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ABSTRAK

Perairan pulau Dompak merupakan wilayah pesisir dimana banyak terdapat ekosistem
sumber daya laut yang salah satunya adalah ekosistem lamun. Lamun merupakan suatu ekosistem
yang sangat penting karena memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Tujuan dari penelitian ini
adalah uutuk mengetahui kandungan uitrat di perairan pulau Dompak dan mengetahui hubungan
kandungan nitrat terhadap pertumbuhan lamun Cyrnodocea rotundata. Metode penelitian yang
dilakukaan adalah metode penandaan (marking methods). Pengumpulan data lamrm menggunakan
metode Transek. Untuk setiap stasiun penelitian terdapat 5 buah transek yang dibuat tegak lurus
kearah laut. Setiap ffansek diambil5 tegakan lamun yang dimulai dari arah pantai menuju kelau!
sedangkan pengumpulan data nitrat diambil pada setiap transek. Dari data yaang dihasilkan dalam
penelitian, laju pertumbuhan lamun pada stasiun I sebesar 0,21 cmlhari, stasiun 2 sebesar 0,27
cm/hari rlan stasiun 3 sebesar 0,25 crnl}rari. Pertumbuhan panjang nisbi pada stasiun I sebesar

0,6lcm/rninggrr, stasiun 2 sebesar 1,34 cm/minggu dan stasiun 3 sebesar 1,14 cm/minggu.
Pertumbuhan panjang ruta-rata pada stasiun 1 sebesar 0,45 crn, stasiun 2 sebesar 0,51 cm dan
stasiun 3 sebesar 0,43 cm. Dan kandungan nitrat pada perairan pulau Dompak pada stasiun I
sebesar 0,257 stasiun 2 seb-esar 0,638 4an stasiun 3 sebesar 0,51.3, Dari hasil nilrat dan
pertumbuhan lamun sudah tedihat jelas bahwa kandungan nitrat sangat mempengaruhi untuk
pertumbuhan lamun. Nitrat yang tinggi membuat pertumbuhan Iamun semakin baik
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ABSTRACT

Waters of the island is densely packed coastal areas where there are lots of marine
ecosystem resources, one ofwhich is a seagrass ecosystem. Seagrass is an ecosystem that is very
important because it has a high biodiversrty. 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 Cymodocea rotundata. The research method is a method tagging
(marking methods). The data collection method seagrass transects. For each research station there
are 5 pieces made transects perpendicular towards the sea. Each transect was taken 6 stands of
seagrass that starts from the coast towmds the sea, while the nitrate data collection is taken at each
transect. From the data generated in the underlying study, the rate of growth of seagrass at station
1 of 0.21 cm / day,2 stations of 0-27 cm / day and 3 stations of 0.25 cm / day. Length growth
relative to station I of 0.61 cm / week, 2 station by 1.34 cm / week and 3 stations of 1.14 cm /
week. Growth in the average length of 0.45 cm station l, station 2 and station by 0.51 cm by 0.43
cm 3. And nitrate conteot in the waters of the island densely packed at station 1 statien 2 at 0.257
at 0.638 and 0.513 at station 3. From the results of nitrate and seagrass growth was already evident
that greatly affeet the nitrate €ontent for seagrass growth. High nitrate makes the better growth of
seagrass,

Kqtwords:, Nitrate, Growth, Seagruss



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Dompak merupakan wilayah

pesisir memiliki luas tanah kurang - lebih

925 hektar.Pulau ini juga terdapat aktifitas

seperti pertambanganbauksit, pembangunarq

dermaga, perdagangan dan juga terdapat

permukiman masyarakat Memiliki perairan

laut yang lebih luas dibandingkan dengan

daratan membuat ekosistem perairan laut

sangatlah kaya dan berlimpah.Biota laut

yang dapat terlihat jelas dan memiliki fungsi

- firngsi di lingkungan perairan seperti

lamun.Beberapa jenis lamun yang sering

dijumpar salah satunya adalah Cymodocea

rotundata.Jenis lamun ini terdapat tepat

dibawah air surut rala - rata pada pasang

surut purnama padz pantai pasir dan pantai

lumpuran.Lamun ini mempunyai geragih

(runner atav stolon) yang kuning dan

terdapat selingan hitam pada tiap - tiap

ruasnya yang terendam di dalam pasir

(Romimohtartq 1999).

Pertambahan panjang daun adalah

salah satu indikator kesehatan lamun.

Pertumbuhan daun lamun berbeda - beda

antara lokasi satu dengan yang lainnyq hal

ini dikarenakan laju pertumbuhan

dipengaruhi oleh faktor - faktor seperti

hsiologi, metabolisme dan faktor - faktor

eksternal seperti zat - zathara dan parameter

lingkungan lainnya. Nitrat adalah bentuk

utama nitrogen di perairan alami dan

merupakan nutrien bagi pertumbuhan lamun

(Hemminga dan Duarte, 20ff)).Nitrat sangat

mempengaruhi pertumbuhan lamuno

sehingga perlu dilakukannya kajian tentang

hubungan kandungan nitrat terhadap

pertumbuhan lamun di perairan pulau

Dompak.

Adapun tujuan dari dilakukannya

penelitian ini untuk mengetahui hubungan

kandungan nitrat terhadap pertumbuhan

lamun Cymodocea rotundata.Manfaat dari

penelitian ini adalah memberi gambaran

tentang hubungan kandungan nitrat terhadap

pertumbuhan lamun yang ada di perairan

pulau Dompak, sehingga dapat digunakan

sebagai salah satu sumber informasi bagi

pengelolaan perairan pulau Dompak

kedepannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lamun

l. Deskripsi Lanun

Lamun merupakan kelompok

tumbuhan berbunga yang terdapat di

lingkungan laut dan hidup pada habitat

perairan dangkal. Lamun memiliki tunas

berdaun tegak dan tangkai - tangkai yang

merayap serta memiliki bunga, buah dan

biji. Selain itu lamun juga memiliki akar dan

sistem internal untuk mengangkut gas dan

zathara (Romimohtarto dan Juwan4 2000).

B. Cymodocea rotundata

Cymodocea rotundata terdapat di

daerah intertidal, umumnya dijumpai di

daerah intertidal didekat hutan mangrove.,

,nerupakan kelas dari Angiospermae.

- umbuhan ini terdiri atas beberapa helai

daun, ujung daunnya halus. Pada rhizomnya

terdapat nras - mas yang agak jarang,

dengan akar yang tidak banyak pada setiap

ruasnya (Romimohtarto, 2Wl). Klasifikasi



Cymodocea rotundata menurut Kuo dan den

Hartog (2006) adalah sebagai berikut :

Divisi

Kelas

Ordo

Famili

: Arthophyta

: Angiospermae

: Potamogetonales

: Cymodoceaceae

Genus :Cymodocea

Spesies :Cymodrcearotundala

IIL METODE PENELITIAN

A. lValfu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan April sampai dengan Juni 2014 yang

berlokasi di peruran pulau Dompak

Tanjungpinang Kepulauan Riau.

B. Bahan atau Materi Penelitian

Adapun bahan yang digunakan

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel

No.
1.
J

J.

4.
5.

Bahan
Lamun Cym o doce a r ot undot a
Akuades, reagen Nitra Ver
Data Sheet

Tinta
Sampel uii kualitas air

C.Alat atau Instrumen Penelitian

Adapun alat - alat yang digunakan

dalam penelitian ini dapat ditihat pada Tabel

Instrumen
Pcnelitian
Untuk mengukur
suhn, pH dan DO
Untuk mengukur
salinitas
Untuk mengukur
kecepatan arus
Untuk mengukur
kekeruhan
Untuk mengambil
substrat

Prosedur Penelitian atau Pengumpulan

Data

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode survei, yaitu

metode penelitian yang tidak melakukan

perubahan (idak ada perlakuan khusus)

terhadap variabel yang akan diteliti dengan

tujuan unfuk memperoleh serta mencari

keterangan secara faktual tentang objek yang

diteliti (Soehartono, 1995).

2. Penentuan Stasiun Penelitian

Stasiun penelitian ditentukan

dengan metode Purposive Sampling

yaitupenentuan lokasi berdasarkan atas

adanya tujuan tertentu dan sesuai dengan

pertimbangan peneliti itu sendiri sehingga

dapat mewakili populasi (Arikuto, 2006).

3. Pengamatan Lamun

Pengamatan lamun dari titik stasiun

yang telah ditentukan, ditentukanlah metode

pengamatan lamun yang dilakukan dengan

metode Transek.Pengamatan data lamun

pada titik stasiun dilakukan dengan menarik

garis lurus kearah laut mulai dari arah pntai

awal ditemukannya vegetasi lamun.Garis

transek ditarik dari pantai menuju kearah

tubir pada ekosistem lamun secara tegak

lurus terhadap garis pantai.Untuk meto<ie

pengukuran yang digunakan untuk

mengetahui kondisi lamun adalah dengan

menggunakan tanda patok kayu untuk setiap

tegakan lamun (modifrkasi dui 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.Dari keterangan tersebut

diperoleh skematik transek sampling lamun.

)

J.

4.

Multi Tester

Salt Meter

Currant drogue
dan stopwatch

Turbidimeter

Skop Kecil



Pengukuran pertumbuhan lamun dilakukan a. Laju pertumbuhan daun lamun

dengan menggunakan metode penandaan didapatkan dengan menggunakan rumus

{marking methods) (modifikasi dari Ziemen, (Supriadi et a1,2006):

l974)denganproseduryaitu: Lt*Lo
a. Pada setiap transek diambil 6 tegakan P = 

-

lamtn Cwodocea rotundata. Setelah At

itu, dipatok sepanjang 30 cm kemudian Keterangan:

ditancapkan di substrat dengan ujung P : Pertumbuhan panjang (cmnrari)

patok sejajar basis folli (pangkal daun) Lt : Panjang akhir daun (cm)

pada masing - masing tegakan. Lo: Panjang awal daun (cm)

b. Semua daun pada setiap tegakan diberi Lt : Lama / waktu pengamatan (hari)

tanda (plastik merah di beri nomor)

menggunakan stapler setinggi ujung b. Rumuspertumbuhanpanjangrata-rata

tanda patok kecil yang ditancapkan Pg = ( log Lt - log Lo) e

pada substrat. Keterangan:

c. Setelah 2 minggu, jarak antara tanda Pg:pertumbuhanpanjang rata*rata
plastik dengan ujung patok diukur Lt =panjangakhirdau

dengan menggunakan meteran atau Lo=ganjangawaldaun

penggaris. e :log l=(2,3026)konstanta

d. Hasil pengukuran merupakan c. Rumus pertumuhan panjang nisbi

pertambahan panjang selama 2 minggu

yang dikonversi perminggu. p1 _ !!:!9
e. Pengukuran dilakukan 2 minggu sekali

selama 2 bulan' 
Keterangan :

Ph: perhrmbuhan paniang nisbi
Pengukuran Parameter Lingkungan Lt = panjang akhir daun
l. Nitrat Lo: panjang awal daun

Pengukuran nitrat dilakukan

dengan menggunakan alat HACH DR/890 d. Adapun perhitungan hubungan
KoLozuMETER" kandungan nitrat terhadap

pertumbuhanlamun menggunakan
Analisa Data 

rumus regresi linear berganda sebagai
Data hasil penelitian ini akan clisajikan 

berikut:
dalam bentuktabel dan grafik' Adapun cara y=a+ prXr + FuXz+ F.xr+ Fdr+0sXs+
untuk menganalisis laju pertr:rnbuhan lamr:n 

p6X6+ F?X?
adalah sebagai berikut :



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

B. Parameter Lingkungan

Kondisi lingkungan perurut

mempengaruhi kehidupan yang ada di

perairan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Parameter yang diukur saat

penelitian adalah suhu, salinitas, arus,

kekeruhan, substrat, nihat, DO dan pH

1. Parameter Fisika

1.1. Suhu

Suhu air merupakan salah safu

falrtor lingkungan yang mempengaruhi

pertumbuhan dan produklivitas lamun.

Berdasarkan hasil pengukuran suhu di

perairan Dompak pada semua lokasi

diperoleh nilai yang relatif samayaitu

berkisar 29"C (Gambar 9). Dari nilai

tersebut terlihat bahwa suhu perairan di

semua lokasi relatif stabil dan masih dalam

kisaran suhu optimal untuk pertumbuhan

lamun yaitu 25oc - 30oC (Az*ab, 199).

1.2. Salinitas

Nilai rala-rata pengukuran salinitas

di perairan pulau Dompak berkisar antara

33,75 - 33,30 %o. Dari ketiga stasiun

tersebut nilai yang diperoleh tidak jauh

berbeda dan masih dapat ditolerir untuk

mendukung kehidupan organisme perairan

khususnya lamun. Hal ini sesuai dengan

pemyataan Hutabarat dan Evans (1985)

dalam Puspitasai (2012), kisaran salinitas

yang masih mampu mendukung kehidupan

organisme perairan yaitu 15-35%o.Kisaran

nilai ini mampu mendukung hidup yang

layak dalam ekosistem dimana mereka

hidup.

1.3. Arus

Hasil rata rata pengukuran

kecepatan arus pada ketiga stasiun berkisar

antara 0,067 - 0,077 m/dtk. Kecepatan arus

mempengaruhi terhadap pertumbuhan

lamun. Produktivitas lamun terlihat dari

keadaan kecepatan arus. Dari hasil rata-rata

ketiga stasiun tersebut kecepatan arus yang

terjadi pada saat penelitian masih dapat

ditolerir untuk kehidupan lamun. Dari nilai

kecepatan arus pada ketiga stasiun tersebut

sudah bisa mendukung produktivitas padang

Iamun sesuai pendapat yang dikemukakan

oleh Dahuri (2001) dalan Nur (2011) bahwa

Padang lamun mempunyai kemampuan

maksimum menghasilkan "standing crop"

pada saat kecepatan arus 0,5 m/dtk.

1.4. Kekeruhan

Berdasarkan hasil rata*rata

pengukuran kekeruhan di perairan pulau

Dompak nilai kekeruhan yang diperoleh

berkisar uftara 2,94 - 3,58 NTU. Dari hasil

rata - rata 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

fotosintesis dan tingkat kekeruhan pada

seluruh stasiun ini rendah juga dapat

dikarenakan sedimen yang berada pada

dasar perairan. Menurut KEPMEN LH No

5l Tahun 2004 tentang standar baku mutu

kekeruhan air laut untuk biota laut dan

tumbuhan lamun adalah <5 NTU.

1.5. Subshat

Pengklasifikasian substrat dapat

ditentukan dengan menganalisis besar



ukuran butir sedimen dengan metode ayakan

kering. Berdasarkan hasil ayakan diperoleh

ukuran partikel substrat setiap

stasiunnyamaka diperoleh subshat

diperairan pulauDompak pada tiga stasiun

adalah pasir halus, substrat halus

mempunyai kandungan nitrat atau bahan

organik lebih.tinggi dibandingkan dengan

sedimen kasar.

Dari penjelasan di atas dapat

disimpulkan bahwa pada perairan ini di

dominasi oleh pasir halus. Menurut Dahuri

(2001), Bahwa Cymodocea rotundatalamut

yang paling umum ditemukan pada sedimen

halus hingga berlumpur tetapi pada sedimen

sedang kasar ia tetap dapat tumbuh sebab

akar - akarnya panjang dan kuat hingga

mampu menyerap makanan dengan baik dan

dapat berdiri dengan kokoh. Cymodocea

rotundatadominan hidup pada substrat

kasar, berpasir dan lumpur, kadang - kadang

terdapat pada dasar yang terdiri atas

eampuran pecahan karang yang telah mati.

Parameter Kimia

1.6. Nitrat

Hasil rata - rata kadar nitrat

diperairan pulau Dompak pada stasiun I
sebesar 0,257 mg/|, stasiun 2 sebesar 0,638

ml dan stasiun 3 sebesar 0,513 mgfl. Nitrat

merupakan bentuk utama nitogen yang

berada di perairan alami dan juga merupakan

nutrient utama bagi pertumbuhan tanaman

dan juga alga. Nikat sangat mudah larut

dalam air dan bersifat stabil. Senyawa ini

dihasilkan dari proses oksidasi sempurna

senyawa nitogen di perairan (Effendi,

2003).

Dari hasil rata - rala ketiga stasiun

tersebut apabila dibandingkan dengan baku

mutu KEPMEN LH No 51 tahun 2004, nilau

nitrat yang diperoleh telah berada di atas

baku mutu yaitu 0,008 mgA. Kandungan

nitrat di air memang lebih rendah

dibandingkan kandungan nitrat pada

substrat, karena pada perairan nitrat bersifat

terlarut sehingga mudah terbawa oleh

pergantian pasang dan surut atau arus.

Sedangkan pada substrat bersifat terendap

sehingga tidah mudah terbawa oleh arus.

Namun, 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 (mgll) pertumbuhan

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

optimum, > 3,5 membahayakan perairan.

Pada stasiun I nilai kandungan

nitrat lebih rendah dibandingkan stasiun 2

dan 3, hal ini diduga karena lokasi penelitian

tidak banyak mendapat sumbangan organik

diperairan, pada stasiun 2 kandungan nitrat

lebih tinggi dari stasiun I diduga kare

pada lokasi penelitian banyak mendap

pengaruh dari aktifitas penduduk sepe

limbah rumah tangga yang mengandrl

konsentrasi nihat yang cukup tingl

Sedangkan pada stasiun 3 kandungan nit
juga tidakjauh berbeda dari stasiun 2 didu

karena lokasi penelitian juga terdapat alir

sungai yang bermuara membawa zathara

perairan tersebut. Nihat pada ekosistem

lamun tidak hanya dihasilkan oleh ekosistem

itu sendiri tetapi juga berasal dari sungai



atau daratan dan laut disekitarnya (Takwa

20r l).

1.7. DO

Berdasarkan hasil rat*-rata

pengukuran DO di perairan pulau Dompak

nilai DO yang diperoleh berkisar arfixa7,24

- 7,4.Oksigen terlarut adalah kandungan

oksigen yaag.terlarut dalun peruban yang

msrupakan suatu komponen utama bagi

mdabolisme organisme perairan yang

digunakan urrtuk,oertumbuhan, repmduksi

dan kesuburan Wda ekosistem lamun

(Odun, 1971).Dari rata-{ata

DC Fda tiga stasiur tersebut berada datam

kisaran yang normal, sehingga perairan

tersebut dikategorikan haik berdasarkan nilai

D0 menurra KEPMEI{ LH No 51 tahun

2U)4 tentang baku mr$u air laut yaitu >5

mgl.

1.8. Derajat Keasaman (pH)

Berdasarkan hasil rata--rata

pengukuran pH di perairan pulau Dompak

nilai pH yang diperoleh berkisar antaraT,9l

8,42. pH atau Derajat keasaman

mempunyai pengaruh yang besar terhadap

tumbuhan dan hewan air. Derajat keasaman

sering digunakan sebagai petunjuk untuk

menyatakan baik buruknya suatu perairan

sebagai lingkungan hidup, walaupun baik

buruknya suatu perairan masih tergantung

pula pada faktor-faktor lain (Nasri 2002).

Dari nilai rata - rata pH di perairan Dompak

dari ketiga stasiun masih berada pada

kisaran yang normal dan baik untuk

mendukung kehidupan organisme dan

pertumbuhan lamun, berdasarkan baku mutu

yang telah ditetapkan oleh KEPMEN LH No

5l tahun 2A04 yutn berkisar antara 7 - 8,5.

C. Pertumbuhan LemunCymodoceo

rotundata

1. Pertumbuhan Daun Lamun

Cymadocea rotunduta

Hasil rata-rata pertumbuhan, daun

lamuln Cymodocea rotundatadapat dilihat

pada Gambardibawah ini :

--3- stasiun 1

*-stasiun 2

. .:; stasiun 3

LZ3

Minggu peflgamatan

Pola pertumbuhan daun jenis lamun

Cymodocea rotundatddi perairan pulau

Dompak mengalami peningkatan yang

cukup signifikan setiap dua minggunya.Pada

stasiun I pengamatan pertama nilai rata -
rata pertumbuhannya sebesar 5,91 cm pada

pengamatan kedua sebesar 8,82 cm dan

pengamatan ketiga sebesar 11,78 cm. Pada

stasiun 2 pengamatan pertama nilai rata--rata

pertumbuhannya sebesar 7,34 cm pada

pengamatan kedua sebesar 11,36 cm dan

pengamatan ketiga sebesar 14,33 cm. Dan

terakhir pada stasiun 3 pengamatan pertama

nilai rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,76

cm pada pengamatan kedua sebesar 10,56

cm dan pongamatan ketiga sebesar 13,52

cm. Pertumbuhan dapat dilihat pada

Lampiran 2. Pertumbuhan daun lamun

Cymodocea rotundatarrcngalami

peningkatan setiap minggunya, namun

i20
i15
I rn

:5
:0



pertumbuhan daun muda tumbuh lebih cepat

dibandingkan daun tua. Hal ini

menuqiukkan 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. Rata-rata Perhitungan

Pertumbuhan Lamun Cynodocea

rotaat**s

?.L. Laju pertumbuhan lamun (P)

Adapln laju perhrmbuhan lamun

F-.-^)^^^- -^.-.-)a^ l: -,--:-- ^,.1^,.v)/traweeu t 4Bruuau ui l i4[ ar ljut4u

Dompak dapat dilihat pada gambar.

untuk menunjang pertumbuhannya. Dan

juga bisa dipengaruhi oleh parameter -
parameter lainya seperti suhu, salinitas, aruq

kekeruhan, DO, pH dan kandungan nutrisi

substrat dasar (Erftemeijer and Middleburg,

19e3).

2.2 Pertumbuhan Nisbi (Ph)

Adapun Pertumbuhan Nisbi lamun

Cymodocea rotundata di perairan pulau

Dompak dapat dilihat pada gambar.

Pertumbuhan Nisbi

t.r+

0.5

0.61

stasiun stasiun stasiun
723

Gambar. Perhitungan laju pertumbuhan

lamt;m Cyn o doc e a r otundat a

Hasil perhitungan laju pertumbuhan

lamun di perairan pulau Dompak pada

stasiun I sebesar 021 cm/hari, pada stasiun 2

sebesar 0,27 cm/hai dan pada sfasiun 3

sebesar 0,25 cm/hari. Rata - rata laju

pertumbuhan lar,:.un Cymodocea rotundota

pada stasiun I lebih rendah dari pada stasiun

2 dan stasiun 3, dikarenakan kandungan

nihat pada lokasi stasiun i ini lebih rendah

dari dua lokasi lainny4 sehingga lamun

kurang mendapatkan pasokan unsur hara

stasiun 1 stasiun 2 stasiun 3

Gernbar. Perhitungan pertsrmbuhan nisbi

lamun, Cym odoc e a r otudata

Hasil Perhitungar pertumbuhan

nisbilpertumtrrrhan perminggunya pada

stasiun I sebesar 0,61 pada stasiun 2 sebesar

1,,34 dar, pada stasiun 3 sebesar 1,14. Dari

hasil perhitungan nisbi atau pertumbuhan

peiminggu juga sudah terlihat dari laju

pertumbuhan lamun pada stasiun 2 yang

paling tinggi, sehingga pertumbuhan nisbi

pada stasiun 2 juga lebih tinggi dari stasiun

I dan stasiun 3, hal ini diduga karena

k-andungan nitrat pada lokasi ini juga cukup

tinggi sehingga pertumbuhan lamun jrrga

mendapatkan pasokan unsur hara yang

cukup untuk menunjang pertumbuhan

lamun. Hal ini sesuai pernyataan Erftemeijer

and Middleburg (1993) yang mengatakan

fia *
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9.2
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bahwa lamun mengambil +. 90o/o nutrien

untuk pertumbuhannya melalui sistem akar.

2-3 Pertumbuhan Rata-rata (Pg)

Adapun Pertumbuhan Raia-rata

larnwr Cymodocea rotundata di perairan

pulau Dompak dapat dilihat pada gambar.

Pertumbuhan Rata-rata

4.52

o.5

0.48

0.45

0.i14

4.42

stasiun lstasiun 2stasiun 3

Gambar. Perhitungan pertumbuhan rata-rata

lamun Cyn o do c e a r otundat a

Sedangkan untuk pertumbuhan

rata-+ata lamun Cymodocea rotundata pada

stasiun I sebesar 0,45 pada stasiun 2

sebesar 0,51 dan stasiun 3 sebesar 0,4E.

Pertumbuhan rata - rata adalah pertumbuhan

panjang lamun secara keseluruhan dari awal

pengamatan hingga akhir pengamatan.

Rata - rata pertumbuhan lamun

Cymoduea ratundqta pada stasiun I juga

lebih rendah dibandingkan stasiun 2 dan

stasiun 3, dikarenakan pada stasiun I
kandungan nitrat yang didapat juga rendah,

sedangkan pada stasiun 2 kandungan nitrat

lebih tinggr dari stasiun I sehingga

pertumbuhan lamun pada stasiun 2 juga

lebih tinggi dan terakhir pada stasiun 3 rata

- rata pertumbuhan lamun tidak jauh

berbeda dengan stasiun 2 dikarenakan

o-51

kandungan nitrat juga cukup tingg. Nutrien

dalam ekosistem lamun memberikan

konstribusi penting untuk pertumbuhan

lamun. Hasil dari pada penguraian daun-

daun serasa ini yang nantinya akan menjadi

nutrien--nutrien yang sangat dibutuhkan oleh

organisme-orgenisme pemiril terutama

lamrrn ihr se.ndiri yang telah me.rnhusuk"

Dengan dernikian nutrien yang dibutuhkan

oleh lamrm diproduksi disekitar f,rmbuhnya

lamun ltr sendiri sehingga pada ekosistem

lamun ini dapt dikatakan sebagai ekosistern

yang mandiri (Tomascik dkk, 1997).

C.Rcgresi Linear Bergaade

Permmaan Regresi Linear Berganda

Laju Per. Lamun = 1.07+0.12Ni-

0.01 Suhu+0.01 Sal-0.01K+0.05DO-0.05Ph-

0.85Arus.

Dari perhitungan hubungan antara

variabel terikat yaitu pertumbuhan lamun

dengan variabei bebas yaitu kandungan

nitrat, suhu, salinitas, kekeruhan, DO, pH,

dan arus. Kekeruhan tidak memberikan

pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan

lamun karena nilai yang tidak memenuhi

asumsi dan kriteria (>0,05). Sedangkan

nitrat memberikan nilai yang positif atau

pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan

lamun, karena nitrat merupakan bentuk

utama nitrogen di perairan alami dan

merupakan nutrien bagi pertumbuhan Q

lamun dan parameter Iain seperti suhu

memberikan pengaruh negatif dikarenakan

suhu yang cukup tinggi yang juga kurang

baik untrk pertumbuhan lamun kernudian

salinitas mernberikan nilai yang positif

0.,48

o45



-

karena salinitas juga memberi pengaruh

terhadap pertumbuhan lamun, penurunan

sa.linitas akan menurunkan kemampuan

fotosintesis spesies ekosistem lamun

(Dahuri, 2001 dalam Mattewakkang, 2013).

DO memberikan nilai yang positif kmena

lamun sangat membutuhkan oksigen terlmut

untuk dapat. tumbuh (Odum, l97l).

Sedangkan pH memberikan nilai yang

negatif karena PH yang terlalu tinggi juga

dapatmembahayakanperairan(Wardoyo,

1975) dan arus memberikan nilai yang

negatif karena arus yang terlalu kuat juga

dapat mengganggu pertumbuhan lamun.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang

telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :Hasil rata - rata laju

pertumbuhan lamun Cynodocea rotundota

di perairan pulau Dompak pada stasiun 1

sebesar 0,21 cmlhari, stasiun 2 sebesar 0,27

cmlhai dan stasiun 3 sebesar 0,25 cmlhan.

Dari ketiga stasiun tersebut, dari ketiga

stasiun pertumbuhan yang paling tinggi pada

stasiun 2 dar, rendah pada stasiun

l.Kandungan nitrat pada perairan pulau

Dompak pada stasiun 1 sebesar 0,257 mgll,

pada stasiun 2 sebesar 0,638 mg/|, dan pada

stasiun 3 sebesar 0,513 mfl. Kandungan

nitrat dari ketiga stasiun tertinggi pada

stasiun 2 dan terendah pada stasiun l.Dari

hasil rata - ruta kandungan nitrat dan

pertumbuhan lamrm sudah terlihat jelas

bahwa kandungan nitrat sangat

mempengaruhi untuk pertumbuhan lamun.

Nitrat yang tinggi membuat pertumbuhan

lamun semakin baik. Sebaliknya nitrat yang

rendah juga membuat pertumbuhan lamun

menjadi kurang baik. Sarannya Perlu

dilakukannya penelitian lanjutan mengenai

hubungan kandungan nihat terhadap

pertumbuhan lamun pada lokasi yang

berbeda dan jenis lamun lainnya.
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