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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas padang lamun di Perairan Teluk 

Siantan yang terdapat 3 stasiun. Penelitian dimulai pada bulan Januari 2014. Metode pengambilan data 

menggunakan line transek dan dilakukan pengacakan terhadap jumlah trasnek yang didapat dari 

masing-masing stasiun. Tiap transek berjumlah 11 plot yang akan dilakukan pengamatan terhadap 

kerapatan, frekuensi, penutupan lamun, Indeks Nilai Penting, Keseragaman, Keanekaragaman dan 

dominansi serta pola sebaran lamun. 

Komposisi terbesar diikuti frekuensi dan kerapatan yang tinggi terjadi pada  jenis Enhalus 

acoroides dibanding jenis Thalassia hemprichii. Jenis Enhalus acoroides  sangat mendominasi dalam 

komunitas namun secara keseluruhan penutupan dan status lamun tergolong miskin. Nilai kerapatan 

lamun jenis Enhalus acoroides secara keseluruhan stasiun untuk jenis Enhalus acoroides memiliki 

nilai kerapatan  54,12ind/M
2
 sedangkan jenis Thalassia hemprichii hanya 5,3 ind/M

2
. Hasil frekuensi 

jenis dari semua stasiun memperlihatkan Enhalus acoroides memiliki nilai sebesar 2,62 sedangkan 

jenis Thalassia hemprichii dengan nilai 0,36.  

Secara umum parameter fisika-kimia perairan dalam penelitian tidak menunjukkan perbedaan 

yang mencolok. Salinitas yang diperoleh berkisar 29,5 – 32,0.
 0

/00. Suhu menunjukkan nilai dengan 

rentang 29,7 – 31,4 
0
C, kecerahan dari semua stasiun menunjukkan  nilai 100% serta memiliki nilai 

kecerahan dengan kedalaman >2 meter. Kecepatan arus berkisar antara 0,065 – 0,089 m/dtk sedangkan 

nilai pH antara 6,5 – 7. Stasiun pengamatan merupakan habitat dengan substrat lumpur pasiran dimana 

hanya ditemukan 2 jenis lamun yakni Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii.  

Kata Kunci : Struktur Komunitas, lamun, line transek, Perairan Teluk Siantan 
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This study aims to determine the structure of seagrass communities in the Gulf waters 

contained Siantan 3 stations. The study began in January 2014, the data collection method using line 

transect and randomization to the number trasnek obtained from each station. Each transect consists of 

11 plots which will be carried out observations of density, frequency, closing seagrass, Important 

Value Index, Uniformity, Diversity and distribution patterns of dominance and seagrass.  

The bulk compositions followed by frequency and high densities occur in the type Enhalus 

acoroides than any Thalassia hemprichii. Type Enhalus acoroides very dominating in the community 

as a whole but closing and status of seagrass are poor. Seagrass density value types Enhalus overall 

acoroides station for the type Enhalus acoroides has a density value 54,12ind / M2 while the type of 

Thalassia hemprichii only 5.3 ind / M2. The results of the frequency of all types showed Enhalus 

acoroides station has a value of 2.62, while the type of Thalassia hemprichii with a value of 0.36. 

In general physico-chemical parameters of waters in the study showed no significant 

difference. Salinity were obtained ranged from 29.5 to 32.0. 0/00. Temperature showed values ranging 

from 29.7 to 31.4 
0
C, the brightness of all the stations showed a value of 100% and has a brightness 

value with a depth of > 2 meters. Flow velocity ranged from 0.065 to 0.089 m / sec while the pH value 

between 6.5 - 7 observation station is a habitat with sandy mud substrate where seagrass species found 

only 2 that Enhalus acoroides and Thalassia hemprichii 

Keywords: Community Structure, seagrass, line transects, Gulf waters Siantan 
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I. PENDAHULUAN   

Indonesia memiliki wilayah perairan 

laut pesisir dengan keanekaragaman hayati 

yang cukup tinggi seperti terumbu karang, 

hutan mangrove, padang lamun, ikan, mamalia 

dan berbagai jenis moluska. Padang lamun 

termasuk salah satu ekosistem yang dikenal 

paling produktif di daerah pesisir (Kiswara et 

al dalam Putri, 2004).  

Perhatian pada padang lamun di 

Indonesia baru berkembang setelah tahun 

2000-an seiring dengan mulai berkembangnya 

pengetahuan tentang peran dan fungsi 

ekosistem padang lamun. Selama ini 

ekosistem lamun sering dipahami sebagai 

lingkungan yang tidak begitu banyak memberi 

manfaat yang nyata bagi manusia 

dibandingkan dengan ekosistem terumbu 

karang dan mangrove (Nontji, 2009). Dalam 

pemanfaatan sumberdaya ini, nilai ekonomi 

padang lamun masih belum banyak diketahui, 

bahkan di Indonesia belum ada penelitian 

mengenai nilai ekonomi sumberdaya hayati 

yang ada pada ekosisitem lamun (Kordi, 

2011).  

Teluk Siantan termasuk salah satu 

wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang 

memiliki hamparan padang lamun yang berada 

di daerah pesisir pantai. Berkaitan hal ini, 

diperlukan data dasar yang merujuk kepada 

pengelolaan lamun. Namun, saat ini informasi 

dan data dasar tentang pengelolaan lamun di 

kawasan perairan Teluk Siantan masih minim 

terutama mengenai informasi keanekaragaman 

dan pola sebaran lamun yang mendiami 

kawasan perairan tersebut.  

A. Perumusan Masalah 

Melihat fungsi ekologis dan 

ekonomis lamun serta potensi sumberdaya 

lamun di perairan Teluk Siantan begitu besar 

maka perlu dilakukan pengumpulan data dasar 

dan informasi mengenai keberadaan lamun. 

Perumusan masalah yang akan dianalisa 

adalah bagaimanakah struktur komunitas 

padang lamun yang meliputi keanekaragaman 

jenis, persentase tutupan dan indeks ekologis 

yang ada di perairan Teluk Siantan ?  

B. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi 

pada wilayah penelitian (area of interest) yang 

akan dilakukan disekitar perairan desa yang 

berada pada perairan Teluk Siantan yang 

terdiri dari Dusun Air Nangak dan Dusun 

Muntai.  

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui kerapatan, tutupan lamun 

serta pola sebaran lamun 

b. Untuk mengetahui keanekaragaman jenis 

lamun 

c. Untuk mengetahui indeks ekologis lamun 

D. Manfaat  

Dapat dijadikan sebagai informasi 

mengenai kondisi ekosistem padang lamun 

yang ada di perairan Desa Teluk Siantan 

sehingga dapat digunakan sebagai sumber 

referensi dan bahan masukan dalam 
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pengelolaan lamun dan wilayah pesisir oleh 

pihak-pihak terkait. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Komunitas Lamun 

Komunitas adalah kumpulan populasi 

yang hidup pada lingkungan tertentu, saling 

berinteraksi dan bersama-sama membentuk 

tingkat tropik dan metaboliknya. Telah 

diketahui bahwa struktur dari komunitas ini 

berhubungan dengan bentuk pertumbuhan 

yang dominan dari jenis yang muncul (Azkab, 

2000). Karakteristik pertumbuhan lamun  

dapat dibagi enam kategori (Den Hartog dalam 

Azkab, 2000) yaitu ; 

1. Parvozosterids, dengan daun 

memanjang dan sempit: Halodule, 

Zostera sub-marga Zosterella. 

2. Magnozosterids, dengan daun 

memanjang dan agak lebar: Zostera 

sub-marga Zostera, Cymodocea dan 

Thalassia. 

3. Syringodiids, dengan daun bulat 

sperti lidi dengan ujung runcing: 

Syringodium. 

4. Enhalids, dengan daun panjang dan 

kaku seperti kulit atau berbentuk ikat 

pinggang yang kasar: Enhalus, 

posidoniq, Phyllospadix. 

5. Halophilids, dengan daun bulat telu, 

dips, berbentuk tombak atau panjang, 

rapuh dan tanpa saluran udara: 

Halophila 

6. Amphibolids, daun tumbuh teratur 

pada kiri dan kanan: Amphibolis, 

Thalassodendron, dan Heterozostera  

Padang lamun merupakan hamparan 

vegetasi lamun yang menutupi suatu area 

pesisir/laut dangkal yang terbentuk oleh satu 

jenis lamun (monospecific) atau lebih (mixed 

vegetation) dengan kerapatan tanaman yang 

padat (dense) atau jarang (sparse) (Azkab, 

2000).  

B. Morfologi Umum Tumbuhan 

Lamun 

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan 

berbunga yang sudah sepenuhnya 

menyesuaikan diri untuk hidup terbenam 

dalam laut. Sebagian besar lamun berumah 

dua, artinya dalam satu tumbuhan hanya ada 

bunga jantan saja atau bunga betina saja. 

Sistem pembiakannya bersifat khas karena 

mampu melakukan penyerbukan dalam air 

(hydrophilous pollination) dan buahnya pun 

terendam dalam air (Nontji, 2009). Sebagian 

besar lamun mempunyai bentuk morfologi luar 

yang hampir sama. Lamun mempunyai daun-

daun yang panjang, tipis mirip pita yang 

mempunyai saluran-saluran air, serta bentuk 

pertumbuhan monopodial. Lamun tumbuh dari 

rhizoma yang merambat. Bagian tubuh lamun 

dapat dibedakan kedalam morfologi yang 

tampak seperti daun, bunga dan buah (Fachrul, 

2007).  

III. METODE PENELITIAN  

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 
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Penelitian dimulai pada bulan Januari 

2014 dan lokasi penelitian di sekitar perairan 

Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan 

Tengah,  Kabupaten Kepulauan Anambas, 

Propinsi Kepulauan Riau.  

Gambar 1. Peta Lokasi 
 

Pada lokasi penelitian ditetapkan 3 

stasiun yang akan diambil sebagai titik 

sampling..  

B. Alat dan Bahan  

Peralatan dan bahan yang di gunakan 

dalam  melakukan penelitian ini dapat dilihat 

dalam tabel.  

 

C. Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa data lamun 

(kerapatan, tutupan dan jenis lamun) serta 

parameter lingkungan diperoleh melalui 

observasi pada titik sampling yang sudah di 

tentukan. Data sekunder diperoleh melalui 

penulusuran berbagai pustaka dan instansi 

pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Pengambilan data primer dengan metode 

observasi dilakukan melalui pengamatan dan 

pengukuran secara langsung kondisi ekosistem 

lamun. Metode yang digunakan yaitu transek 

atau petak contoh (Transek plot). (Kepmen LH 

2004).  

D. Penentuan Stasiun Pengamatan  

Lokasi penelitian yang begitu luas di 

perairan Teluk Siantan, maka peneliti 

membatasi wilayah kajian dalam melakukan 

pengamatan terhadap vegetasi padang lamun. 

Dari hasil survei tersebut maka terdapat tiga 

stasiun yang akan menjadi pengambilan data 

lamun. Penentuan transek lamun masing-

masing stasiun akan menggunakan metode 

Random sampling yakni acak sistematik. 

Metode ini merupakan penentuan lokasi 

penelitian secara acak sistematik pada transek-

transek yang didapat pada masing-masing  

stasiun.  

Penentuan titik transek yang akan 

diacak diambil berdasarkan panjang garis 

pantai yang terdapat lamun dan diberi nomor 

lalu diacak secara sistematis. Jumlah transek 

yang akan didapat akan diberi nomor dari 1, 2, 

3, 4 dst. Dari nomor transek tersebut akan 

diambil secara acak sistematis dengan interval 

antar nomor transek yakni tiga satuan. Sebagai 

contoh, apabila terdapat 13 (tiga belas) transek 

maka akan didapat sebanyak 5 transek yang 
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menjadi transek sampling. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat keterangan dibawah ini.  

 

 

 

E. Pengukuran Parameter 

Lingkungan 

Untuk pengukuran parameter 

lingkungan seperti suhu, salinitas, kecerahan, 

arus, pH dan kekeruhan akan dilakukan pada 

waktu yang berbeda. Pengukuran tersebut 

akan dilakukan pada saat pasang dan surut 

(salinitas dan arus) serta pada saat pagi, siang 

dan sore (suhu, pH dan  kecerahan ) untuk 

lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.  

F. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Identifikasi Jenis  

Identifikasi jenis lamun dilakukan 

dengan mengambil sampel lamun dan 

dicocokkan dengan katalog jenis-jenis lamun 

(lampiran 5) dengan melihat bentuk daun, 

bunga dan akar lamun. Jenis-jenis yang telah 

diidentifikasi disajikan dalam bentuk tabel. 

(Kepmen LH 2004) 

2. Komposisi Lamun 

Lamun yang masuk kedalam plot 

pencuplikan kemudian diambil sebagai sampel 

untuk dianalisis dengan melakukan komposisi 

jenis dan selanjutnya dihitung, Frekusensi, 

Kerapatan, Tutupan,  dan Indeks Nilai Penting 

serta dihitung Indeks Keanekaragaman, Indeks 

Keseragaman dan Indeks Dominasinya serta 

Sebaran dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

a. Frekuensi 

Frekuensi jenis (F), yaitu peluang 

suatu jenis ditemukan dalam titik sampel yang 

diamati. Frekuensi jenis lamun dihitung 

dengan rumus (Facrul, 2007). 

 P

Pi
Fi




 

Di mana :  Fi     =   Frekuensi Jenis ke-i 

 Pi   =  Jumlah petak sampel tempat ditemukan 

jenis ke-i 

∑P  =   Jumlah total petak sampel yang 

diamati 

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) : 

NO 
PARAMETER 

PERAIRAN 

WAKTU PENGUKURAN 

Pasang dan 

Surut Pagi dan Siang  

1 Suhu -   

2 Salinitas   - 

3 Kecerahan -   

4 Arus   - 

5 pH -   

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10     11     12    13 
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F

Fi
FR




 

Di mana :  FR =   Frekuensi Relatif 

Fi   =   Frekuensi jenis ke-i 

∑F =   Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis 

b. Kerapatan 
 

Ki = ni / A   

Di mana : Ki  =   Kerapatan jenis ke-i 

(tegakan/1m
2
) 

ni  =  Jumlah total individu dari jenis ke –i 

dalam transek 

    A   =   Luas area total pengambilan sampel 

(1 m
2
) 

c. Penutupan Jenis dan Relatif 

P = ai/ A 

Di mana :  P   =   Luas area yang 

tertutupi 

ai   =   Luas total penutupan ke- i  

A   =   Luas total pengambilan sampel 

Ci

Ci
PR


  

Dimana : Ci = Luas 

penutupan jenis ke-i 

  Ci = Luas total 

penutupan untuk seluruh jenis 

 PR = Penutupan relatif 

jenis  

d. Indeks Nilai Penting (INP) 

Indeks nilai Penting (INP), digunakan 

untuk menghitung dan menduga keseluruhan 

dari peranan jenis lamun di dalam satu 

komunitas 

INP = FR + KR + PR 

Dimana : INP = Indeks nilai penting 

  FR  = Frekuensi relatif  

KR = Kerapatan relatif 

PR  = Penutupan relatif 

e. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman dan Dominasi  

 

Dengan : 

H’ = indeks keanekaragaman 

ni  = jumlah individu jenis ke  i 

N = jumlah individu total 

Pi = proporsi frekwensi jenis ke I terhadap 

jumlah total 

Indeks keseragaman (Odum dalam Fachrul, 

2007). 

 

 

 

Dengan: 

E = jumlah keseragaman 

S = jumlah taksa/jenis 

Indeks dominasi dihitung dengan rumus 

Simpson  dalam Fachrul, (2007). 

 

 

 

Dengan: 

D = indeks dominasi Simpson 

Pi = proporsi jumlah ke I terhadap jumlah total 
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f. Pola Sebaran Lamun 

 

Id   = Indeks dispersi Morisita 

n     =  Jumlah plot pengambilan contoh 

N    = Jumlah individu total dalam plot 

Xi²  = Jumlah kuadrat individu plot ke- i 

Sebaran individu lamun mengikuti kriteria 

sebagai berikut: 

Id  < 1  : seragam 

Id  = 1 : acak  

Id  > 1 : mengelompok 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Komposisi Jenis 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di perairan Desa Teluk Siantan 

Kecamatan Siantan Tengah, didapatkan 2 jenis 

lamun yakni Enhalus acoroides dan Thalasia 

hemprichii  

2. Frekuensi dan Kerapatan Jenis 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Perairan Desa Teluk Siantan 

diperoleh nilai frekuensi jenis lamun Enhalus 

acoroides pada stasiun 1 bernilai 0,84, pada 

stasiun 2 bernilai 0,89 dan pada stasiun 3 

bernilai 0,59. Untuk jenis Thalassia 

hemprichii nilai frekuensi yang didapat pada 

stasiun 1 ialah 0,16, pada stasiun 2 bernilai 

0,09 sedangkan pada stasiun 3 bernilai 0,07. 

Untuk kerapatan pada stasiun 1 

total kerapatan bernilai 21,80 ind/M
2
, dimana 

jenis Enhalus acoroides 18,68 ind/M
2
 dan 

Thalassia hemprichii  3,12 ind/M
2
.  

Kerapatan total lamun pada 

stasiun 2 sebesar 23,32 ind/M
2
 terdiri dari 2 

jenis lamun. Enhalus acoroides 22,71 ind/M
2
 

dan Thalassia hemprichii 0,61 ind/M
2
. 

Kerapatan total lamun pada stasiun 3 

merupakan nilai kerapatan yang terkecil 

dibanding dengan dua stasiun lainnya. Nilai 

total kerapatan sebesar 14,30 ind/M
2
 dimana 

jenis Enhalus acoroides memiliki nilai 12,73 

ind/M
2 

dan Thalassia hemprichii dengan nilai 

1,57 ind/M
2
.  

3. Penutupan Jenis Lamun  

Hasil pengamatan dan 

pengolahan data persentase penutupan jenis 

lamun yang diperoleh menunjukkan penutupan 

total komunitas lamun secara keseluruhan 

pada lokasi penelitian relatif kecil dengan 

kisaran penutupan 2,75 – 10,28 %. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup N0. 200 Tahun 2004 

tentang kriteria baku, pedoman penentuan 

status padang lamun dan kerusakan lamun 

bahwa tutupan lamun ≥ 60% tergolong 

kaya/sehat, 30-59,9% tergolong kurang 

kaya/kurang sehat dan ≤ 29,9% tergolong 

miskin. Secara rinci dapat dilihat kriteria baku 
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0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3 

0.592 

0.174 

0.499 
0.59 

0.17 

0.5 

0.75 

0.95 
0.8 

H' E' D 

dan status padang lamun di Perairan Desa 

Teluk Siantan pada tabel dibawah ini. 

Stasiun Penutupan (%) Status 

1 10,06 Miskin 

2 10,28 Miskin 

3 2,75 Miskin 

Dari hasil yang didapat besar 

INP yang diperoleh jenis Enhalus 

acoroides stasiun 1 nilai INP sebesar 

(253,59), stasiun 2 sebesar (286,73) dan pada 

stasiun 3 sebesar (270,38). Untuk jenis 

Thalassia hemprichii stasiun 1 sebesar (46,41), 

stasiun 2 (13,27) serta stasiun 3 bernilai 

(29,62). Tingginya nilai INP yang dimiliki 

oleh jenis Enhalus acoroides menunjukkan 

bahwa jenis ini mempunyai peranan paling 

penting dalam komunitas 

4. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman dan Dominansi 

Nilai secara keseluruhan daripada 

nilai indeks keanekaragaman, keseragaman 

dan nilai dominansi tiap stasiun dapat dilihat 

pada gambar  berikut : 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian,  didapat 

nilai indeks keanekaragaman total dengan 

kisaran antara 0,174 – 0,592. Dengan nilai ini 

maka dapat diketahui bahwa keanekaragaman 

lamun di Perairan Desa Teluk Siantan 

tergolong rendah. Penyebab rendahnya nilai 

keanekaragaman yang diperoleh disebabkan 

sedikitnya jumlah jenis lamun yang ditemukan 

dilokasi penelitian  Keadaan lingkungan yang 

ekstrim menjadi penyebab rendahnya nilai 

Indeks keseragaman serta hal ini juga 

mempengaruhi nilai keanekaragaman berikut 

tabel yang menunjukkan nilai 

keanekararagaman dan keseragaman.  

Nilai dominansi yang didapat 

pada tiap stasiun menunjukkan jenis Enhalus 

acoroides merupakan jenis yang paling 

mendominasi perairan Desa Teluk Siantan. 

Hal ini diduga jenis lamun Enhalus acoroides 

memiliki adaptasi yang baik terhadap 

lingkungan yang menyebabkan jenis lamun ini 

banyak dijumpai di perairan Desa Teluk 

Siantan.  

Stasiun Total jenis  Dominansi 

1 1678 0,75 

2 1539 0,95 

3 629 0,80 

Stasiun Jumlah Jenis 

Total 

H’ E’ 

1 1678 0,592 0,59 

2 1539 0,174 0,17 

3 629 0,499 0,50 

Total (Ʃ) 3846 1,265 1,26 

Gambar 7. Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks 

Keseragaman (E’) dan Indeks Dominansi 

(D) 
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Pola sebaran lamun dalam suatu 

populasi ditentukan berdasarkan kriteria 

dengan rumus indeks Morisita (Brower dalam 

Fauziyah, 2004) dimana Id < 1 merupakan 

pola dispersi seragam, Id = 1 adalah pola acak 

serta nilai Id > 1 merupakan pola dispersi 

mengelompok. Hasil perhitungan yang didapat 

dengan menggunakan Indeks Morisita akan 

diuji kebenaran atau tingkat akurasinya 

sehingga akan digunakan  uji statistik yakni uji 

Chi-square dengan tingkat kepercayaan 95 %. 

Pola sebaran lamun  pada tiap-tiap stasiun 

disajikan pada Tabel berikut 

Dari hasil perhitungan yang 

didapat pola sebaran dengan menggunakan 

perhitungan Indeks Morisita pada stasiun 1 

memiliki nilai total sebaran sebesar 1,59  pada 

stasiun 2 sebesar 1,47 dan pada stasiun 3 

sebesar 2,25. Sehingga dapat disimpulkan 

sebaran lamun dari ketiga stasiun ialah 

mengelompok.  

5. Parameter Fisika dan Kimia 

Perairan 

Kondisi parameter fisika kimia 

perairan secara langsung atau tidak langsung 

akan mempengaruhi segala bentuk kehidupan 

lamun. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Komunitas padang lamun di Perairan 

Desa Teluk Siantan ditemukan 2 spesies 

lamun yang merupakan famili 

Hidrocharitaceae yaitu Enhalus acoroides 

(90,67 %) dan Thalassia hemprichii (9,33 %) 

dengan tipe vegetasi campuran dan bersifat 

mengelompok.  

Dari hasil penelitian diperoleh nilai 

total jenis lamun yang ditemukan berjumlah 

3846 individu. Nilai kerapatan lamun jenis 

Enhalus acoroides secara keseluruhan stasiun 

untuk jenis Enhalus acoroides memiliki nilai 

kerapatan  54,12ind/M
2
 sedangkan jenis 

Thalassia hemprichii hanya 5,3 ind/M
2
. Hasil 

frekuensi jenis dari semua stasiun 

memperlihatkan Enhalus acoroides memiliki 



11 
 

nilai sebesar 2,62 sedangkan jenis Thalassia 

hemprichii dengan nilai 0,36.  

Berdasarkan penutupan lamun pada tiap-

tiap stasiun, kondisi lamun di Perairan Desa 

Teluk Siantan termasuk dalam kategori miskin 

dengan total penutupan kisaran antara 2,75 – 

10,28 %. Selain faktor kerapatan jenis yang 

membuat rendahnya persentase penutupan hal 

yang mendasar ialah daerah ini memiliki 

kondisi dengan tekanan ekologis yang tinggi, 

seperti gelombang yang cukup besar dan 

pengambilan batu karang didaerah lamun.  

Secara keseluruhan, hasil parameter 

fisika dan kimia perairan yang didapat tidak 

menunjukkan perbedaan yang begitu 

mencolok. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa 

parameter fisika dan kimia selama penelitian 

cenderung homogen.  

 Adapun saran yang perlu kiranya 

untuk mengetahui lebih lanjut keadaan 

perairan Desa Teluk Siantan maka penelitian 

ini perlu dilakukan lebih lanjut seperti 

pengamatan terhadap kegiatan yang terjadi 

sekitar pantai dan hubungannya dengan 

kondisi komunitas padang lamun serta tentang 

biomassa dari komunitas lamun yang berada di 

Perairan Desa Teluk Siantan.  
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