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I. PENDAHULUAN 

Hutan mangrove merupakan 

komunitas vegetasi pantai tropis, yang di 

dominasi oleh beberapa jenis pohon 

mangrove yang mampu tumbuh dan 

berkembang pada daerah pasang surut pantai 

berlumpur (Bengen, 2000). Selain itu juga 

hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis 

sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, 

tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai 

macam biota. 

Salah satu kelompok biota yang 

hidup di ekosistem mangrove adalah 

kelompok moluska, yang di dominasi oleh 

kelas Gastropoda. Hal ini karena adanya 

kemampuan dari kelas Gastropoda untuk 

beradaptasi dalam menghadapi perubahan 

lingkungan mangrove yang ekstrim seperti 

perubahan suhu, salinitas, dan pasang surut 

(Syafitri, 2003).  

Kampung Gisi merupakan bagian 

dari Desa Tembeling, Kabupaten Bintan 

dengan luas wilayah desa 20,2 Km
2 

. 

Kondisi hutan mangrove di Kampung Gisi 

masih tergolong baik dikarenakan belum 

adanya aktivitas manusia yang berlebihan 

(Hafiz, 2013). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui klasifikasi dan struktur 

komunitas gastropoda bentik di Kampung 

Gisi Desa Tembeling Kabupaten Bintan.  

 Manfaat dari penelitian ini adalah 

dapat digunakan bagi kepentingan 

pengelolaan, dan pemanfaatan gastropoda di 

desa Gisi serta menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 Ekosistem mangrove merupakan 

daerah peralihan antara laut dan darat, 

mempunyai gradient sifat lingkungan yang 

tajam. Pasang surut air laut dapat 

menyebabkan terjadinya fluktuasi beberapa 

faktor lingkungan yang besar, terutama suhu 

dan salinitas. Oleh karena itu biota yang 

dapat bertahan dan berkembang di ekosistem 

mangrove adalah biota yang memiliki 

toleransi yang besar terhadap perubahan 

ekstrim faktor lingkungan seperti 

Gastropoda (Kartawinata dkk, 1979 dalam 

Ayunda, 2011). 

Gastropoda dapat hidup pada 

kisaran suhu 5
o
C sampai 38

o
C (Risawati, 

2002). Kisaran salinitas 5 ‰ sampai  75 ‰ 

apabila salinitas rendah dapat membatasi 

keragaman moluska, kebanyakan moluska 

yang hidup di daerah estuaria akan 

mengalami tekanan atau stres jika sallinitas 

terlalu rendah (Russel dan Hunter, 1983). 

Kandungan substrat di sekitar 

mangrove mengandung banyak organik 

(Nybakken, 1992). Kondisi substrat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

komunitas gostropoda dimana substrat yang 

terdiri dari lumpur dan pasir dengan sedikit 

liat merupakan substrat yang di senangi oleh 

gastropoda (Rangan, 1996). 

 

III. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Januari sampai bulan Februari 2014. 

Lokasi penelitian di kampung Gisi Desa 

Tembeling Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan. 
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Alat yang digunakan dalam 

melakukan sampling mangrove dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

Tabel 1. Alat Sampling Mangrove 

No Alat  Kegunaan 

1 Tali Rafia Membuat transek 

garis stasiun 

2 Meteran Mengukur 

panjang transek 

3 Buku Identifikasi 

oleh Noor et al., 

(1999) 

Mengetahui jenis 

mangrove 

4 Alat Tulis Sebagai 

pencatatan 

5 Kamera Dokumentasi 

kegiatan 

6 GPS Mengetahui titik 

koordinat 

 

Dalam melakukan penyamplingan 

mangrove, juga dilakukan pengukuran 

kualitas perairan. Kualitas perairan yang 

diukur berupa salinitas air menggunakan 

Salt meter, pengukuran pH substrat 

menggunakan soil tester dan skop untuk 

mengambil sampel substrat kemudian 

dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.  

Alat yang digunakan dalam 

melakukan sampling Gastropoda dapat 

dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Alat Sampling Gastropoda 

No Alat Kegunaan 

1 Alkohol 70% Pengawetan 

sampel 

gastropoda 

2 Buku 

Identifikasi 

(Dharma, 1998) 

Mengetahui jenis 

Gastropoda 

3 Ember Wadah sampel 

gastropoda 

4 Alat Tulis Sebagai 

Pencatatan 

5 Kamera Dokumentasi 

kegiatan 

 

Pengambilan Contoh  

Penentuan stasiun penelitian 

dilakukan pada 3 stasiun pengamatan 

berdasarkan aktivitas masyarakat di 

Kampung Gisi yaitu stasiun I terletak di 

daerah yang belum memiliki aktivitas 

masyarakat setempat, stasiun II terletak di 

daerah yang sudah ada aktivitas masyarakat 

dan stasiun III terletak di pelantar dan dekat 

dengan pemukiman masyarakat setempat. 

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan 

hasil survey pendahuluan di Kampung Gisi 

Desa Tembeling Kabupaten Bintan. 

Masing – masing stasiun terdiri dari 3 

transek yang berukuran 10 x 10 m
2
. Pada 

tiap transek pengamatan terdiri dari 3 plot 

sebagai ulangan. Dalam 1 plot di lakukan 3 

kali ulangan pengambilan contoh gastropoda 

dengan plot berukuran 1 x 1 m
2
 dari dalam 

petak mangrove dengan cara pemungutan 

untuk gastropoda epifauna, gastropoda yang 

sudah terkumpul di simpan dalam botol 

contoh dan di awetkan dengan alkohol 70 % 

dan di identifikasi. Identifikasi gastropoda di 

lakukan dengan mencocokkan gastropoda 

yang di peroleh dengan contoh – contoh 

biota gastropoda yang ada dengan bantuan 

buku panduan identifikasi moluska 

(Dharma, 1998). Setelah di identifikasi 

gastropoda tersebut di kelompokkan 

berdasarkan jenis dan jumlahnya pada setiap 

petak pengambilan contoh gastropoda. 

Pengumpulan data mangrove dimulai 

dengan melakukan penyamplingan dengan 

menggunakan Metode Transek Garis dan 

Petak Contoh (Transect Line Plot) yang 
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mengacu pada KepmenLH No. 201 Tahun 

2004.  

  

Pengukuran Parameter Fisika Kima 

 

Pengambilan parameter abiotik 

dilakukan pada masing-masing plot di setiap 

stasiun saat air pasang dan pada saat air 

surut. Pengukuran parameter fisika kimia 

dilakukan dengan menggunakan peralatan 

yang telah dipersiapkan kemudian hasil 

pengukuran tersebut dibandingkan dengan 

kualitas lingkungan berdasarkan KepmenLH 

No. 51 Tahun 2004.  

 

Analisis Data 

Kepadatan Gastropoda (Brower da Zar, 

1997) 
 

Kepadatan gastropoda dapat dihitung  

dengan  menggunakan  rumus : 

A

n
D

i

i


 

Keterangan   :     

D = Kepadatan Gastropoda (ind/m
2
) 

Ni = Jumlah individu 

A  = Luas petak pengambilan contoh (m
2
) 

 

Keanekaragaman Gastropoda (Magurran 

1988 dalam Ayunda 2011) 

 

Rumus untuk menghitung 

keanekaragaman  sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

H’ = Indeks keanekaragaman Shanon - 

Wiener 

Pi = Peluang kepentingan untuk tiap jenis 

(ni/N) 

ni = Nilai kepentingan tiap jenis (jumlah 

individu tiap jenis) 

N = Nilai kepentingan total (jumlah total 

semua individu)  

 

Keseragaman Gastropoda (Magurran 

1988 dalam Ayunda 2011) 
 

Keseragaman gastropoda dapat 

dihitung  dengan  menggunakan  rumus : 

 

Keterangan : 

E = Indeks kemerataan  

H’ = Keanekaragaman spesies maksimum  

S  = Jumlah jenis 

 

Dominasi Gastropoda (Odum, 1993) 
 

Dominasi gastropoda dapat 

dihitung  dengan  menggunakan  rumus : 

 

Keterangan : 

C = Indeks dominasi jenis  

ni = Jumlah individu ke- I  

N = Jumlah total individu  

 

Pola Sebaran Jenis Gastropoda (Brower 

dan Zar, 1997) 

 

Pola sebaran jenis dapat dihitung  

dengan  menggunakan  rumus : 

 

Keterangan : 

Id = Indeks penyebaran dispersi 

N = Jumlah unit pengambilan contoh 

x = Jumlah individu setiap petak contoh 

N = Jumlah individu total yang di peroleh  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Komunitas Vegetasi Mangrove 

 Hasil penelitian yang dilakukan di 

Kampung Gisi ditemukan 5 jenis mangrove 

yang terdiri dari Rhizopora apiculata, 

Xylocarpus granatum, Scyphiphora 

hydrophyllacea, Lumnitzera littorea, dan 

Sonneratia alba. 

Hasil penelitian pada stasiun I 

menyatakan bahwa kondisi hutan mangrove 

tergolong padat karena nilai dari kerapatan 

mangrove adalah 2366 ind/ha. Rapatnya 

mangrove pada stasiun I dikarenakan belum 

terdapat aktivitas manusia. Nilai kerapatan 

yang tertinggi pada stasiun I adalah spesies 

Rhizopora apiculata sebesar 1611 ind/ha 

dengan kerapatan relatifnya sebesar 68%. 

Jenis Scyphiphora hydrophyllaceae sebesar 

400 ind/hadengan kerapatan relatifnya 17%. 

Jenis Xylocarpus granatum memiliki 

kerapatan 200 ind/ha dengan kerapatan 

relatif sebesar 8%. Jenis Lumnitzera littorea 

memiliki kerapatan 155 ind/ha dengan 

kerapatan relatifnya 7%. 

Hasil penelitian pada Stasiun II 

diketahui bahwa kondisi hutan mangrove 

termasuk dalam kriteria padat yaitu 1677 

ind/ha meskipun nilai tersebut lebih rendah 

jika dibandingkan dengan Stasiun I. 

Rendahnya nilai kerapatan mangrove pada 

stasiun II jika dibandingkan dengan stasiun I 

diduga karena telah terdapat aktivitas 

manusia yang memanfaatkan hutan 

mangrove seperti penebangan pohon untuk 

konstruksi bangunan dan kayu bakar.  

Nilai kerapatan yang tertinggi pada 

stasiun II adalah spesies Rhizopora 

apiculata sebesar 1377 ind/ha dengan 

kerapatan relatifnya sebesar 82%. Sama 

halnya pada stasiun I, spesies Rhizopora 

apiculata terletak pada zona terluar yang 

berhubungan langsung dengan laut. Jenis 

Xylocarpus granatum memiliki kerapatan 

233 ind/ha dengan kerapatan relatif sebesar 

14%. Kerapatan Xylocarpus granatum pada 

stasiun II lebih rendah dibandingkan dengan 

stasiun I. Hal ini dikarenakan masyarakat 

setempat telah memanfaatkan pohon jenis 

ini untuk dijadikan kayu bakar. Jenis 

Sonneratia alba memiliki nilai kerapatan 

sebesar 66 ind/ha dengan kerapatan relatif 

sebesar 4%.  

Stasiun III terletak di sekitar pelantar 

dimana terdapat berbagai aktivitas manusia 

terutama nelayan. Mangrove yang terdapat 

pada stasiun III sebagian besar masih dalam 

fase anakan dan semai.  

Hasil penelitian pada Stasiun III 

menyatakan bahwa kondisi hutan mangrove 

tergolong jarang karena nilai dari kerapatan 

mangrove adalah 977 ind/ha. Nilai kerapatan 

yang tertinggi pada stasiun III adalah jenis 

Rhizopora apiculata sebesar 400 ind/ha 

dengan kerapatan relatifnya sebesar 41%. 

Jenis Scyphiphora hydrophyllacea memiliki 

nilai kerapatan sebesar 355, ind/ha dengan 

kerapatan relatif sebesar 36%. Jenis 

Lumnitzera litorea memiliki nilai kerapatan 

sebesar 155 ind/ha dengan kerapatan relatif 

sebesar 16 %. Jenis Sonneratia alba 

memiliki nilai kerapatan yang sama yaitu 

sebesar 66 ind/ha dengan kerapatan relatif 

sebesar 7%. Menurut Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 
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Tahun 2004, pohon mangrove dinyatakan 

jarang apabila kerapatannya <1000 ind/ha. 

Jika dilihat dari aktivitas manusia, stasiun III 

memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, 

stasiun ini terletak sangat dekat dengan 

rumah penduduk jika dibandingkan stasiun I 

dan II sehingga pemanfaatan ekosistem 

mangrove banyak dilakukan pada stasiun ini. 

Pemanfaatan secara terus menerus tanpa 

mempertimbangkan kelestariannya dapat 

mengakibatkan kerusakan ekosistem 

mangrove.  

 

B.  Struktur Komunitas Gastropoda 

 

Hasil penelitian yang dilakukan di 

Kampung Gisi ditemukan 8 jenis gastropoda 

yang terdiri dari jenis Littorina scabra, 

Tectarius tectumpersicum, Telescopium 

telescopium, Cerithidae cingulata, Nerita 

planospira, Nerita albicilla, Bedeva 

blosvillei, dan Pugilina cochiidium. 

 Kepadatan gastropoda yang didapat 

berkisar 10000 ind/ha - 60000 ind/ha. 

Kepadatan gastropoda terendah berada pada 

stasiun III yaitu sebesar 40000 ind/ha 

Sedangkan kepadatan gastropoda tertinggi 

berada pada stasiun I yaitu sebesar 60000 

ind/ha. Untuk stasiun II, kepadatan 

gastropoda  sebesar 50000 ind/ha dengan 

Tingkat kepadatan gastropoda pada stasiun I 

tinggi dibandingkan dengan stasiun lain 

diduga dipengaruhi oleh kondisi hutan 

mangrove yang masih alami dan belum 

terdapat aktivitas manusia. Kepadatan 

gastropoda pada stasiun I dapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 
Gambar 1.  Jenis dan Kepadatan Relatif 

Gastropoda di Stasiun I 

 

Tingkat kepadatan gastropoda pada 

stasiun II lebih rendah jika dibandingkan 

dengan kepadatan pada stasiun I yaitu 60000 

ind/ha, hal ini disebabkan karena telah 

terdapat aktifitas manusia yang 

memanfaatkan mangrove sebagai kayu bakar 

dan kontruksi pembangunan. 

Kepadatan gastropoda pada stasiun II 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Jenis dan Kepadatan Relatif 

Gastropoda di Stasiun II 

 

Kepadatan Gastropoda pada stasiun 

III merupakan yang paling rendah 

dibandingkan dengan kedua stasiun lainnya, 

hal ini diduga disebabkan karena banyaknya 

aktivitas manusia pada stasiun III seperti 

aktivitas nelayan, penebangan pohon 

mangrove, dan kondisi hutan mangrove pada 

stasiun III masih tergolong pada fase semai 

dan anakan sehingga kondisi tersebut kurang 

mendukung kehidupan gastropoda.  
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Kepadatan gastropoda pada stasiun 

III dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Jenis dan Kepadatan Relatif 

Gastropoda di Stasiun III 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

keaneragaman Shannon di peroleh hasil 

bahwa setiap stasiun mempunyai nilai 

keanekaragaman yang berbeda seperti yang 

tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Indeks Keanekaragaman  

Indeks 
Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 

(H’) 1,66 1,91 1,68 

Keanekaragaman terkecil di temukan 

pada stasiun I, kecilnya nilai 

keanekaragaman pada stasiun I ini di 

karenakan jenis Cerithidea cingulata yang 

mendominasi di bandingkan jenis 

gastropoda lainnya. Keanekaragaman 

tertinggi pada stasiun II hal ini karena jenis 

yang ditemukan memiliki kepadatan yang 

relatif sama atau hampir sama dan tidak 

ditemukan adanya dominasi yang besar 

sehingga nilai keanekaragaman pada stasiun 

II tinggi dan mencerminkan setiap jenis 

tersebar relatif dalam jumlah yang merata.   

Hasil perhitungan indeks 

keseragaman dengan menggunakan rumus 

Shannon dapat di lihat pada Tabel 4. 

 

 

Tabel 4. Indeks Keseragaman 

Indeks 
Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 

Keseragaman 0,92 0,98 0,94 

 Nilai keseragaman tertinggi 

terdapat pada stasiun II yaitu 0,98 yang 

mendekati 1 yang berarti bahwa 

keseragaman antar spesies relatif merata 

atau jumlah individu pada masing – masing 

spesies relatif sama, perbedaannya tidak 

mencolok (Basmi, 2000). Nilai keseragaman 

terendah terdapat pada stasiun I yakni di 

karenakan jenis Cerithidea cingulata 

memiliki nilai kepadatan yang tinggi di 

banding jenis yang lainnya. 

 Nilai indeks dominasi berkisar 

antara 0,15 – 0,30. Nilai indeks dominasi 

tertinggi terdapat pada stasiun I dan  nilai 

yang di peroleh mendekati 1 yakni 0,21 yang 

berarti ada spesies yang mendominasi 

spesies lainnya. Hal ini dikarenakan struktur 

komunitas dalam  keadaan labil, selain itu 

kondisi lingkungan sangat mendukung 

kehidupan spesies Cerithidea cingulata yang 

dapat bertahan dan mendominasi di stasiun 

I. Hasil perhitungan indeks dominasi dapat 

di lihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Indeks Dominasi 

Indeks 
Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 

Dominasi 0,21 0,15 0,20 

Sedangkan nilai indeks terkecil 

terdapat pada stasiun II  yakni hampir tidak 

ada yang mendominasi oleh suatu spesies 

dalam stasiun II. Hal ini karena kondisi 

struktur komunitas dalam keadaan stabil, 

kondisi lingkungan cukup baik dan tidak 

terjadi tekanan ekologis terhadap biota di 

habitat tersebut. 
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Pola sebaran jenis dalam suatu 

komunitas digunakan  indeks pola 

penyebaran Morisita dan kemudian di uji 

kebenarannya dengan menggunakan uji 

statistika yaitu sebaran Chi square (X
2
), di 

dapatkan hasil  X
2
 hitung lebih kecil dari X

2
 

tabel pada taraf kepercayaan 95 %. Dari 

hasil perhitungan didapat 2 pola penyebaran 

gastropoda pada ekosistem mangrove yaitu 

pola penyebaran bersifat mengelompok dan 

bersifat acak. Hasil perhitungan pola sebaran 

jenis dapat di lihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pola sebaran jenis 

a. Stasiun I 

No Spesies Pola Sebaran 

1. Nerita planospira Mengelompok 

2. Littorina scabra Acak 

3. Cerithidea 

cingulate 

Acak 

4. Bedeva blosvillei Acak 

5. Nerita albicilla Mengelompok 

6. Tectarius 

tectumpersicum 

Acak 

b. Stasiun II 

No Spesies Pola Sebaran 

1. Nerita planospira Acak 

2. Littorina scabra Acak 

3. Cerithidea 

cingulate 

Acak 

4. Bedeva blosvillei Acak 

5. Nerita albicilla Acak 

6. Tectarius 

tectumpersicum 

Acak 

7. Telecopium 

telescopium 

Acak 

c. Stasiun III 

No Spesies Pola Sebaran 

1. Nerita planospira Acak 

2. Littorina scabra Acak 

3. Cerithidea 

cingulate 

Acak 

4. Bedeva blosvillei Acak 

5. Tectarius 

tectumpersicum 

Acak 

6. Pugilina cochidium Acak 

 

C. Analisis Komunitas 

Analisis Komponen Utama 

(Principal Component Analysis/PCA) 

 Sebelum dilakukan uji PCA 

dilakukan analisis kecukupan sampel. 

Analisis ini menggunakan metode Kaiser's 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) / 

pengukuran kecukupan sampling Kaiser. 

Jumlah sampel dianggap mencukupi bila 

nilai rataan MSA sebesar 0.50 (Ludwig dan 

Reynolds , 1988).  

Faktor utama ditentukan oleh nilai 

Karlis-Saporta-Spinaki Dari hasil analisis ini 

nilai eigen≥ 1.59161 yang digunakan sebagai 

standar penentuan jumlah faktor utama. 

Berdasarkan perhitungan penentuan jumlah 

komponen didapat satu komponen utama 

yang dapat digunakan sebagai acuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Posisi Jenis Gastropoda Pada 

Sumbu PCA 
 

Berdasarkan Gambar 4 didapatkan 

bahwa dalam sebaran 81 plot berdasarkan 

jumlah yang ditemukan dalam plot-plot 

tersebut, korelasi jenis berdasarkan jumlah 

antara jenis terdapat hubungan bertolak-

belakang (terbentuk sudut 180
o
) dalam 
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sebaran81 plot pengamatan (sampling 

unit/SU). 

Korelasi antara jenis Cerithidea 

cingulata dengan jenis Tectarius 

tectumpersicum memiliki hubungan yang 

sangat kuat, hal ini di karenakan kecocokkan 

kondisi substrat yang mendukung sehingga 

sangat mendukung terhadap 

pertumbuhannya. Untuk jenis Nerita 

plaspira dengan jenis Telecopium 

telescopium dan Bedeva blosvillei memiliki 

hubungan yang bertolak belakang yakni 

membentuk 180
o
 (garis lurus), hal ini 

dikarenakan adanya persaingan makanan 

antara jenis Nerita plaspira dengan jenis 

Telecopium telescopium dan Bedeva 

blosvillei tetapi memiliki tipe substrat yang 

sama (Budiman, 1991). 

Berdasarkan jumlah dalam 81 plot 

korelasi antara jenis Nerita albicilla dengan 

Littorina scabra dan Pugilina cochidium 

memiliki hubungan yang bertolak belakang 

yakni membentuk 180
o
 (garis lurus), hal ini 

juga disebabkan karena adanya perbedaan 

habitat dan pengaruh faktor fisika-kimia 

lingkungan tersebut (Bengen,2000). 

 

Analisis Kelompok (Cluster 

Analysis) 

Berdasarkan dendogram Gambar 5 , 

didapatkan tingkat kesamaan jenis 

gastropoda dalam sebarannya di 81 plot 

untuk jenis Tectarius tectumpersicum, 

Nerita albicilla, Cerithidea cingulata 

memiliki kesamaan dari tipe substrat yang 

lebih dominan pasir berlumpur dan tidak 

terjadinya persaingan makanan antara 

spesies satu dengan spesies lainnya. 

Kemudian untuk jenis Littorina scabra, 

Bedeva blosvillei, Pugilina cochidium dan 

Telecopium telescopium komposisi jenis 

yang sama disebabkan oleh tipe substrat 

yang sama yaitu berupa lumpur berpasir, 

kesamaan tersebut di dukung oleh kondisi 

lingkungan yang hampir sama yaitu 

parameter salinitas (Safitri, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Dendrogram dan Grafik Analisis 

Kelompok 

 

D. Karakteristik Fisika dan Kimia 

Perairan 

 Hasil pengukuran menunjukkan 

nilai rata – rata yang di peroleh bervariasi 

tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang 

jauh antar stasiun. Perubahan parameter 

fisika – kimia perairan disebabkan karena 

faktor – faktor alam yang terjadi seperti 

curah hujan, penguapan dan masukkan air 

tawar maupun air laut hampir sama. Dari 3 

stasiun pengamatan memiliki nilai rata - rata 

parameter fisika – kimia yang masih 

mendukung kehidupan gastropoda. 
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Parameter 
Stasiun  

1 2 3 

Suhu 30,5 30,8 30,5 

Salinitas 31,1 32,3 31,6 

Tabel 7. Hasil Pengukuran Kualitas Air  

1. Suhu 

Hasil pengukuran suhu di perairan 

Kampung Gisi Desa Tembeling Kabupaten 

Bintan. Kisaran rata - rata suhu di ekosistem 

mangrove yang terdapat di Kampung Gisi 

Desa Tembeling Kabupaten Bintan adalah 

25,0
o
C – 33,5

o
C. Kisaran rata – rata suhu 

untuk semua stasiun hampir merata. 

Menurut Effendi (2000) suhu juga 

berpengaruh dalam efesiensi metabolisme 

organisme dalam suatu ekosistem perairan. 

Keberadaan spesies dan keadaan seluruh 

kehidupan suatu komunitas cenderung 

bervariasi dengan berubahnya suhu. Oleh 

karena itu suhu merupakan salah satu 

parameter penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan gastropoda. 

2. Salinitas 

Nilai salinitas perairan ekosistem 

mangrove di Kampung Gisi Desa Tembeling 

Kabupaten Bintan pada kisaran rata – rata 

30,0 – 35,0 
o
/oo. Kisaran rata – rata salinitas 

antar stasiun tidak memiliki perbedaan 

besar. Pada kisaran rata – rata yang relatif 

sama antar stasiun disebabkan karena stasiun 

– stasiun ini selalu mendapatkan pasokan air 

laut setiap harinya. 

Tinggi dan rendahnya nilai salinitas 

pada daerah pesisir sangat di pengaruhi oleh 

masukkan air tawar dari sungai dan masukan 

air laut dari laut. Pada daerah pesisir 

salinitas berfluktuasi, secara definisi suatu 

gradien salinitas akan tampak pada saat 

tertentu, tetapi pola gradien bervariasi 

bergantung pada musim, topografi estuaria, 

pasang surut dan jumlah masukan air tawar 

(Nyabakken, 1992). 

3. Substrat  

Berdasarkan data hasil penelitian, tipe 

substrat di Kampung Gisi pada stasiun I 

adalah Lumpur berpasir. Pada stasiun II 

transek 1 dan 2 tipe substrat berupa pasir 

berlumpur sedangkan pada transek 3 bertipe 

pasir. Pada stasiun III transek 1 dan 3 

memiliki tipe substrat yang sama yaitu pasir 

berkerikil, sedangkan pada transek 2 bertipe 

pasir. Menurut Nyabakken (1992) bahwa 

pengendapan partikel bergantung pada arus 

dan ukuran partikel. Partikel yang lebih 

besar mengendap lebih cepat dari pada 

partikel yang lebih kecil dan arus yang kuat 

mempertahankan partikel dalam suspensi 

lebih lama dari pada arus yang lemah. 

Substart pada kawasan ekosistem 

mangrove di kampung Gisi Desa Tembeling 

ini cocok sebagai tempat tumbuh mangrove 

yang merupakan habitat moluska. Bengen 

(2000) menyatakan bahwa mangrove tidak 

dapat tumbuh di pantai yang terjal dan 

berombak besar dengan arus pasang surut 

yang kuat, hal ini tidak memungkinkan 

terjadinya pengendapan lumpur dan pasir, 

substart yang di butuhkan untuk 

pertumbuhannya. Kondisi substart 

berpengaruh terhadap perkembangan 

komunitas moluska dimana substrat yang 

terdiri dari lumpur dan pasir dengan sedikit 

liat merupakan substrat yang di senangi oleh 

Gastropoda (Rangan,1996). 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Gastropoda yang ditemukan selama 

pengamatan terdiri dari 8 spesies yang 

tergabung dalam 5 famili. Famili yang lebih 

mendominasi adalah family Cerithiidae, 

jenis – jenis gastropoda yang di temukan 

meliputi Littorina scabra, Tectarius 

tectumpersicum,Cerithidae cingulata, Nerita 

planospira, Nerita albicilla, Bedeva 

blosvillei dan Pugilina cochiidium. Dari 8 

spesies Cerithidae cingulata merupakan 

jenis yang paling banyak di temukan dengan 

kepadatan yang tergolong tinggi, jenis – 

jenis gastropoda yang di temukan menyukai 

substrat berpasir dan berlumpur. 

Keanekaragaman gastropoda relatif 

tinggi (mendekati 1) karena tidak adanya 

dominasi yang menonjol pada spesies 

tertentu.Keadaan ini menunjukkan strukutur 

komunitas gastropoda pada ekosistem 

mangrove di Kampung Gisi Desa Tembeling 

ini dalam keadaaan cukup stabil dan kondisi 

hidup yang cukup. Pola sebaran gastropoda 

yang di temukan bersifat mengelompok dan 

acak, pola penyebaran ini disebabkan oleh 

perbedaan substrat, ketersediaan makanan 

dan faktor fisika-kimia lingkungan di sekitar 

daerah penelitian. 

Hasil perhitungan dari PCA di 

dapat bahwa hubungan antara jenis 

Cerithidea cingulata dengan jenis Tectarius 

tectumpersicum memiliki hubungan yang 

sangat kuat sedangkan untuk jenis Nerita 

plaspira dengan jenis Telecopium 

telescopium danBedeva blosvillei memiliki 

hubungan yang bertolak belakang 180
o
 

yakni membentuk garis lurus. Kemudian 

disusul jenis Nerita albicilla dengan  

Littorina scabra dan Pugilina cochidium 

juga memiliki hubungan yang bertolak 

belakang 180
o
 yakni membentuk garis lurus. 

Parameter fisika- kimia lingkungan 

di lokasi penelitian tidak memliki perbedaan 

yang signifikan, hal ini dikarenakan kondisi 

perairan di Kampung Gisi Desa Tembeling 

masih tergolong baik menurut Kepmen LH 

No. 51 Th 2004 tentang Baku Mutu Air Laut 

sehingga kondisi tersebut tergolong baik 

untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

gastropoda di ekosistem mangrove tersebut. 

 

B. Saran 

 Perlu dilakukan penelitian yang lebih 

lanjut untuk daerah lainnya mengingat 

luasnya kawasan mangrove di Kampung  

Gisi Desa Tembeling sehingga dapat di 

ketahui lebih banyak jenis gastropoda dan 

mangrove yang ada, selain itu perlu 

ditambahkan parameter – parameter lain 

yang mendukung keberadaan gastropoda di 

Kampung Gisi Desa Tembeling. 
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