
Analisis Kelompok dan Tutupan Lamun di Wilayah TRISMADES  

Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang 

 Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau 

 

 

Novi Andriani 

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, novi.bakar@gmail.com 

 

Andi Zulfikar 

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, andizulfikar@rocketmail.com 

 

Linda Waty Zen 

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FIKP UMRAH, lindawzen@yahoo.com 

 

 

 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tutupan lamun, untuk 

mengetahui gambaran kualitatif dan kuantitatif mengenai sebaran dan komposisi jenis lamun 

berdasarkan kategori dan jarak, untuk mengetahui adanya perbedaan tutupan lamun dan untuk 

mengetahui pengelompokan berdasarkan jenis lamun dan jarak. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode observasional yaitu metode pengamatan langsung ke lapangan 

terhadap persen tutupan berdasarkan jarak dari pantai. Metode yang digunakan dalam pengambilan 

sampel lamun adalah metode transek, dengan petak contoh (plot) berukuran 0.25 m
2
 (0.5m x 

0.5m), metode pengambilan data berpedoman sepenuhnya pada KepmenLH No.200 Tahun 2004. 

Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah TRISMADES Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan 

Provinsi Kepulauan Riau ditemukan 5 jenis lamun yaitu Cymodocea rotundata, Cymodocea 

serrulata, Halodule pinifolia, Syringodium isoetifolium dan Enhalus acoroides. Kondisi tutupan 

lamun di Wilayah TRISMADES Desa Malang Rapat masih tergolong sehat, dari total 105 plot, 

kategori yang terbanyak adalah lamun dengan kategori sehat 66% (69 plot), kategori kurang sehat 

13% (14 plot), dan kategori miskin 21% (22 plot). 

 

Kata Kunci: Analisis kelompok, Tutupan lamun  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the condition of seagrass coverage, to determine the 

qualitative and quantitative description of the distribution and species composition of seagrass by 

category and distance, to determine the difference in seagrass cover and to determine the category 

based on the type of seagrass and distance. The method used in this research is an observational 

method, it is the method of direct observation to the field against the percent cover based on 

distance from the beach. The method used in the sampling transects seagrass is a method, with 

sample plots 0,25 m
2
sized (0.5mx 0.5m), fully guided data collection method in KepMenLH 

No.200 of 2004. Based on the results of research in TRISMADES area of Malang Rapat village 

Bintan regency of Riau Islands province it’s found 5 seagrass species Cymodocea rotundata, 

Cymodocea serrulata, Halodule pinifolia, Syringodium isoetifolium and Enhalus acoroides. The 

Condition of seagrass coverage in the place is still relatively healthy, of the total 105 plots, the 

highest category is the category of healthy seagrass with 66% (69 plots), the category of less 

healthy 13% (14 plots), and the category of the poor 21% (22 plot).  

    

Keywords: analysis of category, seagrass coverage 
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PENDAHULUAN 

Desa Malang Rapat merupakan 

salah satu lokasi dilakukannya Program 

TRISMADES (Trikora Seagrass 

Management Demonstration Site) kerjasama 

antara Kabupaten Bintan dan Pusat 

Penelitian Oseanografi-LIPI. Program ini 

merupakan program percontohan 

pengelolaan padang lamun di Pesisir Timur 

Pulau Bintan. Walaupun program 

TRISMADES telah berakhir tetapi wilayah 

tersebut masih terjaga dengan cukup baik, 

terutama terkait status wilayah Desa Malang 

Rapat sebagai Kawasan Konservasi Laut 

Daerah/KKLD (Surat Keputusan Bupati 

Bintan No.36/VIII/2007).  

Dinamika perubahan program dan 

status tersebut, kemungkinan akan 

berdampak terhadap kondisi lamun yang 

ada. Salah-satu parameter yang dapat 

dijadikan acuannya adalah persen tutupan 

(KepmenLH No.200 Tahun 2004). Menurut 

Kepmen ini, lamun dapat dikategorikan 

dalam tiga kategori (kaya, kurang sehat dan 

miskin) berdasarkan nilai persen tutupan.  

Lamun merupakan salah satu 

ekosistem yang produktif. Produktivitas 

primer lamun adalah  1 kg C/m
2
/th (Fachrul, 

2007). Keberadaan lamun sangat penting 

terutama sebagai penyerap karbon, jebakan 

sedimen, area asuhan ikan dan tempat 

mencari makan. Padang lamun diketahui 

mempunyai tipe campuran (mixed 

vegetation) dan tunggal (monospecies). 

Padang lamun merupakan sumber daya alam 

yang mempunyai berbagai fungsi sebagai 

habitat tempat berkembang biak, mencari 

makan dan berlindung bagi biota laut, 

peredam gelombang air laut, pelindung 

pantai dari erosi serta penangkap sedimen, 

oleh karena itu perlu tetap dipelihara 

kelestariannya (KepmenLH No.200 Tahun 

2004).  

Mengingat pentingnya peran lamun 

dan potensinya yang tinggi, penelitian ini 

bermaksud untuk melakukan studi mengenai 

“Análisis Kelompok dan Tutupan Lamun di  

wilayah TRISMADES Desa Malang Rapat.  

Rumusan Masalah 

Padang lamun merupakan 

komunitas penting di wilayah pesisir, 

dimana keberadaannya akan menentukan 

keberadaan biota lainnya. Dinamika 

perubahan status, program dan aturan di 

Desa Malang Rapat terkait dengan padang 

lamun kemungkinan akan berdampak 

terhadap kondisi lamun yang ada. Salah-satu 

yang dapat dijadikan acuan kondisi lamun 

adalah nilai persen tutupan.  

Berdasarkan hal tersebut dapat di 

rumuskan permasalahan  sebagai berikut  

1. Bagaimanakah kondisi tutupan lamun 

di Wilayah TRISMADES Desa Malang 

Rapat ? 

2. Bagaimanakah analisis kategori lamun  

berdasarkan jarak dari pantai? 

3. Apakah ada perbedaan tutupan lamun 

berdasarkan jarak dari pantai  ? 

4. Bagaimanakah analisis pengelompokan 

berdasarkan jenis lamun dan jarak? 

 

 

 



Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu  untuk : 

1. Mengetahui kondisi tutupan di Wilayah 

TRISMADES Desa Malang Rapat 

Kabupaten Bintan. 

2. Mengetahui gambaran kualitatif dan 

kuantitatif mengenai sebaran dan 

komposisi jenis lamun berdasarkan 

kategori dan jarak di Wilayah 

TRISMADES Desa Malang Rapat. 

3. Mengetahui adanya perbedaan tutupan 

lamun di Wilayah TRISMADES Desa 

Malang Rapat. 

4. Mengetahui pengelompokan berdasarkan 

jenis lamun dan jarak.  

 

Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dasar dan evaluasi 

kondisi padang lamun, bagi instansi terkait 

yang bermanfaat untuk pengelolaan pesisir 

pantai khususnya pengelolaan padang lamun 

dan sebagai sumber informasi bagi 

masyarakat mengenai kondisi padang lamun 

di lokasi TRISMADES Desa Malang Rapat.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Lamun (sea grass) adalah 

tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya 

menyesuaikan diri untuk hidup terbenam 

dalam laut (Nontji, 2007). Tumbuh-

tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai 

yang dangkal. Lamun juga memiliki akar 

dan sistem internal untuk mengangkut gas 

dan zat-zat hara  (Romimohtarto dan 

Juwana, 2005). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan April sampai dengan Juli  2014 di 

wilayah TRISMADES Desa Malang Rapat 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Tabel 1. Alat  dan Bahan   

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode observasional 

yaitu metode pengamatan langsung ke 

lapangan terhadap persen tutupan 

berdasarkan jarak dari pantai di Wilayah 

Trismades Desa Malang Rapat Kecamatan 

Gunung Kijang Kabupaten Bintan.  

Data yang di kumpulkan berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer 

di peroleh langsung dari lapangan. 

Pengumpulan data sekunder di lakukan 

dengan cara mengumpulkan informasi 

dan/atau dokumen-dokumen dari hasil 

studi/penelitian sebelumnya yang telah di 

lakukan di wilayah tersebut, instansi terkait 

dan pihak lain yang relevan. 

 

NO. ALAT DAN 

BAHAN 

KEGUNAAN 

1. GPS Menentukan titik 

koordinat 
2. Roll Meter Mengukur jarak antar 

plot dan transek 

3. Kuadran /plot Sebagai petakan contoh/  
plot pada setiap transek 

4. Kertas Label  Label sampel penelitian 

5. Kantong 
plastik 

Untuk menyimpan 
sampel lamun yang 

ditemui 

6. Alat Tulis Mencatat hasil penelitian 
7. Buku 

Identifikasi  

Mengidentifikasi Lamun 

8. Kamera Digital Dokumentasi penelitian 
9. Multi Tester Mengukur kadar oksigen  

10. Salt meter Mengukur salinitas 

11. Multi Tester Mengukur suhu 
 



Metode Pengambilan Sampel  

 Unit sampling dalam penelitian ini 

adalah kuadrat dengan ukuran 0.25 m
2
 (0.5 

m X 0.5 m), metode pengambilan data  

berpedoman sepenuhnya pada KepmenLH 

No.200 Tahun 2004. Sampling dilakukan 

dengan sistematik menggunakan metode 

transek garis kuadrat dimulai pada daerah 

surut terendah sampai daerah subtidal.  

a. Transek diletakkan tegak lurus pantai 

kearah laut. 

b. Unit sampling adalah kuadrat ukuran 0.5 

m x 0.5 m yang ditempatkan secara 

teratur sepanjang transek dengan ukuran 

transek bergantung kondisi stasiun. Jarak 

antar kuadrat adalah 5 m sedangkan jarak 

antar transek 30 m. 

c. Titik awal penempatan kuadrat dilakukan 

dengan memilih secara acak angka antara 

0-9 m untuk penempatan kuadrat 

pertama, kemudian menempatkan 

kuadrat selanjutnya dengan interval 10 

m. 

Pengukuran kualitas perairan 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh parameter lingkungan terhadap 

ekosistem lamun. Pada penelitian ini, 

peneliti menetapkan pengukuran kualitas 

perairan seperti: oksigen terlarut (DO), 

salinitas, dan suhu. 

Analisis Data 

1. Perhitungan Tutupan Lamun 

Perhitungan tutupan lamun dilakukan 

secara visual dengan menggunakan metode 

pengamatan persen tutupan lamun yang 

digunakan dalam monitoring lamun 

(Seagrass Watch). 

2. Analisis Kategori  

Analisis kategori menggunakan data 

atribut (non kuantitatif). Data yang dianalisis 

adalah data kategori tutupan lamun (Sehat, 

Kurang Sehat dan Miskin) mengacu pada 

KepmenLH No.200 Tahun 2004 dan 

berdasarkan jarak plot dari pantai yang 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok (5-30 

m, 31-60 m, 61-90 m, 91-120 m dan >120 

m). 

3. Perbandingan Persen Tutupan  

(Anova) 

Data tutupan lamun akan dibandingkan 

menggunakan Anova (Analysis of Variance) 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

tutupan lamun di Perairan Desa Malang 

Rapat berdasarkan jaraknya dari pantai. 

Persen tutupan lamun merupakan variabel 

terikat dan jarak plot dari pantai (5 

kelompok : 5-30 m, 31-60 m, 61-90 m, 91-

120 m dan >120 m) sebagai variabel 

bebas. 

4. Analisis Kelompok (Cluster Analysis) 

Soegianto (1994) menyatakan 

bahwa analisis kelompok (Cluster Analysis)  

adalah teknik pengelompokkan (klasifikasi) 

untuk menempatkan entitas atau obyek yang 

sama ke dalam kelompok-kelompok (grup). 

Grup-grup yang terbentuk memiliki 

homogenitas internal yang tinggi dan 

heterogenitas eksternal yang tinggi. Model 

yang digunakan adalah menempatkan obyek 

dalam suatu kelompok yang disusun secara 

hirarki membentuk struktur pohon 

(dendogram). Obyek yang dimaksud disini 

adalah unit sampel (kuadrat). 



Prosedur penghitungan : 

a. Pembuatan matrik kompilasi data dan 

matrik jarak menggunakan Bray-Curtis 

Distance (persen ketidaksamaan antar 

unit sampel)  

B = Σ [ Xij – Xik ] /Σ [ Xij – Xik ] dari i = 

1 s/d n  

Dimana : 

B = Indeks ketidaksamaan Bray-Curtis 

n = Jumlah spesies 

Xij = Nilai data parameter ke j pada   

         stasiun ke i 

Xik = Nilai data parameter ke k pada  

          stasiun ke i 

Indeks kesamaan Bray-Curtis didapatkan 

dengan 1-B. 

b. Dari nilai Bray-Curtis Distance 

kemudian dilakukan reduksi data dengan 

melihat nilai terkecil sebagai referensi 

pengelompokkan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Klasifikasi dan Komposisi Lamun 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Wilayah Trismades Desa 

Malang Rapat ditemukan 5 jenis lamun yaitu 

Cymodocea rotundata, Cymodocea 

serrulata, Halodule pinifolia, Syringodium 

isoetifolium dan Enhalus acoroides.  

Tabel 2. Klasifikasi Lamun di Wilayah Trismades 

Malang Rapat  

Sumber: Data Primer  

Kategori persen tutupan lamun 

mengacu sepenuhnya pada Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup (KepmenLH) 

No.200 Tahun 2004 mengenai Kriteria Baku 

Kerusakan  dan Pedoman Penentuan Status 

Padang Lamun. Status padang  lamun 

ditentukan berdasarkan tingkatan kondisi 

padang lamun pada suatu lokasi tertentu 

dalam waktu tertentu yang dinilai 

berdasarkan kriteria baku kerusakan padang 

lamun dengan menggunakan persentase luas 

tutupan. Baik buruknya kondisi lamun dapat 

dilihat dari nilai tutupan lamunnya. Menurut 

(Kepmen LH) No. 200 Tahun 2004 kategori 

lamun dikelompokkan menjadi tiga kategori, 

yaitu: Kaya/sehat ≥60%, kurang sehat 30-

59,9% dan miskin ≤ 29,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kondisi Lamun berdasarkan Kategori di 

Wilayah Trismades Desa Malang Rapat 

Data persen tutupan lamun 

didapatkan dari total 105 plot. Berdasarkan 

nilai persentase tutupan (Gambar 1), secara 

keseluruhan total 105 plot, kategori yang 

terbanyak adalah lamun dengan kategori 

sehat 66% (69 plot), kategori kurang sehat 

13% (14 plot), dan kategori miskin 21% (22 

plot). 

Kategori lamun berdasarkan jarak 

(Gambar 2), didapatkan bahwa lamun 

dengan kategori sehat banyak terdapat pada 

jarak 61-90 m dari pantai yang menempati 

Famili Genus Spesies 

Potamogetonaceae Cymodocea Cymodocea rotundata 

Cymodocea serrulata 

Halodule Halodule pinifolia 
Syringodium Syringodium isoetifolium 

Hidrocharitaceae Enhalus Enhalus acoroides 



69 plot dan pada jarak ini terdapat juga 

lamun yang kurang sehat. Kategori lamun 

yang kurang sehat banyak terdapat pada 

jarak 31-60m, dan menempati 14 plot, 

sedangkan kategori miskin banyak terdapat 

pada jarak >120m menempati sebanyak 22 

plot . 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kategori Lamun Berdasarkan Jarak dari 

Pantai 

Sebaran jenis lamun  dapat dilihat pada  

(Gambar 3) yaitu pada jarak 5-30m ditemui 

5 jenis lamun yaitu Cymodocea serrulata, 

Syringodium isoetifolium, Enhalus 

acoroides, Cymodocea rotundata, dan 

Halodule Pinifolia. Pada jarak 31-60m 

ditemukan ada  4 jenis yaitu Cymodocea 

serrulata, Syringodium isoetifolium, Enhalus 

acoroides, Cymodocea rotundata. Pada jarak 

61-90m jenis lamun yang ditemukan ada 4 

jenis yaitu Cymodocea rotundata, 

Cymodocea serrulata, Enhalus acoroides, 

dan Syringodium isoetifolium. Pada jarak 91-

120m jenis lamun yang ditemukan ada  4 

jenis yaitu Cymodocea rotundata, 

Cymodocea serrulata, Syringodium 

isoetifolium Enhalus acoroides. Pada jarak 

>120m jenis lamun yang ditemukan ada  4 

jenis yaitu Cymodocea 

rotundata,Cymodocea serrulata, 

Syringodium isoetifolium Enhalus 

acoroides. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sebaran Jenis Lamun Berdasarkan Jarak 

Dari Pantai. 

Berdasarkan (Gambar 3) dapat 

dilihat bahwa Enhalus acoroides merupakan 

jenis lamun yang paling banyak ditemukan 

disemua jarak sedangkan jenis Halodule 

Pinifolia hanya ditemukan pada jarak 5-

30m. 

Keterkaitan Antara Faktor Jenis Lamun 

dengan Jarak dan Kategori 

Keterkaitan antara faktor jenis 

dengan jarak dan kategori menggunakan 

nilai residual Pearson. Pada (Gambar 4) 

dapat dilihat bahwa keterkaitan antara jenis  

lamun dan jarak plot dari pantai tidak ada 

keterkaitan yang signifikan (p value 

0.11057), namun antara jenis lamun dengan 

kategori (sehat, kurang sehat dan miskin) 

ada keterkaitan yang sangat signifikan (p 

value ≈0.00).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Asosiasi Antara Faktor Jenis dengan Jarak 

dan Kategori 



Perbandingan Tutupan Lamun  

Persen tutupan lamun merupakan 

variabel terikat dan jarak plot dari pantai 

(dikelompokkan menjadi 5 kelompok : 5-30 

m, 31-60 m, 61-90 m, 91-120 m dan >120 

m) sebagai variabel bebas. 

Tabel 3. Analisis Keragaman (ANOVA) 

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan 

bahwa ada perbedaan sangat nyata (p value 

< 0.01) pada tutupan lamun berdasarkan 

jarak di Perairan Malang Rapat, sehingga 

dilanjutkan dengan uji lanjut Tukey. 

Tabel 4. Uji Lanjut Tukey 

Uji Lanjut  

Jarak obs.dif critical.dif difference 

>120m-31-60m 17.428571 26.38214 FALSE 

>120m-5-30m 10.523810 26.38214 FALSE 

>120m-61-90m 26.880952 26.38214 TRUE 

>120m-91-120m 6.238095 26.38214 FALSE 

31-60m-5-30m 6.904762 26.38214 FALSE 

31-60m-61-90m 9.452381 26.38214 FALSE 

31-60m-91-120m 11.190476 26.38214 FALSE 

5-30m-61-90m 16.357143 26.38214 FALSE 

5-30m-91-120m 4.285714 26.38214 FALSE 

61-90m-91-120m 20.642857 26.38214 FALSE 

 

Uji lanjut Tukey (Tabel 4) 

menegaskan bahwa perbedaan sangat nyata 

pada nilai persen tutupan lamun  adalah 

antara jarak 61-90 m (rataan persen tutupan 

19%) dan > 120 m (rataan persen tutupan 

9%) dari pantai, Sedangkan untuk jarak yang 

lain tidak terdapat perbedaan. 

 

Analisis Kelompok (Cluster Analysis) 

Analisis kelompok (Cluster 

Analysis)  merupakan pengelompokan dari 

beberapa obyek yang didasarkan pada  

kesamaan (similarity) yang dimiliki oleh 

obyek-obyek tersebut (Soegianto, 1994). 

Berdasarkan data nilai persen tutupan dalam 

105 plot, dilakukan analisis kelompok 

(cluster analysis). Pengelompokkan pada 

penelitian ini menggunakan metode klasik, 

berupa pengelompokkan antar kelompok 

dengan dendogram (disajikan pada Gambar 

5 dan Gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Dendogram Pengelompokan 

Berdasarkan Jenis Lamun 

 Pada (gambar 5) grafik dendogram 

memperlihatkan 2 kelompok besar (urutan 

yang memperlihatkan kedekatan) yaitu 

kelompok besar pertama terdiri dari 

Halodule Pinifolia, dan Syringodium 

isoetifolium (nilai kemiripan 0,3), jenis 

Cymodocea serrulata, Syringodium 

isoetifolium dan Enhalus acoroides (nilai 

kemiripan (0,9). Kelompok besar ke-2 terdiri 

dari Enhalus acoroides_Cymodocea 

rotundata, dan Enhalus acoroides, 

Analisis Keragaman (ANOVA) 

   Df SumSq   Mean Sq FValue     PValue    

Jarak 4 12259 3064.64 3.9724 0.005 **   

Galat 100 77148 771.48      

Total 104 89406       

Signif. 

codes 

0 ‘***' 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 



Cymodocea serrulata, dan Enhalus 

acoroides, Syringodium isoetifolium (nilai 

kemiripan 0,4), Enhalus 

acoroides,Cymodocea serrulata, dan 

Syringodium isoetifolium, Cymodocea 

Rotundata, dan Cymodocea Serrulata (nilai 

kemiripan 0,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik Dendogram Pengelompokan 

Berdasarkan Jarak 

 Berdasarkan (gambar 6) dapat 

dilihat bahwa pengelompokan berdasarkan 

jarak terbagi menjadi 2 kelompok besar 

yaitu kelompok pertama pada jarak 5-30m 

dan 31-60m dengan nilai kemiripan 0,68 

sedangkan kelompok kedua pada jarak 61-

90m (nilai kemiripan 0,9) , 91-120m, dan 

jarak >120m dengan nilai kemiripan 0,7. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di Wilayah Trismades Desa 

Malang Rapat ditemukan 5 jenis lamun yang 

yaitu Cymodocea rotundata, Cymodocea 

serrulata, Halodule pinifolia, Syringodium 

isoetifolium dan Enhalus acoroides.  

Kondisi tutupan lamun di Wilayah 

TRISMADES Desa Malang Rapat 

berdasarkan Kepmen LH No.200 tahun 2004 

masih tergolong sehat, dari total 105 plot, 

kategori yang terbanyak adalah lamun 

dengan kategori sehat 66% (69 plot), 

kategori kurang sehat 13% (14 plot), dan 

kategori miskin 21% (22 plot). 

Analisis kategori lamun 

berdasarkan jarak dari pantai menunjukkan 

bahwa lamun dengan kategori sehat banyak 

terdapat pada jarak 61-90 m dari pantai yang 

menempati 69 plot, kategori lamun yang 

kurang sehat banyak terdapat pada jarak 31-

60m, dan menempati 14 plot, sedangkan 

kategori miskin banyak terdapat pada jarak 

>120m menempati sebanyak 22 plot . 

Perbandingan tutupan lamun 

berdasarkan analisis keragaman ANOVA 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(p<0,01) pada tutupan lamun berdasarkan 

jarak di Perairan Malang Rapat, sehingga 

dilanjutkan dengan uji lanjut Tukey yang 

menegaskan bahwa perbedaan sangat nyata 

pada nilai persen tutupan lamun  adalah 

antara jarak 61-90 m (rataan persen tutupan 

19%) dan > 120 m (rataan persen tutupan 

9%) dari pantai, Sedangkan untuk jarak yang 

lain tidak terdapat perbedaan. 

Analisis kelompok (Cluster 

Analysis) menunjukkan 2 pengelompokan 

yaitu - pengelompokan berdasarkan jenis 

lamun yang  memperlihatkan 2 kelompok 

besar (urutan yang memperlihatkan 

kedekatan) kelompok besar pertama terdiri 

dari Halodule Pinifolia, dan Syringodium 

isoetifolium (nilai kemiripan 0,3), jenis 

Cymodocea serrulata, Syringodium 

isoetifolium dan Enhalus acoroides (nilai 

kemiripan (0,9). Kelompok besar ke-2 terdiri 



dari Enhalus acoroides_Cymodocea 

rotundata, dan Enhalus acoroides, 

Cymodocea serrulata, dan Enhalus 

acoroides, Syringodium isoetifolium (nilai 

kemiripan 0,4), Enhalus acoroides, 

Cymodocea serrulata, dan Syringodium 

isoetifolium, Cymodocea Rotundata, dan 

Cymodocea Serrulata nilai kemiripan 0,3 

dan - pengelompokan berdasarkan jarak 

yang memperlihatkan 2 kelompok besar 

yaitu kelompok pertama pada jarak 5-30m 

dan 31-60m dengan nilai kemiripan 0,68 

sedangkan kelompok kedua pada jarak 61-

90m (nilai kemiripan 0,9) , 91-120m, dan 

jarak >120m dengan nilai kemiripan 0,7. 
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