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ABSTRAK
Struktur komunitas padang lamun merupakan data dasar dari ekosistem lamun yang perlu
diketahui. Penelitian struktur komunitas padang lamun di perairan Desa Pengudang, Kabupaten Bintan
dilakukan pada bulan juni hingga agustus 2014. Penelitian bertujuan untuk menganalisiskan struktur
komunitas padang lamun di Desa Pengudang untuk mengetahui keanekaragaman jenis, kerapatan, tutupan
dan indeks ekologis lamun. Koleksi data menggunakan metode line transect quadran. Hasil penelitian
menunjukan jenis lamun yang ditemukan yaitu Cymodoceae rotundata, Cymodoceae serrulata,
Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halodule uninervis dan Halodule
pinifolia. Komposisi dan distribusi lamun hampir sama merata pada setiap stasiun. Tutupan berkisar
34,8% - 52,62% dan tergolong sedang yang didominasi oleh Thalassia hemprichii dengan rerata tutupan
15,84%. Kerapatan sebesar 52,29 individu/m2 dan didominasi oleh Thalassia hemprichii dengan nilai
14,4 individu/m2. Keanekaragaman berkisar 2,324 – 2.619 tergolong sedang, nilai Keseragaman berkisar
0,90 – 0,93 dikategorikan keseragaman sedang, indeks dominasi berkisar 0,19 – 0,23 tergolong dominasi
rendah, dan nilai pola sebaran berkisar antara 0,515223 – 0,67524 tergolong kedalam pola sebaran yang
seragam. Sumberdaya lamun di perairan Desa Pengudang masih potensial untuk mendukung kehidupan
biota asosiasinya.
Kata Kunci : Lamun, Struktur Komunitas, Indeks Ekologi

SEAGRASS COMMUNITY STRUCTURE IN AQUATIC
VILLAGE PENGUDANG BINTAN
ABSTRACT
Community structure baseline data of seagrass ecosystems is need to be known. The seagrass
community structure research in Pengudang village waters Bintan was conducted in June to August at
2014. The research aim was to analyze the communities structure of seagrass to determine species
diversity, density, coverage rate and ecological indices. Data collecting used line quadrant transect
method. The results showed that seagrass species found were Cymodoceae rotundata, Cymodoceae
serrulata, Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Halodule uninervis and H.
pinifolia. Composition and distribution of seagrass was almost as evenly at each station. The seagrass
coverage rate ranged from 34.8% - 52.62% and dominated by Thalassia hemprichii with at mean
coverage rate of 15.84%. The seagrass density were 52.29 individuals / m2 and dominated by Thalassia
hemprichii that were 14.4 individuals / m2. The seagrass diversity index found ranged from 2.324 to 2619,
The uniformity index ranged from 0.90 to 0.93, dominance index ranged from 0.19 to 0.23 indicate the
domination was relatively low. The distribution patterns index ranged from 0.515223 to 0.67524
classified into a uniform distribution pattern. Seagrass ecosystem resources in Pengudang Villge Waters
is still potential to support it association biota.
Keywords: Seagrass, Community Structure, Ecological Indices
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berkembang dengan baik di lingkungan laut

I. PENDAHULUAN
Perairan

Desa

Pengudang

memiliki

dangkal hingga sampai kedalaman 40 meter,

sebaran vegetasi lamun cukup luas, ini dapat

membentuk kelompok – kelompok kecil hingga

dilihat sepanjang pantai terdapat ekosistem

padang yang sangat luas dan dapat membentuk

lamun dengan

kondisi yang cukup beragam.

vegetasi tunggal yang terdiri satu jenis lamun

Kawasan ini telah dimanfaatkan masyarakat

atau vegetasi campuran yang terdiri 2 sampai 12

setempat untuk kegiatan pariwisata, tempat

jenis lamun yang tumbuh bersam-sama pada satu

mencari ikan, udang dan kerang-kerangan yang

substrat.

dipanen langsung dari area padang lamun di

Nainggolan, (2011) lamun mempunyai sifat yaitu

pantainya secara langsung dan tidak langsung

mampu hidup di media air asin, berfungsi normal

padang lamun bermanfaat bagi masyarakat

dalam keadaan terbenam, mempunyai sistem

setempat. Karena itu, diperlukan pengelolaan

perakaran jangkar yang berkembang dengan

yang baik agar ada keseimbangan antara

baik, mempunyai kemampuan untuk berkembang

pemanfaatan dengan daya tampung atau daya

biak secara generatif dalam keadaan terbenam,

pulih.

dan

dan dapat berkompetisi dengan organisme lain

pengelolaan yang lemah dapat mengakibatkan

dalam keadaan stabil ataupun tidak stabil pada

terancamnya keberadaan lamun dan efek secara

lingkungan laut.

Pemanfaatan

keseluruhan

dapat

yang

berlebih

mengancam ekosistem

Menurut

Azkab,

(2006)

dalam

Padang lamun di perairan Indonesia

lainnya.

umumnya termasuk padang vegetasi campuran

Berkaitan hal ini, diperlukan data dasar

(Azkab, 1999 dalam Sitorus,2011). Ekosistem

merujuk

lamun.

padang lamun di Indonesia sering di jumpai di

Namun, saat ini informasi dan data dasar tentang

daerah pasang surut bawah (inner intertidal) dan

pengelolaan lamun di kawasan perairan Desa

subtidal atas (upper subtidal). Dilihat dari pola

Pengudang masih minim. Berdasarkan uraian

zonasi lamun secara horizontal, ekosistem lamun

tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan

terletak diantara dua ekosistem penting yaitu

untuk mengetahui Struktur Komunitas Padang

ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu

Lamun di perairan Desa Pengudang yang

karang. Ekosistem lamun sangat berhubungan

meliputi Keanekaragaman Jenis, Kerapatan dan

erat dan berinteraksi serta sebagai mata rantai

Tutupan serta analisis Indeks Ekologis Lamun;

(link) dan sebagai penyangga (buffer) dengan

data pendukung parameter lingkungan perairan

mangrove di pantai dan terumbu karang ke arah

padang lamun yang meliputi Suhu, Kecerahan,

laut.

yang

kepada

pengelolaan

Arus, Salinitas, Type Substrat dan Derajat
Keasaman (pH).
II. TINJAUAN PUSTAKA
Lamun

(seagrass)

adalah

tumbuhan

berbunga (angiospermae) yang tumbuh dan
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Gambar 1. Morfologi Lamun (Len McKenzie, 2011)
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(Fauziyah, 2004). Berbagai jenis hewan laut
hidup di padang lamun seperti ikan, molusca,

Di seluruh dunia lamun telah ditemukan 4

krustacea, ekinodermata, dugong dan lain –lain.

Famili dan 60 jenis lamun, 2 famili diantaranya

Ekosistem lamun mempunyai peranan penting

ditemukan di Indonesia yaitu Hydrocharitaceae

sebagai penangkap sedimen dan pendaur zat hara

dan Potamogetonaceae dan 13 jenis diantaranya

(Bengen, 2001 dalam Nur, 2011).

di temukan di Indonesia tetapi yang tercatat 12

Tabel 1. Standar Baku Mutu Air Laut Untuk
Biota Laut

jenis. Dari 12 jenis lamun yang tumbuh di
perairan Indonesia 10 jenis di temukan di
kawasan

Pulau

Bintan,

Kepulauan

Baku
Mutu
Suhu
°C
28 - 30°C
Salinitas
‰
< 35
Kecerahan
M
>3
Derajat keasaman (pH)
7- 8,5
Sumber : Kepmen LH (2004) Baku Mutu Air
Laut untuk Biota laut
Parameter

Riau,

(Nainggolan, 2011). Pola sebaran lamun sangat
bergantung pada letak geografis dimana padang
lamun berada, biasanya letak geografi dan
bentuk topografi pantai yang berbeda kondisi
hidrologi dan geologi juga berbeda pula sehingga

Satuan

Tabel 2. Ukuran butiran untuk tipe substrat
menurut skala Wenworth (Wenwort
1992 dalam McKenzie dan Yoshida
2009 dalam Nainggolan 2011)
Ukuran (mm)
Nama
Substrat

dapat mempengaruhi kondisi sebaran lamun.
Lamun dalam populasi tersebar melalui tiga pola
yaitu acak, seragam dan mengelompok.
Ekosistem padang lamun di pengaruhi

Batu
(Stone)

beberapa faktor lingkungan perairan yakni, Suhu,

Bongkahan
(boulder)
Krakal (coble)

1. 256
64 – 256

Kecerahan, Arus, Salinitas, Type Substrat dan

Krikil (pebble)

4 – 64

Derajat Keasaman. Adapaun Standar Baku Mutu

Butiran (granule)
Pasri sangat kasar
(v.coarse sand)
Pasir kasar
(coarse sand)
Pasir halus (fine
sand)
Pasir sangat halus
(v.fine sand)
Lumpur kasar
(coarse silt)
Lumpur sedang
(medium silt)
Lumpur halus
(silt)
Lumpur sangat
halus (v.fine silt)
Lempung kasar
(coarse clay)
Lempung sedang
(medium clay)
Lempung halus
(fine clay)
Lempung sangat
halus (v.fine clay)

2–4

Air Laut untu Biota Laut serta Ukuran Butiran

Pasir
(Sand)

Substrat dapat dilihat pada Tabel. 1 dan 2.
Ekosistem padang lamun dalam ekosistem
di laut dangkal yang prduktif mempunyai peran
sangat penting. Menurut (Nontji, 2009). Lamun
mempunyai peran penting sebagai habitat ikan
dan berbagai biota lainnya. Berbagai jenis ikan

Lumpur
(Silt)

yang bernilai ekonomi penting menjadikan
padang lamun sebagai tempat mencari makan,
berlindung, bertelur, memijah dan sebagai daerah
asuhan. Padang lamun juga berperan penting
untuk menjaga kestabilan garis pantai.
(Ferianita,

2007

dalam Nur,

Lempung
(Clay)

2011).

Mengatakan dalam kehidupan masyarakat lamun
dapat digunakan sebagai pangan, pupuk, bahan
baku obat, bahan kerajinan, bahan baku kertas,
pakan

ternak,

pariwisata

dan

III. METODE PENELITIAN

perikanan
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1-2

½-1
¼-½
1/8 – ¼
1/16 – 1/8
1/32 – 1/16
1/64 – 1/32
1/128 – 1/64
1/256 – 1/128
1/640 – 1/256
1/1024 – 1/640
1/2360 -1/1024

Penelitian dilakukan pada bulan Juni
sampai

Agustus

2014

di

perairan

berdasarkan

Desa

dianggap

lokasi

tempat

representatif

penelitian

lamun

di

yang

kawasan

Pengudang Kabupaten Bintan dan analisis data

perairan Desa Pengudang. Setelah melakukan

dilakukan di Laboratorim Ilmu Kelautan dan

survey awal dilokasi penelitian menyimpulkan

Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

bahwa

Alat yang digunakan sebagai berikut :

memenuhi

Roll Meter
Transek
Kuadrat
Repraktrometer
Thermometer
Secchi disk
Tali dan
Pelampung
Alat tulis dan
kertas
Buku
identifikasi
GPS
Kamera
Penggaris
pH meter
Sendok semen

representatif

lamun

lamun

untuk

dikawasan

stasiun pengamatan menjadi 3 stasiun dan tiap

Kegunaan / peruntukan
Menentukan jarak stasiun dan
transek kuadrat
Mengamati jenis, tutupan dan
tegakan lamun (1x1)
Mengukur Salinitas Prairan
Mengukur Suhu Perairan
Mengkur Kecerahan

stasiun pasang 3 garis transek . Stasiun 1 dengan
tutupan lamun yang padat dan berada di daerah
lokasi pemukiman, sedangkan stasiun 2 tutupan
lamun sedikikit renggang dan berada di lokasi
wilayah konservasi, dan stasiun 3 dengan tutupan
lamun yang renggang dan berada di lokasi yang

Mengukur Arus

dipengaruhi air sungai.
Metode sampel lamun melalui metode

Mencatat hasil pengamatan

line transect quadrant dimana metode ini

Identifikasi lamun
(Booklet,McKenzie, L.J.
2003)
Untuk menentukan kordinat
setiap stasiun pengamatan.
Untuk Dokumentasi
Untuk mengestimasi ukuran
substrat
Untuk mengukur pH perairan

mengacu

pada

metode

seagrass

watch

(McKenzie, 2003) yang umum dipakai dalam
pengamatan struktur komunitas padang lamun.
Line trnasect quadrant dibentang tegak lurus
terhadap garis pantai dimulai dari pertamanya
ditemukan lamun sampai sepanjang 200 meter
kearah tengah laut, di setiap stasiun terdapat 3

Untuk mengambil substrat /
sedimen

line transect jarak antar transek 100 meter
sehingga jumlah transek di tiga stasiun berjumlah

Data yang digunakan dalam penelitian ini

9 transek. Titik pengamatan dalam satu line

meliputi data primer dan data sekunder. Data

transect ada 11 plot, jumlah plot dalam satu

primer diperoleh melalui observasi pada titik

stasiun ada 33 plot dengan jarak antar plot 20

sampling yang sudah ditentukan, semua hasil

meter total plot dalam 3 stasiun berjumlah 99

yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara

plot. Skematik penelitian dapat dilihat pada

deskriftif dalam bentuk tabel dan gambar. Data

Gambar 2 dibawah ini.

sekunder diperoleh melalui penulusuran berbagai
pustaka dan instansi pemerintah Kabupaten
Bintan dan instansi yang lainnya dalam bentuk
dokumen.
Penentuan stasiun mengunakan metode
purposive sampling

sampel

perairan Desa Pengudang diputuskan membagi

Tabel 3. Alat Yang Digunakan
Alat

pengambilan

metode ini merupakan

penentuan lokasi penelitian secara sengaja
berdasarkan tingkat kerapatan tutupan lamun dan
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penelitian dan letak stasiun dapat dilihat pada

Gambar 2. Metode skematik transek seagrass
watch sampling lamun
Pengamatan lamun meliputi jenis,
kerapatan

dan

pengamatan

persentase
dilakukan

tutupan

lamun,

dengan

cara

gambar berikut.

menempatkan transek kuadrat 1 x 1 meter yang
dibagi menjadi 100 kisi dengan ukuran 10 x 10
cm. Untuk memudahkan pengamatan jenis dan
persen tutupan lamun digunakan buku panduan
penilaian secara cepat pada habitat lamun di
Pasifik

bagian

barat.

(McKenzie,

L.J.

&

Campbell, S.J. 2003) dan didukung oleh buku
catalog

morfologi

langsung

dilapangan

meminimalisir
persen

lamun.
secara

kesalahan

penutupan

Lamun
visual,

dalam

dilakukan

diamati
untuk

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

pendugaan

perbandingan

Analisis data yang dilakukan sebagai

penilaian persen tutupan visual dengan jumlah

berikut :

tegakan.

1. Kecerahan

Pengidentifikasian jenis lamun dilakukan
dengan visual yang mengacu pada catalog
morfologi

lamun.

Dalam

mengindentifikasi

2. Kecepatan Arus

lamun hal yang dilihat pertama adalah bentuk
daun dari jenis lamun, kemudian melihat ukuran
dari

daun

lamun

tersebut,

selanjutnya
3. Kerapatan Jenis

membedakan ujung dari daun lamun tersebut
berdasarkan

buku

panduan

dari

Kerapatan

catalog

masing-masing

jenis

pada

menghitung

setiap stasiun dihitung dengan menggunakan

tegakan lamun, tutupan lamun serta frekuensi

rumus Odum (1971) dalam Nur (2011) sebagai

lamun dihitung perjenis yang dilakukan dengan

berikut :

morfologi lamun. Begitu juga

melakukan pengamatan langsung di lokasi
penelitian yang mengacu pada buku panduan

Di mana : Di = Kerapatan jenis (tegakan/1m2)
ni = Jumlah individu (tegakan) ke –i
dalam transek kuadrat
A = Luas transek kuadrat (1 m2)

McKenzie.
Pengukuran

parameter

lingkungan

perairan dilakukan dengan 3 kali pengulangan
yakni pagi, siang, dan sore atau ketika pasang

4. Kerapatan Relatif

dan surut sesuai dengan parameter yang di ukur.

Kerapatan relatif adalah perbandingan

Pengukuran ukuran butiran substrat dilakukan di

antara jumlah individu jenis dan jumlah total

tiap plot tanpa pengulangan. Adapun peta lokasi

individu seluruh jenis dengan rumus Odum
(1971) dalam Nur (2011) :
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Untuk melihat kondisi lamun dari nilai
besarnya tutupan berkisar 0–100%, maka dapat
dikategorikan sebagai berikut :
Di mana : RDi = Kerapatan relatif
ni = Jumlah total tegakan species i
(tegakan)
∑n = Jumlah total individu seluruh
jenis

0 < 5%
= Sangat jarang
5 < C < 25% = Jarang
25 < C < 50% = Sedang
50 < C < 75% = Rapat
75 < C < 100% = Sangat rapat

5. Frekuensi Jenis

8. Penutupan Relatif

Frekuensi jenis adalah peluang suatu jenis

Penutupan relatif adalah perbandingan

ditemukan dalam titik contoh yang diamati.

antara penutupan individu jenis ke-i dengan

Frekuensi jenis dihitung dengan rumus Odum

jumlah total penutupan seluruh jenis. Penutupan

(1971) dalam Nur (2011) :

relatif jenis dihitung dengan menggunakan
rumus Odum (1971) dalam Nur (2011) :

Di mana : Fi = Frekuensi Jenis
Pi = Jumlah petak contoh dimana
ditemukan species i
∑p = Jumlah total petak contoh yang
diamati

Dimana : Ci = Luas area penutupan jenis
 C = Luas total area penutupan untuk
seluruh jenis
RCi = Penutupan relatif jenis

6. Frekuensi Relatif

9. Indeks Nilai Penting

Frekuensi Relatif adalah perbandingan

Indeks Nilai Penting (INP), digunakan

antara frekuensi species (Fi) dengan jumlah

untuk menghitung dan menduga keseluruhan dari

frekuensi semua jenis (∑Fi) dengan rumus Odum

peranan jenis lamun di dalam satu komunitas.

(1971) dalam Nur (2011) :

Semakin tinggi nilai INP suatu jenis relatif
terhadap jenis lainnya, semakin tinggi peranan
jenis pada komunitas tersebut (Ferianita (2007)

Di mana : RFi = Frekuensi Relatif
Fi = Frekuensi species i
∑F = Jumlah frekuensi semua jenis

dalam Nur (2011) Rumus yang digunakan untuk
menghitung INP adalah :

7. Penutupan
Penutupan lamun adalah luas area yang

Dimana : INP = Indeks nilai penting
RC = Penutupan relatif
FR = Frekuensi relatif
RD = Kerapatan relative

tertutupi oleh suatu jenis - i. Penutupan jenis
dihitung dengan menggunakan rumus Odum
(1971) dalam Nur (2011) :

10. Indeks Keanekaragaman
Indeks

keanekaragaman

menggunakan

rumus dari Shannon–Wenner (Odum (1971)

Di mana : Ci = Luas area yang tertutupi
ai = Luas total penutupan species i
A = Luas total pengambilan sampel

dalam Fachrul (2007) :
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bahwa dalam pengukuran dispersi Morisita
besarnya nilai D mengimplikasikan agregasi dari

Dimana : H’ = indeks keanekaragaman
ni = jumlah individu jenis ke i
N = jumlah individu total
Pi = proporsi frekwensi jenis ke-i
terhadap jumlah total

individu –individu dalam sejumlah kecil jenis,
dimana nilai indeks dominasi berkisar antara 0 –
1

dengan

kategorikan

sebagai

berikut

(Setyobudiandy et al., 2009 ) :

Dengan nilai
H’ : 0 < H’ < 1 = Keanekaragaman rendah
1 ≤ H’ ≤ 3
= Keanekaragamn sedang
H’ > 3
= Keanekaragaman tinggi

0,00 < D < 0,50 = dominasi rendah
0,50 < D < 0,75 = dominasi sedang
0,75 < D < 1,00 = dominasi tinggi
13. Sebaran

11. Indek Keseragaman

Pola sebaran lamun dapat dihitung dengan

Nilai indeks keanekaragaman akan naik

rumus indeks Morisita (Brower et,al,. 1990

seiring dengan kenaikan jumlah jenis dalam

dalam Fauziyah, 2004) :

komunitas. Indeks keseragaman Odum (1971)
dalam Fachrul (2007) :

Dimana : Id = Indeks dispersi Morasita
n = Jumlah plot pengambilan contoh
N = Jumlah individu total dalam plot
Xi² = Jumlah kuadrat individu plot ke- i

Dimana : E = jumlah keseragaman
S = jumlah taksa/jenis
Indeks ini menunjukan pola sebaran biota

Sebaran individu lamun mengikuti kreteria

yaitu merata atau tidak. Nilai indeks kemerataan

sebagai berikut:

berkisar antara 0 - 1 dengan katagori sebagai

Id < 1 : seragam
Id = 1 : acak
Id > 1 : mengelompok

berikut :
E < 0,4
= keseragaman kecil
0,4 ≤ E <0,6 = keseragaman sedang
E ≥ 0,6
= keseragaman besar

Nilai indeks dispersi Morisita berkisar
dari 0 sampai n, pola sebaran individu dikatakan

12. Indeks Dominansi

sempurna seragam bila nilai Id < 1 dan maksimal

Indeks dominasi dihitung dengan rumus

mengelompok pada saat Id > 1.

Simpson (1949) dalam Fachrul (2007) :

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengukuran tersebut, bahwa

Dimana : D = indeks dominasi Simpson
Pi = proporsi jumlah ke I terhadap
jumlah total

perairan

Desa

matahari

masih

kedalaman

Bila terjadi peningkatan D, maka akan

Pengudang
terjadi

tertentu.

penyinaran

sampai

Kecerahan

pada
sangat

terjadi penurunan nilai keseragaman (E) Brower

penting bagi lamun karena erat kaitanya

et. al., (1990) dalam Fauziyah menambahkan

dengan proses fotosintesis yang dilakukan

bahwa suatu spesies dengan keanekaragaman

melalui penyinaran matahari. Perairan Desa

yang tinggi akan memiliki dominasi yang
rendah. Selain itu,

Pengudang termasuk perairan dangkal dan

ia juga mengemukakan

jernih karena sampai kedalaman tertentu
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cahaya dapat masuk. Perairan yang jernih

disebabkan

dan kecerahan yang tinggi didukung juga

kedangkalan perairan serta faktor musim.

oleh kecepatan arus yang relatif tenang dan

Keberadaan komunitas lamun juga dapat

tingkat kedalaman yang relatif rendah.

memperlambat gerak arus melalui daun-

Suhu perairan Desa Pengudang ditiap

daunnya

oleh

karang,

terutama

lamun

jenis

lamun

dan

yang

stasiun tidak jauh berbedah Suhu perairan

mempunyai morfologi berdaun panjang dan

yang didapat (Tabel 6) mempunyai kisaran

lebar seperti jenis lamun Enhalus acoroides.

rata-rata antara 29,11 – 29,66 ºC. Kisaran

Arus di perairan Desa Pengudang lebih

suhu yang didapat merupakan kisaran

dominan dipengaruhi oleh musim angin.

normal untuk daerah tropis. Suhu tersebut
juga

relatif

pertumbuhan,

normal

untuk

proses

Nilai derajat keasaman (pH) di lokasi

mendukung

fotosintesis

pengamatan

pada

tiga

stasiun

diukur

dan

menggunakan pH meter sebagai alat ukur

reproduksi serta untuk laju resparasi lamun.

nilai derajat keasaman yang didapat nilai pH

Dengan kondisi perairan Desa Pengudang

perairanya berkisar antara 8,32 – 8,44.

yang landai dan dangkal dimana kisaran

Merujuk pada hasil pengkuran pH perairan

kedalam saat air surut antara 0,2 – 1 meter

maka

dan waktu pengkuran dilakukan pada pagi

tergolong basa lemah karena mendekati

dan sore hari sehingga memungkinkan suhu

netral. Hasil tersebut diduga dipengaruhi

yang didapat akan lebih bervariatif lagi

oleh substrat dasar dan keadaan lingkungan

akibat

penyinaran matahari. Sedangkan

di sekitarnya seperti pembusukan daun –

perbedaan nilai suhu yang didapat antar

daun lamun dan pengadukan perairan saat

stasiun dimungkinkan karena rentang waktu

pengambilan sampel yang menyebabkan

pengukuran tidak bisa di lakukan bersama –

substrat naik kepermukaan serta dipengaruhi

sama pada waktu yang sama karena jarak

oleh masukan air tawar dimana kondisi

antar stasiun cukup jauh dan dimungkinkan

perairan tergolong pesisir pantai . Namun

juga karena variasi nilai dari alat pengukur

nilai

dengan ulangan tiga kali.

mendukung kehidupan ekosistem padang

pH

pH

perairan

ini

Desa

termasuk

Pengudang

normal

untuk

Kecepatan arus di perairan Desa

lamun karena menurut buku mutu kehidupan

Pengudang dari hasil pengkuran didapat

lamun yang optimum berada pada kisaran 7

berkisar antara 0,05 – 0,06 m/dtk (Tabel 6).

– 8,5.

Pergerakan arus ini mempengaruhi Suplai

Nilai

Salinitas

perairan

Desa

unsur hara dan persediaan gas- gas yang

Pengudang tidak mengalami perbedaan yang

dibutuhkan lamun di Desa Pengudang. Arus

terlalu jauh pada tiap stasiunnya yaitu

yang didapat relatif tenang untuk daerah

berkisar antara 30,66 – 32,44 ‰

perairan

artinya sebaran spasial salinitas pada tiap

terbuka.

Arus

yang

tenang
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yang

stasiun penelitian dapat dikatakan homogen.

kerangan

Hal

krateristik

substrat tersebut.

lingkungan antar stasiun tidak jauh berbeda

Perbedaan

ini

disebabkan

oleh

oleh

semakin kasar ini juga disebabkan adanya

air. Pada saat pengukuran kondisi musim
Kisaran

dipengaruhi

dengan

perbedaan, semakin jauh kearah laut maka akan

masukan air tawar dari darat melalui saluran
hujan.

ini

beercampur

setiap tipe substrat yang didapat mengalami

mengalami pengaruh curah hujan dan

musim

sudah

karateristik topografi daerah penelitian dimana

dimana pada setiap stasiun sama – sama

termasuk

yang

percampuran pecahan bebatuan karang, kerang-

nilai

kerangan dan juga pasir dari laut lepas dan

salinitas yang didapat masih dalam batas

daratan dengan mudah menutupi area dasar

toleransi dari nilai bentang salinitas untuk

perairan yang dibawa oleh arus pasang surut.

pertumbuhan lamun yaitu berkisar 10 -

Hasil pengamatan tipe substrat perairan Desa

40‰. Untuk pertumbuhan lamun itu sendiri

Pengudang dapat dilihat pada gambar 5

salinitas optimum yang dapat mendukung
pertumbuhan lamun itu sebesar

35‰,

sedangkan salinitas yang didapat didaerah
desa pengudang mendekati dari salinitas
optimum tersebut.
Tabel

4.

Hasil Pengukuran Parameter
Lingkungan Perairan

Sumber: Data Primer
Gambar 5 . Tipe substrat Desa Pengudang
Berdasarkan hasil pengamatan lamun dan
identifikasi jenis lamun yang dilakukan di
Perbedaan

komposisi

substrat

perairan

akan

Desa

Pengudang,

Lamun

yang

berpengaruh pada jenis lamun yang tumbuh

ditemukan hampir sama merata terdapat di setiap

diatasnya. Tipe substrat dasar perairan Desa

stasiun dan tumbuh bersama-sama pada satu

Pengudang

tidak

substrat mulai dari substrat pasir berlumpur, pasir

mempunyai perbedaan yang mencolok. Setiap

sampai butiran (granule). Hal ini menandakan

stasiun mempunyai substrat yang hampir sama

karekteristik lamun di perairan Desa Pengudang

yaitu pasir bercampur lumpur dan remah pecahan

termasuk padang lamun campuran sama halnya

karang dan cangkang siput. Pengamatan yang

lamun diperairan Indonesia lainnya.

secara

garis

besarnya

Ekosistem padang lamun yang ditemukan

dilakukan pada setiap stasiun setelah melewati
garis transek sepanjang 200 meter maka tipe

di

Perairan

substratnya menjadi sedikit lebih kasar, ini

mempunyai rata-rata tingkat kerapatan tutupan

dikarenakan terdapat limpahan pecahan kerang-

yang sedang (total rata-rata 52,29 %/m2) dan
terdiri
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dari

Desa

jenis

Pengudang,

Cymodocea

umumnya

rotundata,

Cymodoceae serrulata, Syringodium isotifolium,

dan 3 tidak jauh berbeda namun rata-rata

Enhalus

hemprichii,

tertinggi didapat pada stasiun 1 dengan nilai

Halodule uninervis dan Halodule pinifolia. Jenis

kerapatan total 61,14 individu/m2 dan terendah

Lamun yang ditemukan selama penelitian dapat

pada stasiun 3 dengan nilai kerapatan total 40,51

dilihat pada Tabel 5.

individu/m2 sedangkan stasiun 2 nilai kerapatnya

acoroides,

Thalassia

adalah 55,23 individu/m2.
Tingginya kerapatan jenis lamun pada

Tabel 5. Jenis Lamun Yang ditemukan di
Desa Pengudang

stasiun 1 (Tabel 9) terlihat dari tingginya jumlah
total tegakan jenis terutama untuk jenis lamun
Thalassia hemprichii yang mempunyai kerapatan
23.07/m2
2

11,71/m

pengamatan

pinifolia

sebesar

yang berbeda tipis dengan jenis

Cymodoceae rotundata 11,32/m2.

Sumber : Data Primer
Hasil

Halodule

dan

di

daerah

Ketiga

Desa

jenis

lamun

ini

mempunyai

karateristik hidup di daerah perairan dangkal dan

Pengudang memiliki komposisi jenis lamunnya

terbuka serta bersubstrat dasar pasir berlumpur

tidak terlalu berbeda hanya saja pada stasiun 1

dan pasir kasar. Walaupun didaerah ini hanya

tidak terdapat jenis Halodule uninervis. Dimana

terdapat tujuh jenis lamun saja berbeda satu jenis

pada stasiun ini untuk menjumpai stasiun yang

lamun dengan stasiun lainnya, namun pada

pertama cukup jauh kearah laut dari garis pantai,

stasiun ini memiliki kerapatan yang tertinggi dari

berbeda dengan stasiun 2 dan stasiun 3 yang

stasiun

hanya berjarak kurang dari 100 meter sudah bisa

lainnya.

Didukung

juga

dengan

lingkungan tempat tumbuh lamun itu sendiri

dijumpai lamun pertama. Sedangkan untuk hasil

yaitu kecerahan, kedalaman dan tipe substrat

pengamatan lamun stasiun 2 yang daerahnya

yang cukup baik. Kerapatan jenis lamun perairan

merupakan daerah konservasi padang lamun dan

Desa Pengudang dapat dilihat pada Tabel 7.

stasiun 3 yang daerahnya terdapat dibelakang

Tabel 7. Rata-rata Kerapatan Jenis Lamun
Perairan Desa Pengudang

pemukiman masyarakat setempat ditemukan 7
jenis lamun pada setiap stasiun. Komposisi jenis

Jenis Lamun

lamun tiap stasiunnya dapat dilihat pada table di

Cymodoceae
serrulata
Cymodoceae
rotundata
Syringodium
isoetifolium
Enhalus acoroides
Thalassia hemprichii
Halodule pinifolia
Halodule uninervis
Total

bawah ini.
Tabel 6. Komposisi Jenis Lamun

Kerapatan jenis (ind/m2)
ST 1
ST 2
ST 3
4.47
4.29
3.18

Sumber : Data Primer

Ratarata
9.42

11.32

11.99

4.96

3.98

5.14

3.52

4.06

4.24

5.43
23.07
11.71
61.14

7.42
7.14
16.74
4.13
55.23

4.36
13.00
7.44
3.51
40.51

5.74
14.40
11.96
2.55
52.29

Dari ketujuh jenis lamun yang ditemukan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh

di perairan Desa Pengudang pada tiap plot

rata-rata kerapatan jenis lamun antara stasiun 1, 2

pengamatan, terlihat bahwa jenis lamun Enhalus

11

acoroides,

Thalassia

hemprichii

Cymodoceae

rotundata

memiliki

dan

juga cukup jauh jaraknya dari garis pantai. Selain

rata-rata

itu terdapat bebatuan karang yang cukup banyak

frekuensi jenis yang cukup tinggi dibandingkan

pada stasiun 3 ini.

dengan jenis yang lainnya dengan nilai lebih dari
50%.

Ketiga

jenis

lamun

kemampuan beradaptasi

ini

Berdasarkan kategori tutupan lamun,

memiliki
pada

tergolong sedang dengan rata-rata persen tutupan

berbagai substrat dengan baik sehingga tersebar

43,45% yang berarti tergolong sedang. Persen

cukup merata di tiga stasiun pengamatan. Nilai

penutupan lamun perairan Desa Pengudang dapat

frekuensi

yang

untuk hidup

Stasiun 1 tergolong rapat dan Stasiun 2 dan 3

terendah

adalah

Halodule

dilihat pada Tabel 9.

pinifolia dengan rata-rata frekuensi sebesar

Tabel 9. Persentase Penutupan Lamun

25,7%. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan

Jenis Lamun

perairan yang banyak mendapat suplai aliran

Cymodoceae
serrulata
Cymodoceae
rotundata
Syringodium
isoetifolium
Enhalus
acoroides
Thalassia
hemprichii
Halodule
pinifolia
Halodule
uninervis
Total

sungai yang dapat dijumpai pada setiap stasiun.
Pada stasiun pengamatan yang dangkal bisa
menyebabkan perairan menjadi terbuka sehingga
sering dijumpai lamun jenis Enhalus acoroides
muncul kepermukaan dan terpapar oleh matahari
pada saat air surut. Persentase frekuensi jenis
lamun perairan Desa Pengudang dapat dilihat
pada table di bawah ini.
Tabel 8. Persentase Frekuensi Jenis Lamun
Jenis Lamun
Cymodoceae serrulata
Cymodoceae rotundata
Syringodium isoetifolium
Enhalus acoroides
Thalassia hemprichii
Halodule pinifolia
Halodule uninervis

Sumber : Data Primer

Frekuensi jenis
lamun(%)
Rata rata
ST
ST
ST
1
2
3
29
36
27 30,7
46
70
48 54,7
38
24
36 32,7
64
52
61 59,0
61
42
66 56,3
14
42
21 25,7
45
39 28,0

sebesar

2.92

6.92

7.33

3.03

5.76

3.14

2.15

2.48

2.59

7.46

10.21

6.00

7.89

25.38

7.85

14.30

15.84

6.44

9.21

4.09

6.58

-

3.03

2.57

1.87

52.62

42.93

34.80

43.45

Sumber : Data Primer

Indeks Nilai Penting dilihat dari rata-rata
stasiun

spesies

tertinggi

adalah

Thalassia

hemprichii yaitu sebesar 83,60. Jenis lamun
Thalassia

hemprichii

dapat

tumbuh

pada

berbagai substrat, namun pada perairan Desa
Pengudang jenis lamun Thalassia hemprichii
cenderung berperan cukup dominan pada ketiga

nilai penting dengan rata-ratanya terkecil adalah
Halodule uninervis sebesar 18,91. Hal ini

pengamatan untuk rata-rata tutupan lamun di
adalah

2.33

Secara umum, jenis lamun yang indeks

dan persen penutupan

didapat pada stasiun 3. Dari hasil

Pengudang

3.15

tinggi dibandingkan jenis lamun lain.

tertinggi terdapat pada stasiun 1 dengan persen

Desa

3.28

oleh jumlah tegakannya yang didapat cukup

stasiun pengamatan diperoleh persen penutupan

terendah

Ratarata

stasiun yang diambil datanya. Kondisi ini diikuti

Nilai persentase tutupan lamun antar

penutupan 52,62%

Tutupan Lamun (%)
ST 1
ST 2
ST 3

disebabkan karena lamun jenis ini hanya

43,45%.

ditemukan pada dua stasiun garis transek yaitu

Rendahnya persen penutupan pada Stasiun 3,

stasiun 2 dan stasiun 3 dan jenis ini tidak merata

diduga karena topografi pada stasiun ini cukup

ditemukan pada plot pencuplikan sampel, hanya

terbuka dan untuk menjumpai lamun pertama
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sering dijumpai pada plot pencuplikan yang arah

tergolong merata, keberadaanya hampir dapat

ke

menghasilkan

dijumpai pada tiap stasiun pengamatan terutama

perhitungan kerapatan yang relatif rendah,

jenis lamun Cymodoceae rotundata dan Enhalus

frekuensi relative rendah dan penutupan relatif

acoroides dan Thalassia hempirichii. Secara

yang rendah pula dan menyebabkan keseluruhan

umum jenis lamun dikawasan perairan Desa

dari jenis lamun tersebut relatif kecil perannya

Pengudang tumbuh bersama – sama dalam

terhadap kumunitas padang lamun di perairan

berbagai substrat dengan membentuk vegetasi

Desa Pengudang dibandingkan dengan jenis

campuran.

laut.

Dengan

demikian

lamun lainnya. Dari indeks Nilai Penting dapat

Indeks Dominasi berkisar antara 0,19 –

disimpulkan bahwa perairan Desa Pengudang

0,23, pada stasiun pengamatan mempunyai nilai

sangat cocok untuk kehidupan jenis lamun

Indeks Dominasi yang tidak jauh berbeda antara

Thalassia hemprichii.

stasiun 1 dengan stasiun 2 dan stasiun 3. Nilai

Tabel 10. Indeks Nilai Penting Jenis Lamun
Perairan Desa Pengudang

Indeks Dominasi stasiun 2 dan stasiun 3 lebih
rendah dibandingkan dengan stasiun 1. Pada
lokasi

penelitian

ini

jenis

lamun

yang

mondominasi dari setiap stasiun adalah jenis
Thalassia

hempirichii.

Secara

keseluruhan

dominansi lamun diperairan Desa Pengudang
dilihat dari nilai total Indeks Dominansi, nilainya
tergolong rendah karena semua nilai yang
didapat pada setiap stasiun berada pada kisaran
dibawah 0,5. Nilai dominasi berkisar antara 0 –

Sumber : Data Primer
Berdasarkan
perhitungan

1, semakin besar nilai indeks dominasi maka
hasil

Shannon–Weanner

analisis
nilai

semakin besar adanya kecendrungan salah satu

dan

jenis yang mendominasi populasi.

Indeks

Tabel 11. Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan Dominansi

Keanekaragaman (H’) lanun sehingga dapat
dikatakan bahwa di perairan Desa Pengudang

Indeks
Keanekaragaman
Kategori
Keseragaman
Kategori
Dominasi
Kategori

mempunyai keanekaragaman jenis lamun yang
sedang, karena hasil yang diperoleh dari ketiga
stasiun tidak lebih dari 3 hanya berkisar antara
2,324 – 2,619.

ST 1
2.324
Sedang
0.90
Besar
0.23
Rendah

Sumber : Data Primer

Indeks Keseragaman (E’) berkisar antara

ST 2
2.590
Sedang
0.92
Besar
0.19
Rendah

ST 3
2.619
Sedang
0.93
Besar
0.19
Rendah

Total
2.511
Sedang
0.916
Besar
0.203
Rendah

0,90 – 0,93 dan ini termasuk keseragaman yang

Dipersi (pola sebaran) lamun perairan

besar karena lebih dari 0,6. Indeks keseragaman

Desa Pengudang dari setiap stasiun adalah

tertinggi didapat pada stasiun 3 dengan katagori

cendrun gseragam, ini bisa dilihat juga dari jenis

keseragaman tinggi dan indeks keseragaman

lamun yang dijumpai pada setiap stasiun hampir

terendah didapat pada stasiun 1 dengan katagori

sama jenisnya. Nilai indeks dipersi yang didapat

keseragaman tinggi pula. Keseragaman lamun

tidak jauh berbeda dari setiap stasiun. Hal ini

diperairan

diduga komposisi kandungan nutrient pada

Desa

Pengudang

penyebaranya
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substrat ditiap stasiun tidak terlalu berbeda dan

air cukup tinggi sedangkan perairan Desa
Pengudang pada stasiun pengamatan terbuka dan

homogen yang didukung oleh nilai parameter

cukup dangkal dengan tofografi pantai yang
landai.

lingkungan serta tipe substrat yang dimiliki
perairan Desa Pengudang antar stasiun tidak jauh
berbeda. Pola sebaran lamun di Perairan Desa

Penutupan

lamun

di

perairan

Desa

Pengudang dapat dilihat pada Tabel 12.

Pengudang didapat berkisar pada 34,8% –

Tabel 12. Pola Sebaran Lamun Perairan Desa
Pengudang

52,62% dengan rata-rata total tutupan lamun
adalah sebesar 43,45, dengan nilai penutupan

Stasiun
ID
I
0,67524
II
0,534669
III
0,515223
Sumber : Data Primer

tersebut dapt dikategorikan bahwa penutupan
lamun di perairan Desa Pengudang tergolong

Pola Sebaran
Seragam
Seragam
Seragam

sedang. Penutupan jenis tertinggi didapat pada
jenis Thalassia hempirichii dengan nilai
penutupan rata-rata totalnya sebesar 15,84% dari
keseluruhan titik pengamatan dan tutupan yang
terendah didapat pada jenis Halodule uninervis

V. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

dengan nilai penutupan rata-rata sebesar 1,87%.
Tingginya penutupan dikarenakan perbedaan

Disimpulkan bahwa lamun di perairan
Desa Pengudang mempunyai keanekaragaman

morfologi daun dan dikuti oleh jumlah tegakan.

jenis lamun yang relatif sedang dan cukup baik,
ditemukannya 7 jenis lamun dari 10 jenis lamun

Peran jenis lamun terhadap komunitas
lamun di kawasan perairan Desa Pengudang

yang ditemukan di kawasan pulau Bintan yaitu
Cymodoceae serrulata, Cymodoceae rotundata,

dilihat dari hasil perhitungan total jenis, Indek
Nilai Penting tertinggi didapat pada jenis lamun

Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides,
Thalassia hemprichii, Halodule pinifolia dan

Thalassia hemprichii dengan nilai rata-rata
indeks sebesar 83,6 dan terendah pada jenis
lamun Halodule uninervis dengan rata-rata

Halodule uninervis. Ketujuh jenis lamun ini
kondisinya cukup baik dan tumbuh bersamasama pada berbagai substrat mulai dari substrat

indeks sebesar 18,91. Disebabkan Thalassia
hemprichii kemampuan adaptasi yang baik

lumpur sampai substrat butiran serta tumbuh
cendrung seragam dan homogen antar tiap

terhadap perubahan lingkungan yang mampu
hidup pada berbagai substrat serta mampu

stasiunnya. Secara keseluruhan lamun di perairan
Desa Pengudang termasuk lamun yang bertipe

tumbuh pada perairan yang sangat dangkal dan
terbuka. Jadi perairan Desa Pengudang sangat
cocok dan baik untuk pertumbuhan lamun jenis

campuran karena lebih dari satu jenis.
Kerapatan

lamun

di

perairan

Desa

Thalassia hemprichii.

Pengudang adalah sebesar 52,29 individu/m2,
yang mana jenis lamun Thalassia hempirichii

Berdasarkan
hasil
analisis
dan
perhitungan
Shannon–Weanner,
Indeks

memiliki kerapatan tertinggi dari jenis yang
lainnya dengan 14,4 individu/m2 dan jenis yang

Keanekaragaman yang diperoleh di Desa
Pengudang adalah sebesar 2,511 yang tergolong

kerapatannya terendah adalah Halodule uninervis
sebesar 2,55 individu/m2.

sedang. Keseragaman lamun di perairan Desa
Pengudang dilihat antar stasiun kesemuanya
menunjukan keseragaman tinggi karena hampir

Besarnya peluang untuk ditemukannya
frekuensi jenis lamun terendah adalah Halodule
uninervis karena kateristik habitatnya tumbuh

mendekati nilai 1,00. Keseragaman tinggi
didukung oleh penyebaran lamun yang homogen

dengan baik pada perairan yang tingkat genangan

dan merata pada setiap stasiunnya. Sedangkan
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Indeks Dominasi yang diperoleh dari titik
pengamatan di Desa Pengudang adalah sebesar

Fauziyah, I.M. 2004. Sturktur Komunitas Padang
Lamun di Pantai Jibar Sanur, Bali.
Jurusan Ilmu Dan Teknoligi Kelautan
Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan.
Skripsi. IPB. Bogor.

0,203 dan ini tergolong rendah, karena dibawah
nilai 0,5.

McKenzie, L.J. & Campbell, S.J. 2003a.
Booklet, Manual for Mapping and
Monitoring Seagrass Resoruces by
Community (Citzen). Seagrass-Wach
Indonesia.Australia.

Sumberdaya lamun yang ada di perairan
Desa Pengudang secara umum tidak luput dari
ancaman dari luar maupun dari dalam. Terutama
dari alam itu sendiri akibat perubahan iklim yang

McKenzie, L.J. & Campbell, S.J. 2003b. Manual
for Community (Citizen) Monitoring of
Seagrass
Habitat.
WesterPasific
Edition.Seagrass-Wach.Department
of
Primary Industries Queensland. Australia.

ekstrim yang membuat lamun tidak mampu
beradaptasi pada iklim tersebut dan dari aktivitas
manusia ancaman kedepanya seperti reklamasi,
pengembangan resort pariwisata, buangan
limbah rumah tangga dan peningkatan volume

Mckenzie, L.J. 2011.Segaras Syllabus. Seagrass
training Manual for Resource Managers.
Wordseagrass, conservation International,
USA.
Nainggolan, P. 2011. Distribusi Spasial dan
Pengelolaan Lamun (Seagrass) Di Teluk
Bakau, Kepulauan Riau.Skripsi, IPB.
Bogor.

penangkapan ikan di area padang lamun.
Saran
1. Perlunya sosialisasi guna meningkatkan
pemahaman masyarakat setempat untuk
menjaga dan pentingnya ekosistem lamun.
2. Perlunya dilakukan monitoring dan penelitian

Nur, C. 2011. Inventarisasi Jenis Lamun dan
Gastropoda Yang Berasosiasi di Perairan
Pulau Karangpuang, Mamuju, Propinsi
Sulawesi Barat. Program Studi Ilmu
Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan
Perikanan
Uversitas
Hasanuddin,
Makasar.
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