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ABSTRACK
Seagrass ecosystems is the good habitat

pelecypoda in the sea waters

of aquatic biota that like of Pelecypodas. Aktiviti many capture of

will give impacts to distribution

patterns and structure community on that

pelecypoda in seagrass ecosystems pengudang village. The purpose of this resemch is to

patterns and structure community on theat pelecypoda

in

and to know the

densities

will by random sampling

and plots

seagraas ecosystems

relationship between seagass and pelecypoda in these waters. The method

know the distribution

werE taken by 25 scrttered in waters seixgrass ecosystems pengudang village. Quadrant with a size of 0.5 x 0.5

meters according

to the guide kepmen LH no 200(2004). From the research obtained 8 types pelecypoda,

diversity value is 2.58 categories

of

moderathes, value

of uniformity is 0.86 categoryi kind of

uneven

uniformity, The dominance indeks is 0.21 category high species dominance. Of the distribution pattern of 25
plots describe the group distribution and for the species there are two random and group. Type of seagrass
found there are 5 types and waters conditions at research place classified either according to the Decree of the

Minister of Environment of Sea Water Quality Standard for Marine Life, kepmen LH no 200(2004),

III)

and

existing seagrass types can tolerate the water of the quality. type of substrate there is the kind of fine sand
mixed substrate kerikis slightly. Realitionship of seagass density and pelecypoda density is negative with a one-

unit increase in seagrass will decrease 0.0064 densrty pelcypoda. The results of obtained from a sample
regression equation with a confidence level of 95o/o and

KEY WORDS:

96%o

the value of R2.
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ABSTRAK
Ekosistem padang lamun mer,tpakm habitart yang disukai oleh biota perairan salah satunya peleqrpoda.
Seringnya dilakukan aktivitas penangkapan pelecypoda
sebaran dan struktur komunitas pelecypoda yang ada

di perairan ini akan memberi dampak kepada pola

di ekosistem padang lamun Desa Pengudang. Tujuan dari

penelitian ini untukmengetahui pola sebman dan stnrktur komunitas pelecypoda yang ada di perairan ekosistsm
padang lamun dan untuk mengetahui hubungan kerapatan lamun dengan kepadatan pelecypoda yang ada di
perairan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Random sampling, plot yang di ambil
adalah25 plot yang tersebar di wilayah perairan ekosistem padang lamun Desa Pengudang, plot yang digunakan

x 0.5 menurut

LH no 200 th 2004. Dari hasil penelitian diperoleh 8 jenis
pelecypoda, nilai keanekaramannya adalah 2.58 yang terkatagori keanekaragaman sedang, nilai
keseragamannya yang di dapat adalah 0.86 yang terkatagori keseragaman jenis tidak merata, dominansinya
berukuran 0.5

panduan kepmen

adalah 0.21 yang terkatagori dominansi spesies tinggi. Pola sebaran keseluruhan dan 25 plot menggambarkan
sebaran yang mengelompok, dan untuk spesiesnya ada dua yaitu acak dan mengelompok. Jenis lamun yang

ditemukan ada 5 jenis. Kondisi perarain di lokasi penelitian ini tergolong baik sesuai dengan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Baku Mutu

Air Laut untak Biota Laut(Sumber: Kepmen LH No

200 Tahun 2004,

III)

danjenis lamun yang ada dapat mentoleransi terhadap kualitas perairan tersebut jenis substrat
yang ada adalah jenis substrat pasir halus bercampur kerikis sedikit. Hubungan kerapatan lamun dan kepadatan
lampiran

pelecypoda negative (berbandng terbalik) yaitu dengan kenaikan satu- satuan lamun akan menurunkan 0.0064
kepadatan pelqpoda, hasil tersebut di dapat dmi persamaan regresi sederhana dengan tingkat kepercayaang1
dan nilai R2 96o/o.

KATA KUNCI : Ekosistem lamun, Pelecypoda, Pola

sebaran, Struktur komunitas

o/o

I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

pengudang mengingat belum tersedianya data

awal atar kondisi exsisting dalam

upaya

pengelolaan dimasa yang akan datang.

Ekosistem padang lamun mempunyai

banyak manfaat bagi biota laut yaitu sebagai

B.

Rumusan Masalah

Berbagai

tempat berasosiasi, mencari makan, bermain dan

jenis biota perairan

telah

baik terhadap lingkungan

tempat asuhan. Menurut Hasanuddin Q0l3),

beradaptasi dengan

lamun mempunyai peranan memberikan tempat

ekosistem dan jenis subsfat yang ada, tekpi

perlindungan dan tempat menempel berbagai

perairan pesisir merupakan daerah yang rentan

hewan dan tumbuh-turnbuhan (algae), di samping

terhadap perubahan faktor lingkungan dari alam

itu, padang lamun (seagrass beds) dapat juga

itu sendiri maupun aktivitas manusia yang sering

sebagai daerahasuhan.

dilalukan diperairan

Potensi tersebut juga terdapat

di

Desa

penangkapan,

jika

ini

seperti

aktivitas

aktivitas tersebut dilakukan

pengudang Kabupaten Bintan, Potensi yang

secara terus menerus dan adanya perubahan dari

dimiliki salah satunya adalah ekosistem

faktor lingkungan ada kemungkinan

padang

lamun. Ekosistem padang lamun merupakan
habitat biota yang ada

di

perairan Pengudang,

akan

memepengaruhi keberadaan dari biota perairan

yang ada

di

perairan ekosistem padang lamun

yang salah satunya habitat pelecypoda. Habitat

Desa Pengudang khususnya keberadaan kerang

dari pelecypoda menurut Ernawati (2009) adalah

jenis Pelecypoda.

kebanyakan kelas pelecypoda hidup

di laut,

terdapat daerah pantai, perairan yang dangkal

C.

sampai kedalaman 5000 m lebih, sebagian besar
hidup dibagian dasar laut atau di dalam lubatg, di

dalam lumpur atau pasir. Pelecypoda memiliki

nilai ekonomis dan memiliki gizi yang

Tujuan dari penelitian ini adalah

l.

melakukan aktivitas penangkapan

jenis

:

Untuk mengetahui pola sebaran jenis
pelecypoda

cukup

tinggi sehinega banyak masyarakat dan nelayan

Tujuan

di

perairan

ekosistem

padang lamun di Desa Pengudang

2.

Untuk mengetahui struktur komunitas
jenis pelecypoda

pelecypoda.

di

perairan ekosistem

padang lamun di Desa Pengudang

Secara ekonomis beberapa

spesies

3.

Dan untuk

mengetahui hubungan

mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi

kepadatan pelecypoda dengan kerapatan

dan merupakan sumberdaya perairan yang dapat

lamun yang ada di Desa Pengudang

dijadikan sebagai mata pencaharian nelayan
seperti kerang darah (Anadara granosa), dan

D.

Manfaat

kerang bulu (Anadara antiquata). Berdasarkan
kondisi tersebut sehingga perlu dilakukan kajian

tentang pola sebaran dan struktur komunitas

palecypoda

di

ekosistem padang lamun

Manfaat dari penelitian

ini

yaitu

diketahuinya tentang pola sebaran dan stnrkfur

komunitas pelecypoda

di

perairan ekosistem

padang lamun Desa pengudang, diketahuinya
hubungan biota pelecypoda dengan larnun yang

ada diperairan Desa Pengudang dan memberi

III.

METODE

A.

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian

informasi kepada masyarakat dan pemerintah
tentang pola sebaran
pelecypoda

dan strulfir

komunitas

di perairan ekosistem padang lamun

yang ada agar dapat dimanfaatkan
keberlanjutan

di

secara

Desa Pengudang Kecamatann

luli 2014 di Kawasan
Ekosistem Padang Lamun Desa pengudang

bulan Mei sampai dengan

kabupaten

teluk sebong

B.

II.

Jenis penelitian

Pelecypoda merupakan dalam filum
molusca serta secara umum Pelecypoda lebih
dikenal dengan nama kerang, mempunyai 2 buah
cangkang yang setang|<up dengan variasi pada

bentuk

maupun ukurannya. Kedua cangkang

yang dapat membuka dan menutup dengan cara
mengencangkan atau mengendurkan otot

-

otot

jenis

Jenis Penelitian

ini adalah bersifat survei, yaitu
penelitian yang tidak melakukan

perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap

variable yang akan diteliti dengan tujuan untuk
memperoleh

serta mencari

C.

Bahan atau Materi Penelitian

Bahan

No

Pelecypoda

tumbuhan

di terumbu karang.

Kadang-kadang

lamun membentuk komunitas yang cukup lebat
yang disebut padang lamun.

di tinjau dari
komposisi jenis, kepadatan jenis, kemerataan
jenis, keanekaragamar jenis, dominansi jenis,
Struldur komunitas dapat

pola sebaran, dan biomassa jenis dalam suatu

(

Nyebakken, 1992)- Menurut

Susilowarno

QA0T dalam Pratama Q0l3)

ekosistem

Penyebaran adalah pola jarak antara individu di

dalam batas geografis populasi. Ada tiga pola
dasar untuk penyebaran yaitu pola penyebaran
acak, seragam, dan berkelompok.

Objekyang akan

Objek yang akan

Lamun

menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut.

dijumpai

Kegunaan

diteliti

berbunga (angiospermae) yang sudah sepenuhnya

Menurut Jumniaty Q013), Lamun hidup di
perairan yang agak berpasir namun sering pula

keterangan secara

faktual tentang objek yang diteliti

(Abbott, 1968 dalam Tal&allimah 2008).

Lamun (seagrass) adalah

Kecamatan Bintan

Kepulauan Riau.

teluk sebong Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

ini telah dilaksanakan pada

diteliti

D.

Alat /Intrumen Penelitian

Alat
Salt meter

Satuan

l*

Kegunaan
Salinitas

Multi tester

0,

Multi tester

MCll

DO

Curren drag

mldet

Kecepatan

tc

Suhu

arus

Multi tester

pH

Gps

Mengetahui
posisi transek

Tali rapia dan

Kuadran

paralon
Ayakan

betingkat

Substrat

Buku

Pabduan

sehingga mempermudah dalam perhitungan untuk

identifrkasi

pelecypoda

lamun itu sendiri. Penetapan

Kantong

Meletakkan

menggunakan transek kuadran dengan ukuran 0.5

plastic

sampel

x

transek

0.5 m ditempatkan pada setiap garis hansek

dengan

jarak 10 m. kuadran di letakkan dengan

ukuran yang sama tiap stasiun.
E.

Prosedur Penelitian

l.

Penentuan titik Pengamatan

Penentuan

titik

(Gambar 4): panduan Kepmen Lh( 200

e

di

0,5m

pengamatan menggunakan teknik

Sistem random sampling,. Dimana penentuan

sampling

fh2004)

titik

acak menggunakan sofuer yang

setiap lokasi tersebar

di

perairan ekosistem

titik sampel yang tersebar
25 titik atau plot. Peta dalam

0,5 m

padang lamun.
sebanyak

pengamatan

F.

Data yang

titik sampling di sajikan pada gambar

di ambil

ada

2

yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

J.

dari hasil pengukuran terhadap sfmktur komunitas

r@

l,i:r

;i:i
Ii ,. {Ej \-/

r.:!
---\.''u" --

-i.-r.
- ,/ -*

dan lamun, hasil pengukuran
parameter fisika kimia perairan yang

pelecypoda

--

-"i

Iamun, sedangkan data sekunder

-

diperoleh dari instansi-instansi terkait bertaitan
,_

*

-ff

;@

dengan kondisi umum daerah penelitian dan

-.'--*'--z#---_n*_-._

Pengambilan sampel untuk lamun dan
pelecypoda

di

literatur yang mendukung.

lakukan secara bersamaan yang

tersebar sebanyak 25 plot yang mewakili wilayah

G.

perairan tersebut. Pengamatan tersebut dilakukan

pada saat air surut dengan cara meletakkan

fansek pada

titik plot pengamatan.

Sampel

Analisis Laboratorium

Identifikasi pelecypoda

di

mulai dari

proses pernberian nama itmiah suatu jenis
pelecypoda. Pelecypoda yang sudah

di

dapat

pelecypoda yang terdapat dalam tiap kuadran

dimasukkan kedalam kantong sampel di

diambil dan dimasukkan kedalam kantong plastik

identifikasi di laboratorium dengan melihat ciri

yang diberi label, kemudian dibawa

ke

dari bentuk morfologi pelecypoda itu sendiri

laboratorium dan dilakukan indentifikasi terhadap

dengan bantuan buku identifikasi kerang-

pelecypoda dan dipisahkan dari masing-masing

kerangan.

individu kemudian dilakukan

perhitungan

terhadap pelecypoda yang ada dalam luasan
transek kuadran.

Jenis lamun dan jumlah tegakan di lihat
dalam tiap transek dan di catat per tiap

transek

H.
1.

Analisa Data
Pola Sebaran
Pola sebaran jenis suatu organisme pada

habitat dapat diketahui dengan menggunakan

metode pola sebaran morisita (Soegianto, 1994

dalam Rasid, 2012). Rumus untuk menghitung
Indeks Persebaran Morisita yaitu:

ni:

Jumlah individu dari masing-masing species

N:

Jumlah seluruh individu

Menurut (Fachrul (2007) dalam Ernawati

Ixz-I
ra=N(N-1)n

(2009), kriteria tingkat keanekaragaman Shanon

Dimana:

apabila:

: indeks disperse morisita
Id
: jumlah unit pengambilan contoh (plot)
n
: jumlah individu biota pada tiap plot
x
: jumlah total individu biota
N
Hasil indkes morisita yang diperoleh

Nilai

menunjukkan Keanekaragaman

prima

biota dalam kondisi

NilaiH'1< H'S

3

=nenunjukkan

Keanekaragaman biota sedang

Nilai

pola sebaran individu jenis bersifat

H'<

I

menunjukkan

c. Indeks Dominansi

Indeks dominansi menggambarkan komposisi

seragam

Id:l : pola sebaran individu bersifat acak
Id>l : pola sebaran individu jenis bersifat

species dalam komunitas. indeks dominansi
dihitung menurut indeks Simpson ( satino,2003)

mengelompok

2.
a.

(stabil)

Keanekaragaman biota tidak stabil

dikelompokkan sebagai berikut:

Id<l :

H' > 3:

ni

Struktur Komunitas Pelecypoda

C:

Kepadatan jenis

N

Kepadatan merupakan jumlah individu

persatuan luas (Brower dan

Zar, 1997 dalam

I(-),

Keterangan:

Rasid 2013) dengan formulasi sebagai berikut:

O:t

C: Indeks dominansi

A

Dimana:

D : Kepadatan Pelecypoda (ind/m2)
Ni :
A :

Jumlah Individu

Indeks Keanekaragaman

Menurut fachrul QO07) dalam Ernawati

Q009) indeks

keanekaragaman dihiting

menggunakan metode Shannon

yaitu

Jumlah individu dari masing-masing species

N:

Total individu komunitas (Krebs, 1978)

dominasi berkisar

0 -

l.Semakin besar nilai indeks semakin

besar

salah satu spesies

yang

Nilai indeks

Luas Petak Pengambilan Contoh (m2)

b.

ni:

kecendrungan

mendominasi populasi (Odum, 1997 dalam

Fachrul 2007). Indeks dominansi

:

dikelompokkan menjadi:
H'

: -I

ni/ N ln niA.i atau

H:

D< 0.4 dominansi

rendah, 0.4 <D< 0.6 dominaasi sedang,

pi ln pi

dominansi tinggi.
Keterangan

:

H':

Indeks keanekaragaman jenis

Pi:

Probabilitas penting untuk tiap species

d.
:

niA.I

dapat

Indeks Keseragaman

D>

0.6

Untuk

mengetahui

keseimbangan

komunitas digunakan indeks keseragaman, yaitu

stasiun. Kerapatan lamun dihitung dengan rumus
@rower, et al, 1990 dalam hasanuddin 2013 ).

ukuran kesamaan jumlah individu antar spesies

n=X{'
A

dalam suatu komunitas. Semakin mirip jumlah

individu antar spesies (semakin

merata

penyebarannya) maka semakin besar derajat
keseimbangannya, dengan rumus (Krebs, 1985)
dalam lnsafitri (2010)

Keterangan:

:
:
Hmax :
:

S

Jumlah individu atau tegakan dalam

A

:

c.

Parameter fisika kimia

Luas total pengambilan sampel (m2).

di ukur meliputi

Salinitas,

suhu, Do, kecepatan arus, pasarlg surut, derajat

lndeks keanekaragaman

S:

:

Kerapatan Jenis (ind/m2)

Parameter yang akan

Indeks keseragaman

log2

:

D
Ni

transek (ind)
:

H'
o=
" - Hmax

E
H'

Keterangan:

keasaman (pH) dan analisis substrat.

indekkeanekaragaman

jumlah spesies

d.

Hubungan Pelecypoda

Semakin tinggi indeks keanekaragaman

(H') maka indeks keseragaman (e) juga

dengan

Ekosistem Lamun

akan

Untuk mengetahui hubungan antara kepadatan

semakin kecil, yang mengisyaratkan adanya

pelecypoda dengan kerapatan ekoistem lamun

dominansi suatu spesies terhadap spesies lain.

dilakukan menggunakan sofuerd dengan uji

kondisi komunitas dikatakan stabil bila memiliki

regresi yang dinyatakan dalam

nilai

jenis yang mendekati l,
kecil nilai E mengindikasikan bahwa

keseragaman

semakin

Untuk

uji

regresi menggunakan

Y=a*bX

besar nilai E maka penyebaran jenis relatif merata

Keterangan:

(Brower & Zar 7977, dalam kawan, 2008).

Y: Variabel terikat @ependent

Struktur Komunitas Lamun
Identilikasi Jenis Lamun

Identifikasi

jenis lamun ditentukan

dengan

menggunakan panduan identifikasi menurut
(Kepmenlh No. 200 2004), yaitu mencocokkan
antara daun, bunga dan akar secara visual di

persamaan

sebagai berikut

penyebaran jenis tidak merata sedangkan semakin

3.
a.

bentuk gafik.

Variable)

X=

Variabel bebas (Independent Variable)

a:

Konstanta

b:

Koefisien Regresi.

Hasil dari regresi tersebut di sajikan dalam bentuk

tabel dan

di

bahas secara deskripsi apakah ada

hubungan fositif atau negatif.

lapangangan.

Iv

HASIL DAN PEMBAHASAI\I

b.

A.

Jenis dan Komposisi Pelecypoda

Perhitungan Kerapatan Jenis Lamun

Untuk pengamatan kerapatan dilakukan
dengan menghitung jumlah tegakan lamun dalam

transek pada setiap

titik

pengamatan pada setiap

Pelecypoda yang ditemukan
Desa pengudang

ini terdiri dari

di

perairan

8 jenis, dimana

jenis polecypoda yang banyak ditemukan adalah

--

Gafrarium tumidum untuk lebih jelasnya dapal

kelas dari filum Moluskayang umum ditemukan

dilihat pada Tabel 4.

di perairan

yang bersubstrat dengan tipe pasir

berlumpur. Dari hasil data yang di dapat spesies
Tabel 4.Jenis dan komposisi peleqpoda

No.

Gafrarium tumidum selain berhabitat di tipe pasir

ini juga dapat

Spesies

Komposisi

berlumpur spesies

Abra nitida

28

hidup pada habitat subsfrat pasir halus bercampur

Anadsra antiqaate

52

kerikil.

Anomalocardia

1l

B.
1.

subrogosa

Circe scripta

l3

Gafrarium tumidum

99

Sunetta meroe

14

Sunrise tellin

19

Protapes cor

26

4
bahwa hasil penelitian di
Berdasarkan Tabel

KspadatanPelecypoda

Pengudang dapat di lihat pada tabel.

Tabel 5. Kepadatan Pelecypoda
No.
Spesies

Kepadatan

(ind)

dapat diketahui

perairan

l.

Abra nitida

tt2

2.

Anadara antiquate

208

Anomalocardia

44

Desa

Pengudang ditemukan 8 spesies pelecypoda yang

terdiri dari Abra nitidq, Anadqra

Struktur Komunitas Pelecypoda
Kepadatan pelecypoda di perairan Desa

262

Jumlah

mentoleransi

antiquata,

subrogosa
4.

Circe scripta

56

scripta,

{

Gafrarium tumidum

396

Gafrarium tumidum, Sunetta meroe, Sunrise tellin

6.

Sunetta meroe

56

dalrr Protapes cor. Dari semua jenis pelecypoda

7.

Sunrise tellin

76

yang ditemukan jenis Gafrarium tumidum banyak

8.

Protapes cor

104

di temukan yaitu 99 spesies atat

jumlah

Anomalocardia subrugosa,

ini

dijumpai

di

setiap

Circe

37

.79 7o. Spesies

25 titik plot

Dari tabel 5

lokasi

052

menjelaskan bahwa

kepadatan pelecypoda yang paling besar adalah

pengamatan.

Menurut Andra (2014)

1

jenis Gafrarium tumidum
spesies

Gafrarium tumidum ini mempunyai kemampuan
adaptasi terhadap berbagai faktor pembatas yang

ada di daerah intertidal seperti fluktuasi periodik

salinitas, kondisi oksigen yang minimalis, dan

daya tahan terhadap hempasan ombak dengan
cangkang yang tebal serta ukuran tubuhnya lebih

kecil. Gafrarium tumidum termasuk

kelas

Bivalvia, menurut pendapat Arnorld and Birtles

(1989) dalam Riniatsih QOOT\

yang

mengemukakan bahwa kelas Bivalvia merupakan

dengan jumlah

kepadatan 396 ind atau 15.84 ind/m2 ata.l_3'1.64

% dari 25 plot. Tingginya jenis ini dikarenakan
dari seluruh plot yang di ambil ternyata jenis
Gafrarium tumidum banyak ditemukan di banding

dengan

jenis lainnyq tingginya

Gafrarium tumidum karena spesies

kepadatan

ini memiliki

adaptasi yang baik terhadap habitat yang
bersubstrat pasir dan kaitan dengan lamunnya

jenis lamun yang dominan dapat mentoleransi
dengan substrat pasir sehingga habitat yang

-

diemukan lamun ada

jtga

ditemukan jenis

beberapa hal, seperti jumlah atau jenis individu,

Gafrorium tumidum dengan hasil jenis lamun

dominansi jenis tertentu, substrat yang homogen

yang dominan ditemukan adalah

Enhalus

serta lamun atau karang yang dapat berfungsi

acoroides dan jenis pelecypoda yang banyak

sebagai tempat berlindung dan mencari makan

ditemukan adalah Gafrarium tumidum,

sangat sedikit keberadaannya sehingga hanya

Sesuai

pendapat Ernawati (2013), substrat berpasir hanya

jenis-jenis tertentu yang dapat bertahan hidup.

dihuni oleh organisme yang mampu beradaptasi
dengan cara membenamkan

diri kedalam

pasir

Nilai keseragaman yang di dapat adalah

0.86. Kestabilan suatu komunitas

dapat

dengan kedalaman tertentu yang tidak dapat lagi

digambarkan dengan tinggi rendahnya nilai indeks

di pengaruhi oleh gelornbang dan organisme yang

keseragaman

memiliki kemampuan menggali cepat

komunitas dikatakan stabil bila memiliki nilai

setelah

jenis (E) yang didapat. Kondisi

l,

gelombang memindahkan organisme tersebut

keseragaman jenis yang mendekati

kesubstrat yang lain. Kelompok organisme yang

kecil nilai E mengindikasikan bahwa penyebaran

mampu beradaptasi pada kondisi substrat pasir

jenis tidak merata sedangkan semakin besar nilai

adalah organisme infauna makro (berukuran 1-10

E maka penyebaran jenis relatif merata (Brower

cm) yang mampu menggali liang di dalam pasir,

Zar 1977, dalam Irawan, 2008). Dari hasil yang di

dan organisme meiofauna

1 mm) yang hidup
ruang interaksi

C.

di

milro (berukuran 0,1

-

antara butiran pasir dalam

(tudi, 2002 dalamoktavia" 2009).

Keanekaragaman, Keseragaman, dan

Dominansi
2.58

Sedang

E

0.86

Tiddrmerata

D

0.21

Rendah

Tabel

di

(H') yaitu 2.58,

keanekaragaman

Nilai

stabil mendekati 1. Jonathan (1979)

biota

H' I < H' S

menurut

menunjukkan

Syafikri (2008), menyatakan bahwa jika nilai

indeks

melebihi

keseragaman
derajat

0.7

keseragaman

kaitannya dengan indek dominansi, dimana bila
dominansi dari jenis-jenis tertentu, sesuai dengan

pendapat (Odum, 1997 dalam Fachrul, 2007)
Indeks dominansi dapat dikelompokkan menjadi:

D< 0.4 dominansi rendah, 0.4 <D< 0.6 dominansi

sedang yaitu berkisar pada

3. Kondisi perairan dapat

dikatagorikan keanekaragaman sedang karena
jenis yang ditemukan di perairan ini tidak terlalu

tinggi hanya ada beberapa jenis sepesies yang
dapat bertahan hidup dan menyesuaikan habitat

dominansi yang

Irawan (2008), tinggi rendahnya

nilai

jenis dapat disebabkan

oleh

di

dapat adalah 0.21, jadi

dominansi dari spesies rendah.

D.

Pola Sebaran Pelecypoda

Tabel 6. Pola sebaran pelecypoda

tersebut menjadi habitat hidupnya. Menurut

keanekaragaman

dalam

nilai keseragaman kecil mengindikasikan terjadi

kriteria tingkat keanekaraman menurut shanon,

keanekaragaman

ini termasuk penyebaran

komunitasnya tinggi. Penyebaran jenis juga ada

atas menjelaskan bahwa nilai

indek keanekmagaman

&

jenis yang tidak merata dan kondisi komunitasnya

mengindikasikan

H'

tingkat

dapat keseragaman jenis

semakin

Pola sebaran

Abra nitida

Untuk indeks pola sebaran keseluruhan

Anqdara antiquate

Acak

Anomalocqrdia

Mengelompok

di katagorikan mengelompok, Pola sebaran yang

berkelompok disebabkan hewan

subrogosa

tersebut

Circe scripta

Acak

memilih hidup pada habitat yang paling sesuai di

Gafrarium tumidum

Acak

dasar perairan, baik sesuai dengan faktor fisika

Sunelta meroe

Acak

dan kimia yang hampir merata

Sunrise tellin

Acak

maupun ketersedianya makanan

Protapes cor

Acak

tersebut. Suin (1989) dalam Sitorus (2008),

Total keseluruhan

Mengelompok

bahwa faktor fisika dan kimia yang hanpir

di perairan ini

di

habitat

merata pada suatu habitat serta tersedianya

Hasil yang didapat secara menyeluruh

di

pola sebaran untuk seluruh spesies yang di dapat

makanan bagi hewan yang hidup

di Desa Pengudang yaitu bersifat mengelompolg

sangat menentukan hewan tersebut hidup

sedangkan untuk perspesies berbeda-beda ada

berkelompok.

a.

yang sebaran mengelompok dan ada yang sebaran

Jenis dan Komposisi Lamun

Jenis-jenis tumbuhan lamun yang
terdapat di perairan Desa pengudang yaitu tabel 8.

acak, hal ini kemungkinan dikarenakan perbedaan
daya tahan atau kemampuan beradaptasi terhadap

habitat yang dihuni masing-masing

Tabel 8.Jenis dan komposisi lamun
Jenis lamun
Komposisi

spesies

No

berbeda.

l.

Menurut Indardjo dan Muslim (1997)

dalam Riniatsih Q007) bahwa

Cymodocea

J.
4.

individu secara acak dapat terjadi jika habitat
ada

kecenderungan

mengelompok,

hal ini karena

103

8l
45

Holophila

5.

dari organisme tersebut untuk
bersama-sama. untuk pola sebaran yar,g

53

serrulata
Enhalus
scoroides
Holodule pinifolia
Thalasia
hemprichi

2.

penyebaran

dalam keradaan seragam dan tidak

dalamnya

32

spinulqsa
314

iumlah

Hasil pengamatan jenis lamun yang di

adanya

temukan adalah jenis Cymodocea serrulata,

pengumpulan individu sebagai startegi dalam

Enhslus acoroides, H al o dule

menanggapi perubahan cuaca dan musim, serta

p

inifu I i a, Thalas s ia

hemprichii, Holophila spinulosa. Dari hitungan

perubahan habitat dan proses reproduksi (Odum,

yang dilakukan pada 25 plot menunjukkan bahwa

1993 dalam Riniatsih, 2007).

terdapat perbedaan komposisi jenis pada setiap

Selain itu Mustofa (2008) juga
mengatakan Pola penyebaran mengelompok

plot.

Perbedaan komposisi

disebabkan oleh

dengan tingkat pengelompokan yang bermacam-

jenis lamun

jenis lamun yang terdapat di

perairan Desa Pengudang tumbuh

macam merupakan bentuk penyebaran yang

ini

dalam

kelompok yang terpisah-pisah dengan batas yang

paling umum terjadi karena individu-individu

tidak jelas dan jumlah yang sedikit serta
penyebaran yang tidak merata, Jenis lamun

dalam populasi cenderung membentuk kelompok
dalam berbagai ukuran.

Enhalus scoreides ditemukan

10

di

17

plot dari

25

-

plot pengamatan dengan komposisi 103 tegakan

yang di dapat ini termasuk dalam kisaran optimal

atau 32.80%o dari seluruh tegakan yang ada di 25

untuk kualitas perairan dan termasuk dalam Baku

plot pengamatan.

Mutu air laut untuk biota laut. Adapun hasil yang

di dapat yaitu : Salinitas

1.

Kerapatan lamun

1.

Kecepatan

Jenis lamun

Kerapatan (ind/m)

Cymodocea

8.48

WIB

16.48

krikil

dan jenis sedimennya tergolong

Pasir halus bercampur sedikit

J.

Holodule pinifolia

12.96

4.

Thulasia

7.20

c.
s.t2

Holophila

laikil. DO yaitu

6.96mgfl dan pH 7.1.

hemprichi

Hubungan Kepadatan

Pelecypoda

dengan Kerapatan Lamun
Sebelum dilakukan analisis tegresi, data

spimtlasa
Jumlah

di dapat langsung dari lapangan terlebih
dahulu diuji apakah mememrhi asumsi yang

yang

50.24

disyaratkan oleh

Dari wilayah pengamatan yang di ambil

di

temukan

di

uji

regresi linear

sederhana

(terutama normalitas data dan heterokedasity).

sampling sebanyak 25 plot, ternyata jenis

adalah

.rus yaitu 0.89 m/detik, pasang

dan surut terendah 0,8 m terjadi pada pukul

pasir sedikit

acoroides

lamun yang banyak

oC,

09.00-11.00 WIB, substat di perairan ini tergolong

Enhalus

titik

29.66

tertinggi 1,6 m yang terjadi pada pukul 03.00

serrulata

)

30.870/oo. Suhu

Persamaan

daerah ini

Pelecypoda :

jenis lamun Enhalus acoroides yaifit

3.88

-

regresi :

Kerapatan

0.0064 Kerapatan Lamun

(artinya dengan kenaikan satu satuan lamun akan

dengan kerapatan 16.48 nd/m2 atau 32.80Yo dari

menurunkan kerapatan kerang/ pelecypoda

seluruh plot.

sebesar 0.0064 satuan).

Nilai Rf

(koefisien

Waycott et al., Q004) dalam Benny dan

determinasi/adjusted R-squmed) =96yo yang

Haris Q0l2) menyatakan morfologi Enhalus

artinya 960/o vaiasi nilai kepadatan Pelecypoda

scoroides berupa tumbuhan tegap dengan daun

dapat dijelaskan oleh variasi

yang panjang, permukaan bagian atas yang halus

Lamun.

dan bagian bawah bertulang ramping. Struktur

Uji F

bunga yang besar muncul dari pangkal daun. Hal

probabilitas (p-value) sebesar 0.01212
menunjukkan bahwa nilai B ftoefisien

ini

mendukung kemampuan Enhalus acoroies

untuk bertahan hidup sehingga banyak ditemukan

rlan memiliki kerapatan yang lebih

di

banding

(F-statisticlAnova) menunjukkan nilai

menyimpang dari

0 (pada cr 0.05) dengan

arah

negatif (dari nilai b pada persamaan

regresi). Dari hasil regresi sederhana jumlah

Parameter Lingkungan Perairan
Hasil pengukuran di perairan di ambil

Kerapatan

regresi)/nilai slope (kemiringan) secara signifikan

dengan jenis lamun lainnya.

b.

nilai

pelecypoda dengan kerapatan lamun dari masing3

masrng plot, didapat hubungan setiap kenaikan

tititk untuk mewakili perairan yang ada dan hasil

satu satuan lamun akan menurunkan kepadatan
11

di

asumsikan

menjadi tempat hidupnya. Selain itu lokasi plot

karena jenis substrat yangada di perairan tersebut

yang memiliki kerapatan lamun yang kurang,
namun jenis pelecypoda masih bisa ditemukan

pelecypoda. Penurunan tersebut

dan ada

beberapa

jenis

pelecypoda yang

dikarenakan jenis pelecypoda yang ada di periran

habitahya jarang di temukan di ekosistem lamun.

ini kebanyakan habiatat seharusnya

d.

bukan di

Hubungan Pola Sebaran Pelecypoda

daerah lamun tetapi dengan adaptasi yang baik

dengan Kerapatan Lamun

dari jenis pelecypoda

Pola

sebaran

untuk

hidup

kepadatan

di

ini tetap

dapat bertahan

daerah lamun. Dengan pertumbuhan

Pelecypoda dari 8 jenis sifatnya ada yang pola

lamun dan kerapatan yang semakin tinggi

sebaran acak dan mengelompok. Semua jenis

memberikan indikasi berkurangnya pelecypoda di

merupakan pola sebran secara acak kecuali jenis

daerah lamun tersebut dan berpindah

yang

Anomalocsrdia subrogosa
mengelompok. Hasil yang

di

di

daerah

lain sehingga pola sebran yang banyak di temukan

bersifat

dari jenis pelecypoda bersifat acak.

dapat menyatakan

di lokasi plot 24 ini memiliki kerapatan
yang tinggi jenis lamun Holodule pinifulia dan
bahwa

jenis pelecypoda Anomalocardia subrogosa
banyak ditemukan, kondisi

ini

indikasi bahwa pelecypoda

memberikan

V.

PEI\IUTUP

A.
1.

Kesimpulan

Anomalocardia

tiap-tiap spesies berbeda-beda
sebarannya yaitl acak

tempat hidup, namun pada beberapa tempat bukan

merupakan habitat yang cocok bagi dan pasokan

bagi

2.

subrogosa ini banyak terdapat di plot ini dan

dari

ini,

keseragaman jenisnya tidak merata yang

kurang mendekati

yaitu (E') 0.86 dan

(D') 0.21 menwut katagori D <

menyatakan bahwa faktor fisika dan kimia yang

0.4

dominansi rendah (Odum, 1997 dalam

hampir meratapada suatu habitat serta tersedianya

Fachrul,2007).

di dalamnya

3.

sangat menentukan hewan tersebut hidup
berkelompok. Jenis pelecypoda pola sebaran yang

Hubungan kerapatan lamun dan
kepadatan pelecypoda di lakukan
persamaan Regresi sederhana dengan

bersifat acak menyebar di daerah yang memiliki

tingkat kepercayaan 95o/o dan nilai untuk

kerapatan lamun yang berbeda dan mendapatkan

di

I

dominansi dari sepesies rendah yaitu

Menurut Sui (1989) dalam Sitorus (2008)

yang

kedalam

keanekaragaman yang sedang, walaupun

daerah ini.

.makanan

(H') 2.58 angka

tersebut tergolong

subrogosa pola sebarannya mengelompok di

pasokan

Hasil keanekaragaman pelecypoda yang

Desa Pengudang yaitu

sehingga Anomalocmdia

makanan bagi hewan yang hidup

dan

ada diperairan ekosistem padang lamun

lamun

Holodule pinifolia sehinga banyak nutrient yang

ada didaerah

pola

mengelompok.

pelecypoda Anomalocardia

dengan kerapatan yang tinggi

secara

keseluruhan mengelompok dan untuk

subrogosa terdapat di areal tertentu sebagai ideal

makanan

Pola sebran untuk pelecypoda

*

setiap lokasi yang
12

g|yo, dengan hasil setiap kenaikan

pertumbuhan satu satuan lamun akan
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