area padang lamun. 

b. Memberikan data valuasi ekonomi 

ekosistem padang lamun di Desa Berakit 

dilihat dari nilai manfaat langsung sebagai 

daerah penangkapan biota ikan/ non ikan; 

nilai manfaat tidak langsung sebagai 
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daerah spawning ground, nursery ground, 

dan feeding ground; nilai pilihan sebagai 

nilai keanekaragaman hayati; dan nilai 

keberadaan ekosistem padang lamun. 

c. Sebagai referensi bagi pemerintah 

maupun instansi terkait dan kalangan 

swasta bagi pengambilan keputusan 

mengenai pemanfaatan ekosistem padang 

lamun di Desa Berakit. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut UU No. 5 Tahun 1990 

tentang konservasi sumberdaya alam hayati, 

bahwa pengertian konservasi pada 

hakekatnya merupakan upaya untuk 

mengelola sumberdaya alam hayati yang 

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana 

untuk menjamin kesinambungan 

persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan 

nilainya. 

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan 

berbunga yang sudah sepenuhnya 

menyesuaikan diri untuk hidup di bawah 

permukaan air laut, hidup di perairan dangkal 

agak berpasir (Widiastusti, 2011). Lebih dari 

52 jenis lamun yang telah ditemukan, di 

Indonesia hanya terdapat 7 genus dan sekitar 

15 jenis yang termasuk ke dalam 2 famili 

yaitu: Hydrocharitacea (9 marga, 35 jenis) 

dan Potamogetonaceae (3 marga, 15 jenis) 

(Den Hartog, 1970; Azkab, 1999; Bengen 

2001 dalam Anonim, 2011). 

Fauzi (2005) dalam Hadad (2012), 

menyebutkan bahwa valuasi ekonomi dapat 

didefenisikan sebagai upaya untuk 

memberikan nilai kuantitatif terhadap barang 

dan jasa yang di hasilkan oleh sumberdaya 

alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar 

(market value) maupun nilai non pasar (non 

market value). 

Ekosistem padang lamun merupakan 

habitat (tempat hidup) berbagai biota bernilai 

ekonomi tinggi, seperti ikan, teripang, kima, 

siput, bulu babi, dan sebagainya. Sebagai 

habitat biota laut, kawasan ini merupakan 

salah satu sumber pangan dan obat-obatan 

penting bagi kehidupan manusia. Padang 

lamun juga merupakan daerah pemijahan 

(spawning ground), pengasuhan (nursery 

ground), tempat mencari makan (feeding 

ground) dan daerah pembesaran (rearing 

ground) bagi biota (Kordi, 2011).  

Menurut Fortes (1990) dalam Kordi 

(2011), nilai ekonomi padang lamun dihitung 

berdasarkan pada daya dukungnya terhadap 

sumberdaya perikanan. Di Cairns North 

Queensland, perikanan yang didukung oleh 

padang lamun mempunyai nilai produksi 

yang yang mencapai US $ 540.000/ tahun.  

 
III. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2013 sampai April 2014 berlokasi di 

Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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Alat dan bahan yang digunakan untuk 

penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Alat dan Bahan yang Digunakan 
N
o 

Alat dan bahan Kegunaan 
Sampling lamun 

1 GPS Menentukan titik 
koordinat stasiun 
penelitian 

2 Petakan 1 x 1 Kuadran transek 
lamun 

3 Roll meter Mengukur jarak 
setiap transek 

4 Buku 
identifikasi 

Identifikasi jenis 
lamun 

5 Sekop Kecil Mengambil 
substrat lamun 

6 Kertas Label Label sampel 
substrat lamun 

7 Kantong plastik Untuk wadah 
substrat lamun 

Pengukuran Parameter Perairan 
8 Saltmeter Mengukur Salinitas 
9 Turbiditymeter Mengukur 

Kekeruhan 
10 Curent drag dan 

stopwatch 
Mengukur 
kecepatan arus 

11 DIHIDROS AL Data Pasang-surut 
Penilaian Ekonomi Lamun 
12 Lembar 

Kuisioner 
Mengetahui dan 
identifikasi 
pemanfaatan lamun 
yang dilakukan 
masyarakat sekitar 

13 Alat tulis Mencatat data 
14 Kamera Dokumentasi 
 
Tabel 2. Stasiun Penelitian Sampling 
Lamun 
N
o. Stasiun Titik 

Koordinat Kategori 

1. Stasiun 1 01o13’45,0” 
LU dan 104 

o33’55,1” BT 

Kawasan 
konservasi 
lamun 

2. Stasiun 2 01o12’55,1” 
LU dan 104 

o32’35,7” BT 

Daerah 
penangkapan 
menggunakan 
jaring 

3. Stasiun 3  01o12’04,3” 
LU dan 104 

o32’51,3” BT 

Daerah 
penangkapan 
menggunakan 
jala  

 

Metode sampling lamun yang 

digunakan adalah metode Transek dan Petak 

Contoh (Transect Plot) yaitu metode 

pencuplikan contoh populasi suatu komunitas 

dengan pendekatan petak contoh yang berada 

pada garis yang ditarik melewati wilayah 

ekosistem tersebut (Kepmenlh Nomor 200 

Tahun 2004). 

Luasan area ekosistem padang lamun 

di Desa Berakit diketahui melalui metode 

digitasi yaitu pemetaan menggunakan 

software Arcview 3.3 dan citra SPOT Pulau 

Bintan. Citra tersebut diklasifikasikan 

keberadaan lamun dengan interpretasi visual. 

Kemudian dipetakan daerah-daerah yang 

merupakan ekosistem padang lamun dan 

dihitung luasannya menggunakan software 

Arcview.  

Parameter kualitas perairan yang 

diukur antara lain: Salinitas, Kekeruhan, 

Kecepatan Arus, Pasang-surut dan Substrat. 

Data ini kemudian diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik. 

Analisis data struktur komunitas 

ekosistem padang lamun terdiri dari : 

a. Identifikasi Jenis lamun, dilakukan 

dengan cara mencocokkan data-data di 

lapangan, seperti: bentuk daun, bunga dan 

akar pada lamun dengan mengacu pada 

Kepmenlh Nomor 200 Tahun 2004. 

b. Kerapatan masing-masing jenis lamun 

pada setiap stasiun dihitung dengan 

menggunakan rumus Odum (1971) dalam 

Kasim (2013): 

Di = Ni 
A 
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Dimana: Di = kerapatan jenis 

(tegakan/m2); Ni = jumlah individu/ 

tegakan spesies ke-i dalam kuadrat; A = 

luas transek kuadrat (m2) 

c. Persen Penutupan 

Digunakan Metode Saito dan Adobe 

dalam Kepmenlh Nomor 200 Tahun 2004. 

Adapun metode penghitungannya adalah 

sebagai berikut: 

C = Σ (Mi x fi) 
      Σf 

Dimana: C = persentase penutupan jenis 

lamun i (%); Mi = nilai tengah kelas I; fi 

= frekuensi munculnya kelas penutupan; f 

= jumlah total frekuensi seluruh 

penutupan jenis. 

Tabel 3. Kelas Berdasarkan Persen 
Penutupan Lamun 

Kelas 
Luas area 

penutupan 

% 

penutupan 

area 

% titik 

tengah 

(M) 

5 ½ - penuh 50 – 100 75 

4 ¼ - ½ 25 – 50 37,5 

3 1/8 – 1/4 12,25 – 

25 

18,75 

2 1/16 – 1/8 6,25 – 

12,25 

9,38 

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

0 0 0 0 

 
d. Indeks Keanekaragaman 

Keanekaragaman ditentukan berdasarkan 

indeks keanekaragaman Shannon dan 

Wienner dengan rumus (Shannon, 1948 

dalam Putri, 2004): 

H’= 
n  

- ∑ (pi log2 pi) 
I=I  

 
 

pi = ni 
N 

Dimana: H’= indeks keanekaragaman, ni 

= jumlah individu jenis ke-I; n = jumlah 

taksa; N = jumlah individu total; pi = 

proporsi frekuensi jenis ke-i terhadap 

jumlah total. 

Kriteria dari indeks keanekaragaman 

ditentukan berdasarkan nilai yang di 

dapat: H’<1 = Keanekaragaman jenis 

rendah, 1<H’<3 = Keanekaragaman jenis 

sedang, H’>3 = Keanekaragaman jenis 

tinggi 

e. Indeks Dominansi 

Indeks dominansi dihitung dengan 

menggunakan rumus Shannon dan 

Wienner sebagai berikut (Shannon, 1948 

dalam Putri, 2004): 

D= 
n  

 ∑ (pi)2 
I=I  

Dimana: D = indeks dominansi; Pi = 

proporsi jumlah ke-i terhadap jumlah 

total; n = jumlah taksa 

Menurut Legendre (1983) dalam Putri 

(2004), indeks dominansi dapat 

dikelompokkan menjadi: D<0,4 =  

dominansi rendah; 0,4<D<0,6 =  

dominansi sedang; D>0,6 = dominansi 

tinggi 

Nilai ekonomi suatu sumberdaya 

padang lamun dibagi menjadi nilai 

penggunaan (nilai langsung dan nilai tidak 

langsung) dan nilai non penggunaan (nilai 

manfaat pilihan, nilai manfat keberadaan, dan 

manfaat pewarisan).  

Nilai Manfaat Langsung (direct use 

value) adalah nilai yang dihasilkan dari 

pemanfaatan secara langsung dari suatu 
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sumberdaya. Berdasarkan studi pendahuluan, 

didapatkan informasi bahwa biota yang 

sering dimanfaatkan atau di tangkap antara 

lain ikan, teripang, gonggong dan kerang. 

Maka, nilai manfaat langsung padang lamun 

dihitung dengan persamaan (Suzana et al., 

2011): 

DUV = ∑ DUVi 

Dimana: DUV = direct use value/ nilai 

manfaat langsung; DUV1 = manfaat 

penangkapan ikan; DUV2 = manfaat 

penangkapan teripang; DUV3 = manfaat 

penangkapan gonggong; DUV4 = manfaat 

penangkapan kerang   

Nilai pemanfaatan langsung padang 

lamun tersebut, diperoleh dari rumus sebagai 

berikut (Widiastuti, 2011): 

nilai ekonomi perikanan  

= rente ekonomi (ikan, kerang, gonggong 

,teripang)  x jumlah RTP 

= (penerimaan - (laba layak-laba kotor)) x 

jumlah RTP 

 
a. Nilai Manfaat Tidak Langsung (indirect 

use value). Nilai manfaat tidak langsung 

meliputi nilai ekosistem padang lamun 

sebagai daerah memijah, pengasuhan dan 

mencari makan. Penilaian ini 

menggunakan pendekatan CVM 

menggunakan teknik survei, yakni 

keinginan untuk menerima (willingness to 

accept) jika terjadi kerusakan atas 

sumberdaya (Fauzi, 2004). Tahapan yang 

dilakukan antara lain: 

1) Membuat hipotesis pasar terhadap 

sumberdaya yang akan dievaluasi 

2) Mendapatkan nilai lelang melalui 

teknik permainan lelang  

3) Menghitung rataan WTA 

4) Memperkirakan kurva lelang 

5) Mengagretkan data dengan mengalikan 

rataan WTA dengan jumlah RTP 

b. Nilai Manfaat Pilihan (option value) 

Menggunakan metode benefit transfer. 

Metode tersebut didekati dengan cara 

menghitung besarnya nilai 

keanekaragaman hayati yang ada pada 

ekosistem padang lamun tersebut. 

Menurut Ruitenbeek (1991) dan 

Kusumastanto (1998) dalam Widiastuti 

(2010), besarnya nilai cadangan 

keanekaragaman hayati adalah sebesar 

US$ 15/ha/tahun. Nilai manfaat pilihan 

ini diperoleh dengan persamaan 

(Widiastuti, 2011): 

Nilai keanekaragaman hayati 

= luas padang lamun (Ha) x nilai 

keanekaragaman hayati 

 
c. Nilai Manfaat Keberadaan (existence 

value) 

Nilai manfaat keberadaan dihitung 

menggunakan teknik pengukuran 

langsung dengan menanyakan kepada 

masyarakat mengenai kesediaan mereka 

membayar (willingness to pay) barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh sumber 

daya alam (Fauzi, 2004). Metode yang 

digunakan adalah CVM. Tahapan yang 

dilakukan antara lain (Fauzi, 2004): 

 Membuat hipotesis pasar terhadap 

sumberdaya yang akan di evaluasi 
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 Mendapatkan nilai lelang melalui teknik 

permainan lelang (bidding game) 

 Menghitung rataan WTP 

 Memperkirakan kurva lelang 

 Mengagretkan data dengan mengalikan 

rataan WTP dengan jumlah RTP 

d. Nilai Ekonomi Total (Total Economic 

Value) 

Nilai manfaat total suatu sumberdaya 

menggunakan persamaan sebagai berikut 

(Bakosurtanal, 2005): 

TEV = (DUV + IUV + OV) + (BV + XV) 

Dimana: TEV = nilai ekonomi total; DUV 

= nilai manfaat langsung; IUV = nilai 

manfaat tidak langsung; OV = nilai 

pilihan; BV = nilai warisan; XV = nilai 

keberadaan 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Struktur Komunitas Padang Lamun 

a. Jenis Lamun yang Ditemukan  

Berdasarkan hasil penelitian di 3 

stasiun pengamatan di perairan padang lamun 

Desa Berakit, ditemukan 4 jenis (spesies) 

lamun dari 13 jenis lamun yang ada di 

Indonesia  yang termasuk ke dalam 4 marga, 

yakni Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Cymodocea rotundata, dan 

Halophilla ovalis (Humoto dan Moosa, 2005 

dalam McKenzie dan Yoshida, 2009). 

Komposisi jenis lamun tertinggi adalah C. 

rotundata (5.107 rumpun).  

 

 

 

 

Gambar 2. Komposisi Jenis Lamun  

C. rotundata dan T. hempricii 

termasuk dalam kategori magnozosterids 

(Den Hartog, 1967 dalam Azkab, 2000). 

Kelompok magnozosterids ini dapat hidup 

pada berbagai substrat, tetapi lebih terbatas 

pada daerah sublitoral (Azkab, 2000). E. 

acoroides termasuk dalam kategori enhalids 

(Den Hartog, 1967 dalam Azkab, 2000). 

Kelompok enhalids ini terbatas pada bagian 

atas dari sublitoral yakni tepian pantai dan 

juga dapat tumbuh di substrat pasir dan 

karang (Azkab, 2000).  

Lamun jenis E. acoroides hanya dapat 

hidup pada habitat pasir lumpuran (Azkab, 

2000). Sesuai pengamatan E. acoroides yang 

ditemukan memiliki jumlah yang lebih 

sedikit. Substrat yang diperoleh pada 

pengamatan kurang mendukung untuk 

pertumbuhan lamun Enhalus acoroides, 

dimana substrat yang diperoleh umumnya 

adalah pasir sedang dan pasir halus. H. ovalis 

merupakan jenis memiliki jumlah komposisi 

terendah di setiap stasiun pengamatan. 

Halophila ovalis termasuk dalam kategori 

halophilids (Den Hartog, 1967 dalam Azkab, 

2000). Kelompok halophilid merupakan 

kelompok lamun yang dapat tumbuh di 

tempat yang cukup dalam (Azkab, 2000). 

b. Kerapatan Jenis Lamun  

 
Gambar 3. Kerapatan Jenis Lamun  
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Jenis C. rotundata adalah jenis yang 

mendominasi di stasiun 1 dan 3. Ini terjadi 

karena pada stasiun 1 dan 3 tipe substrat 

adalah pasir halus dan sedang. Pasir 

merupakan salah satu substrat yang baik dan 

cocok untuk pertumbuhan lamun jenis 

Cymodocea rotundata tersebut. T. hemprichii 

memiliki kerapatan yang hampir seragam 

disetiap stasiun pengamatan dan jenis ini 

tersebar merata.  

Jenis E. acoroides memiliki nilai 

kerapatan yang rendah. Ini dikarenakan 

lamun jenis E. acoroides hanya terdapat pada 

zona litoral atau tepian pantai, sehingga 

jumlah yang ditemukan pada pengamatan 

hanya sedikit dan nilai kerapatannya rendah.  

H. ovalis memiliki nilai kerapatan rendah di 

setiap stasiun pengamatan. Ini terjadi karena 

H. ovalis tumbuh baik pada habitat yang 

cukup dalam dan tidak terpapar cahaya 

matahari yang lama. Pada pengamatan di 

setiap stasiun saat surut terendah, lamun 

Halophila ovalis tumbuh pada habitat 20 cm, 

sehingga kondisi ini tidak dapat mendukung 

untuk pertumbuhan lamun jenis tersebut. 

c. Penutupan Jenis Lamun 

 
Gambar 4. Persen Penutupan Jenis  
 

T. hemprichii memiliki total persen 

penutupan jenis tertinggi dari jenis lainnya di 

semua stasiun sebesar 61,72%. T. hemprichii 

memiliki bentuk helaian daun yang cukup 

lebar sehingga ia mampu menutupi area atau 

substrat yang berada di bawahnya. C. 

rotundata memiliki total persen penutupan 

jenis lamun tertinggi kedua setelah T. 

hemprichii. C. rotundata memiliki daun tidak 

lebar sehingga tidak menutup penuh petakan 

contoh dan menutup bagian substrat. E. 

acoroides memiliki total persen penutupan 

jenis sebesar 34,75%. E. acoroides memiliki 

daun yang panjang dan lebar dibanding jenis 

lainnya. H. ovalis memiliki total persen 

penutupan jenis yang rendah. Pada saat 

pengamatan terlihat helaian daun H. ovalis 

berukuran kecil. Hal ini menyebabkan 

helaian daun Halophila ovalis tidak dapat 

menutupi substrat dibawahnya.  

 
Gambar 5. Persen Penutupan Total  
 

Berdasarkan Kepmenlh no. 200 Tahun 

2004 tentang kriteria baku kerusakan dan 

pedoman penentuan status padang lamun, 

diketahui bahwa status padang lamun di 

ketiga stasiun pengamatan berada pada 

kondisi kurang kaya atau kurang sehat. Hal 

ini diduga karena pada stasiun 2 dan 3 

merupakan daerah tempat penangkapan 

biota-biota yang hidup di lamun, sehingga 

pertumbuhan lamun menjadi terhambat. 

Lamun bisa saja rusak karena terinjak 

maupun terkena perahu nelayan yang sedang 

melakukan penangkapan biota di ekosistem 
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padang lamun. Sementara pada stasiun 1, 

nilai persen penutupan lebih tinggi dibanding 

nilai di stasiun lainnya meskipun masuk ke 

dalam kategori kurang kaya atau kurang 

sehat. Stasiun 1 merupakan daerah konservasi 

padang lamun dan tidak ada aktivitas 

penangkapan nelayan di wilayah tersebut, 

sehingga lamun dapat tumbuh dengan baik 

tanpa adanya gangguan dari manusia. 

d. Indeks Keanekaragaman dan 

Dominansi 

Keseluruhan pengamatan, bahwa 

lamun yang tumbuh di perairan padang 

lamun Desa Berakit rata-rata memiliki 

keanekaragaman jenis yang sama, yakni jenis 

E. acoroides, T. hemprichii, C. rotundata dan 

H. ovalis, sehingga nilai keanekaragaman 

termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 

1,38. Meskipun pada stasiun 3 terjadi 

dominansi jenis C. rotundata, namun secara 

keseluruhan di semua stasiun pengamatan 

diperoleh bahwa nilai indeks dominansi juga 

termasuk dalam kategori sedang dengan nilai 

0,46. 

2. Parameter Perairan  

Salinitas perairan yang diperoleh 

berkisar antara 31,4–32,7o/oo.  Menurut 

Zieman (1975) dalam Supriharyono (2009), 

salinitas optimum untuk pertumbuhan lamun 

berkisar 25–35 o/oo. Nilai salinitas yang 

diperoleh masih dalam kisaran yang dapat 

ditolerir oleh lamun dan dapat tumbuh 

dengan baik pada kisaran nilai tersebut. Hasil 

pengukuran kekeruhan berkisar 5,8–7,9 NTU. 

Nilai kekeruhan yang disarankan oleh 

Kepmenlh nomor 51 Tahun 2004 adalah <5 

NTU. Ini disebabkan karena adanya aktivitas 

masyarakat di sekitar kawasan padang lamun, 

sehingga mempengaruhi pergerakan air 

permukaan mengakibatkan teraduknya massa 

air dan perairan pun menjadi keruh.  

Kecepatan arus yang diperoleh cukup 

seragam yaitu 0,11–0,12 m/detik. Lamun 

dapat berproduktivitas optimal pada 

kecepatan arus 0,5 m/detik. Berdasarkan hasil 

pengukuran, bahwa kecepatan arus di 

perairan padang lamun Desa Berakit adalah 

berarus lambat sehingga tidak bisa 

mendukung produktivitas padang lamun 

tersebut secara optimal. Tipe substrat yang 

diperoleh pada stasiun 1 termasuk dalam 

kategori fine sand/ pasir halus (0,125–0,25 

mm), stasiun 2 kategori very fine sand/ pasir 

sangat halus (0,625-0,125 mm), dan stasiun 3 

kategori medium sand/ pasir sedang (0,25-0,5 

mm).  

Nilai pasang surut yang diperoleh dari 

data sekunder, pasang tertinggi terjadi pada 

pukul 06.00 WIB yakni 1,8 meter dan surut 

terendah terjadi pada pukul 15.00 WIB yakni 

0,4 meter. Namun pada saat pengamatan di 

setiap stasiun, surut terendah di ekosistem 

padang lamun Desa Berakit yakni sekitar 0,2 

meter. Kondisi pasang surut dapat 

mempengaruhi kehidupan lamun, karena 

pada saat keadaan surut lamun harus tetap 

tergenang air. 

3. Nilai Ekonomi Ekosistem Padang 

Lamun 

a. Nilai Manfaat Langsung  

Kegiatan pengambilan biota di 

ekosistem padang lamun Desa Berakit 

memberikan nilai manfaat langsung 

diantaranya pengambilan kepiting, gonggong, 
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kerang, teripang, ikan lebam, ikan lingkis dan 

sotong. nelayan yang biasa memanfaatkan 

atau mengambil biota yang hidup di lamun 

sebanyak 60 orang nelayan. Berdasarkan 

pengamatan struktur komunitas padang 

lamun di Desa Berakit, diperoleh jenis lamun 

yang ditemukan merupakan jenis lamun yang 

biasanya dijadikan habitat oleh beberapa 

biota tersebut. Biota yang berhabitat di 

padang lamun antara lain kerang, sotong, dan 

teripang (Kordi, 2011). Dari hasil penelitian 

nilai manfaat langsung ekosistem padang 

lamun di Desa Berakit yakni Rp 

1.107.360.000/tahun. 

b. Nilai Manfaat tidak Langsung 

Nilai manfaat tidak langsung yang 

dihitung adalah nilai manfaat ekosistem 

padang lamun sebagai daerah memijah 

(spawning ground), daerah pengasuhan 

(nursery ground) dan daerah mencari makan 

(feeding ground). Nilai manfaat tidak 

langsung dihitung menggunakan pendekatan 

Contingent Valuation Method (CVM) dengan 

melihat seberapa besar keinginan masyarakat 

untuk menerima (willingness to accept) jika 

ekosistem padang lamun tersebut rusak. Nilai 

manfaat tidak langsung yang diperoleh dari 

hasil perhitungan yakni senilai Rp 

5.089.500.000/tahun. Jika ekosistem padang 

lamun rusak, maka nilai yang berhak diterima 

seluruh nelayan Desa Berakit adalah 

sejumlah nilai tersebut setiap tahunnya. 

c. Nilai Manfaat Pilihan 

Dari hasil penelitian ini, diperoleh 

data luas lamun di Desa Berakit 

menggunakan pemetaan citra spot tahun 

2007, diperoleh luas lamun yakni 963,1 ha. 

Manfaat pilihan dari ekosistem padang lamun 

di Desa Berakit sebesar Rp 

175.524.975/tahun (nilai tukar Rupiah pada 

tanggal 11 Februari 2014 senilai Rp 12.150). 

Maka, besarnya nilai yang diperoleh 

memiliki arti bahwa ekosistem padang lamun 

di Desa Berakit memiliki nilai cadangan 

keanekaragaman hayati yakni Rp 

175.524.975/tahun. Semakin luas suatu 

daerah padang lamun, maka akan semakin 

meningkatkan nilai cadangan 

keanekaragaman hayati yang diperoleh. 

d. Nilai Manfaat Keberadaan  

Diperoleh hasil nilai manfaat 

keberadaan senilai Rp 113.665.000/tahun. 

Ekosistem padang lamun tidak hanya dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat menangkap 

biota, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai 

tempat wisata dan rekreasi. Keberadaan 

ekosistem padang lamun ini, jika tidak dijaga 

dan dipelihara, maka akan rusak akibat 

aktivitas masyarakat yang memanfaatkannya. 

Oleh karena itu, jika ekosistem padang lamun 

tersebut rusak atau tidak dapat dimanfaatkan 

lagi, maka nelayan akan mengalami kerugian 

dan mereka bersedia membayar senilai Rp 

113.665.000 per tahunnya untuk biaya 

pemulihan ekosistem padang lamun. 

e. Nilai Ekonomi Total Ekosistem 

Padang Lamun 

 
Gambar 6. Nilai Total Ekonomi 
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Dari hasil penelitian, nilai ekonomi 

total (TEV) yang diperoleh bernilai Rp 

6.486.049.975/tahun. Dari nilai-nilai manfaat 

yang diperoleh, nilai manfaat tidak langsung 

(indirect use value) merupakan nilai manfaat 

tertinggi, sementara nilai manfaat lainnya 

yang dipeoleh bernilai rendah dan perbedaan 

nilai tersebut sangat signifikan. Lebih dari 

50% nilai manfaat, di dominasi oleh nilai 

manfaat tidak langsung. Ini berarti bahwa 

ekosistem padang lamun di Desa Berakit 

memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

kelangsungan hidup biota-biota laut. Namun, 

masyarakat nelayan Desa Berakit yang 

memanfaatkan lamun, hanya sebatas 

mengetahui saja dalam hal memanfaatkan 

dan beraktivitas di ekosistem padang lamun 

saja. Untuk keasadaran pemeliharaan ataupun 

pemulihan kelestarian ekosistem padang 

lamun, masih sangat rendah. Ini terlihat dari 

nilai keberadaan (existence value) dimana 

jika padang lamun tersebut rusak, masyarakat 

hanya mau membayar dengan nilai yang 

sangat rendah. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian struktur 

komunitas dan valuasi ekonomi ekosistem 

padang lamun di perairan Desa Berakit 

diperoleh kesimpulan: 

1. Ditemukan 4 jenis lamun yang tumbuh di 

perairan Desa Berakit yakni jenis Enhalus 

acoroides, Cymodocea rotundata, 

Thalassia hemprichii dan Halophila 

ovalis. Komposisi jenis serta kerapatan 

jenis terbanyak adalah jenis Cymodocea 

rotundata, dengan nilai komposisi jenis 

5.107 rumpun dan nilai kepadatan 284 

ind/m2. Persen penutupan jenis lamun 

tertinggi adalah jenis Thalassia 

hemprichii dan persen penutupan total 

tertinggi yakni pada stasiun 1 dengan nilai 

58,57%. Indeks keanekaragaman dan 

indeks dominansi secara keseluruhan pada 

semua stasiun pengamatan termasuk 

dalam kategori sedang dengan nilai H’ = 

1,38 dan D = 0,46. Nilai parameter 

perairan yakni nilai salinitas, kekruhan, 

kecepatan arus, substrat dan pasang surut 

secara umum di setiap stasiun 

pengamatan diperoleh kisaran nilai yang 

baik, sehingga masih dapat menopang 

pertumbuhan lamun. 

2. Secara keseluruhan, nilai ekonomi total 

pemanfaatan ekosistem padang lamun di 

Desa Berakit diperoleh sejumlah Rp 

6.486.049.975/tahun, dimana nilai 

manfaat tidak langsung (indirect use 

value) merupakan nilai manfaat tertinggi 

dengan nilai Rp 5.089.500.000/tahun 

(78,47%), Sedangkan nilai terendah 

adalah nilai keberadaan (existence value) 

dengan jumlah nilai Rp 

113.665.000/tahun (1,75%). 

Adapun saran dari penelitian ini 

adalah : 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

tentang pola sebaran lamun di perairan 

padang lamun Desa Berakit. 

 Perlu dilakukan kajian terait dengan 

zonasi lamun apakah setiap jenis lamun 

yang tumbuh terkait dengan jarak lamun 

dari pantai ke arah laut atau tubir. 
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 perlu adanya kajian terkait dengan biota 

yang berhabitat dan memanfaatkan lamun 

sebagai makanannya. 

 Perlu adanya upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat serta 

pemerintah setempat akan pentingnya 

melestarikan dan menjaga ekosistem 

padang lamun untuk masa mendatang. 
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