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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – November 2013 di kawasan 

pesisir Kota Rebah, Kota Tanjungpinang.Tujuan penelitian ini adalah menelaah kerapatan 

mangrove dan kelimpahan Pelecyphoda. Kemudian hasilnya dapat mengetahui hubungan 

kerapatan mangrove terhadap kelimpahan Pelecyphoda. Lokasi dibagi menjadi tiga stasiun, 

yaitu daerah ekowisata mangrove, daerah pemukiman dan daerah yang dekat aliran sungai. 

Hasil penelitian yang ditemukan 7 spesies mangrove yaitu A. lanata, B. cylindrica, B. 

gymnorhiza, R. apiulata, R. mucronata, S. alba dan X. moluccensis.Kelimpahan Pelecyphoda 

tertinggi terdapat pada stasiun 1 yaitu 49 I nd/m
2
 dan terendah pada stasiun 3 yaitu 9 

ind/m
2
.Kelimpahan spesies Pelecyphoda yang tertinggi yaitu Telina radiata sebesar 8.33 

ind/m
2
 dan terendah yaitu Lithopaga nigra sebesar 5.33 ind/m

2
.Nilai koefisien korelasi 

adalah 0,716 yang berarti hubungan kerapatan mangrove dengan kelimpahan Pelecypoda 

adalah sangat lemah positif yang mengindikasi kerapatan mangrove hanya sedikit 

mempengaruhi kelimpahan Pelecypoda. 

 

Kata kunci: Mangrove, Pelecyphoda, Kelimpahan 

 

ABSTRACT 

 

The research was conducted in September – November 2013 in coastal area of Kota 

Rebah, Tanjungpinang City. The research was aimed to find out density mangrove and 

abundance Pelecyphoda. Then the result shown the correlation density mangrove and 

abundance Pelecyphoda. Location was divided into three stastions, included mangrove’s 

ecoturism, settlement area and near river’s current area. The study found 7 species of 
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mangroves i.e. A. lanata, B. cylindrica, B. gymnorhiza, R. apiulata, R. mucronata, S. alba 

and X. moluccensis. The highest species total abundance among two locations was at 1, i.e. 

49 ind/m
2
, and the lowest was at station 3, i.e. 9 ind/m

2
. The highest individual abundance 

was shown by Telina radiata, i.e. 8.33 ind/m
2
, and the lowest was Lithopaga nigra, i.e. 5.33 

ind/m
2
. Correlation coefficient value was 0,716 means correlation mangrove density and 

abundance Pelecyphoda positive feeble overly, it was indicated little influenced abundance 

Pelecyphoda. 
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PENDAHULUAN 

 

Secara administratif kawasan 

pesisir Kota Rebah merupakan salah satu 

wilayah Kota Tanjungpinang dengan 

keadaan geologisnya sebagian berbukit 

dan lembah sampai ke tepi laut.Kota 

Rebah merupakan salah satu kawasan 

pesisir yang mengalami pengembangan 

pemanfaatan ekosistem mangrove, salah 

satunya sebagai daerah pariwisata untuk 

melihat keanekaragaman sumberdaya 

hayati ekosistem mangrove dan benda-

benda bersejarah peninggalan 

kerajaan.Selain sebagai objek pariwisata, 

kawasan ini juga merupakan daerah 

konservasi ekowisata, khususnya kawasan 

konservasi mangrove. 

Ekosistem mangrove merupakan 

ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi 

perairan yang berubah setiap saat.Hal ini 

memberikan pengaruh terhadap biota 

perairan yang hidup berasosiasi dengan 

ekosistem mangrove tersebut.Yuniarti 

(2007) menyatakan bahwa wilayah pesisir 

merupakan lingkungan bahari yang 

produktif yang dapat dimanfaatkan secara 

langsung maupun tidak langsung.Potensi 

mangrove sebagai sumber nutrien bagi 

biota yang hidup di dalamnya sebagai 

tempat tinggal, tempat mencari makan 

(feeding ground), tempat pengasuhan dan 

pembesaran (nursery ground) serta tempat 

pemijahan (spawning ground).Salah satu 

organisme benthos yang hidup berasosiasi 

di ekosistem mangrove yaitu golongan 

Pelecyphoda. 

Adamy (2009) menyatakan bahwa 

banyak fauna benthos yang berasosiasi di 

hutan mangrove, salah satunya adalah 

Pelecyphoda, yang diantaranya bernilai 

ekonomis penting.Pemanfaatan potensi 

perikanan secara optimal dibutuhkan saat 

ini.Kerusakan hutan mangrove beberapa 

tahun terakhir mengakibatkan degradasi 

(penurunan) sumberdaya pesisir.Hal ini 

diakibatkan oleh pembukaan lahan 

wisata.Oleh sebab itu dengan pengenalan 

potensi ekologis dan ekonomis ekosistem 

mangrove terhadap masyarakat diharapkan 

perlindungan dan pemanfaatan ekosistem 

secara lestari dapat dilakukan. Adanya 

perubahan lingkungan ekosistem wilayah 

pesisir laut secara tidak langsung akan 

mempengaruhi sistem komunitas yang 

berada di dalamnya (Irawan 2005), 

termasuk terhadap keanekaragaman jenis 

dan struktur komunitas yang berada dalam 

ekosistem tersebut. Berdasarkan hal itu, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan komunitas 

mangrove terhadap Pelecyphoda di 

kawasan pesisir Kota Rebah. 

Pemanfaatan hutan mangrove 

sebagai alih fungsi lahan mengakibatkan 

turunnya produktivitas hutan mangrove di 

pesisir Kota Rebah.Peralihan fungsi 

tersebut merusak mangrove dan 

mengganggu kehidupan biota di dalamnya, 

salah satunya adalah 

Pelecyphoda.Pelecyphoda dapat digunakan 



sebagai salah satu indikator biologis suatu 

perairan.Kelimpahan dan keragaman 

Pelecyphoda sangat bergantung kepada 

daya toleransinya terhadap perubahan 

lingkungan, salah satunya adalah 

ekosistem mangrove yang merupakan 

habitatnya.Oleh sebab itu, keterkaitan 

antara mangrove dan Pelecyphoda yang 

berada di pesisir Kota Rebah perlu dikaji. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Mangrove didefinisikansebagai 

tipe vegetasi yang terdapat di perairan laut 

dan payau. Secara umum dibatasi zona 

pasang-surut, mulai dari batas air surut 

terendah hingga pasang tertinggi 

(Giesendalam Taqwa, 2010). Secara 

harfiah, mangrove mempunyai dua arti 

yaitu sebagai komunitas tumbuhan atau 

hutan yang tahan terhadap kadar garam 

atau salinitas dan sebagai individu (Sidik 

dalam Susiana, 2011).  

Mangrove disebut juga sebagai hutan 

pantai, hutan payau atau hutan 

bakau.Pengertian mangrove sebagai hutan 

pantai adalah deretan pohon yang tumbuh 

di daerah pantai (pesisir), baik pada daerah 

yang dipengaruhi pasang surut air laut 

maupun wilayah daratan pantai yang 

dipengaruhi oleh ekosistem 

pesisir.Sementara pengertian mangrove 

sebagai hutan payau atau hutan bakau 

adalah pohon yang tumbuh di daerah 

payau pada tanah alluvial di daerah 

pertemuan air laut dan air tawar di sekitar 

muara sungai (Harahab, 2010 

Peran dan Fungsi Mangrove 

Sebagai suatu ekosistem khas 

wilayah pesisir, mangrove memiliki 

beberapa peran dan fungsi ekologis bagi 

manusia dan lingkungan (Bengen, 2004) 

antara lain: 1) sebagai peredam gelombang 

dan angin badai, pelindung pantai dari 

abrasi, penahan lumpur dan perangkap 

sedimen yang diangkut oleh aliran air 

permukaan; 2) sebagai penghasil detritus; 

dan 3) sebagai habitat (tempat tinggal), 

tempat mencari makanan (feeding ground), 

tempat asuhan dan pembesaran (nursery 

ground), tempat pemijahan (spawning 

ground) bagi organisme yang hidup di 

padang lamun atau terumbu karang.  

Rochana (2010) menyatakan 

bahwa fungsi ekonomis hutan mangrove 

antara lain sebagai: 1) penghasil kayu 

untuk bahan konstruksi, kayu bakar, bahan 

baku arang dan kertas (pulp); 2) sebagai 

pusat strategis aktivitas manusia, seperti 

pelabuhan, perikanan, pengeboran minyak, 

industri, pertanian, pariwisata dan 

budidaya; dan 3) tambak, pemukiman dan 

industri. 

 

Zonasi Mangrove 

 Hutan mangrove dibagi menjadi 

zonasi-zonasi berdasarkan jenis vegetasi 

yang dominan, mulai dari arah laut ke 

darat sebagai berikut: 

1. Zona Avicennia sp.; terletak paling 

luar dan berhadapan langsung 

dengan laut. Zona ini umumnya 

memiliki substrat lumpur dan kadar 

salinitas tinggi. Zona ini merupakan 

zona pionir karena jenis tumbuhan 

ini memiliki perakaran yang kuat 

untuk menahan gelombang dan 

mampu membantu dalam proses 

penimbunan sedimen. 

2. Zona Rhizophora sp.; terletak di 

belakang zona Avicenia sp., 

substratnya masih berupa lumpur 

lunak, namun kadar salinitasnya 

lebih rendah. Mangrove pada zona 

ini masih tergenang pada saat air 

pasang. 

3. Zona Bruguiera sp.; terletak di 

belakang zona Rhizophora sp. dan 

memiliki substrat tanah berlumpur 

keras. Zona ini hanya terendam pada 

saat air pasang tertinggi atau 2 kali 

dalam sebulan. 

4. Zona Nypa fruticans; terletak paling 

belakang dan berbatasan dengan 

daratan. 

 

  Mangrove jenis Rhizophora sp. 

yang biasanya tumbuh di zona terluar, 

mengembangkan akar tunjang (still root) 



untuk bertahan dari hempasan gelombang 

(Anonimus, 2008).Jenis mangrove api-api 

(Avicennia sp.) dan pidada (Sonneratia 

sp.) menumbuhkan akar napas 

(pneumatophore) yang muncul dari 

lumpur untuk mengambil oksigen dari 

udara.Pohon kendeka (Bruguiera sp.) 

mempunyai akar lutut (knee root), 

sementara pohon-pohon nyirih 

(Xylocarpus sp.) berakar papan yang 

memanjang untuk menunjang tegaknya 

pohon di atas lumpur dan mendapatkan 

udara untuk pernapasannya. 

 Pembagian zonasi kawasan 

mangrove yang dipengaruhi adanya 

perbedaan penggenangan atau perbedaan 

salinitas meliputi: 

1. Zona Garis Pantai; kawasan yang 

berhadapan langsung dengan laut. 

Lebar zona ini sekitar 10 – 75 meter 

dari garis pantai dan biasanya 

ditemukan jenis Rhizophora sp., 

Avicennia marina dan Sonneratia 

alba. 

2. Zona Tengah; kawasan yang terletak 

di belakang zona garis pantai dan 

memiliki lumpur liat. Biasanya 

ditemukan jenis Rhizophora 

apiculata, Avicennia officinalis, 

Bruguiera sp., Ceriops tagal, 

Aegiceras cornilculatum, Sonneratia 

casseolaris dan Lumnitzera littorea. 

3. Zona Belakang; kawasan yang 

berbatasan dengan daratan. Jenis 

mangrove peralihan yang biasanya 

muncul antara lain Achantus sp., 

Acrostichum sp..Jenis mangrove 

yang tumbuh adalah Heritoria 

litolaris, Xyolcarpus granatum, 

Excoceria agalocha, Nypa fruticans, 

Derris trifoliate, Osbornea 

octodanta dan beberapa jenis 

tumbuhan yang biasa berasosiasi 

dengan mangrove antara lain 

Baringtonia asiatica, Cerbera 

manghas, Hibiscus tiliaceus, Ipmoea 

pescarpae, Meastoma candidum, 

Pandanus tectorius, Pongamia 

pinata, Sceavola tacada dan 

Thespesia populnea. 

Tipe Struktur Vegetasi Mangrove 

 Mangrove umumnya tumbuh 

dalam 4 (empat) zona, yaitu pada daerah 

terbuka, daerah tengah, daerah yang 

memiliki sungai berair payau sampai 

tawar, serta daerah ke arah daratan yang 

memiliki air tawar. Bengen (1999) 

menyatakan bahwa zonasi mangrove 

Indonesia dari laut ke darat pada umumnya 

terbagi atas: 

1. Daerah paling dekat dengan laut, 

dengan substrat agak berpasir, sering 

ditumbuhi Avicennia sp.. Biasanya 

berasosiasi dengan Sonneratia yang 

bisa tumbuh pada lumpur dalam 

yang kaya bahan organik. 

2. Lebih ke arah darat, umumnya 

didominasi oleh Rhizophora sp.. 

Selain itu juga dijumpai Bruguiera 

sp. dan Xylocarpus sp.. 

3. Zona yang didominasi Bruguiera sp.. 

4. Zona transisi antara mangrove 

dengan hutan daratan rendah yang 

biasanya ditumbuhi oleh Nypa 

fruticans dan pandan laut (Pandanus 

sp.). 
 

Morfologi Pelecyphoda 

Pelecyphoda adalah hewan 

bercangkang dua yang merupakan salah 

satu dari 8 (delapan) kelas filum 

Mollusca.Pelecyphoda merupakan 

kelompok kedua dari Mollusca yang 

menempati hutan mangrove (Nybakken, 

1992).Kelas Pelecyphoda mencakup 

berbagai jenis kerang, remis dan 

kijing.Pelecyphodaditandai oleh tubuh 

lunak yang tidak terbagi dalam segmen-

segmen,menetap dan cangkangnya terdiri 

dari dua keping.Tubuh organisme ini 

biasanya dilindungi oleh cangkang yang 

terdiriatas tiga lapis, yaitu: 1) Perostrakum 

(lapis tanduk berwarna), 

berfungsimelindungi lapisan yang ada di 

bawahnya dari pelarutan asam karbonat 

dalam air; 2) lapisan Prismatik, terdiri atas 

kristal kalsium karbonat; dan 3) lapisan 

Mutiara, yaitu lapisan-lapisan kalsium 

karbonat yang bersifat mengkilat. Tubuh 



Pelecyphoda simetri bilateral, pipih secara 

lateral, mempunyai dua kepingan atau 

belahan yang dihubungkan oleh engsel 

elastis yang disebut ligamen dan kaki 

biasanya berbentuk seperti baji dan insang 

tipis berbentuk seperti papan.Pelecyphoda 

umumnya mempunyai 1 atau 2 buah otot 

aduktor di dalam cangkangnya yang 

berfungsi untuk membuka dan menutup 

kedua belahan cangkang tersebut, tidak 

mempunyai kepala, mata dan radula. 

 

Penyebaran Pelecyphoda 

Pelecyphoda umumnya terdapat di 

dasar perairan yang berlumpur atau 

berpasir dan beberapa hidup pada substrat 

yang lebih keras seperti lempung, kayu, 

atau batu (Suwignyo dalam Sitorus, 2008). 

Habitat mangrove ditandai oleh kandungan 

bahan organik, perubahan salinitas yang 

besar, kadar oksigen yang minimal dan 

kandungan H2S yang tinggi sebagai hasil 

penguraian sisa bahan organik yang miskin 

oksigen.  

Pelecyphoda penghuni kawasan 

mangrove secara ekologis memiliki 

peranan yang besar dalam kaitannya 

dengan rantai makanan di kawasan 

tersebut. Pelecyphoda berperan dalam 

proses dekomposisi serasah dan 

mineralisasi materi organik yang bersifat 

herbivora dan detrivora. Selain berperan 

sebagai rantai makanan terhadap 

ekosistem mangrove, Pelecyphoda 

dijadikan makanan dan cangkangnya dapat 

dimanfaatkan untuk membuat hiasan 

dinding, perhiasan wanita atau kancing 

pakaian, bahkan untuk koleksi dan 

perhiasan (Anonimus, 2008). 

Spesies Pelecyphoda yang dominan 

di hutan mangrove diwakili oleh 

Polymesoda coaxans, Polymesoda 

expansa, Ostrea cucullata, Gafrarium 

gibbia, Anadara antiquata, Enigmonia 

aenigmatica dan Enigmonia roseae (Berry 

dan Soemodihardjo dalam Adamy, 

2009).Morton (1983) juga melaporkan 

bahwa di Indo - Pasifik lebih umum 

ditemukan jenis Ostrea cucullata, 

Isognomon, Pteria, dan Brachiodontes. 

Pelecyphoda ini ditemukan dalam jumlah 

banyak dan juga terdapat di tempat lain. Di 

Indo-Pasifik juga ditemukan sekitar 17 

famili Pelecyphoda yang terdapat di hutan 

mangrove, yaitu Arcidae, Ostreidae, 

Isognomonidae, Anomiidae, Mytillidae, 

Corbicullidae, Tellinidae, Solenidae, 

Cultellidae, Laternulidae, ucinidae, 

Pholadidae, Teredinidae, Asaphidae, 

Psammobidae, Blanconomidae dan 

Veredinidae. Pelecyphoda ini menyebar di 

hutan mangrove seperti Avicennia, 

Rhizophora, Laguncularia, Conocarpusdan 

lain-lain.Ada juga yang terdapat pada 

substrat atau pada benda padat lainnya 

seperti batu. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini telah dilaksanakan 

selama 3 (tiga) bulan mulai bulan 

September – November 2013 di kawasan 

pesisir Kota Rebah, Tanjungpinang. 

Lokasi penelitian ini merupakan daerah 

ekowisata hutan mangrove yang menjadi 

objek wisata alam dan situs sejarah dan 

budaya di Tanjungpinang.  
 

Penentuan Lokasi Penelitian   

Penentuan lokasi penelitian 

berdasarkan metode purposive sampling 

yang dianggap telah mewakili daerah 

penelitian tersebut. Penentuan stasiun 

penelitian juga menggunakan transek garis 

dari arah darat ke laut sepanjang zonasi 

hutan mangrove yang diletakkan secara 

acak sebagai stasiun dan masing-masing 

transek diletakkan petak contoh berukuran 

(10x10) m
2
.Penentuan stasiun dalam 

mengidentifikasi jenis dan kerapatan 

mangrove serta jenis dan kelimpahan 

Pelecyphoda dipilih 3 (tiga) stasiun yang 

mewakili wilayah pengamatan dan 

masing-masing transek terdiri dari 2 (dua) 

plot, yaitu: 

1. Stasiun 1; wilayah yang berdekatan 

dengan daerah ekowisata mangrove 

(kerapatan yang terbesar/padat) 

2. Stasiun 2; wilayah yang berdekatan 



dengan pemukiman manusia 

(kerapatan sedang). 

3. Stasiun 3; wilayah yang berdekatan 

dengan aliran anak sungai/perairan 

terbuka (kerapatan 

terkecil/renggang).  

 

Pengamatan Mangrove 

Pengambilan data mangrove dilakukan 

dengan menghitung jumlah, jenis dan 

mengukur diameter batang pada masing-

masing petak contoh yang berukuran 

(10x10) m
2
. Setiap petak contoh (10x10) 

m
2
 terdapat pengukuran untuk vegetasi 

tingkat pohon, pengukuran (5x5) m
2
 untuk 

vegetasi tingkat anakan (pancang) dan 

(1x1) m
2
 untuk vegetasi tingkat semai 

(Gambar 2). Pengambilan data dilakukan 

satu kali pengulangan pada awal 

penelitian.Jenis bunga, daun dan buah 

mangrove untuk setiap jenis mangrove 

diambil untuk keperluan identifikasi. 

Transek pengukuran vegetasi mangrove 

berdasarkan kategori pohon (10x10) m
2
, 

anakan (5x5) m
2
 dan semai (1x1) m

2 

Mekanisme pengukuran mangrove 

mengacu pada Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 201 (2004) 

antara lain: 

1. Pada setiap titik sampling ditetapkan 

transek garis dari arah darat ke arah 

laut (tegak lurus garis pantai 

sepanjang zonasi hutan mangrove 

yang terjadi). 

2. Pada setiap zona mangrove yang 

berada di sepanjang transek garis 

diletakkan petak-petak contoh (plot) 

berbentuk bujur sangkar dengan 

ukuran (10x10) m
2
, (5x5) m

2
 dan 

(1x1) m
2 

sebanyak 3 (tiga) petak 

contoh (plot) yang dipilih secara 

acak untuk pengamatan struktur 

pohon, anakan (pancang) dan semai.  

3. Pada setiap petak contoh (plot) yang 

telah ditentukan dihitung jumlah 

individu setiap jenis dan ukur 

lingkaran batang setiap pohon 

mangrove setinggi dada sekitar 1,3 

meter.  

4. Spesies tumbuhan mangrove yang 

belum teridentifikasi dipotong bagian 

ranting yang lengkap dengan 

daunnya dan bila memungkinkan 

diambil pula bunga dan buahnya 

untuk diidentifikasi di laboratorium. 

Bagian tumbuhan tersebut kemudian 

dipisahkan berdasarkan jenisnya dan 

dimasukkan dalam kantong plastik 

serta beri label dengan keterangan. 
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Pengamatan Pelecyphoda 

Sampel Pelecyphoda diambil di 

dalam transek pengamatan ukuran (10x10) 

m
2
. Dalam setiap petak ukuran contoh 

tersebut dibuat sub petak dengan lima titik, 

dimana masing-masing titik tersebut 

menggunakan transek (0,5x0,5) m
2
. 

Contoh transek pengukuran Pelecyphoda 

yang digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Spesies mangrove yang ditemukan 

di kawasan pesisir Kota Rebah terdiri dari 

7 spesies dari 4 family.Spesies mangrove 

yang ditemukan didominasi oleh genus 

Avicenia, Bruguiera, Rhizophora, 

Sonneratia dan Xylocarpus.Hal ini 

sependapat dengan Anwar dalam Dedy 

(2008) yang menyatakan bahwa mangrove 

Sumatera umumnya ditemukan spesies 

mangrove dari family Rhizophoraceae dan 

Aviceniaceae. 

Family Aviceniaeae, 

Sonneratiaceae, Rhizophoraeae dan 

Meliaeae merupakan mangrove yang 

menjadi ciri khas hutan mangrove 

(Khazali, 1999). Zonasi hutan mangrove 

pada pesisir Kota Rebah diawali dengan 

mangrove spesies Avicenia sp. dan 

Sonneratia sp. kemudian kearah daratan 

terdapat spesies Rhizophora sp., Bruguiera 

sp. dan Xyloarpus sp.. 

Hasil yang diperoleh dari ketiga 

stasiun menunjukkan bahwa lokasi 

penelitian memiliki jumlah dan jenis yang 

berbeda.Dari ketiga stasiun didapatkan 

hasil bahwa spesies R. apiculata memiliki 

nilai penting terbesar dibandingkan spesies 

lainnya.Semakin tinggi nilai penting suatu 

spesies, maka semakin besar tingkat 

penguasaan spesies tersebut pada daerah 

tertentu.Besar kecilnya nilai penting 

dipengaruhi oleh jumlah individu yang 

ditemukan, besar pohon dan ketebalan 

hutan mangrove (Irwanto dalam Asmara, 

2010). 

Ketiga stasiun penelitian memiliki 

kerapatan pohon yang berbeda-beda.Dari 

ketiga stasiun tersebut didapatkan nilai 

rata-rata sebesar 1483.3 pohon/ha dengan 

demikian dapat diketahui bahwa kondisi 

hutan mangrove di kawasan pesisir Kota 

Rebah termasuk ke dalam kategori 

kerapatan sedang dengan kondisi hutan 

masih baik (KepMenLH, 2004). 



Indeks keragaman jenis Pelecypoda 

yang ditemukan menunjukkan bahwa 

keanekaragaman pada perairan ini 

termasuk dalam kategori kestabilan 

komunitas yang sedang dan belum 

mengalami gangguan/tekanan. Menurut 

Parson et al (1984), nilai indeks 

keragaman jenis antara 1 – 3 berarti 

keragaman sedang atau perairan cukup 

stabil. Indeks dominansi menunjukkan 

bahwa tidak ada jenis Pelecypoda yang 

mendominasi perairan ini. Indeks 

keseragaman yang bernilai 0,66 

menunjukkan bahwa struktur komunitas 

Pelecypoda memiliki keseragaman jenis 

dalam kisaran kecil sampai tinggi. 

Semakin besar nilai indeks keragaman 

(mendekati 1), maka semakin besar pula 

keseragaman populasi. Hal ini berarti 

penyebaran jumlah individu sama dan 

tidak ada kecenderungan dominasi oleh 

satu jenis Pelecypoda.  

Secara umum stasiun yang berada 

di sekitar daerah konservasi dan aliran 

anak sungai memiliki kelimpahan 

Pelecypoda yang relatif lebih besar 

dibandingkan stasiun lainnya.Hal ini 

disebabkan oleh pengaruh sungai yang 

membawa zat hara. Nontji (2005) 

menyatakan bahwa organisme benthos 

hidup subur di perairan sekitar aliran 

sungai yang mengandung banyak unsur 

hara yang berasal dari daratan dan 

dialirkan oleh sungai yang berasal dari 

proses pengadukan.  

Sebaran suhu di kawasan pesisir 

Kota Rebah yang semakin meningkat 

mendekati daratan menunjukkan kisaran 

suhu di perairan tersebut berkisar antara 

28.00 – 29.40 °C.Menurut Raymont 

(1963), suhu optimum untuk pertumbuhan 

optimal organisme pada perairan tropis 

berkisar antara 25 - 32°C, sehingga suhu di 

kedua perairan ini masih optimal bagi 

pertumbuhan Pelecypoda. Secara umum 

pH terendah di sekitar pemukiman 

penduduk dan semakin besar ketika 

mendekati daerah laut lepas menunjukkan 

kisaran pH yang masih menunjang 

kehidupan Pelecypoda. 

Model hubungan antara kerapatan 

jenis mangrove terhadap kelimpahan 

Pelecyphoda menunjukkan hubungan 

sangat lemah.Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Rumalutur (2004) bahwa 

antara kerapatan mangrove baik dilihat 

dari struktur pohon, anakan (panang) dan 

semai tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kelimpahan Pelecyphoda.Hal ini 

sesuai dengan pendapat Talib (2008) yang 

menyatakan bahwa tidak semua 

makrozoobenthos (Pelecypoda) memiliki 

asosiasi atau hubungan yang erat dengan 

vegetasi mangrove.Tis’in (2008) juga 

menambahkan bahwa kerapatan mangrove 

terkait erat dengan ketersediaan bahan 

organik yang terdapat pada lingkungan 

yang mendukung pertumbuhan 

dekomposer untuk melakukan penguraian 

bahan organik, seperti oksigen terlarut 

(DO), salinitas dan substrat. 

 

KESIMPULAN  

Kawasan mangrove di pesisir Kota 

Rebah memiliki 4 family dengan 7 spesies 

sebagai penyusun komunitas mangrove, 

yaitu A. lanata, B. cylindrica, B. 

gymnorhiza, R. apiulata, R. mucronata, S. 

alba dan X. moluccensis. Secara umum 

kondisi hutan mangrove di kawasan 

pesisisr Kota Rebah masih tergolong baik. 

Kelimpahan Pelecyphoda di 

kawasan pesisir Kota Rebah beragam tiap 

stasiunnya.Spesies-spesies yang ditemukan 

yaitu Telina radiata, Nucula verrilli, 

Lithopaga nigra dan Pitar 

circinata.Kondisi Pelecyphoda pada 

kawasan ini masih tergolong dalam 

keragaman baik, yang berarti bahwa 

struktur organisme dengan jumlah tiap 

individu yang tinggi pada lokasi 

lingkungan perairan produktif. 

Kerapatan mangrove di kawasan 

pesisir Kota Rebah memiliki hubungan 
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sangat lemah positif terhadap kelimpahan 

Pelecyphoda, dimana kerapatan pohon 

mangrove hanya memberikan sedikit 

pengaruh terhadap keberadaan 

Pelecyphoda.Hal ini disebabkan oleh 

pengaruh yang diberikan oleh faktor 

lingkungan lainnya, seperti bahan organik, 

sedimen atau substrat dasar perairan serta 

aktivitas manusia sekitar perairan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adamy, K.M.T. 2009.Asosiasi Komunitas 

Pelecyphoda dan Mangrove di 

Wilayah Pesisir Panimbang 

Kabupaten Pandeglang Banten 

(Skripsi). Bogor: Program Sarjana 

Insitut Pertanian Bogor. 72 

hal.(Tidak diterbitkan). 

Aksornkoae, S. 1993. Ecology and 

Management of Mangrove.IUCN. 

Bangkok. 

Anonimus. 2008. Ekosistem Mangrove.  

Http://www.duniamangrove.com. 

(Dikunjungi Tanggal 20 Agustus 

2013, Pukul 10:45 WIB). 

Arnold, P.W and Birtles R.A. 1989.Soft-

sediment Marine Invetebrates of 

Southest Asia and Australia; A guide 

to Identification.Ed; English. 

Townsville: Australian Marine 

Science Press. 

Artiansah, S. 1993. Telaah Mineral dan 

Hubungannya dengan Sifat Kimia 

Tanah Serta Kerapatan Mangrove di 

Daerah Banyuwedang Kabupaten 

Buleleng Bali. (Skripsi). Bogor: 

Program Sarjana Insitut Pertanian 

Bogor.73 hal. (Tidak diterbitkan). 

 

Asmara, R. 2010. Hubungan Kerapatan 

Mangrove dan Kelimpahan 

Makrozoobenthos di Muara Sungai 

Dumai (Skripsi). Pekanbaru: 

Program Sarjana Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. 

72 hal.(Tidak diterbitkan). 

Bengen, D.G. 1999. Pengenalan dan 

Pengelolaan Ekosistem Mangrove. 

Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya 

Pesisir dan Lautan. 56 hal. 

Bengen, D.G. 2001.Teknik Pengambilan 

Contoh dan Analisis Data Biofisik 

Sumberdaya Pesisir.Pusat Kajian 

Sumberdaya Pesisir dan Lautan.IPB. 

Bogor. 

Bengen, D. G. 2004. Sinopsis: Ekosistem 

dan Sumberdaya Pesisir dan Laut 

Serta Prinsip Pengelolaannya. Bogor: 

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan 

Lautan. 62 hal. 

Brower, J. E. dan J. H. Zar. 1989. Field 

and Laboratory Method from 

General Ecology. 3rd ed. Wm. C. 

Brown Publishers. Dubuque. Lowa  

 

Budiman, A. 1980. Mengenal Moluska. 

Museum Zoologi Bogor.LBN-LIPI. 

Bogor. 17 p. 

Carpenter,K.E.dan V.H.Niem.(Ed).1998. 

The Living Marine Resources of the 

Western Central Pacific.Volume 

1.Seaweeds Corals, Bivalves and 

Gastropods.Food and Agriculture 

Organization of the Nations. Rome. 

Departemen Kelautan dan Perikanan. 

2003. Sekilas tentang Mangrove. 

(Dikunjungi Tanggal 10 Oktober 

2013, Pukul 17.01 WIB). 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan 

Riau. 2012. Laporan Produksi 

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau (Tidak 

diterbitkan). 

Dahuri, R dan Jacub, R. 2008.Pengelolaan 

Sumber Daya Wilayah Pesisir dan 

Lautan Secara Terpadu (Cetakan Ke 

 

http://www.duniamangrove.com/


Empat). Jakarta: Pradnya Paramita. 

67 hal. 

Effendi, H. 2000.Telaah Kualitas Air Bagi 

Pengelolaan Sumberdaya Air dan 

Lingkungan Perairan. Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius. 54 hal. 

English, S. C. Wilkinson, and V. Baker. 

1994. Survey Manual fot Tropical 

Marine Resources. ASEAN-

Australian Marine Science Project. 

Townsville: Australian Marine 

Science Press. 

Eltringham, S. 1971. Life in mud and sand. 

The English University Press Ltd. 67 

hal. 

Gunarto. 2004. Konservasi Mangrove 

sebagai Pendukung Sumber Hayati 

Perikanan Pantai: Jurnal Litbang 

Pertanian. 23 hal. 

 

Harahab, N. 2010.Penilaian Ekonomi 

Ekosistem Hutan Mangrove dan 

Aplikasinya dalam Perencanaan 

Wilayah Pesisir. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. 46 hal. 

Hartman, G. 2004. Fishes and Forestry-

Worldwide Watershed Interactions 

and Management. London: 

Blackwell Sci Publ.. 

Kasasiah, A. Hartoto D.I., Yulianda, F., 

Haryono, dan Marzuki, M. 

2009.Pedoman Penilaian 

Kerusakan Habitat Sumber Daya 

Ikan di Perairan Daratan. Jakarta: 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

 

Khazali, M. 1999. Panduan Teknis 

Penanaman Mangrove Bersama 

Masyarakat Wetland International-

Indonesian Programme. Bogor. 150 

hal. 

Krebs, C. J. 1989. Ecology Methodology. 

New York: Harper and Row Inc. 

Publisher. 654 pp. 

Menteri Lingkungan Hidup. 2004. 

Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 201 

Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air 

Laut. Jakarta 

Morton, B. and J. Morton 1983.The Sea-

Shore Ecology of Hong Kong. Hong 

Kong: HongKong University Press. 

350 pp. 

Nontji, A. 2005. Laut Nusantara, Edisi 

Revisi Jakarta: Djambatan. 352 hal. 

Noor, R.M, M. Khazali dan I.N.N 

Suryadiputra. 2006. Panduan 

Pengenalan Mangrove di Indonesia. 

Bogor: Wetland Programme. 227 hal. 

 

Nybakken, J.W. 1988. Biologi Laut: Suatu 

Pendekatan Ekologis. Terjemahan; 

M. Eidman, D.D Bengen dan 

Koesoebiono, M. Hutomo dan 

Sukristijono. Jakarta: Gramedia. 459 

hal. 

Nybakken, J.W. 1992. Biologi Laut: Suatu 

Pendekatan Ekologis. Jakarta: 

Gramedia. 459 hal 

Odum, E.P. 1971. Fundamentals of 

Ecology. Philadelphia: W. B. 

Saunders and Co. 574 pp. 

Odum, E.P. 1998. Dasar-Dasar Ekologi 

(Fundamental of 

Ecology).Diterjemahkan oleh T. 

Samingan.Gajah Mada University 

Press.Yogyakarta.679 hal. 

Parson, T. R. M. Takashi, and B. 

Hargrave. 1984. Biological 

Oceanography Process: Third 

Edition. New York: Pergammon 

Press. 

 

63 



Raymont, J. E. Q. 1963. Plankton and 

Productivity in the Ocean. Great 

Britain: Pergammon Press.  

 

Rochana, E. 2010.Ekosistem Mangrove 

dan Pengelolaannya di 

Indonesia.Http://www.irwantoshut.c

om. (Dikunjungi Tanggal 20 Agustus 

2013, Pukul 10:21 WIB). 

Rumalutur, LM. 2004. Komposisi Jenis 

Gastropoda pada Komunitas Hutan 

Mangrove di Pulau Tameni dan 

Pulau Raja Desa Gita, Kabupaten 

Halmahera Tengah Maluku Utara 

(Skripsi). Bogor: Program Sarjana 

Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Institut Pertanian Bogor. 76 

hal.(Tidak diterbitkan). 

 

Russel, W.D. and Hunter. 1983. The 

Mollusca. Vol. 6. Syrause University 

New York. Academid Press Inc. 

Department of Biology.451 pp. 

Samiaji, J. 2008. Botani Laut. Diktat 

Perkuliahan Botani Laut. Pekanbaru: 

Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Riau. 56 

hal.(Tidak diterbitkan). 

Sihite, J.O.N. Lense, S. Retno, C. Gusniar, 

dan S. Kosamah. 2006. Rencana 

Pengelolaan Cagar Alam di Teluk 

Bintuni Provinsi Irian Jaya Barat 

2006 – 2030.Sorong.Papua. 

 

Sitorus, BR. 2008. Keanekaragaman dan 

Distribusi Bivalvia serta Kaitannya 

dengan Faktor Fisik-Kimia di 

Perairan Pantai Labu Kabupaten 

Serdang (Tesis). Medan: Program 

Pasca Sarjana Universitas Sumatera 

Utara. 73 hal.(Tidak diterbitkan). 

Soedjana. 1996. Metode Statistika. 

Bandung: Tarsito. 508 hal. 

Soerianegara, I. 1971. Characteristic and 

Clasification of Mangrove Soils in 

Java. Rimba Indonesia, 26 (3-4): 

141-149. 

Susiana. 2011. Diversitas dan Kerapatan 

Mangrove, Gastrophoda dan Bivalva 

di Estuari Perancak Bali (Skripsi). 

Makassar: Program Sarjana Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Hasanuddin. 114 

hal.(Tidak diterbitkan). 

Taqwa, A. 2010.Analisis Produktivitas 

Fitoplankton dan Struktur Komunitas 

Fauna Makrobenthos Berdasarkan 

Kerapatan Mangrove di Kawasan 

Konservasi Mangrove dan Bekantan 

Kota Tarakan Kalimantan Timur 

(Tesis). Semarang: Program Pasca 

Sarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan Universitas Diponegoro. 

109 hal.(Tidak diterbitkan). 

Tis’in, M. 2008. Tipologi Mangrove dan 

Keterkaitannya dengan Populasi 

Gastropoda Littorina neritoides 

(LINNE, 1758) di Kepulauan 

Tanakeke Kabupaten Takalar, 

Sulawesi Selatan (Tesis). Bogor: 

Institut Pertanian Bogor. 86 

hal.(Tidak diterbitkan). 

Yasin, N. 2012.Kondisi Umum Ekosistem 

Mangrove di Kota Rebah Kelurahan 

Kampung Bugis Kecamatan 

Tanjungpinang Kota Provinsi 

Kepulauan Riau. (Praktek Lapang). 

Tanjungpinang: Program Sarjana 

Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Univeristas Maritim Raja 

Ali Haji. 45 hal.(Tidak diterbitkan). 

Yuniarti.2007. Pengelolaan Wilayah 

Pesisir Indonesia. (Studi Kasus: 

Pengelolaan Terumbu Karang 

Berbasis Masyarakat di Kepulauan 

Riau): Kepri. 38 hal. 

Zulkifli.1988. Pelimbahan Bahan Organik 

dan Hubungan dengan Komunitas 

Bivalva di Perairan Muara Angke 

64 

http://www.irwantoshut.com/
http://www.irwantoshut.com/


Jakarta (Karya Ilmiah). Bogor: 

Institut Pertanian Bogor. 34 

hal.(Tidak diterbitkan). 

 

 

 


