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Abstrak 
 
 

Penelitian tentang “Biomassa Padang Lamun di Perairan Desa Teluk Bakau 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau” ini telah dilakukan pada bulan 

September-Desember 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui biomassa 

padang lamun di Perairan Teluk Bakau dan mengetahui secara deskriptif hubungan 

biomassa terhadap variabel tutupan lamun, kerapatan lamun dan parameter kualitas 

perairan. Penelitian ini dilakukan dengan metode random sistematik yang terdiri dari 

3 stasiun pengamatan di perairan Desa Teluk Bakau. Pengamatan biomassa lamun 

dilakukan dengan metode Mellor,  menggunakan transek dengan ukuran plot 0.5 x 

0.5 m² sebanyak 3 transek dalam 1 stasiun. Dalam satu line transek ada 11 plot. Dari 

hasil penelitian diperoleh 5 spesies lamun yang terdiri dari 5 genus serta 2 famili, 

yaitu Hidrocharitaceae dan Photamogetonaceae. Parameter perairan padang lamun di 

Desa Teluk Bakau masih tergolong baik dan sehat untuk keberadaan lamun. Total 

rata-rata tutupan lamun di perairan Desa Teluk Bakau sebesar 47,96 % dan  total 

rata-rata kerapatan padang lamun di perairan ini sebesar 73,98 Ind/m². Sedangkan 

total biomassa di Perairan Desa Teluk Bakau pada Stasiun 1 sebesar 82,325 gbk/m², 

Stasiun 2 sebesar 197,718 gbk/m² dan  biomassa pada Stasiun 3 sebesar 349,127 

gbk/m². 
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Abstract 
 

 

 Seagrass Biomass research in Teluk Bakau aquatic, Bintan Regency 

Kepulauan Riau Province” was conducted in September-December 2013. The 

purpose of this research was to determine seagrass biomass in Teluk Bakau 

aquatic and to describing determine the relationship of biomass to cover variable 

seagrass, seagrass density and water quality parameters. This research was carried 

out by systematic random method that consists of three observation stations in the 

waters of Mangrove Bay Village. Seagrass biomass observations performed using 

Mellor method, transects with plot size of 0.5 x 0.5 m² for 3 transects in 1 station. 

In the line transect there were 11 plots. The results had obtained 5 seagrass species 

consisting from 5 genera and 2 families, namely Hidrocharitaceae and 

Photamogetonaceae. Parameter waters seagrass in Mangrove Bay Village is still 

relatively good and healthy for the presence of seagrass. Average total seagrass 

cover in the waters of Mangrove Bay Village by 47.96% and average total seagrass 

density in these waters at 73.98 Ind / m². While the total biomass of seagrass in 

waters of Mangrove Bay Village at Station 1 by 82,325 gbk/m², Station 2 by 

197,718 gbk/m², and Station 3 by 349,127 gbk/m². 
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PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

  Lamun adalah tumbuhan berbunga 

(Angiospermae) yang sudah sepenuhnya 

menyesuaikan diri terbenam di dalam laut. 

Tumbuhan ini mempunyai sifat seperti (1) 

mampu hidup di media air asin, (2) mampu 

berfungsi normal dalam keadaan terbenam, 

(3) mempunyai sistem perakaran jangkar 

yang berkembang dengan baik, (4) mampu 

melaksanakan daur penyerbukan dan daur 

generatif dalam keadaan terbenam (Den 

Hartog, 1977). 

 

Biomassa adalah faktor primer pada 

ekosistem padang lamun di dalam 

penentuan organisasi hewan aquatik sebagai 

pengontrol habitat secara kompleks, 

keanekaragaman jenis dan kelimpahan 

invertebrata yang berasosiasi (Fortes, 

1990). Pada ekosistem ini terjadi siklus 

makan dan dimakan sehingga padang lamun 

berperan sebagai sumber plasma nuftah 

yang sangat potensial (Hutomo, 1999). 

 

Teluk Bakau merupakan salah satu 

kawasan di Kabupaten Bintan yang 

memiliki keanekaragaman lamun yang 

tinggi (BAPEDDA-TRIMADES 2010). 

Melihat tingginya keanekaragaman, 

pertumbuhan lamun dan pentingnya 

keberadaan jenis lamun tersebut maka perlu 

dilakukan penelitian tentang biomassa 

lamun. Informasi tentang biomassa lamun 

berguna untuk memahami peranan lamun 

dalam daur hara dan rantai makanan 

sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan 

laut dan pesisir. Hal inilah yang melatar 

belakangi peneliti untuk mengkaji tentang 

biomassa lamun.   

 
 
 
 
 

Tujuan Penelitian 
 

a.  Mengetahui biomassa padang  lamun 

di  perairan Teluk Bakau. 

b. Mengetahui secara deskriptif hubungan 

biomassa terhadap variabel tutupan 

lamun, kerapatan lamun dan parameter 

kualitas perairan. 

 

 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi ilmiah 

tentang biomassa padang lamun yang 

berguna untuk pengelolaan ekosistem 

pesisir dan laut khususnya pengelolaan 

ekosistem lamun. 

 

 

 METODE 

 

 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

September sampai dengan bulan Desember 

2013 yang berlokasi di Perairan Desa 

Teluk Bakau Kabupaten Kepulauan Riau.  

 

 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain, thermometer, 

handrefractometer, pH meter, Do meter, 

GPS, kuadran 0.5 x 0.5 m², gambar pandu, 

kamera, lat tulis, buku, kantong plastic, 

rollmeter. 

 

 Metode Penelitian 

 Penentuan stasiun pengamatan 

dilakukan secara random sistematik. 

Wilayah  pengamatan   dibagi menjadi 3 

stasiun dengan jarak  antar stasiun  50 

m. Pada  setiap  stasiun  dibagi  menjadi  

3 line transek dengan jarak  antara line 

transek 25 m. Dalam satu line transect 

ada 11 plot, jumlah plot dalam satu stasiun 

ada 33 plot. 

 

 

 

 



 PENGAMATAN LAMUN 

 

Identifikasi Jenis 

Identifikasi jenis lamun dilakukan dengan cara 

mengamati morfologi seperti: bentuk daun, 

bunga, dan akar pada lamun dengan katalog yang 

bersumber dari  Seagrass watch protocol Mc 

Kenzie (2007). 

 

Penutupan Lamun 

 Observasi untuk pengambilan luasan 

penutupan lamun berdasarkan metode Mc 

Kenzie (2007) dilakukan dengan berjalan kaki 

pada waktu air laut surut mengikuti garis transek 

yang tegak lurus pantai. 

 

Kerapatan Lamun 

Pengamatan kerapatan juga dilakukan pada 

waktu air surut dan mengikuti garis transek yang 

tegak lurus pantai pada masing-masing plot. 

Kerapatan ditentukan dengan menghitung 

jumlah individu tegakan per jenis per satuan luas 

dari  masing-masing plot pada setiap transek. 

 

Biomassa Lamun 

Penentuan biomassa lamun dilakukan 

secara estimasi berdasarkan metode  Mellor 

(1991). 

 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kondisi Perairan Habitat Lamun 

  

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan 

 

  

 

 

 

 

 

Jenis Lamun di Perairan Desa Teluk 

Bakau 

Species  
 

Genus Family  

Enhalus Acoroides 
Enhalus 

Hidrocharitaceae  

Thalassia Hemprichii  
Thalassia 

 

Halophila Ovalis 
Halophila 

 

Sryingodium Iseotifolium 
Sryingodium  

Photamogetonaceae  

Halodule Universis 
Halophila 

 

   

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan 

 

Tutupan Lamun 

Total Tutupan Lamun di Desa Teluk Bakau 

No Stasiun 
Tutupan Lamun 

( % ) 

1 Stasiun 1 
48.72 

2 Stasiun 2 
31.49  

3 Stasiun 3 
63.37  

 Total rata-rata 
47.96  

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan 

 

Kerapatan Lamun 

Kerapatan Lamun di Desa Teluk Bakau 

No Stasiun 
Kerapatan  Lamun 

( Ind/m² ) 

1 Stasiun 1 
18,55 

2 Stasiun 2 
23,58 

3 Stasiun 3 
31,85 

 Total rata-rata 
73,98 

Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan 

 

Biomassa Lamun 

Total Biomassa Lamun di Desa Teluk Bakau 

No Stasiun 
Biomassa Lamun 

( gr/m² ) 

1 Stasiun 1 
82,325  

2 Stasiun 2 
197,718  

3 Stasiun 2 
349,127  

   
Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan 

 

 

 

 

 

No Parameter 

Perairan  

Rata - Rata 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1. Suhu 30,7 
0
C 30,8 

0
C 30,7 

0
C 

2. Salinitas 36 ‰ 35,4 ‰ 36 ‰ 

3. pH 6.7 7 7,4 

4. Dissolve Oxygen 7,1 mg/l 7,2 mg/l 7.3 mg/l 



 PEMBAHASAN 

 

Secara umum nilai-nilai parameter 

lingkungan di Perairan Desa Teluk Bakau 

menunjukkan sebaran yang cenderung homogen, 

artinya setiap stasiun memiliki nilai-nilai yang 

hampir sama. Berdasarkan hasil pengukuran 

parameter fisika kimia, peraian Desa Teluk 

Bakau berada pada kisaran pertumbuhan 

optimum bagi tumbuhan lamun. Sehingga dapat 

dikatakan parameter fisika kimia di Perairan 

Desa Teluk Bakau dapat mendukung kehidupan 

serta pertumbuhan lamun. 

 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

perairan Desa Teluk Bakau ditemukan 5 (lima) 

jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Syringodium isoetifolium, Halodule 

universis, dan Halophila Ovalis. Hal ini sesuai 

dengan kutipan pada KepMen LH 2004 yang 

menjelaskan bahwa padang  lamun  adalah  

hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis 

lamun (vegetasi tunggal) dan atau lebih dari satu 

jenis lamun (vegetasi campuran). 

 

 

 Dari hasil penelitian yang diperoleh , nilai 

tutupan lamun yang didapatkan memiliki 

perbedaan untuk masing-masing stasiun. 

Penutupan lamun menggambarkan tingkat 

penutupan ruang oleh tiap komunitas lamun. 

Dari hasil pengamatan tutupan lamun di perairan 

Desa Teluk Bakau termasuk tergolong sedang. 

Hal ini disebabkan karena tingginya persen 

penutupan tidak selamanya linier dengan 

tingginya jumlah jenis maupun tingginya 

kerapatan jenis karena pada penutupan yang 

dilihat adalah lebar helaian daun pada spesies 

lamun sedangkan pada kerapatan jenis yang 

dilihat adalah jumlah tegakan lamun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilai kerapatan tidak banyak 

berpengaruh pada nilai tutupan. Nilai 

kerapatan yang tinggi tidak selalu diikuti 

dengan nilai tutupan yang tinggi pula atau 

sebaliknya. Kerapatan jenis lamun yang 

tinggi pada Stasiun 3 diduga terkait dengan 

karakteristik habitat seperti fraksi subtrat 

dan nutrient yang mendukung kehidupan 

pertumbuhan dan keberadaan lamun. 

Tingginya kandungan bahan organik dalam 

subtrat sangat menunjang proses 

pertumbuhan dan kehidupan lamun. 

 

 

 Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa biomassa di Perairan 

Desa Teluk Bakau dipengaruhi oleh 

tutupan dan kerapatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tutupan lamun 

memberikan pengaruh yang besar bagi 

biomassa dibandingkan dengan kerapatan. 

Hal ini diduga karena tingginya biomassa 

berkaitan dengan persentase penutupan 

lamun yang juga tinggi. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Padang lamun di Perairan Desa 

Teluk Bakau merupakan padang lamun 

yang tergolong dalam bentuk vegetasi 

campuran karena terdiri lebih dari satu 

jenis lamun. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan di Perairan Desa 

Teluk Bakau diperoleh 5 jenis lamun yang 

terbagi dalam 5 genus dan 2 famili yaitu 

Enhalus acoroides, Thalassia Hemprichii, 

Halophila ovalis, Sryingodium 

iseotifolium dan  Halodule universis. 

 

 

 

 

  



 Dari pengukuran parameter perairan 

tersebut menunjukkan bahwa parameter di 

Perairan Desa Teluk Bakau sesuai dengan baku 

mutu air laut dan mampu menunjang 

pertumbuhan serta kehidupan lamun di dalam 

perairan. 

 

 

Saran 

 

 Perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai 

hubungan biomassa dengan tutupan dan 

kerapatan dengan menganalisis parameter 

perairan lainnya secara keseluruhan yang belum 

diukur dalam penelitian ini sehingga dapat 

memperoleh gambaran yang lebih lengkap. 
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