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Abstract 

Research on "Diversity in Seagrass Aquatic Bivalvia Pengudang Village Bay District Sebong Bintan re-

gency of Riau Islands Province". want to know the purpose of diversity, uniformity, and the dominance of 

the distribution pattern of bivalves waters. The experiment was conducted in October. using purposive 

sampling method which is divided into 3 stations each station has a 3 line transects along 100 m transects 

perpendicular to spread quadrant with a size of 1 x 1m. Found 13 types of bivalves and 7 families. 2.9-

3.37 relatively high diversity index, uniformity tends uniformly to the value of 0.9, is not classified as bi-

valves dominate, to the overall distribution pattern is clumped station 

Keyword : bivalves, seagrass, water quality, value index, Pengudang Village. 

 

Abstrak 

Penelitian tentang " Keanekaragaman Bivalvia pada Padang Lamun Perairan Desa Pengudang Kecamatan 

Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau". tujuan ingin mengetahui keanekaragaman, 

keseragaman, dominasi serta pola sebaran bivalvia diperairan tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bu-

lan oktober. menggunakan metode purposive sampling yang terbagi atas 3 stasiun tiap stasiun mempunyai 

3 garis transek sepanjang 100 m dengan membentangkan tegak lurus transek kuadran dengan ukuran 1 x 

1m. Ditemukan 13 jenis bivalvia dan 7 famili. indeks keanekaragaman tergolong tinggi 2.9-3.37, kesera-

gaman cendrung seragam dengan nilai 0.9, bivalvia tergolong tidak mendominasi, untuk pola sebaran se-

cara keseluruhan stasiun bersifat mengelompok 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bivalvia dan gastropoda (keong) 

adalah kelas dari Moluska yang diketahui 

berasosiasi dengan baik terhadap ekosistem 

lamun. Komunitas bivalvia merupakan 

komponen yang penting dalam rantai maka-

nan di padang lamun, dimana bivalvia me-

rupakan hewan dasar pemakan detritus (de-

tritus feeder) dan serasah daun lamun yang 

jatuh dan mensirkulasi zat-zat yang tersus-

pensi di dalam air guna mendapatkan maka-

nan (Tomascik et al., 1997 dalam Syari, 

2005).  

Secara ekologis, padang lamun me-

miliki beberapa fungsi penting diperairan 

pantai. Fungsi lamun diantaranya adalah se-

bagai penyedia tempat berlindung bagi or-

ganisme-organisme laut yang hidup dida-

lamnya (Kikutchi, 1980 dalam  Riniatsih 

2007), serta merupakan daerah asuhan (nur-

sery ground) bagi beberapa spesies biota laut 

seperti kelompok krustacea, polychaeta, 

echinodermata, bivalvia (kerang-kerangan), 

gastropoda dan kelompok ikan-ikan baik 

junevil maupun dewasa (Coles et al.,1993 

dalam Riniatsih dan Kushartono, 2007). 

Sebaran lamun di Desa Pengudang 

cukup luas hampir terdapat disepanjang pe-

sisir perairannya (Triamedes, 2010). Kawa-

san ini dimanfaatkan oleh masyarakat seki-

tar untuk kegiatan tempat mencari ikan, 

udang dan kerang – kerangan yang dipanen 

langsung dari area padang lamun di pantai 

Desa Pengudang untuk dikonsumsi dan di-

jual 

Rumusan Masalah 

 Mengetahui jenis bivalvia yang ter-

dapat di padang lamun serta bagaimana 

kondisi keanekaragaman jenis-jenis bivalvia 

di padang lamun perairan Desa Pengudang. 

Batasan Masalah 

             Objek yang diteliti dalam penelian 

ini adalah bivalvia yang ada di padang la-

mun Perairan Desa Pengudang Kabupaten 

Bintan dan bivalvia yang diteliti meliputi 

bivalvia yang masih hidup. Untuk pengama-

tan bivalvia dibatasi pada daerah intertidal. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah  mengetahui keanekaragaman jenis 

bivalvia di ekosistem padang lamun  serta 

mengetahui pola sebaran bivalvia  di pa-

dang lamun Perairan Desa Pengudang Ka-

bupaten Bintan. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diha-

rapkan dapat memberikan informasi menge-

nai keanekaragaman jenis, pola sebaran bi-

valvia yang ada di padang lamun perairan 

Desa Pengudang Kabupaten Bintan guna 

menjadi rujukan dalam pengelolaan, pen-
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gembangan dan pemanfaatan bivalvia di 

daerah tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Padang lamun merupakan ekosistem 

pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai 

vegetasi yang dominan (Wimbaningrum, 

2003). Bivalvia merupakan salah satu dari 

lima anggota dari filum molusca yang me-

miliki nilai ekonomis. Menurut Ponder 

(1998), bivalvia (pelecypoda) terdiri dari 

clam, mussels,oyster dan scallops. Sejumlah 

dari mereka merupakan kerang-kerangan 

komersial yang penting 

Daerah intertidal merupakan daerah 

pantai yang terletak antara pasang tertinggi 

dan surut terendah. Dengan ini merupakan 

perluasan dari lingkungan bahari. Berdasar-

kan kondisi lingkungan, daerah intertidal 

merupakan zona intertidal berbatu dan zona 

intertidal berpasir (Nybaken, 1992 ). Menu-

rut Hutabarat dan Evans (1985), menyatakan 

bahwa bivalvia hidup sebagai organisme 

benthos didaerah intertidal dengan cara 

menghamburkan diri dalam pasir atau lum-

pur, bersembunyi pada lamun atau rumput 

laut dan dan menempel pada batu dan ka-

rang. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

1      Kerangka Pikiran 

 Desa Pengudang merupakan salah 

satu desa yang terletak di Kabupaten Bintan 

yang mana Desa Pengudang memiliki eko-

sistem padang lamun yang luas. Ekosistem 

padang lamun merupakan habitat bagi orga-

nisme terutama bagi bivalvia 

Penentuan Lokasi Sampling 

 Metode  yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Pemilihan lokasi 

dilakukan berdasarkan survei terlebih dahulu 

dimana stasiun I diambil di resort, stasiun II 

diambil didaerah Kawasan Konservasi 

Lamun dan terakhir stasiun III diambil di 

dareah pemukiman warga. Lokasi 

pengamatan sampel dilakukan pada saat air 

laut surut. 

Metode Pengambilan Data 

 Metode yang digunakan dengan 

menggunakan kuadran transek dengan uku-

ran plot 1 x 1 m sebanyak 11 dan ukuran sub 

plot 20 x 20cm dari tiga lintasan garis tran-

sek (lines transec), masing – masing garis 

transek mempunyai panjang 100 m dan jarak 

antara garis transek sepanjang 100 m. 

Kuadran dimulai dari dijumpainya lamun 

pada saat surut ke arah laut, jumlah plot 

yang diletakkan pada masing-masing transek 
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bisa tidak sama tergantung pada batas la-

munnya (Fachrul, 2007). 

Pengamatan Bivalvia 

 Pengambilan contoh Bivalvia dila-

kukan pada saat surut didalam kuadran den-

gan  ukuran  kuadran 1 x 1 m dan ukuran 

sub plot 20 x 20 cm sebanyak 25 sub plot 

pengambilan sampel dilakukan sebanyak 8 

kali. Pada permukaan dilakukan pengamatan 

substrat pengambilan sampel dengan meng-

gunakan sendok semen sampai kedalaman 

30 cm. Kedalaman pengambilan sampel ter-

sebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 

sebagian besar bivalvia mempunyai kemam-

puan untuk membenamkan diri ke dalam 

substrat dasar (infauna) sampai beberapa cm 

yaitu kedalaman 5 – 25 cm (Riniatsih dan 

Widianingsih, 2007). sampel yang telah di-

dapat kemudian di identifikasi dengan buku 

acuan identifikasi Dharma (1988), 

www.seasheel.com dan coremap. 

Pengukuran Parameter Lingkungan 

 Pengukuran parameter lingkungan 

perairan dilakukan  secara insitu pada setiap 

stasiun.Parameter lingkungan perairan. 

Pengukuran salinitas perairan dengan 

menggunakan handrefractometer, Untuk 

mengukur suhu perairan digunakan 

thermometer dengan mencelupkan beberapa 

saat thermometer, Pengamatan substrat pada 

setiap stasiun dilakukan dengan mengambil 

contoh sendimen dalam setiap kuadran, ke-

mudian jenis butiran sedimen diestimasi 

dengan penggaris dengan secara visual ber-

dasarkan metode, (Mc Kenzie, 2009), 

Pengukuran oksigen terlarut menggunakan 

DO meter. 

Pengolahan Data 

1. Keanekaragaman 

Keanekaragaman suatu biota air da-

pat ditentukan dengan menggunakan teori 

informasi Shannon-Wienner (H’), Keaneka-

ragaman ditentukan berdasarkan indeks kea-

nekaragaman Shannon-Wiener dalam  Fach-

rul, (2007). 

H’= -∑
𝑛𝑖

𝑁
Log2 

𝑛𝑖

𝑁
 

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 spe-

sies sedang 

Nilai H’ < 1 keanekaragaman spesies ren-

dah 

 

 

 

http://www.seasheel.com/
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2. Keseragaman 

 Keseragaman dapat dikatakan seba-

gai keseimbangan, yaitu komposisi individu 

tiap spesies yang terdapat dalam suatu ko-

munitas. Rumus keseragaman (Fachrul, 

2007): 

E =  
𝐻′

𝐻 ′𝑚𝑎𝑥
=  

𝐻′

𝐿𝑜𝑔2(𝑆)
 

Dengan :  

E= indeks keseragaman 

S = jumlah keseluruhan dari spesies 

H’ max= keanekaragaman maksimum 

H’=  indeks keanekaragaman. 

Indeks keseragaman berkisar antara 

0-1. Bila indeks keseragaman kurang dari 

0,4 maka mempunyai keseragaman rendah, 

keseragaman antara 0,4 sampai 0,6 maka 

kurang stabil dan mempunyai keseragaman 

sedang, Jika indeks keseragaman lebih dari 

0,6 maka ekosistem tersebut dalam kondisi 

stabil dan mempunyai keseragaman tinggi 

(Syari, 2005). 

3. Dominansi 

Untuk mengetahui ada tidaknya do-

minansi dari spesies tertentu digunakan In-

deks Dominansi Simpson (Brower, J.E. and 

J.H. Zar, 1977). Yaitu:  

D= (pi)2s
i=I =  (ni/N)2s

i=I  

Dimana : 

D = Indeks Dominasi 

ni = Jumlah individu spesies ke-i 

Ni = Jumlah total individu dari semua spe-

sies 

S = Jumlah Spesies 

Nilai Indeks Dominansi berkisar antara 0 - 1 

indeks dominansi mendekati 0 berarti ham-

pir tidak ada individu yang mendominasi 

diikuti indeks keragaman yang tinggi, Apa-

bila indeks dominansi mendekati 1 berarti 

ada salah satu genera yang mendominasi dan 

nilai indeks keragaman semakin keci. 

4. Pola sebaran sebaran spesies 

Pola sebaran individu di alam ini ada 

tiga macam, yaitu seragam, acak, dan men-

gelompok. Pola ini diketahui dengan meng-

gunakan Indeks Penyebaran Morisita (Id) 

(Brower et al., 1989 dalam Syari, 2005). 

     Id =
𝑛( 𝑋2𝑠

𝑖=1 − N)

N(N− 1)
 

Keterangan:  

Id : indeks sebaran Morisita  

n : Jumlah plot pengambilan contoh 

N: Jumlah individu dalam n plot 

X: Jumlah individu pada setiap plot. 

Kriteria: 

 Id < 1 : penyebaran spesies bersifat seragam  

Id = 1 : penyebaran spesies bersifat acak 

 Id > 1 : penyebaran spesies bersifat menge 

lompok. 
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Analisis Data 

Data yang telah didapat disajikan da-

lam bentuk tabel dan grafik, data-data terse-

but kemudian dianalisis secara deskriftif ser-

ta dilakukan analisis terhadap permasalahan 

yang berkaitan dengan keanekaragaman je-

nis bivalvia Sehingga dapat diperoleh alter-

natif permasalahanya bagaimana kondisi 

bivalvia di daerah tersebut.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bivalvia yang di temukan di perairan De-

sa Pengudang 

Bivalvia di perairan padang lamun 

desa pengudang ditemukan 13 jenis bivalvia 

dan 7 famili diantaranya Veneridae Gafra-

rium pectinatium, Veneridae Leukoma me-

todon, Arcidae Anadara antiquata, Meso-

dermatidae coecellachinensis, Cardiidae 

Vasticardium flavum, Pteriidae pinctada 

maculata, Pinidae Atrina pectinata, Veneri-

dae Callista diemenensis, Mytilidae modi-

olus philippinarum, Veneridae Pitar citri-

nus, Veneridae Dosnia africana,, Veneridae 

Paphia aurea. 

Parameter Fisika Kimia Perairan 

 Pengukuran kualitas perairan dilaku-

kan selama 3 hari pada waktu pagi siang dan 

sore hari,pengukuran dilakukan pada pukul 

07.00 (pagi), 12.00 (siang) dan 17.00 (sore) 

pengukuran dilakukan disetiap stasiun den-

gan tiga kali pengulangan disetiap penguku-

ran dengan rentang satu hari satu stasiun. 

Data pengambilan parameter perairan padang lamun Desa Pengudang 

Tanggal Stasiun Parameter  Pagi    Siang    Sore   

      1 2 3 Rata-

rata 

1 2 3 Rata-

rata 

1 2 3 Rata-

rata 

18 –Okt  °C 29 28 29 28.66 31 31 30 30.66 30 30 29 29.66 

2013 St 1 ‰ 30 30 30 30 35 34 35 34.66 32 33 33 32.66 

   mg/l 8 7.7 8.2 7.96 7.7 8.1 8 7.93 7.7 7.5 7.5 7.56 

19-Okt  °C 28 28 29 28.33 30 30 30 30 29 29 29 29 

2013 St 2 ‰ 30 30 30 30 32 32 31 31.66 30 30 31 30.33 

   mg/l 8 7.7 8.1 7.93 8.1 8 8.1 8.06 7.8 7.7 8 7.83 

20-Okt  °C 28 28 29 28.33 31 31 30 30.66 30 28 28 28.66 

2013 St 3 ‰ 30 30 29 29.66 34 33 34 33.66 30 30 30 30 

   mg/l 7.6 7.6 7.5 7.56 7.6 8 7.9 7.4 7.7 7.4 7.5 7.4 
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a. Hubungan Pasang Surut terhadap 

Suhu dan Salinitas dengan Diagram 

TS 

Densitas merupakan salah satu parameter 

terpenting dalam mempelajari dinamika laut. 

Densitas sendiri berkaitan erat dengan suhu 

dan salinitas. Karena suhu dan salinitas ter-

sebut yang mempengaruhi densitas di laut. 

Densitas bertambah dengan bertambahnya 

salinitas dan berkurangnya temperatur, den-

sitas berkurang dengan berkurangnya salini-

tas dan tingginya temperatur Jadi pada in-

tinya secara intristik atau sifat bawaan densi-

tas berbanding terbalik dengan suhu diatas 

densitas maksimum tetapi berbanding lurus 

dengan salinitas. 

Densitas pada perairan Desa Pengu-

dang berkisar 1.018 – 1.020 𝐾𝑔 𝑀3 . 

Keanekatragaman, Keseragaman, Dominasi 

dan Pola sebaran spesies 

Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman secara kese-

luruhan berkisar antara 2.9 – 3.3. Pada sta-

siun I nilai indeks keanekaragaman lebih 

rendah  dengan kisaran  2.9 dibanding den-

gan stasiun II dan stasiun II dimana Keane-

karagaman Stasiun II berkisar 3.3 dan sta-

siun II keanekaragaman nya 3.2. Shannon-

Wiener, 1963 dalam Fachrul, 2007 menge-

lompokkan dalam kategori tinggi. 

 

Keseragaman 

Indeks Keseragaman (E’) pada mas-

ing-masing stasiun berkisar antara 0.91-

0.95, dimana pada stasiun I dengan kisaran 

nilai 0.95, stasiun II bernilai 0.911 dan sta-

siun III benilai 0.920 Keseragaman (E’) pa-

da setiap masing-masing stasiun menunjuk-

kan nilai jumlah individu dalam tiap-tiap 

spesies berada pada stasiun tersebut jumlah-

nya cenderung seragam.  

Dominasi 

 Untuk Indeks Dominasi (D’) setiap 

masing-masing stasiun mempunyai nilai ki-

saran 0.10-0.14 pada stasiun I bernilai 0.14, 

stasiun II bernila 0.10 dan stasiun III bernilai 

0.1. Nilai Indeks Dominansi berkisar antara 

0 - 1 indeks dominansi mendekati 0 berarti 

hampir tidak ada individu yang mendomina-

si (Brower, J.E. and J.H. Zar, 1977). 

Pola Sebaran Spesies 

Pola sebaran bivalvia di padang la-

mun berdasarkan jenis bersifat mengelom-

pok dengan berdasarkan kriteria Id > 1, se-

dangkan pola sebaran secara keseluruhan 

berdasarkan per stasiun bersifat seragam 

dimana Id < 1 stasiun 1 = 0.41, stasiun 2 =  

0.27 dan stasiun 3 = 0.25 

Hubungan Padang lamun terhadap Bi-

valvia 

Daerah lamun Sebaran Padang La-

mun yang luas serta tutupan Lamun yang 
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tinggi (Trismades 2010)  dapat mempenga-

ruhi tingkat keanekaragaman (H’) yang 

tinggi serta Keseragaman (E’) yang merata. 

Hal ini diduga biota khususnya bivalvia 

yang  sifatnya menetap sangat cocok di pa-

dang lamun untuk keberadaan hidup nya, 

baik itu tempat mencari makan, tempat per-

lindungan diri terhadap predator pemangsa, 

ancaman alami seperti hempasan gelombang 

serta tempat berreproduksi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai 

kualitas perairan di Desa Pengudan masih 

tergolong baik untuk toleransi terhadap biota 

khususnya bivalvia meliputi parameter fisika 

yang terdiri dari Salinitas, Suhu dan Parame-

ter kimia diantaranya kandungan oksigen 

terlarut (DO). Dimana hasil dari pengukuran 

yang didapat nilainya tidak jauh berbeda dan 

tidak melebih batas toleransi dati nilai-nilai 

data Kep.Men.LH No.51 Tahun 2004 ten-

tang baku mutu air laut untuk biota laut. 

Setelah dilakukan pengamatan di pe-

rairan desa Pengudang berdasarkan hasil 

lokasi sampling maka dijumpai 13 spesies 

dan 7 famili. 13 spesies itu diantaranya  Ve-

neridae Gafrarium pectinatium, Veneridae 

Leukoma metodon, Arcidae Anadara anti-

quata, Mesodermatidae coecellachinensis, 

Cardiidae Vasticardium flavum, Pteriidae 

pinctada maculata, Pinidae Atrina pectina-

ta, Veneridae Callista diemenensis, Mytili-

dae modiolus philippinarum, Veneridae 

Pitar citrinus, Veneridae Dosnia africana,, 

Veneridae Paphia aurea. 

Indeks Keanekaragaman jenis bival-

via di padang lamun perairan Desa Pengu-

dang berkisar antara 2.9 – 3.3, kisaran yang 

didapat menggambarkan bahwa kondisi 

keanekaragaman Bivalvia di perairan Desa 

pengudang memiliki keanekaragaman ting-

gi. Untuk indeks Keseragaman sendiri di 

perairan Desa Pengudang berkisar 0.91 -

0.95, nilai ini tergolong kondisi yang stabil 

dan keseragamannya tinggi. Untuk Domi-

nansi Bivalvia di Perairan Desa pengudang 

mempunyai kisaran 0.10 -0.14. 

Pola sebaran bivalvia berdasarkan 

jenis bersifat mengelompok dengan berda-

sarkan kriteria Id > 1, sedangkan pola seba-

ran secara keseluruhan berdasarkan per sta-

siun bersifat seragam dimana Id < 1 

Hubungan  lamun sangat erat kaitan-

nya terhadap keberadaan bivalvia, hal ini 

karena lamun merupakan produktivitas pri-

mer, tempat berlindung dari ancaman luar, 

tempat mencari makan, tempat berkembang 

biak, tempat berreproduksi bagi bivalvia. 

 Saran 
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Penelitian ini hanya ingin lebih men-

getahui kondisi bivalvia yang terdapat di 

ekosistem  di perairan Desa pengudang yang 

didukung oleh kualitas perairannya, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat 

memperkuat data mengenai kondisi Bivalvia 

dan hubungan antara Bivalvia dengan kon-

disi lamun serta pengantisipasian gejala ke-

punahan bivalvia setra diperlukan pengawa-

san lebih lanjut dari lembaga instansi terkait 

terhadap lingkungan agar kondisi Perairan 

yang mempunyai potensi tetap terjaga dan 

dilakukan pengolahan terhadap sumberdaya 

bivalvia di wilayah Desa Pengudang yang 

mengatur pemanfaatan bivalvia sebagai 

sumber pangan untuk masyarakat sekitar 

maupun orang banyak agar kelestariannya 

tetap terjaga.  
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