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Abstrak 

Penelitian tentang “Struktur Komunitas Bivalvia di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau” bertujuan untuk mengetahui komposisi jenis, kepadatan jenis, 

indeks dominansi, keanekaragaman dan keseragaman  serta pola sebaran di Pulau 

Penyengat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2013-Februari 2014. Dengan 

metode purposive sampling. Lokasi penelitian tersebut dibagi menjadi 4 lokasi. Dengan 

dibentangi garis transek tegak lurus dan Setiap garis transek di tempatkan plot ukuran 1x1 

meter. Dari hasil penenlitian ditemukan 8 famili dan 15 spesies bivalvia. Kepadatan bivalvia 

yaitu 4,807 ind/m
2
. Indeks keanekaragaman (H’) yaitu 3,30 dapat di golongkan spesies 

tinggi, keseragaman (E) yaitu 0,84 ekosistem tersebut dalam kondisi stabil dan mempunyai 

keseragaman tinggi dan indeks dominansi nya yaitu 0,12 tidak ada yang mendominansi. Pola 

sebaran bivalvia secara seluruh bersifat mengelompok. 

Kata kunci : Struktur Komunitas Bivalvia, transek kuadrat, kelurahan Penyengat. 

 

Abstract 

Research on Structure of Bivalvia comunity Penyangat Island, tanjungpinang  Riau Islands 

Province " is to determine the species composition , density types , index ( dominance , 

diversity and uniformity ) and distribution patterns Penyengat Island . This study was 

conducted in September 2013 - February 2014 . With purposive sampling method. Location 

of the study were divided into 4 locations. With a given line transects perpendicular and 

placed each transect line plot size of 1x1 meters. From the results found penenlitian 8 

families and 15 species of bivalves. The density is 4.807 ind/m2 bivalves. Diversity index (H ') 

is 3.30, uniformity (E) is 0.84 and its dominance index is 0.12. Distribution pattern of the 

whole bivalves are clustered. 

Keywords: structure of bivalvia comunity, transect squares, village Penyengat. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Salah satu nya sumber daya pesisir 

dan laut di daerah sekitar kota 

Tanjungpinang memegang peranan 

penting dalam upaya pembangunan 

daerah, kawasan ini memiliki nilai 

strategis berupa potensi sumberdaya alam 

dan jasa-jasa lingkungan yang potensial 

serta kawasan pesisirnya memiliki 

keanekaragaman hayati yang cukup tinggi 

seperti hutan mangrove, padang lamun, 

terumbu karang, ikan, mamalia, reptilia 

dan berbagai jenis moluska.  Pulau 

Penyengat merupakan salah satu pulau 

yang masuk dalam wilayah Kota 

Tanjungpinang. Bedasarkan survei awal 

penelitian di Pulau Penyengat, secara 

visual sebaran jenis bivalvia terdapat di 

daerah tertentu di Pulau Penyengat dan 

jenisnya cukup banyak.  

Perairan pesisir pantai Pulau 

Penyengat dimanfaatkan masyarakat 

sekitar untuk tempat tinggal dan pelabuhan 

selain itu perairan tersebut dimanfaatkan 

sebagai jalur transportasi laut. Sehingga 

aktivitas dari kegiatan pemanfaatan 

tersebut seperti pembuangan sampah 

ataupun limbah rumah tangga yang berupa 

organik maupun non organik, baik 

langsung maupun tidak langsung akan 

berdampak terhadap keseimbangan 

ekosistem perairan Pulau Penyengat. 

Tujuan penelitian ini Ingin mengetahui 

struktur komunitas bivalvia yang meliputi 

komposisi jenis, kepadatan jenis, indeks 

(dominansi, keanekaragaman dan 

keseragaman)  pola sebaran di Pulau 

Penyengat, Hasil penelitian ini dapat 

memberikan gambaran struktur komunitas 

bivalvia di Pulau Penyengat dan dapat 

menjadi salah satu sumber untuk 

pertimbangan pembangunan wilayah 

perairan Pulau Penyengat dan dapat 

digunakan sebagai informasi dasar untuk 

memonitor secara berkelanjutan struktur 

komunitas bivalvia di Pulau Penyengat.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan selama tiga 

bulan dari bulan September-November 

2013. Tempat penelitian di Pulau 

Penyengat, Kelurahan Penyengat, 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.  

 

Alat dan bahan pada penelitian ini 

adalah Thermometer, Refraktometer, pH, 

DO, Turbidity Meter, Pelampung dan tali, 

Skop, GPS, Roll Meter, Camera, Tissu, 

Aquades, Pipa Paralon dan Acuan 

indentifikasi Jenis Bivalvia yaitu 

http://www.nmrpics.nl/_http://seashellhub.

com, http://www.marinespecies.org .   

Pengambilan sampel bivalvia digunakan 

metode Purposive sampling (Fachrul, 

2007). Setiap lokasi penelitian akan 

dilakukan penarikan garis transek kuadrat 

(Fachrul, 2007) dimulai dari titik pasang 

tertinggi sampai ke titik surut terendah. 

Setiap lokasi penelitian memiliki jumlah 

garis transek dan plot yang berbeda-beda, 

Perbedaan jumlah transek dan plot 

dikarenakan masing-masing lokasi  

penelitian memiliki panjang sejajar pesisir 

yang diamati berbeda-beda. Ukuran plot 

yang digunakan berukuran 1x1 m
2 

 dan 

peletakan plot mengacu Fachrul, (2007). 

 

 

 

 

 

 

http://www.nmrpics.nl/
http://seashellhub.com/
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Gambar 1. Peta Pulau Penyengat dan polygon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema transek di lokasi penelitian, 

 

  

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk pengelolaan data 

yang dilakukan mencangkup 

Keanekaragaman, Keseragaman, 

Dominansi, Kepadatan jenis ,  Pola 

sebaran. 

1. .Keanekaragaman  

ditentukan berdasarkan indeks 

keanekaragaman Shannon-Wiener dalam  

Fachrul (2007) dengan rumus : 

H’= -∑
  

 
Log2 

  

 
 

 

Dimana :   

H’=  indeks keanekaragaman Shannon-

Wienner  

ni=  jumlah individu dari suatu jenis i 

N=  jumlah total individu seluruh jenis 

 

Dengan nilai : 

Nilai H’>3    Keanekaragaman Spesies 

tinggi 

Nilai H’ 1≤ H’ ≤ 3 Keanekaragaman 

Spesies Sedang 

Nilai H’<1  Keanekaragaman Spesies 

Rendah. 

 

Transek I Transek II Transek III Transek IV Transek V Transek VI 



2. Keseragaman 

  Dapat dikatakan sebagai 

keseimbangan, yaitu komposisi individu 

tiap spesies yang terdapat dalam suatu 

komunitas. Rumus keseragaman (Fachrul, 

2007). 

E =  
  

     
  

  

       
 

Keterangan :  

E  = indeks keseragaman 

S   = jumlah keseluruhan dari 

spesies 

H’ max =keanekaragaman 

maksimum  

3. Dominansi  

Digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya dominansi dari spesies tertentu 

menggunakan rumus Indeks Dominansi 

Simpson (Brower, J.E. and J.H. Zar, 

1977). Yaitu 

D=∑       
    ∑         

    

Keterangan : 

D = Indeks Dominasi 

ni = Jumlah individu spesies ke-i 

N = Jumlah total individu dari semua 

spesies 

S = Jumlah Spesies 

4. Kepadatan adalah jumlah individu per 

satuan luas atau volume area    (Brower et 

al. 1977). Untuk menghitung kepadatan 

dapat menggunakan rumus dibawah ini: 

𝐷 = 𝑁𝑖 /𝐴  

Keterangan :  

D = Kepadatan Bivalvia (Individu/m²)  

Ni = Jumlah Individu spesies Bivalvia 

A = Luas total (m²) 

5. Pola sebaran  

Individu di alam ini ada tiga 

macam, yaitu seragam, acak, dan 

mengelompok. Pola ini diketahui dengan 

menggunakan Indeks Penyebaran Morisita 

(Id) (Brower et al., 1989 dalam Syari, 

2005). 

   
  ∑    

       

      
 

Keterangan:  

Id : indeks sebaran Morisita  

n : Jumlah plot pengambilan contoh 

N: Jumlah individu dalam n plot 

X: Jumlah individu pada setiap plot 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan sampel bivalvia 

digunakan metode Purposive sampling 

(Fachrul, 2007). Setiap lokasi penelitian 

akan dilakukan penarikan garis transek 

kuadrat (Fachrul, 2007) dimulai dari titik 

pasang tertinggi sampai ke titik surut 

terendah. Berdasarkan identifikasi jenis 

bivalvia berpedoman pada 

http://www.nmrpics.nl/ 

,http://seashellhub.com , http 

://www.marinespecies.org . Identifikasi 

bivalvia dilakukan dengan memperhatikan 

bentuk dan warna cangkang, hinge, 

periostrakum  dan palial line (Carpenter & 

Niem, 1988). Dalam Riniatsih I dan 

Kushartono E. W. (2009). 

http://www.nmrpics.nl/
http://seashellhub.com/


Tabel 1. Nama Spesies dan tempat ditemukan spesies .

 

Hasil pengamatan kepadatan total 

jenis di Pulau Penyengat didapatkan 

kepadatan seluruh jenis 4,807 ind/m
2
 

(48071/Ha), Dari seluruh jenis di Pulau 

Penyengat didapatkan nilai kepadatan jenis 

bivalvia paling tinggi pada famili 

Veneridae  jenis circe tumefacta dengan 

nilai 0,87 ind/m
2
 (8714/Ha). Dan nilai 

kepadatan jenis bivalvia paling rendah 

adalah famili Pectinidae jenis 

Comtopallium radula 0,01 ind/m
2
 (71/Ha). 

Berdasarkan hasil yang didapatkan 

Indeks Keanekaragama ( H’) bivalvia di 

Pulau Penyengat 3,30.  Indeks 

keseragaman ( E ) bivalvia di Pulau 

Penyengat 0,84. Dan indeks dominansi ( D 

) bivalvia di Pulau Penyengat 0,12. Nilai 

keanekaragaman bivalvia di Pulau 

Penyengat yakni 3,30 nilai indeks  

 

keanekaragaman di Pulau 

Penyengat ini dapat digolongkan spesies 

tinggi. 

Gambar 02 :Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman dan Dominansi di  Pulau Penyengat 

(Sumber : Data primer). 

Menurut Hughes (1986) dalam Pribadi et 

al (2009) menyatakan bahwa indeks 

keanekaragaman makrobenthos 

dipengaruhi oleh jumlah jenis yang 

tersebar merata maka nilai indeks 

No Jenis 
Lokasi 

Total 
1 2 3 4 

1 Anadara antiquata - - + - 1 

2 Anadara granosa + - + - 2 

3 Atactodea glabrata + + + + 4 

4 Circe tumefacta + + + + 4 

5 Comtopallium radula - - +  1 

6 Trachycardium flavum + - + + 3 

7 Gafrarium divaricatum + + + + 4 

8 Gafrarium pectinatum + + + + 4 

9 Lutraria rhynchaena - - + - 1 

10 Macalia bruguieri - - + + 2 

11 Mactra mera + - + + 3 

12 Pinna antropurpurea + - + - 2 

13 Pitar citrinus + - + + 3 

14 Tapes literatus + + + + 4 

15 Tellina virgata - - + - 1 

Total  10 5 15 9  

0

1

2

3

4

5

H' E D

3,30 

0,84 
0,12 In

d
e

ks
 

Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman dan Dominansi di Pulau 

Penyengat 

H'

E

D



keanekaragaman jenisnya akan tinggi, tapi 

sebaliknya jika individu tiap jenis 

penyebarannya tidak merata maka nilai 

indeks keanekaragamannya akan rendah. 

Sedangkan untuk aktivitas masyarakat di 

Pulau Penyengat tergolong tidak begitu 

berpengaruh terhadap jenis bivalvia yaitu 

aktivitas masyarakat yang sering mencari 

jenis bivalvia di Pulau Penyengat baik 

untuk konsumsi maupun untuk dijual hal 

ini tidak begitu berpengaruh maka dari 

pada itu keanekaragaman di Pulau 

Penyengat tergolong tinggi. Sedangkan 

keseragaman di Pulau Penyengat dalam 

kondisi yang stabil. 

Indeks keanekaragaman di Pulau 

Penyengat ini dapat dilihat dari nilai 

indeks dominansi nya yaitu 0,12 yang 

berarti tidak ada jenis yang mendominansi. 

Dan indeks keseragamannya 0,84 yakni 

mempunyai keseragaman tinggi . Jika 

indeks keseragaman lebih dari 0,6 maka 

ekosistem tersebut dalam kondisi stabil 

dan mempunyai keseragaman tinggi 

(Syari, 2005). 

Dari data pola sebaran yang di hitung tiap 

transek bahwa pola sebaran di perairan 

berkategori seragam hal ini didukung dari 

kriteria Id < 1 : penyebaran spesies bersifat 

seragam Id = 1 : penyebaran spesies 

bersifat acak Id > 1 : penyebaran spesies 

bersifat mengelompok (Brower et al., 1989 

dalam Syari, 2005).  

 Berdasarkan analisa pola sebaran 

bivalvia di Pulau Penyengat secara per 

lokasinya terdapat dua kategori yaitu untuk 

lokasi I,III dan lokasi IV adalah  bersifat 

acak, individu yang bersifat acak diduga 

penyebaran spesiesnya cukup banyak. 

Menurut Indarjo dan Muslim (1993) 

bahwa penyebaran individu secara acak 

dapat terjadi jika habitat dalam keadaaan 

seragam dan tidak ada kecendrungan dari 

organisme tersebut untuk bersama-sama. 

 Dan pada lokasi II adalah bersifat 

mengelompok. Hal ini karena adanya 

pengumpulan individu sebagai strategi 

alam menanggapi perubahan cuaca dan 

musim serta perubahan habitat dan proses 

reproduksinya (odum .1993) . 

Parameter lingkungan mengacu 

pada Kep MEN LH No.51 tahun 2004 dan 

parameter yang diukur dalam penelitian ini 

adalah Suhu
o
C , Salinitas ‰, pH meter, 

Oksigen terlarut, kecepatan arus dan 

kekeruhan. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 2. Kondisi Umum Parameter Perairan di Pulau Penyengat.  

 

suhu di Pulau Penyengat berkisar antara 

29
o
C sampai 31

o
C Menurut Sukarno(1981) 

dalam Wijayanti(2007) bahwa suhu dapat 

membatasi hewan Makrozobenthos secara 

geografik dan suhu yang baik untuk hewan 

makrozobenthos berkisar antara 25°C-

31°C. Salinitas berkisar antara 30‰ 

sampai 33‰. Gross dalam 

Wijayanti(2007), menyatakan hewan 

benthos umumnya dapat mentoleransi 

salinitas antara 25‰ sampai 40‰. pH 

berkisar antara 7,1 sampai 8,3. menurut 

Marrison dalam wijayanti (2007) bivalvia 

hidup pada batas kisaran pH 5,8 sampai 

8,3. Oksigen terlarut berkisar antara 6,3 

mg/l sampai 7,8 mg/l. oksigen terlarut 

yang didapatkan berkisar 6,0-7,8 mg/l. 

Menurut Setyobudiandi (2007), kandungan 

oksigen terlarut (DO) merupakan salah 

satu faktor lingkungan perairan yang dapat 

mempengaruhi jumlah dan jenis dari 

hewan benthos. kecepatan arus di Pulau 

Penyengat berkisar antara 0,03 m/s sampai 

0,07 m/s, Hawkes (1978) yang 

menyatakan bahwa arus merupakan sarana 

transportasi baku untuk makanan maupun 

oksigen bagi suatu organisme air. Nilai 

kekeruhan berkisar antara 4,8 NTU sampai 

7,3 NTU. Menurut  Mahadi (1993) dalam 

Simamora (2009), 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. Berdasarkan 

No Parameter Data Fisika 

Kimia 

Baku mutu untuk  

biota laut 

Keterangan 

1 Suhu  

(
o
C) 

29 - 31 Alami dan di perbolehkan 

<2°C dari kondisi normal 

suatu lingkungan 

 

 

 

 

 

kisaran normal untuk 

kehidupan dan 

pertumbuhan biota laut 

sesuai dengan baku mutu 

air laut untuk biota laut 

Kep.MenLH No.51 

tahun 2004 

 

2 DO  

(mg/l) 

6,3 – 7,8 >5 dari rata-rata musiman 

 

3 Salinitas  

(‰) 

30 - 33 Alami dan diperbolehkan 

<5‰ dari rata-rata musiman 

 

4 pH 7,1 - 8,3 7-8,5 

 

5 Kekeruhan  

(NTU) 

4,8 – 7,3 <5 NTU ambang batas 

maksimum kekeruhan 

6 Kecepatan Arus 

( m/s) 

0,03 – 0,07 Arus merupakan sarana 

transportasi baku untuk 

makanan maupun oksigen 

bagi suatu organisme air 

 

 

Hawkes (1978) 



Kep MENLH No.51 tahun 2004, ambang 

batas maksimum kekeruhan bagi  

kehidupan  biota laut adalah kurang dari 5 

NTU. Jenis substart yang berbeda-beda di 

lokasi I,III dan IV memiliki jenis subtrat 

yg dominan adalah pasir sangat halus 

memudahkan Moluska untuk mendapatkan 

suplai nutrient dan air yang diperlukan 

untuk kelangsungan hidupnya. Tipe 

substrat berpasir juga akan memudahkan 

menyaring makanan yang diperlukan 

dibandingkan dengan tipe substrat 

berlumpur. Menurut Nyabakken (1992), 

tipe substrat berpasir memudahkan 

Moluska untuk mendapatkan suplai 

nutrient dan air yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidupnya. Tipe substrat 

berpasir juga akan memudahkan 

menyaring makanan yang diperlukan 

dibandingkan dengan tipe substrat 

berlumpur.  

KESIMPULAN  

 Kepadatan bivalvia di Pulau 

Penyengat yaitu 4,807 ind/m
2
 (48071 /Ha). 

Indeks keanekaragaman ( H ) di Pulau 

Penyengat menggambarkan bahwa 

komunitas bivalvia di Pulau Penyengat 

dapat dikategorikan memiliki 

keanekaragaman yang tinggi, kemudian 

nilai keseragaman ( E ) memiliki kategori 

keseragaman yang tinggi yang 

menggambarkan bahwa ekosistem bivalvia 

di Pulau Penyengat tersebut dalam kondisi 

stabil dan mempunyai keseragaman tinggi 

dan untuk indeks dominansi nya tidak ada 

jenis yang mendominansi. Parameter 

kualitas perairan di Pulau Penyengat baik 

dan mendukung untuk kehidupan bivalvia.  

Dan pola sebaran secara menyeluruh 

bersifat menggelompok. 

SARAN 

 Perlu adanya penelitian lanjutan 

tentang anatomi bivalvia di Pulau 

Penyengat serta hubungan ekosistem 

lamun dengan keberadaan bivalvia di 

Pulau Penyengat. 
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