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ABSTRAK 

Gonggong merupakan ikon Kepulauan Riau. Selain itu gonggong merupakan makanan 

yang sangat disukai oleh masyarakat Kepulauan Riau, wisatawan domestik maupun mancanegara. 

Karena tinggi minat masyarakat untuk mengkonsumsi sehingga menyebabkan eksplotasi yang 

tinggi dikhawatirkan mengalami kepunahan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 

kerapatan lamun, mengetahui kepadatan siput laut gonggong, dan mengetahui hubungan kerapatan 

lamun dengan kepadatan siput gonggong. Penelitian ini dilakukan di pesisir pulau Dompak 

Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2014. Penelitian ini 

bersipat observational (non-eksperimental), dengan menggunakan metode survei yaitu 

pengamatan langsung ke lapangan lokasi penelitian. Penentuan titik sampling penelitian dilakukan 

metode purposive sampling. Untuk pengambilan data lamun dan Siput Gonggong menggunakan 

metode Transek kuadrat persegi dengan ukuran 1x1 m. Pulau Dompak dijumpai 5 jenis lamun 

yaitu Enhalus accoroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, Cymodocea Rotundata, dan 

Thalassodendron  cilliatum. Keraptan lamun untuk jenis Enhalus accoroides memiliki nilai yang 

berkisar antara 13-27 ind/m
2
, Thalassia hemprichii 26-81 ind/m

2
, Halophila ovali 24-79 ind/m

2
, 

Cymodocea Rotundata 0-3 ind/m
2
, dan Thalassodendron  cilliatum 0-2 ind/m

2
. Kepadatan Siput 

Gonggong berada dalam kisaran 0,05-0,5 individu/m
2
. Hasil analisis regresi menunjukan 

keterkaitan antara kerapatan jenis lamun (Halophila ovalis) mempunyai hubungan yang kuat 

terhadap kepadatan siput gonggong ditinjau dari nilai R square sebesar 0,64 yang berarti 

persentase sumbangan pengaruh variabel kerapatan jenis lamun terhadap kepadatan siput 

gonggong adalah sebesar 64 % dan sisanya 36 % dipengaruhi oleh faktor lain dengan persamaan 

regresi y = 0.519 – 0.1176 x. 

 

Kata kunci: Pulau Dompak, siput gonggong, lamun, kepadatan  siput gonggong, kerapatan lamum. 
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ABSTRACT 

Gonggong is an icon of Kepualauan Riau. Additionally, gonggong is one of a favorite 

food not only for the local people but  also for the domestic and foreign tourists. Because of the 

high demand in consuming of gonggong by local people and tourists causing a high exploitation, 

so gonggong was feared become extinct. The aims of the research were to determine the density of 

seagrass, to know the density of siput gonggong, and to determine the relation between the density 

of seagrass and the density of siput gonggong. This research was conducted in the Dompak Island 

(Kepulauan Riau) which was held in February to April 2014. This research was an observational 

research (non experimental) by using the survey method. Survey method directed observation into 

the field of research location. The sampling point of research are determined by using purposive 

sampling method. Then, data of seagrass and siput gonggong are collected by using transects 

square method with a size of 1x1m
2
. There were five species of seagrass found in Dompak Island. 

They were Enhalus accroroides, Thalassia hemprichii, Halophila ovalis, Cymodecea rotundata, 

and Thalassodendron cilliatum. Enhalus accroides has a ranger value about 13-27 ind/m
2
, 

Thalassia hempricii 26-81 ind/m
2
, Halophila ovalis 24-79 ind/m

2
, and Thalassodendron cilliatum 

0-2 ind/m
2
. The density of siput gonggong has a range about 0,05-0,5 ind/m

2
. The resulted of  

regression analysis showed that there is a strong relation between the density of seagrass species 

(Halophila ovalisi) and the density of siput gonggong in term of R-square value of 0,64, which 

means that the effect of contribution percentage of variabel the density of seagrass to the density of 

siput gonggong is 64 % and 36 % left was influenced by other factors with the regression equation 

y = 0,519 – 0.1176 x. 

 

Keywords: Dompak Island , siput gonggong, seagrass, siput gonggong density, seagrass Density. 
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I. PENDAHULUAN 

Lamun di Indonesia di temukan 13 

spesies, yang sebelumnya hanya dikenal 12 

spesies. Sebagai tambahan adalah spesies 

Halophila beccari (Kordi, 2011). 

Berdasarkan keterangan dan informasi yang 

didapat dari program Trismades (2009) di 

Kepulauan Riau ditemukan ada 12 jenis 

lamun. Dengan ini dapat kita simpulkan 

bahwa di KEPRI sangat tinggi untuk jenis 

lamun. 

Ekosistem padang lamun 

merupakan habitat (tempat hidup) berbagai 

biota bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan, 

tripang, kima, siput, dan sebagainya. 

Sebagai habitat biota laut, kawasan ini 

merupakan salah satu sumber pangan dan 

obat-obatan penting bagi kehidupan umat 

manusia. Padang lamun juga merupakan 

tempat pemijahan (spawning ground), 

pengasuhan (nursery ground), tempat 

mencari makan (feeding ground), dan daerah 

pembesaran (rearing ground) bagi berbagai 

biota (Kordi, 2011). 

Gonggong yang termasuk kelas 

gastropoda diketahui juga berasosiasi 

dengan ekosistem padang lamun. Selain itu, 

jenis gastropoda ini memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi karena dagingnya merupakan 

makanan yang lezat dan bergizi. Gonggong 

merupakan makanan yang sangat disukai 

oleh masyarakat tempatan penduduk 

Kepulauan Riau, wisatawan domestik 

maupun mancanegara. Karena tinggi minat 

masyarakat untuk mengkonsumsi sehingga 

menyebabkan eksplotasi yang tinggi akan 

menyebabkan kepunahan. Selain itu tidak 

kalah pentingnya ialah gonggong merupakan 

ikon Kepulauan Riau. 

Melihat pentingnya fungsi dari 

ekosistem lamun dan manfaat gonggong 

serta asosiasinya dengan lamun maka 

diperlukan kajian tentang kaitan kerapatan 

lamun terhadap kepadatan siput gonggong 

(Strombus Epidromis). Penelitian ini dapat 

dijadikan pedoman untuk memelihara 

ekosistem lamun guna mempertahankan 

siput gonggong agar tidak punah dan bisa 

dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui kerapatan lamun, mengetahui 

kepadatan siput laut gonggong, dan 

mengetahui hubungan kerapatan lamun 

dengan kepadatan siput gonggong 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tumbuhan lamun hidup diperairan 

dangkal hingga pada kedalaman 50-60 m 

Nybakken (1988) dalam Kordi (2011), 

bahkan mencapai 90 m (Dahuri, 2003), 

namun melimpah di daerah pasang surut. 

 Keanekaragaman tumbuhan lamun 

yang tertinggi didapatkan di daerah Indo-

Pacific, dengan 7 genara tropis ada semua. 

Den Hartog (1970) dalam Supriharyono 

(2009) juga melaporkan bahwa dari 25 

species lamun yang hidup di daerah tropis, 

12 di antaranya dijumpai di perairan 

Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Spesies lamun yang dijumpai   

  di perairan Indonesia 

Famili 

Potamogetonaceae 

Famili 

hydrocharitaceae 

Halodule univernis Enhalus acoroides 

Halodule pinifolia Thalassia 

hemprichii 



Cymodocea 

rotundata 

Halophila ovalis 

Cymodocea 

serrulata 

Halophila ovata 

Syringodium 

isoelifolium 

Halophila 

decipients 

Thalassodendron 

ciliatum 

Halophila 

spinulosa 

Di Asia Tenggara di temukan 13 

spesies, yang sebelumnya hanya dikenal 12 

spesies. Sebagai tambahan adalah spesies 

Halophila beccari (Kordi, 2011). 

Keberadaan organisme-organisme 

memungkinkan ekosistem padang lamun 

mempunyai potensi yang cukup besar dalam 

menunjang produksi perikanan di wilayah 

pesisir. Lebih lanjut potensi atau padang 

lamun atau “seagrasess beds”, menurut 

wood et al (1969) dan Dawes (1981) dalam 

Supriharyono (2009) dirincikan sebagai 

berikut: (a) Lamun mempunyai daya untuk 

menangkap (trapped) sedimen, menstabilkan 

substrat dasar, dan menjernihkan air; (b) 

Lamun sebagai sistem tumbuhan merupakan 

sumber produktivitas primer, yang mana 

diketahui mempunyai nilai produksi yang 

cukup tinggi; (c) Lamun merupakan sumber 

makanan langsung bagi kebanyakan hewan; 

(d) Lamun merupakan habitat yang baik bagi 

beberapa jenis hewan air; (e) Lamun 

merupakan substrat bagi organisme 

(phytoplankton) yang menempel; (f) Lamun 

mempunyai kemampuan yang baik untuk 

memindahkan unsur-unsur hara terlarut di 

perairan yang ada di permukaan sedimen; 

dan  (g) Akar-akar dan rhizomes Lamun 

mampu mengikat sedimen sehingga 

mencegah erosi. 

Gonggong termasuk sejenis siput 

laut (Strombus canarium L.1758), 

merupakan salah satu hewan lunak 

(Mollusca), banyak hidup di pantai Pulau 

Bintan dan sekitarnya, seperti Pulau 

Dompak, Pulau Lobam, Pulau Mantang, 

Senggarang, dan Tanjung Uban (Amini, 

1984; Viruly, 2011). Gonggong merupakan 

Mollusca yang termasuk kelas Gastropoda 

dengan spesies Strombus sp. Klasifikasi 

gonggong menurut Zaidi et al (2009) dalam 

Muzahar dan Viruly (2013) adalah sebagai 

berikut: 

Filum  : Mollusca 

Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Mesogastropoda 

Famili  : Strombiadae 

Genus  : Strombus 

Spesies  : Strombus canarium  

     Linn.1758 

Spesies  : Strombus epidromis 

Seperti halnya dengan kelas 

Gastropoda lainnya, ciri-ciri gonggong ialah 

memiliki cangkang berbentuk asimetri 

seperti kerucut, terdiri dari tiga lapisan 

periostraktum, lapisan prismatik yang terdiri 

dari kristal kalsium karbonat dan lapisan 

nakre (lapisan mutiara). Gonggong berjalan 

dengan perut dan biasanya menggulung 

seperti ulir memutar ke kanan, 

menggendong cangkang yang berwarna 

coklat kekuningan, kakinya besar dan lebar 

untuk merayap dan mengeruk pasir atau 

lumpur. Sewaktu bergerak hewan ini 

menghasilkan lendir, sehingga pada tempat 

yang dilalui meninggalkan bekas lendir. 

Cangkang digunakan untuk melindungi diri 

dari serangan musuh atau kondisi 



lingkungan yang tidak baik (Zaidi et al., 

2009; Viruly, 2011). 

Gastropoda merupakan salah satu 

kelompok yang diketahui berasosiasi dengan 

padang lamun, Tomascik et al (1997) dalam 

Syari (2005).  Menurut Supriharyono (2009) 

komponen lamun yang ada di dasar perairan 

(akar dan rhizome) dimanfaatkan oleh 

sebagian dari hewan-hewan yang hidup di 

perairan tersebut, salah satunya gastropoda. 

Lebih lanjut menurut Zaidi (2009) dalam  

Dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

Kehutanan dan Energi Tanjungpinang 

(2012) siput gonggong paling banyak 

memanfaatkan lamun jenis Halophila spp 

sebagai media untuk menempelkan telurnya 

pada helai daun. Sehingga dapat dikatakan 

siput gonggong memiliki hubungan yang 

erat terhadap lamun jenis Halophila spp. 

III. METODE 

Penelitian ini dilakukan di pesisir 

pulau Dompak Kepulauan Riau yang akan 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai 

dengan April 2014.  

 Lokasi penelitian dibagi menjadi 6 

stasiun penelitian.  Secara terperinci lokasi 

dan stasiun penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Google 

Earth, 2013) 

Penelitian ini bersipat observational 

(non-eksperimental), dengan menggunakan 

metode survei yaitu pengamatan langsung ke 

lapangan lokasi penelitian (Soehartono, 

1995).  

Jenis data yang dikumpulkan adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh secara langsung di 

lokasi penelitian meliputi data lamun, data 

siput laut gonggong, dan data kondisi 

perairan di kawasan padang Lamun Desa 

Dompak. Data sekunder diperoleh dari 

Instansi terkait seperti Kantor Camat, dan 

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian meliputi bahan yang 

menjadi objek penelitian di lapangan dan 

bahan yang digunakan dalam analisis 

laboratorium dapat dilihat pada tabel 2 di 

bawah ini. 

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian 

No. Bahan Keterangan 

1. Siput 

Gonggong 

Objek Penelitian 

2. Lamun Objek Penelitian 

3. Substrat Analisis Fraksi Substrat 

dan Total Organik 

4. Aquades Kalibrasi alat dan 

membilas alat 

5. Aluminium 

Foil 

Wadah pembungkus 

substrat 

6.  Kertas 

Label 

Menandai sampel 

7. Plastik 

sampel 

Wadah sampel 

8. Tissue Mengeringkan alat 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. 

 



Tabel 2. Alat yang digunakan dalam 

penelitian 

No. Keterangan Alat Kegunaan 

1. Pengamatan 

Lamun dan 

Gonggong 

- Meteran Menarik garis 

transek 

- Transek 

kuadran 

100 x 

100 cm 

Pengamatan 

lamun dan 

Gonggong 

-  GPS Penentuan titik 

koordinat 

- Buku 

identifikasi 

Identifikasi 

lamun 

- Buku dan 

pena 

Mencatat hasil 

penelitian 

- Kamera Dokumentasi  

2. Parameter 

fisika dan 

kimia 

- Multi 

tester 

Mengukur pH, 

DO, suhu 

- Salt 

meter 

Mengukur kadar 

garam 

(Salinitas) 

- Turbidity 

meter 

Mengukur 

kekeruhan 

- Current 

drouge 

Mengukur 

kecepatan arus 

3. Parameter 

Substrat 

- Eikman 

grab 

Mengambil 

sampel substrat  

- Sieve net Mengayak 

substrat 

- Desikator Analisis total 

kandungan 

organik  

- Cawan 

porselen 

Analisis total 

kandungan 

organik 

- Oven Analisis total 

kandungan 

organik 

- Furnace Analisis total 

kandungan 

organik 

A. Pengamatan Lamun 

Untuk mengetahui pemintakatan 

sebaran lamun atau struktur komunitas 

lamun, pada pengambilan sampel dapat 

digunakan teknik garis transek (line transect 

techique). Garis transek ditarik dari pantai 

menuju ke arah tubir pada ekosistem lamun 

secara tegak lurus terhadap garis pantai 

sampai batas terumbu karang. Penentuan 

titik sampling untuk pengamatan kerapatan, 

frekuensi, dan indeks dominansi jenis lamun 

dilakukan dengan metode purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang digunakan apabila sampel yang akan 

diambil mempunyai pertimbangan tertentu 

(Fachrul, 2007). Pada masing-masing 

transek diletakkan plot-plot berukuran (1 x 

1) m. Titik nol plot diletakkan pada lamun 

yang terdekat dengan daratan. Jarak antar 

plot adalah 5 m, jumlah plot yang diletakkan 

pada masing-masing transek bisa tidak sama 

tergantung batas terumbu karangnya 

(modifikasi dari Fachrul, 2007). Untuk 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Skema Transek Sampling 

Lamun(x: arah ke terumbu 

karang; y: plot (1x 1m). 

 

B. Pengamatan Siput Gonggong 

Pengambilan contoh siput 

gonggong dilakukan pada saat surut dengan 

kedalaman air antara 20-50 cm dengan 

transek kuadran dibuat berukuran 1 m x 1 m 

yang disamakan dengan metode pengamatan 

lamun. Kemudian untuk mengambil siput 

gonggong dengan menggunakan tangan 

secara satu persatu. Jumlah siput gonggong 

Garis Transek 1 

Garis Transek 2 

Garis Transek 3 

Arah ke pantai 
Bingkai kuadran 

y 

x 
5 m 

100 m 



yang digunakan untuk dijadikan sebagai data 

ialah siput laut gonggong yang menempel 

pada lamun, permukaan substrat, dan dalam 

substrat. Sedangkan untuk parameter fisika 

kimia perairan dan substrat diukur dengan 

metode dan alat seperti yang terdapat pada 

Tabel 2. 

C. Analisis Data 

Analisis data lamun yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan 

menghitung kerapatan, frekuensi, dan indeks 

domenansi. Sedangkan analisis data untuk 

siput laut gonggong dengan menghitung 

kepadatan populasi. 

1. Struktur Komunitas Lamun 

a. Kerapatan 

1) Kerapatan Jenis (Ki), yaitu jumlah 

total individu jenis lamun suatu unit area 

yang diukur. Kerapatan jenis lamun dihitung 

dengan rumus (Fachrul, 2007): 

   
  

 
 

Dengan: Ki = kerapatan jenis ke-i;  Ni = 

Jumlah total individu dari jenis ke-i; A = 

Luas area total pengambilan sampel (m
2
) 

2) Kerapatan Relatif (KR), yaitu 

perbandingan antara jumlah individu jenis 

dan jumlah total individu seluruh jenis. 

Kerapatan relatif lamun dihitung dengan 

rumus (Fachrul, 2007): 

   
  

  
 

Dengan: KR = Kerapatan relatif; n  = Jumlah 

individu ke-i; ∑n  =Jumlah individu seluruh 

jenis. 

 

b) Frekuensi 

1) Frekuensi jenis (F), yaitu peluang 

suatu jenis ditemukan dalam titik sampel 

yang diamati. Frekuensi jenis lamun 

dihitung dengan rumus (Fachrul, 2007): 

   
  

  
 

Dengan: Fi = Frekuensi jenis ke-i; Pi = 

Jumlah petak sampel tempat ditemukan jenis 

ke-i; ∑P = Jumlah total petak sampel yang 

diamati 

2) Frekuensi Relatif (FR), yaitu 

perbandingan antara frekuensi jenis ke-i (Fi) 

dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis. 

Frekuensi Relatif lamun dihitung dengan 

rumus (Fachrul, 2007): 

   
  

  
 

Dengan: FR  = Frekuensi relatif ; Fi = 

Frekuensi jenis ke-i; ∑F  = Jumlah frekuensi 

untuk seluruh spesies. 

c) Indeks Dominansi 

Rumus indeks dominansi Simpson 

(C) menurut Legendre (1983) dalam 

Setyobudiandi (2009) yaitu: 

           2 

Keterangan: C = Indeks dominansi Simpson; 

ni = Jumlah individu spesies ke-i; N = 

Jumlah individu seluruh spesies. 

2. Kepadatan Populasi Siput 

Gonggong 

Kepadatan populasi menunjukkan 

rataan individu suatu jenis siput perpetak 

dari seluruh contoh yang diamati, yaitu 

menggunakan rumus (Siddik, 2011):  

D = ΣXi / n  



dengan: Σxi = jumlah total individu siput; 

dan n = luas seluruh petak contoh 

3. Analisis Hubungan Kerapatan 

Lamun Terhadap Kepadatan 

Siput Gonggong 

Untuk melihat hubungan antara 

jenis lamun dengan kepadatan siput laut 

gonggong digunakan analisis regresi linear 

sederhana. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui hubungan kerapatan lamun 

terhadap kepadatan siput laut gonggong. 

Rumus yang digunakan (Hasan, 2008): 

y = a + bx 

Keterangan: 

Y = kepadatan siput laut gonggong 

(Strombus Epidromis) 

X =   kerapatan lamun 

a =   intersep 

b =   Koefisien regresi (slop) 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Struktur Komunitas Lamun 

1. Kerapatan 

Kerapatan spesies lamun adalah 

banyak individu/ tegakkan suatu spesies 

lamun yang ditemukan pada luasan tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa ke tiga stasiun memiliki kerapan jenis 

yang berpariasi. Stasiun satu dan dua dengan 

jenis lamun Thalassia hemprichii memiliki 

nilai kerapatan yang tertinggi bila 

dibandingkan dengan jenis lainnya. 

Sedangkan pada stasiun tiga, kerapatan 

tertinggi ialah jenis Halophila ovalis dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

 

Tabel 3. Keraptan Jenis (Ki) dan 

Kerapatan Relatif (KR) 

Sumber:Hasil Pengukuran Ki dan KR (Data 

Primer, 2014) 

Perbedaan kerapatan lamun setiap 

stasiun, disebabkan karena terdapat 

perbedaan kondisi lingkungan pada stasiun 

pengamatan. Tingginya tingkat kerapatan 

pada stasiun III disebabkan tingginya nilai 

TOM pada stasiun 3. 

Kerapatan total lamun di stasiun I 

dengan nilai kerapatan 62 dengan kategori 

sedang/ kurang rapat. Stasiun II memiliki 

nilai kerapatan total dengan nilai 110 dengan 

katagori rapat/ lebat. Sedangkan untuk 

stasiun III memiliki nilai kerapatan total 

dengan nilai 152 dengan kate gori rapat/ 

lebat. Kriteria kerapatan tersebut mengacu 

pada Zulkifli (2008) mengatakan Kriteria 

kerapatan yang tergolong Rapat/Lebat 

merupakan kerapatan lamun dengan jumlah 

tegakan  ≥ 100 ind/m
2
 , Kerapatan Lamun 

yang tergolong Sedang/kurang padat 

merupakan kerapatan lamun dengan jumlah 

tegakan  ≥ 50 - < 100  ind/m
2
, sedangkan 

Kerapatan lamun yang tergolong sangat 

 Stasiun Spesies 
Ki  

 (Ind/m2) 

KR 

(%) 

 

 

I 

Enhalus accoroides 

Thalassia hemprichii 

Halophila ovalis 

Cymodocea Rotundata 

Thalassodendron cilliatum 

Total 

13 

26 

24 

3 

- 

62 

 19 

 40 

 37 

 11 

- 

100 

 

 

II 

Enhalus accoroides 

Thalassia hemprichii 

Halophila ovalis 

Cymodocea Rotundata 

Thalassodendron cilliatum 

Total 

25 

81 

0 

3 

0 

110 

 23 

 74 

   0 

   3 

   0 

100 

 

 

III 

Enhalus accoroides 

Thalassia hemprichii 

Halophila ovalis 

Cymodocea Rotundata 

Thalassodendron cilliatum 

Total 

27 

41 

79 

3 

2 

152 

 18 

 27 

 52 

   2 

   1 

100 



jarang  merupakan kerapatan lamun dengan 

jumlah tegakan < 50  ind/m
2
. 

2. Frekuensi 

Frekuensi jenis merupakan peluang 

ditemukan suatu jenis lamun yang 

ditemukan di dalam plot-plot pengamatan. 

Peluang ditemukan suatu jenis lamun 

tergantung pada tipe substrat di lapangan, 

karena masing-masing spesies lamun 

memiliki kesukaan tipe substrat yang 

berbeda. Nilai frekuensi spesies lamun dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 Tabel 4. Frekuensi Jenis (Fi) dan 

Frekuensi Relatif (FR) 

 

Sumber:Hasil Pengukuran Fi dan FR (Data 

Primer, 2014) 

 Pada Tabel 4 (frekuensi jenis) 

menunjukkan bahwa dari lima spesies lamun 

yang ditemukan di Pulau Dompak, terlihat 

bahwa Thalassia hemprichii dan Enhalus 

accoroides mampu beradaptasi untuk hidup 

pada tipe substrat di tiga stasiun penelitian 

dan tersebar cukup merata sehingga 

memiliki frekuensi spesies yang tertinggi. 

Amini (1986) dalam Siddik (2011) 

mengatakan, pada substrat pasir berlumpur 

banyak ditumbuhi lamun jenis Enhalus 

accoroides dan Thalassia spp. 

3. Indeks Dominansi 

 Hasil pengamatan lamun di tiga 

stasiun di Pulau Dompak ditemukan 5 jenis 

lamun dari 12 jenis lamun yang ada di 

Kepulauan Riau. Indeks dominansi dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar 

suatu spesies lamun menguasai atau 

mendominansi habitatnya. Indeks dominansi 

tumbuhan lamun dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Indeks Dominansi 

No. Stasiun 
Indeks Dominansi 

(C) 

1. I 0,40 

2. II 0,74 

3. III 0,52 

Sumber:Hasil Pengukuran Indeks 

Dominansi (Data Primer, 2014) 

 Berdasarkan nilai dominansi yang 

terdapat pada Tabel 7, nilai dominansi 

lamun di tiga stasiun penelitian ialah 0,40, 

0,74, dan 0,52. Jika dibandingkan dengan 

kriteria yang disampaikan oleh Legendre 

(1983) dalam Setyobudiandi (2009) ialah, 

kategori Indeks Dominansi lamun di bagi 

atas 3, yaitu; 0,00 < C ≤ 0,50 termasuk 

kedalam kategori rendah, 0,50 < C ≤ 0,75 

termasuk kedalam kategori sedang, 

sedangkan nilai Indeks Dominansi 0,75 < C 

≤ 1,00, termasuk kedalam kategori tinggi, 

maka untuk stasiun I memiliki kategori 

rendah, stasiun II dan stasiun III memiliki 

kategori sedang. 

 

Stasiun Spesies 
Fi  

(Ind/m2) 

FR 

(%) 

 

 

I 

Enhalus accoroides 

Thalassia hemprichii 

Halophila ovalis 

Cymodocea Rotundata 

Total 

0,71 

0,67 

0,15 

0,05 

1,52 

47 

44 

  9 

  3 

100 

 

 

II 

Enhalus accoroides 

Thalassia hemprichii 

Halophila ovalis 

Cymodocea Rotundata 

Thalassodendron cilliatum 

Total 

0,86 

0,76 

0,14 

0,29 

0,05 

2,10 

45 

35 

  5 

15 

  2 

100 

 

 

III 

Enhalus accoroides 

Thalassia hemprichii 

Halophila ovalis 

Cymodocea Rotundata 

Thalassodendron cilliatum 

Total 

1,00 

0,90 

0,43 

0,33 

0,19 

2,86 

35 

32 

15 

12 

  7 

100 



B. Kepadatan Popolasi Siput 

Gonggong (Strombus epidromis) 

Siput gonggong yang ditemukan 

pada padang lamun pulau dompak selama 

penelitian berjumlah 19 individu dari total 

plot transek. Grafik jumlah individu siput 

gonggong dapat lihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Kepadatan Siput Gonggong  

disetiap stasiun. 

secara umum kepadatan populasi 

siput gonggong berada dalam kondisi 

menghawatirkan dengan nilai 0,13-0,50 

individu/m
2
. Mengacu pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Andrianto 

(1989) dalam Dinas Kelautan Perikanan 

Pertanian Kehutanan dan Energi (2012), 

kepadatan rata-rata gonggong di P. Dompak 

pada Oktober 1988 adalah sebesar 0,72 

indv/m
2
, ditambahkan Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi 

(2012) kepadatan rata-rata siput laut 

gonggong sebesar 0,27 indv/m
2
. Penurunan 

yang cukup drastis dari tahun 1989 sampai 

dengan tahun 2012. Tahun 2014 peneliti 

mendapatkan nilai rata-rata kepadatan 

gonggong di P. Dompak sebesar 0,23 

indv/m
2 
(Gambar 3). 

C. Uji Kualitas Perairan (Parameter 

Fisika-Kimia Perairan) 

Pengukuran kualitas perairan 

dilakukan pada waktu pagi, siang, dan sore, 

serta pada saat pasang dan surut sesuai 

parameter yang diukur. Hasil pengukuran 

kualitas perairan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Parameter Fisika-Kimia Perairan 

No Parameter 
Stasiun Rata-

rata  1 2 3 

1. Salinitas (0/00) 34,9   35,9 36,3 35,70 

2. 
Kekeruhan  

(NTU) 

13,45 13,87 11,71 
13,01 

3. Suhu (0C) 30,7 31,13 30,9 30,92 

4. 
Kecepatan 

Arus (cm/dtk) 

5,7 4,7 4,9 
5 

5. pH 7,94 8,00 7,96 7,97 

6. DO (ml/l) 7,63 7,53 6,8 7,32 

Sumber:Hasil Pengukuran Kualitas Air 

(Data Primer, 2014) 

 Kisaran nilai Salinitas 34,9-36,3 

0
/00, kisaran nilai Kekeruhan 11,71-13,87 

NTU, Suhu berada pada kisaran 30,7-31,13 

0
C, Kecepatan arus berkisar antara 4,7-5,7 

cm/dtk, pH berkisar antara 7,94-8,00, 

sedangkan DO berkisar antara 6,8-7,63 ml/l. 

D. Karakteristik Substrat 

Berdasarkan penelitian dilapangan 

dan analisis di laboratorium, didapatkan 

hasil nilai fraksi substrat dan tipe substrat 

yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Fraksi Substrat (%) 

Stasiun 

Fraksi (%) 

Total 

Kerikil Pasir Lumpur 

1. 7,95 63,79 28,26 100  

2. 2,05 63,72 34,23 100  
3. 7,63 69,10 23,27 100  

Tipe 

substrat  

Pasir 

Berlumpur 

Pasir 

Berlumpur 

Pasir 

Berlumpur 

 

Sumber:Hasil Pengukuran Fraksi Substrat 

(Data Primer, 2014) 

Tipe substrat pada lokasi penelitian 

di pulau Dompak yang didapatkan dari hasil 

analisis laboratorium dari ukuran partikel 

0

0,2

0,4

0,6

1. Strombus

epidromis

 I
n

d
iv

id
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Stasiun 

substrat yang merupakan habitat siput laut 

gonggong yaitu sebagian besar terdiri dari 

pasir berlumpur. Nilai ini menunjukan 

bahwa secara umum karakteristik substrat 

antara stasiun di pulau Dompak memiliki 

kemiripan, sehingga lamun dan siput laut 

gonggong (Strombus epidromis) yang 

ditemui di pulau Dompak memiliki 

kesamaan jenis, hanya jumlah tiap jenis 

yang membedakan. Amini (1986) dalam 

Dody (2012) menyatakan bahwa siput 

gonggong di perairan Pulau Bintan Riau, 

sering ditemukan di antara tumbuhan lamun 

dengan  substrat pasir berlumpur. 

Kemudian untuk kandungan total 

organik meter (TOM) pada suatu perairan 

dipengaruhi oleh kandungan bahan organik 

di sedimen melalui proses pengendapan ke 

dasar perairan. Hasil TOM yang telah 

dianalisis di laboratorium dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram persentase Total 

Organik Meter 

Kandungan bahan organik terlarut 

pada lokasi penelitian memiliki kisaran 

antara 3,25-35,86%. Kandungan organik 

tertinggi terdapat pada stasiun 3, sehingga 

pada stasiun ini kerapatan lamun lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan stasiun 1 dan 2. 

lokasi penelitian dapat dikatakan tidak 

terlalu tinggi, ini dikarenakan pada lokasi 

penelitian memiliki persentase substrat pasir 

lebih tinggi dari pada lumpur dan memiliki 

arus yang cukup deras. Laju pengendapan 

sangat dipengaruhi oleh kecepatan arus. 

Partikel yang halus akan terbawa oleh aliran 

air yang deras (Siddik, 2011).  

E. Hubungan Kerapatan Lamun 

Terhadap Kepadatan Siput 

Gonggong 

Hasil analisis hubungan kerapatan 

lamun dan kepadatan siput gonggong yang 

dianalisis oleh software minitab tersebut, 

menyatakan hanya jenis lamun Halophila 

ovalis yang memiliki hubungan dengan nilai 

R square sebesar 0,64. Artinya persentase 

sumbangan pengaruh variabel kerapatan 

jenis lamun terhadap kepadatan siput 

gonggong adalah sebesar 64 % dan sisanya 

36 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara 

kerapatan jenis lamun Halophila ovalis 

terhadap kepatan siput gonggong adalah 

kuat. Hal ini dikarenakan peneliti memiliki 

keterbatasan waktu dalam penelitian ini, 

seperti keadaan air laut ketika surut tidak 

kering jauh dan pasang kembali begitu 

cepat. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

mendapatkan sampel yang sedikit, sehingga 

sofware minitab tidak dapat bekerja dengan 

optimal untuk mengahasilkan informasi dari 

data yang didapatkan.  

Berdasarkan hasil penelitian oleh 

Dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

Kehutanan dan Energi Tanjungpinang 

(2012), diwilayah Pulau Dompak kepadatan 

Siput Gonggong tertinggi berada pada titik 



pengamatan yang memiliki persentase lamun 

jenis Halophila ovalis  tertinggi. Sehingga 

lamun jenis Halophila ovalis sesuai untuk 

kehidupan Siput Gonggong. Lebih lanjut 

menurut Zaidi (2009) dalam  Dinas Kelautan 

Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi 

Tanjungpinang (2012) siput gonggong 

paling banyak memanfaatkan lamun jenis 

Halophila spp sebagai media untuk 

menempelkan telurnya pada helai daun. 

Sehingga dapat dikatakan siput gonggong 

memiliki hubungan yang erat terhadap 

lamun jenis Halophila spp. 

Nilai F hitung pada tabel Anova 

merupakan hasil uji serentak untuk 

mengetahui besarnya pengaruh atau 

signifikan dari variabel bebas (kerapatan 

jenis lamun Halophila ovalis) terhadap 

pariabel terikat (kepadatan siput gonggong) 

sehingga dapat menentukan bisa tidaknya 

persamaan regresi digunakan sebagai 

pendekatan. Hasil uji analisis regresi 

tersebut diperoleh nilai F hitung sebesar 4,89 

dengan tingkat signifikan 0,06 (<0,10) yang 

menandakan bahwa model regresi tersebut 

bisa digunakan sebagai suatu pendekatan 

untuk memprediksi atau menjelaskan 

hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Selanjutnya dilakukan uji t (uji 

parsial, lampiran 3) untuk melihat apakah 

sebuah variabel bebas x jika dihitung secara 

terpisah benar-benar memberikan kontribusi 

terhadap variabel terikat y. Hasil analisis 

pada T tabel terlihat bahwa kerapatan lamun 

jenis Halophila ovalis berpengaruh 

signifikan atau nyata terhadap kepadatan 

siput gonggong dengan nilai p value = 0,06 

< 0,10). Sedangkan untuk keempat jenis 

lainnya (Enhalus accoroides, Thalassia 

hemprichii, Cymodocea Rotundata, dan 

Thalassodendron cilliatum) signifikan 

dengan p value > 0,10 sehingga dapat 

diartikan perubahan nilai kerapatan jenis 

lamun tersebut tidak berpengaruh nyata 

terhadap kepadatan siput gonggong. Dapat 

dibuktikan dari penelitian Zaidi (2009) 

dalam  Dinas Kelautan Perikanan Pertanian 

Kehutanan dan Energi Tanjungpinang 

(2012) yang mengatakan siput gonggong 

memanfaatkan lamun jenis Halophila spp 

sebagai media untuk menempelkan telurnya 

pada helai daun. 

Berdasarkan hasil regresi akan 

diketahui seberapa besar pengaruh 

Kerapatan lamun terhadap Kepadatan Siput 

gonggong dalam bentuk angka kuantitatif 

statistik. Adapan persamaan regresi yang 

terbentuk berdasarkan hasil perhitungan 

analisis regresi sederhana dan grafiknya 

dapat dilihat pada Gambar 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik regresi linear sederha 

Grafik Regresi Linear 

y = 0.519 – 0.1176 x 

Kerapatan Lamun Halophila ovalis 
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Berdasarkan persamaan regresi 

yang dihasilkan, dapat diketahui bahwa: 

(1) Konstanta = 0,519, artinya apabila nilai 

kerapatan lamun tetap, maka nilai tingkat 

kepadatan siput gonggong sebesar 0,519. (2) 

Koefisien Halophila ovalis bernilai negatif 

yaitu – 0,1176. Artinya apabila terjadi 

peningkatan perbandingan kerapatan lamun 

tersebut sebesar 1 satuan maka kepadatan 

siput gonggong akan berkurang sebesar 

0,1176 satuan, dengan asumsi parameter 

lainnya konstan/ tetap. 

Keterkaitan antara kerapatan lamun 

(Halophila ovalis) menjelaskan bahwa 

adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi. Sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan di perairan Pulau Dompak, 

vegetasi lamun di lokasi penelitian memiliki 

kerapatan yang sedang (stasiun 1) dan 

kerapatan yang tinggi (stasiun 2 dan 3). Hal 

ini tentu mempengaruhi jumlah kepadatan 

siput laut gonggong. Jenis siput gonggong 

ini umumnya dijumpai pada kerapatan yang 

kurang, kecuali pada stasiun 1. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hadijah (2000) dalam 

Siddik (2011), mendapatkan banyak 

gastropoda yang berukuran kecil di 

pengaruhi oleh kerapatan dan jenis lamun. 

Selain itu ditambahkan oleh Sudara dkk 

(1992) dalam Siddik (2011) yang 

menyatakan bahwa moluska dari kelas 

gastropoda banyak ditemukan di daerah 

padang lamun yang kurang rapat.  

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian disimpulkan 

bahwa di Pulau Dompak dijumpai 5 jenis 

lamun yaitu Enhalus accoroides, Thalassia 

hemprichii, Halophila ovalis, Cymodocea 

Rotundata, dan Thalassodendron  cilliatum. 

Kerapatan lamun pada perairan Pulau 

Dompak untuk jenis Enhalus accoroides 

memiliki nilai yang berkisar antara 13-27 

ind/m
2
, Thalassia hemprichii 26-81 ind/m

2
, 

Halophila ovalis 24-79 ind/m
2
, Cymodocea 

Rotundata 0-3 ind/m
2
, dan Thalassodendron  

cilliatum berkisar antara 0-2 ind/m2. 

Sedangkan kepadatan gonggong memiliki 

nilai berkisar antara 0,05 ind/m
2 

samapai 

dengan 0,50 ind/m
2
. 

 Hasil analisis regresi menunjukan 

keterkaitan antara kerapatan jenis lamun 

(Halophila ovalis) mempunyai hubungan 

yang kuat terhadap kepadatan siput 

gonggong ditinjau dari nilai R square 

sebesar 0,64 yang berarti persentase 

sumbangan pengaruh variabel kerapatan 

jenis lamun terhadap kepadatan siput 

gonggong adalah sebesar 64 % dan sisanya 

36 % dipengaruhi oleh faktor lain dengan 

persamaan regresi y = 0.519 – 0.1176 x. 

B. Saran 

Perlakuan yang belum sempat 

dilakukan: 

1. Diharapkan kepada peneliti 

selanjutnya melakukan penelitian tepat pada 

waktu musim siput gonggong, menurut 

masyarakat setempat bertepatan pada bulan 

April hingga Mei. Jadi hubungan lamun 

dengan siput gonggong diperkirakan akan 

tergambar lebih jelas. 

2. Perlu adanya penelitian lanjut 

menganai hubungan TOM dengan kepadatan 



siput gongong yang sebelumnya belum  

dianalisis dalam penelitian ini. 
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