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ABSTRAK 

 

 

Kabupaten Bintan terletak antara 1º00’ Lintang Utara, 1º20’ Lintang Selatan, 104º00’ Bujur 

Timur, 108º30’ Bujur Barat. Luas wilayah kabupaten  mencapai 88.038,54 km2 (CRITC, 

2008).Kabupaten Bintan telah menetapkan kawasan pesisir timur Pulau Bintan ini sebagai Kawasan 

Konservasi Laut Daerah (KKLD) Salah satu biota penting yang banyak di wilayah KKLD yang hidup 

didaerah intertidal maupun subtidal adalah kelas Gastropoda dari filum moluska. 

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis Kelimpahan, 

keanekaragaman,  keseragaman dan Dominansi  serta Pola sebaran komunitas gastropoda. Penelitian 

ini merupakan penelitian observasional yaitu pengamatan langsung ke lapangan, metode  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengumpulan data menggunakan metode sampling acak. 

Unit sampling dalam penelitian ini adalah kuadrat dengan ukuran 0,5 m X 0,5 m.  

Gastropoda yang ditemukan ada 17 jenis Gastropoda yaitu: Angaria delphinus, Batillaria 

zonalis,  Cerithium columna, Cerithium traillii, Cerithium zonatum, Lambis lambis, Monodonta  labio,  

Nerita histrio, Oliva tigridella,  Otopleura mitratus,  Polinices tumidus, Rhinoclavis vertagus, 

Strombus urcens, Thais muricoides, Trochus maculates,  Turbo argyrostomus,  Vasum ceramicum. 

Nilai indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominansi tergantung jumlah individu tiap jenis yang 

didapatkan berdasarkan hasil penelitian nilai indeks keanekaragaman (H’) sebesar 3.49 (kategori 

tinggi) dengan nilai indeks dominansi (C) adalah 0.13 (kategori rendah) dan nilai indeks keseragaman 

(E) adalah 0.85 (kategori tinggi) Pola persebaran komunitas terdiri dari 2 pola yaitu mengelompok 

yang terdiri dari 16 jenis dan pola persebaran acak yang terjadi pada 1 jenis spesies. Kondisi substrat 

pada daerah penelitian hanya terdapat 2 tipe jenis substrat yaitu pasir berkerikil dan kerikil berpasir. 
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ABSTRACT 

 

Bintan is located between 1º00 'North latitude, 1º20' south latitude, 104º00 'East Longitude, 

108º30' West Longitude. The total area of the district to reach 88.038,54 km2 (CRITC, 2008) have 

established regional .Kabupaten Bintan Bintan Island's east coast as a Marine Conservation Area 

(KKLD) One of the many important biota in the region living KKLD intertidal and subtidal area is the 

class Gastropoda of the phylum mollusks. 

 

This study aims to describe and analyze the abundance, diversity, and dominance as well as 

the uniformity of distribution patterns gastropod communities. This study is an observational study that 

is directly to the field observations, .method used in this study is the collection of data using a random 

sampling method. Sampling unit in this study is a square with a size of 0.5 m X 0.5 m.  

 

Gastropods found that there are 17 species of gastropods: Angaria Delphinus, Batillaria 

zonalis, Cerithium Columna, Cerithium traillii, Cerithium zonatum, Lindos Lindos, Monodonta labio, 

Nerita histrio, Oliva tigridella, Otopleura mitratus, Polinices tumidus, Rhinoclavis vertagus, Strombus 

urcens, Thais muricoides , maculates Trochus, Turbo argyrostomus, Vasum ceramicum. Diversity 

index, uniformity and dominance depending on the number of individuals of each type were obtained 

based on the results of the research value of diversity index (H ') at 3:49 (high category) with the value 

of dominance index (C) is 0:13 (low category) and uniformity index value (E) is 0.85 (high category) 

distribution pattern consists of 2 communities clustered pattern that is composed of 16 types and 

random distribution pattern that occurs in 1 species. Substrate conditions in the study area there are 

only two types of substrates, namely sand gravel and sandy gravel. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Kabupaten Bintan terletak antara 1º00’ 

Lintang Utara, 1º20’ Lintang Selatan, 104º00’ 

Bujur Timur, 108º30’ Bujur Barat. Luas wilayah 

kabupaten  mencapai 88.038,54 km2 (CRITC, 

2008). Sejak tahun 2006 pemerintah telah 

menetapkan kawasan pesisir timur Pulau Bintan 

sebagai salah satu lokasi COREMAP (Coral 

Reef Rehabilitation and Management Program). 

Secara administrasi lokasi Coremap ini berada 

pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung 

Kijang dan Kecamatan Bintan. Selanjutnya 

Pemerintah Kabupaten Bintan telah menetapkan 

kawasan pesisir timur Pulau Bintan ini sebagai 

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 

Kabupaten Bintan dengan SK Bupati Bintan No. 

261/VIII/2007 dengan luas kawasan 116.000 ha. 

Salah-satu wilayah yang termasuk KKLD adalah 

Desa Berakit.  

Salah satu biota penting yang banyak di 

wilayah KKLD yang hidup didaerah intertidal 

maupun subtidal adalah kelas Gastropoda dari 

filum moluska. Komunitas Gastropoda 

merupakan komponen yang penting dalam rantai 

makanan di padang lamun, dimana Gastropoda 

merupakan hewan dasar pemakan detritus 

(detritus feeder) dan serasah dari daun lamun 

yang jatuh dan mensirkulasi zat-zat yang 

tersuspensi di dalam air guna mendapatkan 

makanan (Tomascik et al., 1997 dalam Syari, 

2005). 

Terbatasnya informasi mengenai 

Gastropoda di KKLD, khususnya daerah Berakit, 

merupakan dasar dilakukannya penelitian ini 

tentang keanekaragaman dan distribusi 

gastropoda yang ada di perairan Desa Berakit 

untuk lebih mengetahui bagaimana tingkat 

keanekaragaman jenis Gastropoda di KKLD 

Desa Berakit terkait statusnya sebagai Kawasan 

Konservasi Daerah(KKLD). 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan  menganalisis Kelimpahan, 

keanekaragaman, keseragaman dan dominansi 

serta Pola sebaran gastropoda perairan Desa 

Berakit Kabupaten Bintan. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang keanekaragaman 

dan distribusi gastropoda untuk pemerintah dan 

masyarakat khususnya di Desa Berakit 

Kabupaten Bintan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Gastropoda merupakan komponen yang 

sangat penting dalam rantai makanan. Menurut 

Mudjiono dan Sudjoko (1994). beberapa jenis 

gastropoda memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

karena cangkangnya bisa dijadikan bahan untuk 

perhiasan serta untuk kerajianan seni 

(cenderamata). Sedangkan  dagingnya 

merupakan makanan yang lezat contohnya 

gonggong adalah makanan khas Provinsi 

Kepulauan Riau.  

 

Morfologi Gastropoda 

Morfologi Gastropoda terwujud dalam 

morfologi cangkangnya. Menurut Berry (1972) 

dalam Dewiyanti (2004), hewan kelas 

Gastropoda umumnya bercangkang tunggal, 

membentuk spiral. Beberapa jenis diantaranya 

tidak mempunyai cangkang, kepala jelas, 

umumnya dengan dua pasang tentakel kaki lebar 

dan pipih, memiliki rongga mantel dan organ-

organ internal dan bagi yang bercangkang, antara 

kepala dan kaki terputus, insang berjumlah 

kurang lebih satu atau dua buah, bernafas dengan 

paru-paru, organ reproduksi jumlah satu atau dua 

fertilasi secara internal dan eksternal. Morfologi 

cangkangnya sebagian besar cangkangnya 

terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di 

bagian luarnya dilapisi periostrakum dan zat 

tanduk Bengen (2000)  



Klasifikasi Gastropoda 

Gastropoda umumnya hidup di laut, 

pada perairan yang dangkal dan perairan yang 

dalam. Menurut Dharma, (1988) kelas 

Gastropoda dibagi dalam tiga sub kelas 

yaitu: Prosabranchia, Ophistobranchia dan 

Pulmonata. 

Habitat Gastropoda 

Gastropoda merupakan kelas yang saat 

ini sedang berkembang dengan pesat, karena 

kemampuannya untuk dapat beradaptasi dan 

dapat hidup di lingkungan yang sangat beragam. 

Gastropoda dapat hidup pada tempat-tempat 

yang beragam mulai dari laut, rawa-rawa, sungai, 

danau, hutan dan lain-lain. Mereka dapat hidup 

dalam air tawar, air payau, air laut, dan juga di 

daratan (Kusrini, 2000). 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan di Desa 

Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kawasan 

lokasi tersebut merupakan salah satu zona 

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan 

yaitu pada bulan April -Juni 2014 di perairan 

Desa Berakit Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau. Adapun Lokasi penelitian dan 

titik – titik sampling seperti gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Titik-titik Pengambilan 

Sampling di Desa Berakit 

Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian Alat tulis, Roll meter, Hand 

refraktometer, Thermometer, pH meter, GPS, 

Sekop kecil, Botol sampel, Kamera, Timbangan 

Digital, Ayakan, Aluminium Poil, Oven. 

 

Metode Penelitian 

Metode  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah  pengumpulan data 

menggunakan metode sampling acak. Unit 

sampling dalam penelitian ini adalah kuadrat 

dengan ukuran 0,25 m
2
 (0,5 m X 0,5 m) 

berpedoman pada Ludwig dan Reynolds (1988). 

Titik-titik koordinat penempatan kuadrat  dipilih 

secara acak pada wilayah intertidal dan subtidal 

Desa Berakit hasil delineasi dari Citra Spot 2007. 

Berdasarkan delineasi, luas keseluruhan wilayah 

sampling sebesar 2.521 km
2
 (252,1 ha) dengan 

perimeter 16,5 km. Dari hasil pengacakan 

didapatkan 99 titik koordinat sampling. 

 

Pengolahan Data 

Kelimpahan Gastropoda 

Kelimpahan Gastropoda merupakan 

gambaran banyaknya jenis Gastropoda yang 

ditemukan pada setiap stasiun/titik sampel.Untuk 

menghitung Kelimpahan Gastropoda maka 

digunakan rumus : 

Kelimpahan = Jumlah Individu suatu spesis 

                           Luas Kuadrat 

 

Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman digunakan 

untuk mengetahui tingkat keanekaragaman 

jenis.Untuk melihat Indeks Keanekaragaman 

digunakan metode Shannon – Wiener dalam 

Fahrul (2007) di setiap stasiun yaitu : 

 

H’ = -∑ ni/N Log2 ni/N 

H’ = -∑ pi Log2 pi 

Dimana :  

N = Jumlah total Individu 

Ni=Jumlah Individu dalam setiap spesies 



Pi= Jumlah individu dalam setiap spesies 

               Jumlah total individu 

 

Keseragaman 

Indeks keseragaman menunjukkan 

merata atau tidaknya pola sebaran jenis suatu 

spesies. Untuk itu dapat dihitung mengacu pada 

Pielou dalam Krebs (1985) dengan rumus. 

  

  E =   H’ 

        Hmaks 

Dimana :   

E=Indeks Keseragaman (Equilibility) jenis 

H’=Indeks Keragaman 

Hmaks =Indeks Keragaman Jenis maksimum 

 = Log2 S 

 

Dominansi 

Indeks dominansi digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai spesies yang mendominasi 

pada suatu populasi. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung menggunakan indeks 

dominasi Simpson (Odum, 1997, dalam Fachrul 

2007) sebagai berikut : 

   

D = ∑       
 

   
  

Dimana :     

D = Indeks dominansi Simpson 

Pi = Proporsi jumlah ke i  

S = Jumlah spesies 

 

Pola sebaran 

Pola penyebaran gastropoda dapat 

ditentukan dengan menggunakan indeks 

Penyebaran Morista (Soegianto, 1994) yaitu : 

 

Id = n (∑ Xi
2
 – N) 

N (N-1) 

Keterangan :   

Id = Indeks Sebaran 

n = jumlah petak 

N= Jumlah total individu dari suatu jenis 

X=Jumlah individu pada setiap plot 

 

Analisis Data 

Data analisis yang harus dilakukan 

dalam penelitian ini adalah data luas wilayah, 

kelimpahan, indeks keanekaragaman, ,indeks 

keseragaman, indeks dominasi dan pola sebaran 

atau distribusi. untuk menduga keseluruhan dari 

peranan suatu jenis dilakukan Indeks Nilai 

Penting dan Indeks keanekaragaman. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

                Jenis dan Distribusi Gastropoda yang 

Ditemukan 

Dari hasil pengamatan  langsung yang 

dilakukan di Desa  Berakit jenis gastropoda yang 

ditemukan 17  jenis Gastropoda yaitu: Angaria 

delphinus, Batillaria zonalis,  Cerithium 

columna, Cerithium traillii, Cerithium zonatum, 

Lambis lambis, Monodonta  labio,  Nerita 

histrio, Oliva tigridella,  Otopleura mitratus,  

Polinices tumidus, Rhinoclavis vertagus, 

Strombus urcens, Thais muricoides, Trochus 

maculates,  Turbo argyrostomus,  Vasum 

ceramicum. 

Tabel 1. Kelimpahan jenis gastropoda 

N

o  Spesies ∑ 

Kelimpah

an/m2 % 

1. 

Angaria 

delphinus 9 0.4 1.33 

2. 

Batillaria 

zonalis 68 3 

10.1

0 

3. 

Cerithium 

columna 18 1 2.67 

4. 

Cerithium 

traillii 13 1 1.93 

5. 

Cerithium 

zonatum 23 1 3.41 

6. Lambis lambis 7 0.3 1.04 



7. 

Monodonta 

labio 28 1 4.16 

8. Nerita histrio 26 1 3.86 

9. 

Oliva 

tigridella 42 2 6.24 

1

0 

Otopleura 

mitratus 70 3 

10.4

0 

1

1 

Polinices 

tumidus 12 0.5 1.78 

1

2 

Rhinoclavis 

vertagus 

18

4 7 

27.3

4 

1

3 

Strombus 

urcens 63 3 9.36 

1

4 

Thais 

muricoides 64 3 9.50 

1

5 

Trochus 

maculates 10 0.4 1.48 

1

6 

Turbo 

argyrostomus 19 1 2.82 

1

7 

Vasum 

ceramicum 17 1 2.52 

 

Total 
67

3 27 

100.

00 

 

Kelimpahan total gastropoda di Perairan desa 

Berakit 

Berdasarkan  pengolahan  data  

penelitian, kelimpahan gastropoda  jenis Angaria 

delphinus  yang  ditemukan berjumlah  9 

individu (1.33%) dengan kelimpahan 0.4 

individu/m
2
, Batillaria zonalis dapat  ditemukan  

berjumlah  68  individu (10.10%) dengan 

kelimpahan 3 individu/m
2
, Cerithium columna 

ditemukan berjumlah 18 individu (2.64%) 

dengan kelimpahan 1individu/m
2
, Cerithium 

traillii ditemukan berjumlah 13 individu (1.93%) 

dengan kelimpahan 1 individu/m
2
, Cerithium 

zonatum ditemukan berjumlah 23 individu 

(3.41%) dengan kelimpahan 1 individu/m
2
, 

spesies  terendah adalah Lambis lambis 

ditemukan berjumlah 7 individu (1.04%) dengan 

kelimpahan 0.3 individu/m
2
, Monodonta labio, 

ditemukan  berjumlah 28 individu (4.16%) 

dengan kelimpahan 1 individu/m
2
,  Nerita histrio 

ditemukan berjumlah 26 individu (3.86%) 

dengan kelimpahan 1 individu/m
2
, Oliva 

tigridella ditemukan  berjumlah 42  individu 

(6.24%) dengan kelimpahan 2 individu/m
2
, Salah 

satu  spesies kedua  terbanyak  adalah Otopleura 

mitratus ditemukan berjumlah 70 individu 

(10.40%) dengan  kelipahannya 3 individu/m
2
, 

Polinices tumidus ditemukan berjumlah  12 

individu (1.78%) dengan kelimpahan 0.5 

individu/m
2
, spesies paling bayak adalah  

Rhinoclavis vertagus ditemukan  dengan jumlah  

total 184 individu (27.34%) dan kelimpahannya 

7 individu/m
2
, Strombus urcens  ditemukan  

berjumlah  63  individu (9.36%) dengan 

kelimpahan 3 individu/m
2
, Thais muricoides 

ditemukan  berjumlah 64 individu (9.50%) 

dengan kelimpahan 3 individu/m
2
, Trochus 

maculates ditemukan  berjumlah  10  individu 

(1.48%) dengan kelipahan 0.5 individu/m
2
,  

Turbo argyrostomus ditemukan  berjumlah 19  

individu (2.82%) dengan kelipahan 1 

individu/m
2
, dan  Vasum ceramicum ditemukan  

bejumlah 17 individu (2.52%) dengan 

kelimpahan 1  individu/m
2
. 

Kelimpahan Gastropoda pada suatu 

perairan dipengaruhi faktor-faktor abiotik yaitu : 

suhu, kecerahan, kecepatan arus, salinitas, Ph, 

Do (Kennish,1990 ; Sumich,1992).sedangkan 

menurut (Odum 1996)Kelimpahan relatif adalah 

prosentase dari jumlah individu dari suatu 

species terhadap jumlah total individu dalam 

suatu daerah tertentu. 

 

 



Tabel 2. Nilai H,H’, E, C 

Keanekaragam/H 3.49 

Hmaks 4.09 

Keseragaman/E 0.85 

Dominansi/C 0.13 

 

Nilai indeks keanekaragaman, 

keseragaman dan dominansi tergantung jumlah 

individu tiap jenis yang didapatkan berdasarkan 

hasil penelitian nilai indeks keanekaragaman 

(H’) sebesar 3.49 (kategori tinggi) dengan nilai 

indeks dominansi (C) dan nilai indeks 

keseragaman (E) berturut-turut 0.13 dan 0.85 

dengan kategori rendah spesies yang 

mendominasi serta keseragaman dalam keadaan 

tinggi. 

Menurut Soegianto (1994), suatu 

komunitas dikatakan mempunyai 

keanekaragaman jenis tinggi jika komunitas itu 

disusun oleh banyak jenis dengan kelimpahan 

jenis yang sama atau hampir sama. Sebaliknya 

jika komunitas itu disusun oleh sangat sedikit 

jenis dan jika hanya sedikit jenis yang dominan 

maka keanekaragaman jenisnya rendah. Menurut 

Warwick (1993) nilai indeks keanekaragaman 

menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan 

fungsi masing-masing species atau genus 

terhadap kelestarian dan daya dukung ekosistem. 

Indeks keanekaragaman (H’) 

merupakan suatu angka yang tidak memiliki 

satuan dengan kisaran 0 – 3.Tingkat 

keanekaragaman akan tinggi jika nilai H’ 

mendekati 3, sehingga hal ini menunjukkan 

kondisi perairan baik.Sebaliknya jika nilai H’ 

mendekati 0 maka keanekaragaman rendah dan 

kondisi perairan kurang baik (Odum, 1993 dalam 

Insafitri, 2010).  

 Indeks dominansi (C) digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana suatu kelompok biota 

mendominansi kelompok lain. Dominansi yang 

cukup besar akan mengarah pada komunitas 

yang labil maupun tertekan (Ginting, 2010 dalam 

Ariska, 2012). 

Jenis gastropoda yang menunjukkan 

pola sebaran mengelompok yaitu Angaria 

Delphinus, Batillaria zonalis, Cerithium 

columna, Cerithium traillii, Cerithium zonatum, 

Monodonta labio, Nerita histrio, Oliva tigridella, 

Otopleura mitratus, Polinices tumidus,  

Rhinoclavis vertagus, Strombus urcens, Thais 

muricoides, Trochusmaculates, Turbo 

argyrostomus, Vasum ceramicum. 

Menurut Soegianto (1994) penyebaran 

populasi organisme dialam pada umumnya 

mempunyai pola persebaran yang mengelompok 

dan sangat jarang sekali ditemukan dalam pola 

seragam (merata). Semakin banyak individu 

yang memijah maka semakain sering ditemuakan 

pola sebaran yang mengelompok selanjutnya 

menyatakan bahwa (Andiarto, 2011 dalam Dody, 

2011). 

Spesies terendah yang ditemukan adalah 

Lambis lambis  ditemukan berjumlah  7  

individu, yang menujukan pola sebarannya acak. 

Menurut Cambell et al (2004), pola persebaran 

acak terjadi karena kurang atau tidak adanya 

tarik menarik atau tolak menolak diantara 

individu dalam suatu populasi. Kondisi demikian 

tentunya akan berpengaruh buruk terhadap 

populasi karena aktivitas reproduksi akan 

menjadi terendah dan keberadaan populasi 

tersebut di alam menjadi lemah atau kurang 

kokoh. 

Parameter kualitas Perairan Desa Berakit 

Dari hasil nilai rata-rata suhu perairan 

pada 99 plot di area sampling berakit selama 

penelitian berkisar antara 27.5 – 34.3 
0
C. Kisaran 

nilai suhu ini masih tergolong baik bagi 



kehidupan moluska, akan tetapi jika lebih dari 

40°C dapat menyebabkan kematian pada semua 

jenis biota air(Nybakken, 1988). 

Hasil dari pengukuran dilapangan nilai 

derajat keasaman (pH) pada lokasi penelitian 

tidak jauh berbeda, rata-rata pH pada setiap (99) 

Plot adalah berkisar 6.5 – 8.6. Hutabarat dan 

Evans (1985) menyatakan bahwa pH air normal 

adalah 7,2 – 8,1. pH air yang demikian masih 

layak untuk semua kebutuhan hidup. Gastropoda 

umumnya memerlukan pH antara 6,5 – 8,5 untuk 

kelangsungan hidup dan reproduksi. Pada 

kondisi perairan yang alami, pH berkisar antara 

4,0 – 9,0 (Gufran et al, 2007). Selanjutnya 

ditambahkan bahwa pH yang baik untuk 

kehidupan organisme laut adalah berkisar antara 

6,5 – 9,0 dan kisaran optimal pH adalah 7,5 – 

8,7. 

Hasil pengukuran salinitas pada saat penelitian di 

99 Plot area sampling berakit berkisar antara 

yaitu sebesar 29 -  35
0
/00. Nontji (2007) 

menambahkan bahwa salinitas diperairan 

berkisar antara 24‰ sampai 35‰. Sebaran 

salinitas dilaut dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan 

dan aliran sungai. 

Substrat di Desa Berakit terdiri dari atas 

dua tipe saja yaitu substrat pasir berkerikil/Pb 

dan kerikil berpasir/Kb, Sesuai dengan 

pernyataan Nybakken (1992) bahwa tipe substrat 

berpasir memudahkan moluska untuk 

mendapatkan suplai nutrisi dan air yang 

diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. 

Dibandingkan dengan tipe substrat berlumpur, 

tipe substrat  berpasir akan lebih memudahkan 

moluska untuk menyaring makanan. 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  pengamatan 

dilapangan, jenis  Gastropoda  yang  ditemukan  

pada  penelitian ini ada 17 jenis yaitu: Angaria 

delphinus, Batillaria zonalis,  Cerithium 

columna, Cerithium traillii, Cerithium zonatum, 

Lambis lambis, Monodonta labio, Nerita histrio, 

Oliva tigridella,  Otopleura mitratus,  Polinices 

tumidus,  Rhinoclavis vertagus,  Strombus 

urcens,  Thais muricoides,  Trochusmaculates,  

Turbo argyrostomus,  Vasum ceramicum 

 Jenis Rhinoclavis vertagus  ini yang 

paling banyak ditemukan dalam penelitian ini, 

hidupnya banyak ditemukan didaerah substrat 

berpasir kondisi ini dikarnakan keadaan perairan 

sangat mendukung sehingga melimpahnya 

nutrien dan ketersediaan sumber makanan dan 

tingginya kandungan organik substrat.dimana 

siput ini banyak dikonsumsi oleh sebagian besar 

masyarakat didesa setempat. sedangkan jenis 

siput/keong  yang paling sedikit ditemukan 

dipenelitian ini adalah  Lambis lambis (rangak) 

kondisi ini disebabkan jenis  gastropoda ini 

hidupnya agak jauh kelaut didaerah sekitar 

kedalaman 1 – 7 meter, mendekati tubir. Dimana 

jenis gastropoda Lambis – lambis (rangak) 

banyak dikonsumsi sendiri dan sebagian besar 

banyak juga dijual oleh masyarakat Desa 

Berakit. 

Nilai  Indeks keanekaragaman (H’) 

sebesar 3.49 (kategori tinggi) dengan nilai  

indeks dominansi (C) dan nilai indeks 

keseragaman (E) berturut-turut 0.13 (dominasi  

rendah) dan 0.85 (keadaan  tinggi). 

Pola sebaran dari jenis gastropoda yang 

menunjukkan pola sebaran mengelompok yaitu 

Angaria  Delphinus, Batillaria zonalis, 

Cerithium  columna, Cerithium traillii, 

Cerithium zonatum, Monodonta labio, Nerita  

histrio, Oliva tigridella, Otopleura  mitratus, 

Polinices tumidus, Rhinoclavis vertagus, 

Strombus urcens, Thais muricoides, Trochus 

maculates,Turbo argyrostoms, Vasum 

ceramicum. Hal ini dicirikan dengan  tingginya 

kandungan  organik substrat  kondisi ini 

menjelaskan sifat  mengelompok wajar dari 

organisme ini dikarnakan  melimpahnya  nutrient  



sumber  makanan, sedangkan ada juga spesies 

terendah adalah Lambis lambis  menujukan pola 

sebarannya acak. 

Saran 

 Peneilitan ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam  penegelolaan 

sumberdaya gastropoda lebih  lanjut  bagi  

instansi  terkait  serta  dapat  sebagai  bahan  

untuk  penelitian  lebih  lanjut, Selajutnya 

perlunya dilakukan penelitian yang lebih lanjut 

dengan mencari pengambilan sampel yang 

mengelompok dan perlunya pemantauan dan 

pemeliharaan yang berkaitan dengan kelestarian 

lingkungan perairan dan dilakukan sosialisasi 

kembali kepada masyarakat yang berada di 

kawasan KKLD Desa Berakit agar pengelolaan 

KKLD tersebut mampu menarik minat dan 

keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. 
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