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ABSTRAK

Perairan Pulau Dompak merupakan wilayah pesisir dengan lautan yang sangat luas, banyak terdapat

ekosistern sumber daya laut yang cukup potensial, salah satunya adalah ekosistem lamun. Tujuan dari peneJitian

ini adalah uutukmengetatui mengefahui kandungan nitr&t di perairan pulau Dompak dan mengedrui hubungan

kandungan nitrat terhadap perfirmbuhan lamtm Cymdxea serrulata- Metode penelitian yang dilakukaan adalah

Mdode (m**ing n ethdsl. Pengumpulan &ta lamrm menggunakan Metode Transek Untuk setiap

slasiun penelitian terdapat 5 buah transek yang dibuat tegak lurus kearah laut. Setiap transek diambil 6 tegakan

lamun yang dimulai dari arah pantai menuju ke laut sedangkan pengumpulan data nitrat diambil pada setiap

transek. Dafi data hasil penelitian, laju pertumbuhan Iamun pada stasiun I sebesar A,2l cmlhari, stasiun II

sebesar 0,26 cm/han dan stasiun III sebesar 0,24 cmlhan. Pertumbuhan panjang nisbi pada stasiun I sebesar 0,88

cm/minggq stasiun II sebesar 1,44 cm/minggu dan stasiun III sebesar 1,12 cm/minggu. Pertumbuhan panjang

rata-rata pada stasiun I sebesar 0,46 cm, stasiun II sebesar 0,52 cm dan stasiun III sebesar 0,48 cm. Dan

kandungan nitrat pada perairan pulau Dompak pada stasiun I sebesar 0,257 stasiun II sebesar O638 dan stasiun

III sebesar 0,513. Dari datayang diperoleh kandungan nitrat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan lamun,

kandungan nitrat yang tinggi pada stasiun II juga menyebabkan tingginya pertumbuhan lamun pada stasiun II

sedangkan pada stasiun I pertumbuhan lamun rendah karena kandungan nitrat yang diperolehjuga rendah.

Kats kunci : Nitrat, Pertumbuhan, Laman Cymodocea serrulata
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ABSTRACT

Waters of the coastal area of the island is densely packed with a vast ocean, many ecosystems are

marine resources potential, one of which is a seagrass ecosystem. The purpose of this study was to determine the

nitrate content in the water knowing densely packed island and determine the relationship of nitrate content on

the growth of seagrass Cl,rnodocea semilata- The research method is a method dilakukaan tagging (marking

methods). The data collection method seagrass transec8. For each research station there are 5 pieces made

transects perpendicular towards the sea. Each transect was taken 6 stands ofseagrass that starts from the coast

towards the se4 while the nitrate data collection is taken at each transect. From the research data, the rate of

growth of seagrass at station t of 0.21 un I day,Il stations of 0.26 cm / day and III stations of 0.24 an / day.

Length growth relative to station I by 0.88 crn / week, station II at 1.44 cm i week and III stations of l.l2 cm i
week. Growth in the average length of A.46 cm station I, station II was 0.52 cm and 0.48 cm III station. And

nitrate content in the waters of the island densely packed at station I station 17 at 0.257 at 0.638 and station III
0.513. From the data obtained the nitrate content is very influential on the growth of seagrass, a high nitrate

content at station II also ledto high growth ofseagrass at station I station II while on seagrass growth because of

low nihate content obrtained is also low.

KeSmords:, Nitrale, Growth, Seagross Cymodocea setulata



I. PENDAHULUAN

A. Latrr Bekkarg

Puhr Dcmpak tclah dit*a$ran

sebagai pusat pemerintahan di Provinsi

Kepulauaa Riau. Dengan ke*disi ters€but

pemerintah daerah telah membuka lahan

tersebut untuk pembangunan. Dengan lautan

yang sangat luas, banyak terdapat ekosistem

sumber daya laut yang cukup potensiaf

saiah satunya adaiah ekosistem iarnun-

l.amua sdu ekosisem pag

sangat penting karena memiliki

keanekaragaman hayati tinggi. (Bengen,

20Oi daiam Nainggolan, zCIi1).Dari

Ueterag jmis larmm salah sdrmye adalah

Cymdaea serntlata yaitu yang t€dapat di

daerah intertidal, umumnya dijumpai di

dasah iuttrtidal di&kd hutm mangrova

Pnnek daun Cymodocea serndsta

berbentuk Iingkaran dan berserar, ujung

damnya kgr*iC, dengan l& 5-9 rrs.
ditemukan pada subtidal yaog dargkal

dengan baur karmg yang rata

(Romimohffis,1999I

Satah satu indikator kesetmtan

lamun adalah pertumbuhan lamun.

Pertumbuhan lamun dapat dilihat dari

pertambahan panjang daunnya, pertumbuhan

daun lamun berbeda-beda antara lokasi yang

satu dengan yang lainny4 hal ini

dikarenakan kecepatan/laju pertumbuhan

dipengaruhi oleh faktor-faktor intemal

seperti fisiologi, metabolisme dan faktor-

faktor ekstemal seperti zal-zat har6 dan

parameter lingkungan lainnya seperti suhu,

kecerahan, salinitas, arus, DO dan

nihatNihat adalah bentuk utama nitrogen di

perairan alami dan merupakan nutrien bagi

penumbuhm lamun (t{euminga tlaa Duads,

2000)r hlitFat sangat mempengaruhi

pertumbuhan lamun, sehingga perlu

dilakukan*ya kaiian tefttang hubungan

kandungan nitrat terhadap pertumbuhan

lamun guna mengkaji laju pertumbuhan

lamun jenis Cymodocea serrulata

dihubungkan dengan nitat di perairan pulau

Dompic Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mangetahui laju perermhrhan lamun

Cymo&rea untuk mengetahui kandungan

nitrat dan untuk mengetahui hubungan

antara kandungan nitr* terftadap

perturnbuhan lalllum Cyadrcea serrulata &

perairan pulau Dompk Tanjungpinang

Kepulauan Riau. Manfaatnya hasit

penelitiar ini diharapku dapt memberi

gambaran tentang hubungan kandungan

nftra terhadap pertumbuhan lamun

Cyntoduea semrlata di perairan pulau

Dompk dan dapat dijadikan sebagai bahan

infmmasi dar bahan kajian daiam

pengelolaan zumberdaye lamun di perairan

pulau Dompak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lamun

1. Deftnisi Lamun

Lamun (seagrasses) adalah

tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya

menyesuaikan diri untuk hidup terbenam

dalam laut. Tumbuhan ini hidup di habitat

perairan pantai yang dangkal. Seperti halnya

rumput di darat, mereka mempunyai tunas

berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai



yang merayap dan efektifuntuk berkembang

biak (Romimohtarto, 2005). BerMa dengan

tumbuhan laut lainnya (alga dan rumput

laut), lamun berbung4 berbuah dan

menghasilkan biji. Selain itu lamun juga

mempunyai akar dan sistem internal untuk

mengangkut gas dan zet-zat hara

(Nyabakken, 1992).

B. Qtmadoeeasenulata

Cymodocea serntlara l,s,rdapat di

daerah intertidal, umumnya dijumpai di

daerah intertidal didekat hutan mangrovg

Cymodocea serntlata memiliki bentuk daun

seperti garis lurus dengan panjang 6-15 cm

dan lebar 2-4 mm, lurus tidak menyempit

sampai ujung daun dengan ujung daun

membulat dan halus (Romimohtarto, 2001).

Klasifikasi Cymodocea serrulata

menurut Kuo dan den Hartog (2006) adalah

sebagai berikut :

Kingdom

Divisi

Keias

Subkelas

Ordo

Famili

Genus

Spesies

: Plantae

: Magnoliophyta

: Angiospermae

: hfunocdyledonae

: Potamogetonales

: Cymodoceacere

: Cymodocea

: Cymodocea serrulata

C. Hubungan Nitrat dengan Lamun

Pertumb*rhan lamun ditentukan

oleh berbagai faktor kualitas air seperti suhu,

salinitas, ketersediaan nutrieir, karakteristik

dasa prairrr, kekeruhan atau kecerahan

dan iradiasi matahari. Telah diketahui bahwa

ketersediaan nutrien mempengaruhi

pertumbuhan, sebaran, morfologi dan daur

musiman komunitas lamun. Zat hara nitrat

diserap oleh lamun melalui daun dan

**yu, namun Soemodihardjo, (1999)

menyatakan bahwa penyerapan zat hara

melalui daun di daerah hopis sangat kecil

dibandingkan dengan penyerapan melalui

akar.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan April sampai dengan luni 2014 yang

berlokasi di perairan pulau Dompak

Tanj ungpinang Kepulauan Riau.

B. Bahan atau Materi Penelitian

Adapun bahan ymg digunakan

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel

Tabel 1. Bahan yang digunakan dalam

penelitian

1.

2.

J.

4.

5.

[,amun Cyn o doc e a se rnt I at a

Alrrades, reagen Nitra Ver

Data Sheet

Tinta

Sampel uji kualitas air

C AIat atau Instrumen Penelitian

Adapun alat - alat yang digunakan

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel

2-



l.

,)

3.

No. Alat Instrumen
Penelitian

Multi Tester

Salt Meter

Currant drogue
dan stopwatch

Turbidimeter

Skop Kecil

Plastik Sampel

Kertas label

Patok kayu

Tali

Alat tulis dan
buku

Jangka Sorong

Untuk menguku
suhu, pH dan DO
Untuk mengukur
salinitas
Untuk mengukur
kecepatan arus
Untuk mengukur
kekeruhan
Untuk
mengambil
substrat
Wadah sampel
substrat
Untuk menandai
sampel
Untuk menandai
lamun
Sebagai garis
transek
Untuk mencatat
hasil pengamatan
Untuk mengukur
paniang lamun

F. Prosedur Penelitian atau

Pengumpulan Data

t. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode survei, yaitu

metode penelitian yang tidak melakukan

perubahan (tidak ada perlakuan khusus)

terhadap variabel yang akan diteliti dengan

tujuan untuk memperoleh sertia mencari

keterangan secara faktual tentalg objek yang

diteliti (Soehartono, 1995).

2. Penentuan Stasiun Penelitian

Stasiun penelitian ditentukan

dengan metode Purposive Sampling yaitu

penenbran lokasi berdasarkan atas adanya

tujuan tertentu dan sesuai dengan

pertimbangan peneliti itu sendiri sehingga

dapat mervakili populasi (Arikutq 2006).

3. Pengamatan Lamun

Pengamatan lamun dari titik stasiun

yang telah ditentukan, ditentukanlah metode

pengamatar lamun yang dilakukan dengan

metode Transek. Untuk metode pengukuran

yang digunakan untuk mengetahui kondisi

lamun adalah dengan menggunakan tanda

patok kayu untuk setiap tegakan lamun

(modifrkasi d,ari KEPMEN LH No.200

Tahun 2004). Untuk setiap stasiun penelitian

terdapat 5 buah transek yang dibuat tegak

lurus kearah laut. Setiap transek diambil 6

tegakan lamun yang dimulai dari arah pantai

menuju ke laut.

4. Pengukuran Pertumbuhan Lamun

Menggunakan metode penandaan

(marking methods) (modifikasi daxi

Zieme4l974) dengan prosedur yaitu :

a. Pada setiap transek diambil 6 tegakan

larrnm Cymodocea serrulata. Setelah

itu, dipatok sepanjang 30 cm kemudian

ditancapkan di substrat dengan ujung

patok sejajar pangkal daun pada

masing - masing tegakan.

b. Semua daun pada setiap tegakan diberi

tanda (plastik merah di beri nomor)

mengg,rnakan stapler setinggi ujung

tanda patok kecil yang ditancapkan

pada substrat.

c. Setelah 2 minggu, jarak antara tanda

plastik dengan ujung patok diukur

dengan menggunakan penggaris.

d. Hasil pengukuran merupakan

pertambahan panjang selama 2 minggu

6.

7.

8.

9-

10.

11.
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e. Pengukuran dilakukan 2 minggu sekali

selama 2 bulan.

5. Pengukuran Nitrat

Pengukuran nitrat dilakukan dengan

menggunakan atat HACH DR/890

KOLORIMETER.

G. Analisa Data

Data hasil penelitian ini akan

disajikan dalam bentuk tabel dan grafrk.

Adapun cara untuk menganalisis laju

pertumbuhan lamun adalah sebagai berikut :

a. Laju pertumbuhan daun lamun

didapatkan dengan menggunakan rumus

(Supriadi et a|,2006):

Lt- Lo
D_

At

Keterangan:

P : Pertumbuhan panjang (cm4rari)

Lt : Panjang akhir daun (cm)

Lo: Panjang awal daun (cm)

At : Lama / wakfil pengamatan (hari)

Rumus p€rhrrnbltttran Fnjang rata-rata

(Efferdi,2003) s€bagai berikut :

Pg= ( logl.t-tog Lo) c

Kekra*gan:

Pg: pertumbuham pr{ang rata-rata

Lt:pnjangakhirdaun

Lo: panjang awal daun

e : log I : (e3026) konstanta

c. Rumus pertumuhan panjang nisbi

(Effendi,2003) sebagai berikut :

Keterangan :

Ph: pertumbuhan panjang nisbi

Lt : padang akhir daun

Lo: panjang awal daun

d. Perhitungan hubungan kandungan nitrat

terhadap pertumbuhan lamun

menggunakan rumus regresi linear

berganda sebagai berikut :

y = a + Fr& + pzXz + F3Xr + 0r& +

ssxs+p6x6+p7x7

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Pcrtumbuhan Lamun

1. Pertumbuhan Daun Lamun

Cymodocea senulata

Hasil rata-rata pertumbuhan, daun

larlnm Cymodocea serrulata di perairan

pulau Dompak dapat dilihat pada gambar 9.

dibawah ini :

G*nbar Pertumbuhan lemun

Pola pertumbuhan daun jenis lamun

Cwodocea serntlda di perairan pulau

Lt-LoPh-r
Lo

16
L4
t2
IU
8
6
4
2
o

Stasiun 1

Stasiun 2

Stasiun 3



Dunpak mengalami peningkffan yang

cukup sigrrifikan setiap dua aoiogguoya-

Pada stasiun I pengamatan pertarna nilai

ftt*r^ta pahrmbuhannya ssbcar 5,69 crn

pada pengamaan kedua sebesr 8,65 cm dan

pengarnatan ketiga sebesar 11,45 crn. Pada

stasirm tl pengamdan pertama nilai rda-rata

sebesar 7,27 wr pafu,

penga{rn*an kedua sebesar t1t5 cm dan

pengamatan ketiga sebesar 14,56 cm. Dan

terakhir rrida stasiun III pengamatan

pertama nilai ruta-rata pertumbuhannya

sebesar 7,09 cm pada pengamatan kedua

sebesar 10,82 cm dan pengamatan ketiga

sebesar 13,78 cm. Pertrrmbuhan dapat

dilihat pada (Lampiran 1). Pertumbuhan

daun lamun Qmodocea serulata

mengalami peningkatan setiap minggunya,

namun pertumbuhan daun muda tumbuh

lebih cepat dibandingkan daun tua. Hal ini

menunjukkan bahwa efisiensi pertumbuhan

lamun akan menurun seiring dengan

bertambahnya umur daun lamun. Hal lain

yang mempengaruhi pertumbuhan daun

lamun yaitu kualitas air, pengaruh musim

dan tipe substrat (M.Deviyana

Suryadi,2012).

2. Perhitungan Pertumbuhan Lamun

2.1. Laju pertumbuhan lamun @)

Laju pertumbuhan daun lamun

Cymadocea serntlata dapat dilihat pada

gambar.

U.J

0.2s

4.2

0-15

o.1

o"o5

o

stasiun I stasiun 2 stasiun 3

Gambar Perhitungan laju pertumbuhan
lamun Cym odo c e a s e rru I at a

Hasil perhitungan laju pertumbuhan

lamun Cymodocea serrulata di perairan

pulau Dompak pada stasir.rn t sebesar 021

cm/lrari, pada stasiun II sebesar 0,26 crnlhui

dan pada stasiun III sebesar 0,24 emlhari.

Pada stasiun I pertumbuhan lamun

Cymodocea serrulata lebih rendah

dibandingkan pada stasiun II dan stasiun 11I,

karena kandungan nitrat pada stasiun ini

iuga rendah dibandingkan stasiun lainnya.

Pertumbuhan daun lamun berbeda-beda

antara lokasi yang satu dengan yang lainnya,

hal ini juga dikarenakan dikarenakan

kecepatanllaju pertumbuhan dipengaruhi

oleh faktor-faktor intemal seperti fisiologi,

metabolisme dan faktor-faktor eksternal

seperti zat-zat hara, ting|<at kesuburan

substmt dan parameter lingkungan lainnya

(Hemminga dan Duarte, 2000).

Pada sl,asiun II rala-tata

pertumbuhan lamwt Cymodocea serrulata

lebih tinggi dibandingkan stasiun I hal ini

dikarenakan nutrien pada stasiun ini juga

cukup tinggi, yaitu kandungan nitrat stasiun

II lebih tinggi dibandingkan stasiun I dan

stasiun III. Kandungan nitrat sangat



memberi pengaruh terhadap pertumbuhan

Iamun. Sesuai yang dikatakan Erftemeijer

and Middleburg (1993) bahwa lamun

mengambil + 9ff/a nukien untuk

pertumbuharnya melalui sistem akar. Selain

&ri kandrmgan nitral tssebut prameter lain

juga mempenganrhi untuk pertumbuhan

Iamun Menurut Tomascick et al [99n
dalam rinialsih et oI Q!Jiu_!l kebsradasr

larnun disuatu pffairan sangqt terganhmg

pada kordisi Fairan atau habitat dimama

lamun iersebut fumbuh-kondisi per:airan

t€rsebut meliputi kondisi fisika" kimia, dan

biologi suatu perairan yang sangat

mempengaruhi kondisi padang lamun.

Pada stasiun III juga tidak jauh

berbeda dengan stasiun II hal ini diduga

karena kurdr:ngan nitrat juga tinggr,

sehingga lamun mendapat nurien yang

cukup untuk mendukung pertumbuhannya.

Kandungan nitrat tinggi diduga lokasi

penelitian ini terdapat aliran sungai yang

membawa zat hara ke perairan tersebut.

Nikat yang sangat tinggi mempengaruhi

pcrtumbuhan lamurl nitrat pada ekosistem

lamun tidak hanya dihasilkan oleh ekosistem

itu sendiri tetapi juga berasal dari sungai

atau daratan dan laut disekitamya. Aliran

sungai dapat membawa unsur hara berupa

ammonia, nitrit, nikat dan pospat serta

bentuk senyawa lainnya yang berasal dari

limbah pertanian, pernukiman dan industri

(Alirman,2005).

Pertumbuhan Nisbi (Ph)

Pertumbuhan Nisbi lamun

aa

Pertumbuhan Nisbi

t.4

fisiun 1 stasiun 2 stasiun 3

Grmbtr Il. Pertitungan pertumbuhan nisbi

lamvn CW odoce a s e r ntl ata

Hasil perhitungan pertumbuhan

nisbi atau pertumbuhan perminggunya pada

stasiun I sebesar 0,82 pada stasiun II sebesar

1,44 dan pada stasiun III sebesar l,l2.Dui
hasil perhitungan nisbi atau pertumbuhan

perminggunya juga terlihat jelas pada

stasiun II pertumbuhan nisbi yang paling

tinggi karena laju pertumbuhan lamun pada

stasiun lt iuga memiliki oilai yang paling

tinggi dari pada stasiun I dan stasiun III.

Nilai pertumbuhan nisbi atau perminggu

yang berkisar dari 0,82 - 1,44 ini sesuai

dengan penelitian (M.Deviyana (2012).

2.3. Pertumbuhan Rata-rata (Pg)

Adapun Pertumbuhan Rata-rata

larlm Cymodocea serntlata di perairan

pulau Dompak dapat dilihat pda gambar 12.

1.5 ,

II

t.J ."

0.82



-

Pertumbuhan Rata-rata
nEt

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

Gamber Perhitrmgan pertrmrbuhan rata-rata
latraunCryfueaserral$ta

Untuk pertumbuhan rata-rata pada

stasiun I sebesar 0,46 pada stasiun II sebesar

0,52 dan stasiun III sebesar 0,48.

Perfumbuhan fita4ata adalah pertumbuhan

lamun Cymodocea serrulata secara

keseluruhan dari pertama pengamatan

hingga akhir pengamatan. Dari ketiga

stasiun pada stasiun II memiliki nilai rata-

rata yang paling tinggi hal ini terlihat jelas

bahwa laju pertumbuhan dan pertumbuhan

nisbi pada stasiun II juga memiliki nilai

yang paling tinggi dari stasiun I dan stasiun

III, hal ini dikarenakan kandungan nitrat

pada statiun I{ juga lebih tinggi

dibandingkan stasiun I dan stasiun III.

Kandungan nitrat sangat memberi pengaruh

terhadap pertumbuhan lamun. Sesuai yang

dikatakan Erftemeijer and Middleburg

(1993) batrwa lamun mengambil r 90p/o

nutrien untuk pertumbuhannya melalui

sistem akar.

C. Paramcter Fisika dan Kimia

Kondisi lingkungan yang mencakup

paramet€r fisika kimia perairan dapat

mempenganrhi kehidupan suatu organisme.

Untuk melihat parameter fisika kimia

pcrairan pulau flompak meliputi parame*e.r

yang todiri dari suhu, salinitas, kekeruhan,

arus, D0, pH, nitrat dan subs$at.

L Suhn

Dari hasil raterata di atas

menunjukkan bahwa nilai pengukuran suhu

pada stasiun I sebesar 29,2 {, pda stasiun

II sebesar 29.1 "C dan stasiun III sebesar

29,35 {. Hasil pengukuran suhu tersebut

tidak menunjukkan perbedaan nilai suhu

yang besar. Suhu yang diperoleh dalam

pengukuran masih dalam kisaran yang

optimum untuk pertumbuhan lamun.

Menurut Nybakken (1992), kisaran suhu

optimum bagi pertumbuhan lamun mencapai

28-30 'C, pengaruh suhu bagi lamun di

perairan sangat besar. Dimana suhu dapat

mempengaruhi proses-proses fisiologi yaitu

proses fotosintesis, pertumbuhan dan

reproduksi. Proses fisiologis tersebut akan

menurun tajam apabila suhu perairan berada

di luar kisaran optimal tersebut.

Salinitas

Nilai salinitas menunjukkan bahwa

pada stasiun I sebesar 33,15 stasiun II
sebesar 33,19 dan stasiun III sebesar 33,3.

Nilai dari ketiga stasiun tersebut tidak jauh

berbeda. Nilai ini termasuk kisaran yang

cocok untuk kehidupan lamun. Pertumbuhan

lamun membutuhkan salinitas optimum

berkisar antara 25-35 !16o (Supriharyono,

2007)" P*da umutrnya salinitas di perairau

selalu mengalami perubahan karena

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain

0-52 ;
0.5 -:

0.48 j

0-45 j
:

o.44-:

o_4? :"
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.:0.46



pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan

dan suplai air sungai (Nybakken, 192).

3. Kekeruhan

Berdasarkan hasil rata-rata

pengukuran kekeruhan di perairan pulau

Dompak pada stasiun I sebesar 3,07 stasiun

II sebesar 2,49 dan stasiun III sebesar 3,58.

Dari hasil rata - ruta ketiga stasiun tersebut

masih berada dalam ambang batas toleransi

atau masih sesuai untuk pertumbuhan lamun,

hal ini dikarenakan penetrasi cahaya yang

masuk ke perairan cukup baik untuk

fiotosintesis. Menurut KEPMEN LH No 5l

Tahun 2004 tentang standar baku mutu

kekeruhan air laut untuk biota laut dan

tumbuhan lamun adalah <5.

4. Arus

Hasil rata rata pengukuran

kecepatan arus pada stasiun I sebesar 0,075

m./dtk, stasiun lI sebesar 0,067 m/dtk dan

stasiun III sebesar 0,077 mldtk. Kecepatan

anrs mempeflgmuhi terhadap pertumbuhan

lamun. Produktivitas lamun terlihat dari

keadaan kecepatan arus. Dari hasil rata-rata

ketiga stasiun tersebut kecepatan arus yang

terjadi pada saat penelitian tidak terlalu kuat,

ini dikarenakan kedalaman air yang tidak

terlalu dalam dan mengalami surut-

Kecepatan arus tersebut sudah bisa

mendukung produktivitas padang lamun

sesuai pendapat yar.g dikemukakan oleh

Dahuri (2A01) dalam Nur (2011) bahwa

Padang lamun mempunyai kemampuan

maksimum menghasilkan "standing crop"

pada saat kecepatan arus 0,5 m/dtk.

5. Substrat

Substrat merupakan medium

dimana tumbuhan secara normal

memperoleh nulrien. Dari ketiga lokasi

penelitian diperoleh substrat yang sama

yaitu kerikil berpasir halus. Umumnya

lamun tumbuh pada substrat berlumpur

hingga subshat berbatu.

6. pII
Dari hasil rata-ratapengukuran pH

pada stasiun I sebesar 7,92 stasiun II sebesar

8,02 dan stasiun III sebesar 7,91. Nilai pH

adalah salah satu indikator baik buruknya

lingkungan perairano organisme air memiliki

kemampuan yang berbeda dalam

mentoleransi pH perairan. Rendahnya pH

menyebabkan kematian bagi organisme

perairan. Dari nilai rata - ra/'a pH di perairan

Dompak dari ketiga stasiun masih berada

pada kisaran yang normal dan layak untuk

mendukung kehidupan organisme dan

pertumbuhan lamun, berdasarkan baku mutu

yang telah ditetapkan oleh KEPMEN LH No

5 I tahun 2004 yaitu berkisar antara 7 - 8,5.

7. DO

Hasil rata-rata pengukuran oksigen

terlarut pada stasiun I sebesar 7,29 mg/l

stasiun II sebesar 7,a mgn dan stasiun III
sebesar 7,24.m9n. Oksigen terlarut

merupakan faktor yang penting bagi

organisme air. Banyaknya oksigen terlarut

melalui udara ke air tergantung luas

permukaan air, suhu dan salinitas air.

Oksigen yang tedarut berasal dari proses

fotosintesis tumbuhan dan intensitas cahaya

yang masuk ke badan air tersebut. Kenaikan

suhu pada perairan dapat menyebabkan

penurunan kadar oksigen terlarut (Barus,



-

2004 dalan Nababan, 2009). Dari ruta-rata

pengukuran DO pada tiga stasiun tersebut

berada dalam kisaran yang normal, sehingga

perairan tersebut dikategorikan baik

berdasarkan nilai DO menurut KEPMEN

LH No 5l tahun 2004 tentang baku mutu air

laut yaitu >5 mg4.

8. Kandungan Nitrat

Kadar nitrat pada stasiun I memiliki

nilai rata-rata sebesar 0,257 m!1, stasiun II

sebesar 0,638 mg/l dan stasiun III sebesar

0,513 mg/|. Dari hasil ruta+ata ketiga stasiun

tersebut apabila dibandingkan dengan baku

mutu Kepmenlh No 51 tahun 2004, nilai

nitrat yang diperoleh telah berada di atas

baku mutu yaitu 0,008 mf. Kandungan

nitrat di air memang lebih rendah

dibandingkan kandungan nitrat pada

substrat, karena pada perairan nitat bersifat

terlarut sehingga mudah terbawa oleh

pergantian pasang dan surut atau arus.

Sedangkan pada substrat bersifat terendap

sehingga tidah mudah terbawa oleh arus.

Namuno hasil pengukuran kadar nitrat belum

membahayakan perairan, sesuai pendapat

yang dikemukakan oleh Raymont (1961),

dalam melihat pengaruh konsentrasi nitrat di

perairan terhadap pertumbuhan organisme,

kandungan nitrat (mgfl) pertumbuhan

organisme 0,3 - 0,9 rendah, 0,9 - 3,5

optimum, > 3,5 membahayakan perairan.

Hasil pengukurun kadx nitrat dari

ketiga stasiun yang tertinggi pada stasiun II,

hal ini diduga karena lokasi stasiun

penelitian berada didekat pemukiman

penduduk yaitu adanya pengaruh dari

aktifitas penduduk, seperti limbah rumah

tangga yang mengandung konsentrasi nitrat

cukup linggi. Selain pengaruh dari aktivitas

penduduk, tingginya kandungan nitrat pada

ekosistem padang lamun juga bisa

disebabkan oleh hasil dekomposisi serasah

daun lamun yang telah mati, pada stasiun II
ini ekosistem Wdang lamunnya cukup

banyak sehingga kemungkinan banyaknya

serasah daun lamun yang mati diurai oleh

mikroorganisme pengurai dan selanjutnya

diubah menjadi unsur hara yang dibutuhkan

dalam proses penyerapan nulrien oleh

lamun. Kemudian pada stasiun III juga tidak

jauh berbeda dengan stasiun II hal ini diduga

karena lokasi penelitian ini terdapat aliran

sungai yang membawa zathua ke perairan

tersebut. Nitrat pada ekosistem lamun tidak

hanya dihasilkan oleh ekosistem itu sendiri

tetapi juga berasal dari sungai atau daratan

dan laut disekitarnya. Aliran sungai dapat

membawa unsur hara berupa ammoni4

nitrit, nitrat d,Eln pospat serta bentuk

senyawa lainnya yang berasal dari limbah

pertanian, pemukiman dan industri

(Alirman, 2005). Sedangkan kadar nitrat

pada stasiun I lebih rendah dibandingkan

stasiun II dan stasiun III, hal ini diduga

karena suplay nutrien yang masuk

keperairan masih kurang, karena letak

daxatan ke pesisir laut berada jauh sehingga

aktivitas atau pengaruh daratan yang ada di

stasiun ini relatiflebih rendah.

D. Regresi Linear Berganda

Persamaan Regresi Linear Berganda :



Laju Per. Lamun = 1.07+0.l4Ni-

0.01 Suhu-0.02Sa1r0.02K+0.03DO-0.02Ph-

1.97Arus

Berdasarkan hasil regresi linear

berganda tersebut dapat diketahui seberapa

besar pengaruh masing-masing variabel

bebas terhadap laju pertumbuhan lamun.

Dari semua variabel bebas tersebut suhu dan

pH tidak memiliki pengaruh yang nyata

terhadap variabel terikat karena nilai yang

tidak memenuhi asumsi dan kriteria (>0,05).

Dan yang memberi pengaruh nyata dan

paling tinggi adalah nitrat yang memiliki

nilai 0,14, nitrat sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan lamun karena nitrat

merupakan nutrien bagi pertumbuhan lamun.

Sedangkan variabel bebas lainnya juga

memberikan pengaruh yang nyata terhadap

laju pertumbuhan lamun, salinitas memiliki

nilai 0,02, mernberikan nilai yang positif

bagi pertumbuhan lamun karena lamun

dapat tumbuh pada daerah air asin atau yang

memiliki salinitas tinggi. Kekeruhan

memiliki nilaai 0,02, kekruhan memberikan

nilai positif diduga lokasi penelitian tidak

terlalu mengalami kekeruhan dan masih

layak untuk kehidupan lamun, DO merniliki

nilai O03 memberikan nilai positif sudah

jelas bahwa lamun membutuhkan oksigen

yang tedarut dalam perairan yang

merupakan suatu komponen utama bagi

metabolisme organisme perairan yang

digunakan untuk pertumbuhan, reproduksi,

dan kesuburan pada ekosistem lamun

(Odum, 1971) dan arus memiliki nilai -1,97

memberikan pengaruh negatif diduga arus

yang cukup kuat dan mengganggu

pertumbuhan lamun.

Y. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh,

laju pertumbuhan lamun Cymodocea

serniata di perairan pulau Dompak pada

stasiun I sebesar 0,21 cmlhag"i, stasiun II
sebesar 0,26 cmlhari dan stasiun III sebesar

A,24 cmlhari. Sedangkan kandungan nitrat

pada perairan pulau Dompak pada stasiun I

sebesar 0,257 stasiun II sebesar 0,638 dan

stasiun III sebesar 0,513. Dari hasil

kandungan nitrat dan laju pertumbuhan

lamun, dapat dilihat bahwa nitrat sangat

mempengaruhi pertumbuhan lamun,

kandungan nitrat yang tinggi akan memberi

pengaruh yang baik terhadap laju

pertumbuhan lamun, kandungan nitrat yang

rendah juga menyebabkan rendahnya laju

pertumbuhan lamun. Sarannya adalah perlu

dilakukannya penelitian lebih lanjut

mengenai hubungan kandungan nitrat

terhadap pertumbuhan lamun pada lokasi

yang berbed4 jenis lamun yang berbeda dan

hubungannya dengan parameter lain yang

juga mempengaruhi pertumbuhan lamun.
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