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ABSTRAK 

Penelitian ini di lakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2014. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman Gastropoda di padang lamun Pulau 

Penyengat. Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Terdapat 4 lokasi 

pengamatan di padang Lamun. Pengambilan contoh Gastropoda menggunakan 

transect line dengan jarak antar transek 50 m. Ukuran plot 1x1 meter dengan jarak 

antar plot 5 m. Hasil penelitian ditemukan 14 famili dan 20 spesies Gastropoda. 

Nilai kelimpahan gastropoda yaitu 6,427 ind/m2. Untuk nilai Indeks 

keanekaragaman (H’) yaitu 2,49, keseragaman (E) yaitu 0,92 dan indeks dominansi 

nya yaitu 0,27, jenis lamun yang di temukan di Pulau Penyengat ada 7 jenis dengan 

jenis sedimen yang dominan di 4 lokasi pengamatan adalah kerikil berpasir. 

 

Kata kunci : Keanekaragaman, Gastropoda, Pulau Penyengat 
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ABSTRACT 

This research was in Mei to June 2014. The aim was to determine gastropod 

diversity in penyengat island’s seagrass bed. The method was using purposive 

sampling. There was four observation locations in seagrass bed. The example of 

gastropod was took by using transect line with distance betwen transect about 50 

m. Plot size was 1 x 1 m with distance betwen plot about 5 m. The resulted was 

found 14 famili and 20 species of gastropod. Abundance value about 6,427 ind/m2. 

Gastropod diversity index value about 2,46, uniformity index value about 0,92 and 

dominance index value about 0.27. There was seven seagrass species in penyengat 

island. The sediment type was shown gravel sand. 

 

Keyword: diversity, gastropod, penyengat island 

 

 

mailto:kasminwahab@yahoo.co.id
mailto:falmiyandri@yahoo.co.id
mailto:henkyirawan.umrah@gmail.com


I. PENDAHULUAN 

 Gastropoda (keong) adalah salah 

satu kelas dari Moluska yang diketahui 

berosiasi dengan baik terhadap ekosistem 

padang lamun.  Komunitas gastropoda 

merupakan komponen yang penting dalam 

rantai makanan di padang Lamun, dimana 

Gastropoda merupakan hewan dasar 

pemakan detritus (detritus feeder) dan 

serasah dari daun  lamun yang jatuh dan 

mensirkulasi zat-zat yang tersuspensi di 

dalam air guna mendapatkan makanan 

(Tomascik et al.,1997 dalam Wati,2013). 

Abbott (1974) dalam Pelupessy 

(2004) menyatakan bahwa kurang lebih dari 

100,000 spesies Moluska yang diketahui 

80.000 merupakan aggota kelas Gastropoda.  

Indonesia sendiri diperkirakan terdapat 

sekitar 1.500 jenis Gastropoda dari phylum 

Molusca (Nontji, 2007 dalam Wati,2013).  

Kepulauan Riau, khusunya Pulau Penyengat 

sendiri belum mempunyai Data secara ilmiah 

tentang keanekaragaman Gastropoda di 

padang Lamun pada zona litoral. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Gastropoda adalah hewan bertubuh 

lunak yang berjalan dengan menggunakan 

perutnya dan dapat hidup pada berbagai 

tempat baik di darat, sungai, laut, maupun 

pada daerah estuary yang merupakan daerah 

peralihan antara daratan dan lautan.  Tetapi 

sebagian besar spesies Gastropoda mendiami 

perairan laut dangkal ( Wilmont dalam Sihite, 

2012 ). 

Gastropoda keong laut bisa dijumpai 

di berbagai jenis lingkungan dan bentuknya 

biasanya telah menyesuaikan diri untuk 

lingkungan tersebut ( Nontji, 1978 ).  

Gastropoda ada yang memliki cangkang 

tunggal, ganda, dan tanpa cangkang. Bentuk 

cangkangnya bervariasi, ada yang bulat, bulat 

panjang, bulat kasar, atau bulat spiral.  

Cangkang Gastropoda yang berputar searah 

jarum jam disebut dekstral, sebaliknya bila 

cangkangnya berputar berlawananarah 

dengan jarum jam disebut sinisstral. 

Gastropoda yang hidup di laut umunya 

berbentuk dekstral dan sedikit sekali 

ditemukan dalam bentuk sinistral ( Dharma, 

1988 ). 

 

III. METODE 

Penelitian ini di laksanakan pada 

bulam Mei - Juni 2014. Tempat penelitian di 

Pulau Penyengat, Kelurahan Penyengat, 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 

Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Pulau 

Penyengat 

Bahan dan materi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

dibawah ini: 

 



Tabel  1. Bahan/materi yang digunakan 

No Bahan  Kegunaan 

1 Gastropoda Contoh sampel  

2 Aquades 
Untuk menetralkan 

alat 

 

 Alat / instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

2 dibawah ini: 

Tabel  2. Alat/instrumen yang digunakan 

No Keterangan Alat/Bahan 

1. 
Pengamatan 

Gastropoda 

- Meteran 

Kuadran     1 x 

1 M 

- Kamera 

- Buku dan Pena 

- Plastik Sampel 

- Kertas Label 

- Skop kecil 

- http://www.cor

emap.or. 

id/datin/molus

c/ 

- http://seashellh

ub.com 

- Saringan 

- Jangka sorong 

  

 2. 

Parameter 

Kualitas 

Perairan 

- Multi Tester 

- Salt Meter 

- Turbidity 

Meter 

 

 

3. Substrat 

- Skop  

- Plastik Sampel 

- Sieve Net 

- Timbangan 

Digital 

- Skala 

wentworth 

 

 

1. Analisa data 

a. Kelimpahan gastropoda 

 Untuk menghitung kelimpahan 

Gastropoda maka akan digunakan rumus 

menurut Fachrul ( 2007 ) : 

 

KG = ∑ 𝑮𝟏 + [
∑ 𝑮𝟐

𝟎,𝟐
]  

Dimana : 

KG : Kelimpahan Gastropoda (ind/m2) 

G1  :Jumlah Gastropoda yang ditemukan 

di permukaan dan di daun di dalam 

kuadran 1 x 1 m 

G2 : Jumlah gastropoda di dalam substrat  

dalam 5x400 cm2 (0,2) 

b.        Indeks keanekaragaman 

 Adapun indeks keanekaragaman 

Shannon (H’) menurut Shannon and Weaver 

(1949) dalam Odum (1983) dihitung 

menggunakan formula sebagai berikut : 

H’ = -∑(𝒏𝒊/𝑵)𝒍𝒐𝒈𝟐(𝒏𝒊/𝑵) 

Dimana : 

ni = Jumlah individu setiap jenis 

N = Jumlah individu seluruh jenis 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis Gastropoda yang di temukan 

di padang Lamun Pulau Penyengat 

Berdasarkan pengamatan di lapangan 

di dapatkan beberapa jenis atau spesies 

Gastropoda di padang Lamun Pulau 

Penyengat, tetapi memiliki perbedan 

kelimpahan antar lokasi. Lokasi I, lokasi II, 

lokasi III, lokasi IV, antara laen jenis 

Gastropoda yang di temukan di Pulau 

Penyengat dapat di lihat pada tabel 9 di 

bawah ini : 
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http://www.coremap.or.id/datin/molusc/
http://www.coremap.or.id/datin/molusc/
http://www.coremap.or.id/datin/molusc/


Tabel 3.  Jenis Gastropoda di Pulau 

Penyengat 

No Spesies 
Lokasi 

1 2 3 4 

1. Cypraea errones - - - + 

2. Pugilina cochlidium - - - + 

3. Chanthorus fumosus + + + + 

4. Strombus canarium - - + - 

5. Strombus epidromis + - - - 

6. Strombus urceus + + - - 

7. Clypeomorus concisus + + + + 

8. Polineces aurantius - + + - 

9. Otopleura aurascati + - - + 

10. Thalesa bitubercularis - + - - 

11. Nassarius pullus + + + + 

12. Monodonta labio  - + + + 

13. Cerithium nesioticum + + + + 

14. Cerithium zonatum - + + - 

15. Cerithium salebrosum + - - + 

16. Cerithium interstriatum - - + - 

17. Pictocolimbella  ocelata + + - - 

18. Astralium calcalar - + - - 

19. Nerita balteata + + + - 

20. Euplica scripta + - - - 

TOTAL 11 12 10 9 

Keterangan : ( + ) = Ada 

    ( -  ) = Tidak ada 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat pada 

lokasi 1 ditemukan total 11 jenis Gastropoda 

dari 20 jenis Gastropoda yang ditemukan di 

Pulau Penyengat yaitu jenis. Chanthorus 

fumosus, Strombus epidromis, Strombus 

ureus, Clypeomorus concisus, Otopleura 

aurascati, Nassarius pullus, Cerithium 

nesioticum, Cerithium salebrosum, 

Pictocolimbella  ocelata, Nerita balteata dan 

Euplica scripta.  Hampir disemua plot 

dijumpai jenis-jenis Gastropoda ini namun 

kelimpahanya  yang berbeda-beda. 

Pada lokasi 2 ditemukan paling 

banyak  jenis Gastropoda yaitu 12 jenis dari 

20 jenis Gastropoda yang ditemukan dipulau 

Penyengat antar lain jenisnya adalah 

Nassarius pullus, Cerithium nesioticum, 

Clypeomorus concisus, Thalesa 

bitubercularis, Strombus ureus, Polineces 

aurantius, Pictocolimbella  ocelata, Nerita 

balteata, Cerithium zonatum, Monodonta 

labio, dan Astralium calcalar. 

Pada lokasi 3 ditemukan yaitu 10 

jenis Gastropoda yaitu jenis Chanthorus 

fumosus, Nassarius pullus, Cerithium 

nesioticum, Clypeomorus concisus, 

Polineces aurantius, Nerita balteata, 

Cerithium zonatum, Monodonta labio, 

Strombus canarium, cerithium interstriatum. 

Semua Jenis ini dijumpai disetiap plot namun  

jenis dan kelimpahanya  berbeda-beda. 

Sedangkan pada lokasi 4 ditemukan paling 

sedikit  9 jenis dari 20 jenis Gastropoda yang 

ditemukan di Pulau Penyengat yaitu jenis 

Chanthorus fumosus, Nassarius pullus, 

Cerithium nesioticum, Clypeomorus 

concisus, Cypraea errones, Otopleura 

aurascati, Cerithium salebrosum, Pugilina 

cochlidium dan Monodonta labio. 

2. Kelimpahan Gastropoda di Padang 

Lamun dan indeks Ekologi disetiap 

lokasi pengamatan 

Kelimpahan gastropoda di Padang 

Lamun Pulau Penyengat  berdasarkan hasil 

pengamatan  di jumpai  631 induvidu yang 

terdiri dari 20 spesies dari 14 famili, dengan 

nilai indeks ekologi dan Hasil pengukuran 

parameter perairan disetiap lokasi dapat 

dilihat pada grafik di masing – masing lokasi 

penelitian. 

a. Kelimpahan Jenis Gastropoda di 

Padang Lamun, indeks Ekologi dan 

parameter perairan Lokasi I 

Gastropoda dalam satuan luas. 

Kelimpahan, indek ekologi dan kualitas 



perairan Gastropoda di padang lamun Pulau 

Penyengat  pada lokasi 1 dapat dilihat pada 

gambar 2 

 
Gambar 2. Grafik Kelimpahan Gastropoda 

Lokasi 1 di padang Lamun Pulau 

Penyengat(Data primer 2014). 

Dari hasil diagram di atas dapat 

dijelaskan bahwa total kelimpahan  jumlah 

individu per satuan luas pada lokasi ini adalah 

10,45 ind/m2, di mana jenis cerithium 

nesioticum mempunyai kelimpahan paling 

tinggi yaitu 5,68 ind/ m2 . 

Indeks ekologi di lokasi I dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini pada  gambar 3 : 

 
Gambar 3. Grafik indeks H, C, E di Lokasi 

1 di padang Lamun Pulau 

Penyengat (Data primer 2014). 

Dengan melihat Grafik di atas dapat di 

jelaskan bahwa nilai Keanekaragaman 

Gastropoda di lokasi I yaitu 1,36 masuk 

dalam kategori rendah, Keseragaman 0,57 

juga masih dalam kategori rendah  dan 

Dominansi 0,61 masuk dalam kategori 

sedang. 

b. Kelimpahan Jenis Gastropoda di 

Padang Lamun, indeks Ekologi dan 

parameter perairan Lokasi II 

Gastropoda dalam satuan luas. 

Kelimpahan, indek ekologi dan kualitas 

perairan Gastropoda di padang lamun Pulau 

Penyengat  pada lokasi 1 dapat dilihat pada 

gambar 4 

 
Gambar 4. Grafik Kelimpahan Gastropoda 

Lokasi 2 di padang Lamun Pulau 

Penyengat (Data primer 2014). 

Dari hasil diatas dapat dijelaskan 

bahwa total kelimpahan jumlah individu per 

satuan luas pada lokasi II adalah 4,57ind/m2 . 

Dimana jenis clypeomorus concicus 

mempunyai kelimpahan paling tingi yaitu 

1,29 ind/ m2 dan jenis strombus urceus 

mempunyai kelimpahan paling sedikit yaitu 

0,05 ind/m2. 

Indeks ekologi di lokasi II dapat 

dilihat pada grafik di bawah ini pada     

gambar 5 : 

 
Gambar 5. Grafik indeks H, C, E di Lokasi 

II di padang Lamun Pulau 

Penyengat (Data primer 

2014). 
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Dengan melihat grafik dapat di 

jelaskan bahwa Keanekaragaman Gastropoda 

di lokasi II yaitu 3,07 masuk dalam kategori 

tinggi.  Keseragaman 1,23 masuk dalam 

kategori rendah dan Dominansi 0,15 masuk 

masih masuk dalam kategori rendah. 

 

c. Kelimpahan Jenis Gastropoda di 

Padang Lamun, indeks Ekologi dan 

parameter perairan Lokasi III 

Kelimpahan gastropoda di padang 

Lamun Pulau Penyengat pada lokasi 3 di 

dominasi salah satu jenis seperti di tampilkan 

pada gambar 6 di bawah ini. 

 
Gambar 6. Grafik Kelimpahan Gastropoda 

Lokasi 3 diPerairan Pulau 

Penyengat (Data primer 2014). 

 Dari hasil diatas dapat dijelaskan 

bahwa total kelimpahan jumlah individu per 

satuan luas pada lokasi III adalah 5,43 ind/m2. 

Dimana jenis clypeomorus concicus 

memiliki kelimpahan paling tinggi yaitu 

3,41/ m2 dan jenis Chanthourus fumosus 

memiliki kelimpahan paling sedikit yaitu 

0,02 ind/m2. 

Indeks ekologi pada lokasi III dapat 

dilihat pada grafik pada gambar 7: 

 
Gambar 7. Grafik indeks H, C, E di Lokasi 

III di padang Lamun Pulau 

Penyengat (Data primer 

2014). 

Dengan melihat grafik diatas dapat di 

jelaskan bahwa Keanekaragaman Gastropoda 

di lokasi III yaitu 1,57 masuk dalam kategori 

rendah.  Keseragaman 0,68 masuk dalam 

kategori rendah dan Dominansi 0,47 masuk 

masih masuk dalam kategori rendah. 

 

d. Kelimpahan Jenis Gastropoda di 

Padang Lamun, indeks Ekologi dan 

parameter perairan Lokasi IV 

Kelimpahan jenis Gastropoda pada 

lokasi 4 dapat dilihat pada gambar 8. 

 
Gambar 8.   Grafik Kelimpahan Gastropoda 

Lokasi IV diPadang Lamun 

Pulau Penyengat. 

Dari hasil diatas dapat dijelaskan 

bahwa total kelimpahan jumlah individu per 

satuan luas pada lokasi IV adalah 5,68 

ind/m2. Dimana jenis cerithium nesioticum 

yang mempunyai kelimpahan tertinggi yaitu 

1,84 ind/m2 dan jenis  Pugilina cochilidium  
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mempunyai kelimpahan paling sedikit yaitu 

0,04 ind/m2. 

Indeks ekologi pada lokasi IV dapat 

di lihat pada grafik pada gambar 9 di bawah 

ini: 

 
Gambar 9. Grafik indeks H, C, E di Lokasi 

IV di padang Lamun Pulau 

Penyengat (Data primer 2014). 

Dari grafik di atas dapat dijelaskan 

bahwa nilai keanekaragan pada lokasi IV 

yaitu 2,23 masuk dalam kategori sedang.  

Keseragaman 1,02 masuk dalam kategori 

rendah dan Dominansi 0,27 masih dalam 

kategori rendah. 

3. Kelimpahan Gastropoda di Padang 

Lamun Pulau Penyengat 

 

a. Kelimpahan Gastropoda di Padang 

Lamun Pulau Penyengat 

 Kelimpahan  jenis adalah jumlah 

induvidu per satuan luas. Berdasarkan hasil 

penelitian di Padang Lamun Pulau Penyengat 

ditemukan jenis Gastropoda dengan 14 famili 

dan 20 spesies dan didapatkan nilai 

kelimpahan gastropoda di Pulau Penyengat 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 

Kelimpahan gastropoda di Pulau Penyengat 

dapat dilihat pada gambar 10 berikut  ini. 

 
Gambar 10. Grafik Kelimpahan Total 

Gastropoda di padang 

Lamun Pulau           Penyengat 

(Data primer 2014). 

Dari hasil diatas dapat dijelaskan 

bahwa total jenis Gastropoda di Padang 

Lamun dari lokasi penelitian di Pulau 

Penyengat ditemukan 20 jenis dengan 

kelimpahan 6,427 yang artinya di dalam 1x1 

m didapatkan 6 ind/m2  Gastropoda dimana 

kelimpahan tertingi pada jenis  cerithium 

nesioticum dengan kelimpahan 2,35 ind/m2, 

dan yang paling rendah adalah pada jenis 

Pugilina cochlidium, strombus epidromis, 

Astralium calcalar,  dan Euplica scripta 

dengan kelimpahan masing – masing 0,01 

ind/m2. 

b. Indeks Keanekaragaman (H'), 

Keseragaman (E)  dan Dominansi 

(C) Gastropoda di Padang Lamun 

Pulau Penyengat 

Indeks ekologi juga dihitung secara 

keseluruhan di setiap lokasi, untuk 

menggambarkan keadaan ekologi di Pulau 

Penyengat. Indeks ekologi menggambarkan 

besaran angka kestabilan ekologi untuk 

Moluska Kelas Gastropoda di Pulau 

Penyengat. Hasil pengukuran indeks ekologi 

yang meliputi; indeks keanekaragaman, 

keseragaman dan dominansi dilakukan untuk 

0

5
2,23

0,27 1,02

H' C E
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0.50

1.00

1.50

2.00

2.50
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0.01



semua lokasi. Hasil pengukuran indeks 

ekologi untuk setiap lokasi penelitian di 

pulau penyengat dapat dilihat pada        

gambar 11. 

 
Gambar 16. Grafik indeks Keanekaragaman 

(H’), Keseragaman (E), dan 

dominansi (C) per pulau  di 

Perairan Pulau Penyengat(Data 

primer 2014). 

 Berdasarkan pengukuran indeks 

ekologi untuk keseluruhan lokasi 

pengamatan di Pulau Penyengat, terlihat jelas 

bahwa nilai indeks ekologi sangat berbeda. 

Hasil indeks keanekaragaman menunujukkan 

nilai 2,49 yang berarti keanekaragaman jenis 

Gastropoda di Pulau Penyengat berada dalam 

keadaan yang sedang, ini mengindikasikan 

bahwa keadaan ekologi di perairan pulau 

Penyengat masih dapat mendukung 

kehidupan Gastropoda. Semakin tinggi nilai 

indeks keanekaragaman jenis untuk suatu 

lokasi akan menunjukkan kualitas lokasi 

penelitian yang baik juga. 

 Indeks keseragaman menunjukkan 

angka 0,83 yang menunjukkan nilai indeks 

keseragaman jenis di Pulau Penyengat berada 

pada kondisi yang rendah. Artinya jenis 

Gastropoda yang ditemukan di Pulau 

Penyengat tidak seragam, melainkan 

jenisnya beranekaragam. Melihat dari nilai 

indeks keseragaman, nilai indeks dominansi 

yang berada pada angka  0,27 menunjukkan 

bahwa dominansi di Pulau Penyengat 

tergolong rendah. Artinya tidak ada jenis 

yang mendominasi dipulau penyengat. 

4. Parameter Fisika Perairan 

 Kondisi parameter fisika – kimia 

perairan di Pulau Penyengat dapat dilihat dari 

hasil pengukuran.  Pengukuran parameter 

fisika – kimia perairan antara lain: Suhu, 

salinitas, Kekeruhan, pH, DO. 

Hasil pengukuranmenunjukan nilai 

suhu di keempat lokasi relatif sama, hal ini di 

sebabkan karena kondisi  cuaca yang relatif 

sama pada saat pengukuran sehingga hasilnya 

tidak berbeda jauh, kisaran nilai suhu di pulau 

penyengat  masih tergolong baik  bagi 

kehidupan molusca.   Menurut Sukarno 

(1981) dalam Wijyanti (2007), bahwa suhu 

dapatmembatasi sebaran hewan 

makrobenthos secara geografik dan suhu 

yang baik untuk pertumbuhan hewan 

makrobenthos berkisar antara 25 - 31°C. 

Kisaran salinitas di Perairan Pulau 

Penyengat masih tergolong baik untuk 

kehidupan gastropoda. Menurut Hutabarat 

dan Evans (1985) dalam Daeli (2013), 

kisaran salinitas yang masih mampu 

mendukung  kehidupan organisme perairan, 

khususnya fauna makrozoobenthos adalah  

15 – 30‰ dan Menurut Gross (1972) dalam 

Daeli (2013), menyatakan bahwa hewan 

benthos umumnya dapat mentoleransi 

salinitas berkisar antara 25 – 40 ‰.  Hal ini 

menunjukan bahwa, secara umum kisaran 

salinitas di Perairan Pulau Penyengat masih 
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dalam kisaran nilai toleransi hewan 

makrozoobenthos. 

Nilai kekeruhan di Perairan Pulau 

Penyengat sangat tinggi hal ini di sebabkan 

beberapa faktor lingkungan dan aktifitas 

manusia.  Pada lokasi I dan IV tingkat 

kekeruahnya sangat tinggi hal ini di sebabkan 

karena di stasiun I terjadi aktifitas yang padat 

dari masyarakat karena di dua lokasi ini dekat 

dengan pemukiman warga dan pelabuhan 

serta sebagai alur transportsai kapal dan pada 

lokasi IV merupakan peraiaran semi terbuka 

sehingga gelombangnya cukup besar dan 

berpotensi menimbulakan kekeruhan, 

sedangkan pada lokasi II dan III memiliki 

tinkat kekeruhan relatif cukup rendah hal ini 

disebabkan kurangnya aktifitas manusia serta 

jauh dari pemukiman warga.  Menurut 

Mahadi (1993) dalam Utama (2014), 

menambahkan kekeruhan air juga biasanya 

disebabkan oleh adanya zat-zat koloid yaitu 

zat yang terapung serta zat yang terurai secara 

halus sekali, jasad-jasad renik, lumpur, tanah 

liat, dan zat-zat koloid yang tidak mengendap 

dengan segera. 

Derajat keasaman  merupakan salah 

satu indikator baik buruknya lingkungan air.  

Menurut Nontji ( 2001) dalam  Sitorus 

(2008), pada umumnya pH air laut tidak 

banyak bervariasi karena adanya sistem 

karbondioksida dalam laut, maka air laut 

mempunyai kapasitas penyangga (buffer) 

yang kuat.  Besar pH berkisar dari 0 (sangat 

asam) sampai dengan 14 (sangat basa/alkalis) 

nilai pH kurang dari 7 menunjukkan 

lingkungan yang asam, diatas 7 menunjukkan 

basa dan pH sama dengan tujuh disebut 

sebagi netral (Sitorus, 2008). Kisaran pH di 

perairan Pulau Penyengat berkisar antara 

6,85 – 8,67 

Kisaran DO di Prairan Pulau 

Penyengat berkisar antara 5,7 mg/L – 10,6 

mg/L, dikatakan masih  baik untuk 

mendukung kehidupan organisme di laut.  

Berdasarkan Kepmen-LH No 51 tahun 2004 

tentang baku mutu air laut untuk biota laut 

adalah nilai DO >5. 

5. Sedimen  

Kondisi sedimen di 4 lokasi 

didominasi jenis tipe pasir.  Pada lokasi I 

jenis sedimennya adalah kerikil berpasir 

sedangkan pada lokasi II, III dan IV jenis 

sedimennya adalah pasir. Secara 

keseluruhan, Jenis sedimen di Pulau 

Penyengat termasuk sedimen yang disenangi 

oleh Gastropoda ini sesuai pernyataan Ragan 

(1996) dalam Nurjanah (2013) bahwa kondisi 

sedimen berpengaruh terhadap 

perkembangan komunitas moluska dimana 

sedimen yang terdiri lumpur dan pasir dengan 

sedikit liat merupakan sedimen yang 

disenangi oleh Gastropoda.  Menurut 

Nyabakken (1992), tipe sedimen berpasir 

memudahkan Moluska untuk mendapatkan 

suplai nutrient dan air yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidupnya. Tipe  sedimen 

berpasir juga akan memudahkan menyaring 

makanan yang diperlukan dibandingkan 

dengan tipe sedimen berlumpur. 

V.       KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian untuk 

mengetahui keanekaragaman Gastropoda di 



Pulau Penyengat ditemukan 14 famili dan 20 

spesies yaitu famili Cerithiidaedengan jenis 

cerithium nesioticum, cerithium zonatum, 

cerithium selebrosum dan cerithium 

interstriatum. Famili Strombiadae dengan 

jenis strombus canarium, stromus epidromis 

dan stombus urceus.. Famili 

Turbinidaedengan jenis astralium calcar. 

Famili Buccinidea dengan jenis cantharus 

fumosus. Famili Cypraeidaedengan jenis 

Erronea errones. Famili Collumbellidae 

dengan jenis Euplica sripta.. Famili 

Trochidaedengan jenis Monodonta labio. 

Famili Nassariidaedengan jenis Nassarius 

pullus. Famili Neritidaedengan jenis Nerita 

Balteata.  Famili Pyramidellidae dengan 

jenis Otopleura aurascati.  Famli Naticidae 

dengan jenis Polinices aurantius.  Famili 

Columbellidae dengan jenis Pictocolumbella 

ocellata.  Famili Muricidaedengan jenis 

Thalessa bitubercularis,Dan famili 

Melongenidaedengan jenis Pugilina 

cochilidium. 

 Kelimpahan Gastropodadi Pulau 

Penyengat yaitu 6,427ind/m2 (64272/Ha) 

Indeks keanekaragaman (H) di Pulau 

Penyengat yaitu 2,49 yang menggambarkan 

bahwa komunitas gastropoda di Pulau 

Penyengat dapat dikategorikan memiliki 

keanekaragaman yang sedang, kemudian 

nilai keseragaman (E) di Pulau Penyengat 

yaitu 0,83 memiliki kategori keseragaman 

yang rendah yang menggambarkan bahwa 

ekosistem Gastropoda di Pulau Penyengat 

tersebut dalam kondisi kurang stabil dan 

untuk indeks dominansi (C) yaitu 0,27 

termasuk dalam kategori rendah  yang artinya 

tidak ada jenis yang mendominansi di Pulau 

Penyengat.  

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka saran yang akan di 

berikan sebagai berikut yaitu: 

1. Perlu adanya penelitian lanjutan 

tentang keanekaragaman gastropoda 

di ekosistem laen selain padang lamun 

di Pulau Penyengat 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk 

mengetahui hubungan ekosistem 

lamun dengan keberadaan gastropoda 

di Pulau Penyengat. 
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