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ABSTRAK 

 

Diduga sedimentasi akibat erosi pada lahan bekas pertambangan bauksit di Perairan 

Sebauk telah berdampak pada struktur komunitas lamun. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara laju endapan sedimen dan struktur komunitas lamun. Metode yang 

digunakan adalah plot transek untuk mengukur struktur komunitas lamun. Variabel yang diamati 

meliputi frekuensi, kerapatan, tutupan, indeks nilai penting. Dan Sedimen trap mengukur laju 

endapan sedimen. Analisis data menggunakan korelasi dan regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukan hubungan korelasi negative terdapat pada Frekuensi ( r = -0,500), 

Kerapatan ( r = - 0,755), Tutupan ( r = - 0,706 ), indeks nilai penting Thalasia hemprichii ( r = -

0,047 ) dan Halophila ovalis ( r = -0,357), korelasi positif terdapat pada indeks nilai penting 

Enhalus acoroides ( r = 0,333). Uji lanjut regresi linier sederhana terjadi pada kerapatan dan 

tutupan lamun dimana setiap kenaikkan 0,1gm/cm
2
/hari mengurangi kerapatan lamun 144 

tegakan, dan tutupan lamun 96,5 tutupan. 

 

 

Kata kunci : Hubungan Antara Laju Endapan Sedimen dan Struktur Komunitas Lamun  

(Studi Kasus Di Perairan Sebauk)  

 

ABSTRACT 

 

Supposedly sedimentation due to erosion of the bauxite mined land in the waters Sebauk 

have an impact on the community structure of seagrass. The purpose of this research was to 

know the correlation between the rate of sediment deposition and seagrass community structure. 

The method used is a plot transects for measuring the community structure of seagrass. Observed 

variables include the frequency, density, cover, Importance Value Index. And Sediment traps, 

measure the rate of sediment deposition. Data analysis using correlation and simple linear 

regression. The results showed negative correlation found on Frequency (r = -0.500), density (r = 

- 0.755), cover (r = -0.706), Importance Value Index Thalasia hemprichii (r = -0.047) and 

Halophila ovalis (r = -0.357), positive correlation found in Importance Value Index Enhalus 

acoroides (r = 0.333). Further test of simple linear regression occurs in density and seagrass 

cover, where each increase 0,1gm / cm 2 / day reduce the density of seagrass 144 stands, and 

cover 96.5 seagrass cover. 

 

 

Keywords : Relationship Between Sediment Deposition rate and Seagrass Community Structure  

(Case Study Waterway Sebauk) 
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PENDAHULUAN 

Perairan Sebauk tepatnya di Desa 

Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang 

Kecamatan Tanjungpinang Kota Provinsi 

Kepulauan Riau. Perairan ini memiliki 

sebaran vegetasi lamun yang cukup luas. 

Selain itu adanya penggundulan lahan atas 

bekas kegiatan pertambangan bauksit, 

akibatnya pada saat hujan tiba terjadi erosi 

dan akan menyebabkan kekeruhan di 

perairan yang disebabkan partikel 

tersuspensi. 

Kondisi ini dapat mengganggu 

kehidupan lamun. Sebaran sedimentasi 

terjadi di Perairan Sebauk akan 

mempengaruhi proses fotosintesis lamun 

baik sedimen yang menempel di daun lamun 

maupun yang tersuspensi  

Lamun membutuhkan intensitas cahaya 

yang tinggi untuk melaksanakan proses 

fotosintesis. Kekeruhan yang disebabkan 

partikel tersuspensi di perairan, bekas 

pertambangan bauksit yang masuk ke 

Perairan Sebauk akan menyebabkan 

kekeruhan yang mempengaruhi proses 

fotosintesis lamun dan akumulasi sedimen 

akan menyebabkan terjadinya penimbunan 

yang akan berdampak bagi pertumbuhan 

lamun akibatnya tingkat struktur komunitas 

lamun di Perairan Sebauk juga akan 

terganggu baik frekuensi, kerapatan, 

tutupan, dan indeks nilai penting.  

Diperkirakan besar laju sedimen dan 

kondisi lamun tidak merata disepanjang 

Perairan Sebauk, apakah ada hubungan 

antara laju endapan sedimen dan struktur 

komunitas lamun disepanjang Perairan 

Sebauk? 

1. H 1 = Terdapat hubungan antara laju 

endapan sedimen dan struktur komunitas 

lamun (kerapatan, tutupan, frekuensi dan 

indeks nilaipenting) di Perairan Sebauk  

2.  H 2 = Tidak terdapat hubungan antara 

laju endapan sedimen dan struktur 

komunitas lamun (kerapatan, tutupan, 

frekuensi dan indeks nilai penting) di 

Perairan Sebauk. 

Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberi gambaran 

tentang laju endapan sedimen terhadap 

struktur komunitas padang lamun dan 

kondisi kualitas perairan yang ada di 

Perairan Sebauk, sehingga dapat digunakan 

sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

dan sumber informasi bagi insstansi terkait 

dan pihak yang berkepentingan untuk 

sumber daya perairan di Sebauk 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Lamun (seagrasses) merupakan satu-

satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) 

yang memiliki rhizoma, daun dan akar sejati 

yang hidup terendam didalam laut dan 

umumnya membentuk padang lamun yang 

luas didasar laut yang masih dapat dijangkau 

oleh cahaya matahari yang memadai bagi 

pertumbuhanya Hutomo& Kiswara, (1988) 

dalam Asriyana dan Yuliana, (2012) Lamun 

hidup di perairan yang dangkal dan jernih 

dengan sirkulasi air yang baik. Air yang 

bersirkulasi diperlukan untuk 

menghantarkan zat-zat hara dan oksigen 

serta mengangkut hasil metabolisme lamun 

keluar daerah pdang lamun. 

Lamun adalah tumbuhan berbiji 

tunggal (monokotil) dari kelas 

Angiospermae. Terdapat 4 Famili lamun 

yang diketahui diseluruh perairan di dunia, 2 

diantaranya terdapat di perairan Indonesia, 

yaitu Hydrocharitaceae dan 

Potamogetonaceae, di Indonesia tercatat ada 

12 jenis lamun, 6 jenis dari Suku 

Hydrocharitaceae, dan 6 jenis dari familiy 

Potamogetonaceae Romimohtarto dan 

Juwana, (2007).  

Sedimen berasal dari bahasa latin yaitu 

sedimentum yang artinya pengendapan, 

sedangkan sedimentasi adalah ilmu yang 

mempelajari proses pembentukan sedimen. 

Berdasarkan proses dan mekanisme 

pembentukannya sedimen dapat dibedakan 
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menjadi sedimen tekstur klastik dan non 

klastik. Tekstur klastik adalah sedimen yang 

terbentuk dari hasil litifikasi material-

material hasil rombakan batuan yang lebih 

tua, sedangkan sedimen non klastik adalah 

sedimen yang terbentuk dari hasil aktivitas 

kimia dan biologi. Dari kedua macam 

mekanisme pembentukan batuan sedimen 

tersebut dikenal dengan tekstur klastik dan 

non klastik Univ. Gajah Mada dalam 

Rifardi, (2008).  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian hubungan antara laju 

endapan sedimen dan struktur komunitas 

padang lamun ini akan dilaksanakan di 

perairan Tanjung Sebauk, Kelurahan 

Senggarang Kecamatan Tanjungpinang 

Kota, Provinsi Kepulauan Riau, pada bulan 

November - Desember 2013. 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini secara umum adalah 

mengukur kondisi perairan di lapangan. 

Metode transek dan petak contoh (Transect 

Plot) digunakan untuk pencuplikan contoh 

populasi suatu komunitas dengan 

pendekatan petak contoh yang berada pada 

garis yang ditarik melewati wilayah 

ekosistem tersebut Kepmen LH, (2004). 

Metode Sedimen trap digunakan untuk 

mengukur laju endap sedimen. 

Gambar 4. Skema Transek. 

             Arah Transek 

 

   Plot Ukuran 1x1 m
2 

    

                                   Jarak Plot dan Transek 

 

Penempatan Sedimen Trap/Plot dan 

Pengambilan Substrat 
Penempatan sedimen trap diletakkan 

pada tiap transek sebanyak 5 sediemen trap 

pada masing-masing stasiun dibagi 15 titik 

secara acak penempatan penambat sedimen 

sehingga 3 titik stasiun jumlahnya sebanyak 

45 sedimen trap. Pengambilan sampel 

sedimen pada masing-masing stasiun 

dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan 

dengan selang waktu 7 hari. Sedimen yang 

tertampung dimasukan kedalam wadah yang 

telah diberi label nomor titik sampling dan 

waktu pengambilan. 

 

Penimbangan Berat Kering Sedimen 

 Peralatan yang digunakan antara 

lain: Tabung pengendap, neraca analitik 

yang berkapasitas 200 gr dengan ketelitian 

0,1 mg dan telah di kalibrasi pada saat 
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digunakan, cawan porselin, pelat pemanas, 

Oven dengan kemampuan temperatur150˚c. 

Dan lain-lain SNI,(1995). Pengeringan  

benda uji semalaman (sekitar 12 sampai 16 

jam) telah cukup. SNI, (03-1965-

1990).dilakukan di Laboratorium Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas 

Maritim Raja Ali Haji.  

 

Pengolahan Data Ekosistem Lamun 

Kondisi ekosistem lamun dengan 

cara menganalisa komposisi jenis lamun 

mengacu pada Kepmen LH, (2004).Untuk 

struktur komunitas lamun menggunakann 

rumus. Fachrul, (2007).   

Frekuensi Jenis  

Fi =
𝑃𝑖

 𝑃
 

Dengan: 

Fi    = Frekuensi jenis ke i 

Pi  = Jumlah petak sampel tempat ditemukan 

jenis ke –i 

∑ P = Jumlah total petak sampel yang 

diamati 

Frekuensi Relatif 

FR =
𝐹𝑖

  𝐹
x 100% 

Dengan : 

FR = Frekuensi Relatif 

Fi  = Frekuensi jenis ke-i 

 F = Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis 

Kerapatan Jenis 

Ki =
ni

A
 

Ki = Kerapatan jenis ke-i 

Ni = Jumlah total individu dari jenis ke-i 

A = Luas area total pengambilan sampel 

(m²) 

Kerapatan Relatif 

KR =
ni

  n
x 100% 

KR = Kerapatan Relatif 

ni = Jumlah individu ke-i 

  n = Jumlah individu seluruh jenis 

Penutupan Jenis 

P =
Luas total penutupan ke− i

Luas total pengambilan sampel
 

Penutupan Relatif 

PR =
Penutupan  jenis  ke−i

Penutupan  seluruh  jenis  
x 100%  

Indeks Nilai Penting 
INP = FR + KR + PR 

INP = Indeks Nilai Penting 

FR = Frekuensi Relatif 

KR = Kerapatan Relatif 

PR = penutupanRelatif 

 

Pengolahan Data Laju Endapan Sedimen 

Laju Sedimentasi untuk mengetahui laju 

endapan sedimentasi dihitung dengan 

menggunakan rumus Lanuru dan Fitri, 

(2005) dalam Bakri, (2012).  

Sebagai berikut: 𝑳𝒔 =
𝒎

𝑳
 /𝒕       𝐋 = 𝝅𝒓𝟐 

Dimana :  

Ls = Laju Sedimentasi (gm/cm
2
/hari) 

m   = Berat atau bobot sedimen yang 

 tertambat/berat kering (gm) 

t     = Jangka waktu Sedimen dipasang (hari) 

L  = Luas penambat sedimen (cm
2
) 

r  = Jari-jari penambat sedimen (cm) 

 

Analisis Kualitas Perairan 

Pengukuran kualitas perairan dilakukan 

secara insitu di perairan yang meliputti 

kondisi fisika dan kimia perairan seperti: pH 

pagi siang sore, pasut mengacu pada shidros 

TNI AL, (2013). Kedalaman pada saat 

pasang tertinggi dan surut terendah, 

Kecepatan Arus, Kekeruhan,  pada saat 

peralihan pasang tertinggi dan surut 

terendah, Salinitas, Suhu pagi siang dan 

sore. Sebanyak tiga kali pengulanagan. Dan 

pada saat surut untuk sampel substrat. 

Pengukuran dilakukan pada 17-19 Desember 

2013. 

 

Analisa Butir Sedimen ( Substrat ) 

Identifikasi diameter jenis-jenis 

partikel sedimen dapat dilakukan  dengan 

cara ayakan bertingkat menggunakan ukuran 

mata ayakan (meshes) yang sesuai. 
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Pengayakan Cara Kering (Dry Sieving). 

Setelah partikel diklompokan menurut kelas 

diameter, kemudian dapat dilakukan 

penimbangan terhadap masing-masing kelas 

diameter, selanjutnya dihitung angka persen 

berat (%weight). Sampel sedimen yang 

tertinggal pada setiap ukuran saringan 

ditimbang  masing - masing beratnya 

sehingga diperoleh distribusi berat sedimen 

berdasarkan  rentang  ukuran kerapatan  

jaring saringan Sheppard, (1954) 

Poerbandono dan Djunasjah, (2005). 

Perhitungan persentase berat sedimen dapat 

diketahui dari masing-masing fraksi sedimen 

tersebut dengan menggunakan persamaan. 

 

 

Persen Berat =                             x 100% 

 

Dimana, berat fraksi i = Berat tiap-tiap 

fraksi ukuran butir (gr)  

Penentuan ukuran butir rata-rata 

dapat diketahui dari masing-masing sampel 

sedimen tersebut dengan menggunakan  

persamaan: 

d=  persen berat fraksi x ukuran butir fraksi /100 

Dimana:  

d = Nilai ukuran butir rata-rata (mm) 

 

Analisa Hubungan Antara Laju Endapan 

sedimen dan Struktur Komunitas Lamun 
Data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan pengukuran  dilapangan 

ditabulasikan kedalam bentuk tabel dan 

dibahas secara deskriptif. Di gunakan 

analisis statistik dengan software (SPSS) 

versi 21 dan Microsoft Excel. Laju sedimen 

terakumulasi diuji dengan korelasi nilai alfa 

5% dengan probabilitas 0,5 dan uji lanjut 

regresi linier sederhana dengan 

tingkatkepercayaan 95% untuk melihat 

hubungan antara laju endapan sedimen dan 

struktur komunitas lamun di Perairan 

Sebauk Korelasi dan regresi linier sederhana 

Supranto,J., (1987). 

A. Hubungan Antara Laju Endapan dan 

Kerapatan jenis 

B. Hubungan Antara Laju Endapan dan 

Frekuensi jenis 

C. Hubungan Antara Laju Endapan dan 

Penutupan jenis 

D. Hubungan antara Laju Endap Sedimen 

dan INP/Jenis 

Hasil disajikan secara kualitatif dan 

kuantitatif dalam bentuk table dan gambar. 

Dengan model statistik hubungan X dan Y 

dikatakan positif apabila kenaikan 

(penurunan) X pada umumnya diikuti oleh 

kenaikan (penurunan) Y. Sebaliknya 

dikatakan negatif kalau kenaikan 

(penurunan) X pada umumnya diikuti oleh 

penurunan (kenaikan) Y. 

Dimana : X = Laju endap sedimen 

Y = Struktur komunitas lamun (Kerapatan, 

Tutupan, Frekuensi, Indeks Nilai  

Penting/Jenis). 

Korelasi: Koefesien korelasi = -1≤  r ≤ 1

 
r = Koefesien penetuan (coefficient of 

determination) 

 𝑥 𝑖 𝑦𝑖𝑛
𝑖=1  = Jumlah total xy 

 𝑥²𝑖𝑛
𝑖=1  = Jumlah total x² 

 𝑣²𝑖𝑛
𝑖=1  = Jumlah total y² 

              Bila terdapat hubungan korelasi 

yang kuat ( ≥ ± 0,5 ) di lakukan analisa 

lanjut Regresi Linier Sederhana  

Regresi linier sedehana: Y = a ± bx 

Dimana :  

a =  Y pintasan, ( nilai y bila X ) = 0  

b = Kemiringan dari garis regresi (kenaikan 

atau penurunan yˑ untuk setiap          

perubahan satu satuan X) atau 

koefesien regresi, mengukur besarnya 

pengaruh X terhadap Y kalau X naik 

satu unit 

X  =  Laju endap sedimen (gm/cm
2
/hari)  

Y = Struktur komunitas lamun (Kerapatan, 

Tutupan, Frekuensi, Indeks Nilai 

Penting / Jenis). 

beratfraksi i 

berat total 

sampel 
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HASIL DAN PEMBASAHAN 

Parameter Fisika dan Kimia  

Tabel.5..Parameter.Kualitas.Perairan 

Disetiap Stasiun Penelitian 

Menurut Van Duin et al., (2001) 

dalam Ira, (2011). Bahwa partikel pasir 

dapat mengendap pada 21 kecepatan < 0,20 

m/s, sedangkan partikel kerikil mengendap 

pada kecepatan yang lebih tinggi yaitu  < 1  

m/s, lanau dan lempung hanya akan 

mengendap jika kecepatan arus sangat 

rendah. Dari hasil pengukuran kecepatan 

arus di Perairan Sebauk kisaran kecepatan 

arus lambat, kisaran arus rata-rata 0,10-0,14 

m/s akan menyebabkan terjadinya akumulasi 

partikel halus hal ini sesui dengan hasil jenis 

substrat yang didapat dari ketiga stasiun di 

Perairan Sebauk yaitu substrat pasir 

berlumpur.  

Komposisi Jenis Lamun 

1. Berdasarkan hasil analisa data komposisi 

jenis lamun terdapat tiga jenis lamun di 

Perairan Sebauk diantaranya Enhalus 

acoroides, Thalassia Himprichii dan 

Halophila Ovalis dari hasil identifikasi 

jenis lamun pada ketiga stasiun  

2. frekuensi jenis pada setasiun I transek I 

(1,09), transek II (1,45) transek III (1,36). 

Pada stasiun II transek I (1,09) transek II 

(1,18) transek III (1,27) dan pada stasiun 

III transek I (1,73) transek II (2) transek 

III (1,82) 

3. kerapatan jenis lamun pada stasiun I 

transek I kerapatan jenis (19,27) transek 

II (25,91) transek III (24,73). Pada stasiun 

II transek I (19,73) transek II (19,91) 

transek III (20,27) dan pada stasiun III 

didapat hasil perhitungan kerapatan 

transek I (64,82) transek II (54,09) 

transek III (48,45) 

4. tutupan jenis lamun pada stasiun I transek 

I (23,64) transek II (26,36) transek III 

(27,73). Pada stsiun II transek I (29,09) 

transek II (26,82) transek III (29,55) dan 

pada stasiun III transek I (49,55) transek 

II (60,45) transek III (55,00)  

5. INP jenis lamun Enhalus Acoroides pada 

stasiun I transek I (181,22) transek II 

(187,54) transek III (189,51). Pada stsiun 

II transek I (280,07) transek II (260,48) 

transek III (251,21) dan pada stasiun III 

transek I (142,62) transek II (152,60) 

transek III (147,06)  

Laju Endapan Sedimen  

hasil analisa perhitungan berat 

konstan laju endapan sedimen  

1. Setasiun I transek I (0,037) transek II 

(0,043) transek III (0,037gm/cm
2
/hari)  

2. Stasiun II transek I (0,033) transek II 

(0,035) transek III (0,039gm/cm
2
/hari)  

3. Stasiun III transek I (0,026) transek II 

(0,030) transek III (0,034gm/cm
2
/hari) 

Anwar, (2001) dalam 

Rifardi,(2010).Menjelaskan bahwa 

besarnya aliran permukaan yang terjadi 

pada musim penghujan dan 

berkurangnya luas kawasan hutan serta 

semakin luasnya bagian peremukaan 

tanah daerah aliran sungai yang terbuka 

menyebabkan erosi permukaan menjadi 

semakin besar sehingga angkutan 

sedimen aliran permukaan bertambah 

besar pula. 

1. Hubungan antara Laju Endapan 

Sedimen dan Struktur Komunitas 

Lamun  

Analisa hubungan laju endapan 

sedimen dan frekuensi jenis korelasi nilai r = 

-0,500 analisa menunjukan lamun Enhalus 

acoroides memiliki nilai tertinggi untuk 

nilai frekuensi jenisnya, ini menunjukan 

daya adaptasi Enhalus acoroides terhadap 

pengaruh laju endapan sedimen cukup baik 
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sehingga masih dapat ditemukan disetiap 

stasiun pengamatan akan tetapi berdampak 

bagi jenis Thalassia himprichii dan 

Halophila ovalis dimana frekuensi jenis 

yang ditemukan tidak merata. 

Berdasarkan hasil korelasi hubungan 

laju endapan sedimen, kerapatan nilai r = -

0,755 dan tutupan lamun r =-0,706, 

mendekati sempurna (-1) analisa kerapatan 

dan tutupan lamun menunjukan lamun 

Enhalus acoroides memiliki tingkat 

kerapatan dan tutupan tinggi dimana 

pengaruh laju endapan sedimen tidak 

memberikan dampak langsung terhadap 

kelangsungan tingkat kerapatan dan tutupan  

lamun Enhalus acoroides. 

 

 
Gambar 18. Hubungan antara LajuEndapan 

Sedimen dan Kerapatan Lamun 

Berdasarkan hasil perhitungan 

regresi linier sederhana nilai R square 0,570 

(100%-57%=43%) ini berarti 57% laju 

endapan sedimen mempengaruhi kerapatan 

lamun sedangkan 43% disebabkan oleh 

faktor lain. Hasil perhitungan menunjukan 

persamaan regresi linier hubungan antara 

laju endapan sediemen dan kerapatan lamun 

Y=127,533–2710.335x menyatakan setiap 

kenaikan 0,1gm/cm
2
/hari akan mengurangi 

kerapatan lamun sebesar 144 tegakan 

 
Gambar 19.Hubungan antara Laju Endapan 

Sedimen dan Tutupan Lamu 

Berdasarkan hasil perhitungan 

regresi linier sederhana menujukan nilai R 

square 0,499 (100%-0,499%=49.9%) ini 

berarti 49.9% laju endapan sedimen 

mempengaruhi nilai tutupan lamun 

sedangkan 50,1% disebabkan oleh faktor 

lain, untuk persamaan regresi linier 

sederhana hubungan antara laju endapan 

sediemen dan tutupan lamun didapat nilai 

Y=107,631- 2040,840x= menyatakan bahwa 

setiap kenaiakan laju endapan sedimen 

0,1gm/cm
2
/hari akan mengurangi jumlah 

tutupan lamun sebesar 96,5 tutupan lamun 

Dilihat dari korelasi laju endapan 

sedimen dan indeks nilai penting INP 

dimana semakin tinggi nilai suatu jenis 

semakin tinggi peranannya terhadap 

lingkungan terdapat dua pola hubungan 

positif dan negative, untuk hubungan INP 

Enhalus acoroides nilai r =0,333  sedangkan 

nilai INP jenis Thalassia himprichii nilai r = 

-0,047 hubungan sangat lemah hampir tidak 

terdapat hubungan, untuk INP jenis 

Halophila ovalis nilai r = -0,357 hubungan 

lemah dari hasil analisa dapat disimpulkan 

bahwa lamun jenis Enhalus acoroides 

memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap 

pengaruh laju endapan sedimen 

(Akumulasi).  
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Terrados dkk. (1998), dalam 

Terrados dan Duarte (2003). Menyebutkan 

bahwa pelumpuran dan naiknya jumlah liat 

(clay) dalam air laut melebihi ambang 

tertentu, akan menurunkan secara tajam 

kekayaan spesies dan biomassa daun 

komunitas padang lamun. Sensitivitas jenis-

jenis lamun ini berbeda-beda terhadap 

gangguan tersebut, mulai dari Syringodium 

yang paling sensitif hingga Enhalus 

acoroides sebagai jenis yang paling tahan. 

Namun demikian Enhalus acoroides 

diketahui cukup terpengaruh oleh 

pelumpuran dengan berkurangnya 

pembungaan dan pembentukan buah pada 

air yang meningkat kekeruhannya.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data 

komposisi jenis lamun terdapat tiga jenis 

lamun di Perairan Sebauk diantaranya 

Enhalus acoroides, Thalassia Himprichii 

dan Halophila Ovalis dari hasil identifikasi 

jenis lamun pada ketiga stasiun  

Hubungan antara laju endapan sedimen dan 

struktur komunitas lamun di Perairan 

Sebauk terdapat hubungan korelasi negative 

dan positif, korelasi negative kuat pada 

kerapatan dan tutupan lamun korelasi 

negative sedang pada frekuensi, untuk INP 

jenis Thalassia Himprichii negative sangat 

lemah hampir tidak terdapat hubungan 

antara laju endapan sedimen dan INP jenis 

Thalassia Himprichii dan korelasi untuk 

Halophila Ovalis negative lemah sedangkan 

yang berkorelasi positif hubungan terjadi 

pada Enhalus acoroides dan untuk regresi 

linier sederhana yang signifikan dengan 

tingkat kepercayaan 95% hubungan terjadi 

pada kerapatan dan tutupan lamun.  

Saran 

Guna memperoleh data yang lebih 

akurat terhadap laju endapan sedimen dan 

struktur komunitas lamun dari erosi bekas 

pertambangan bauksit perlu dilakukan 

penelitian lanjutan di daerah yang terdapat 

lamun dan dipengaruhi erosi bekas 

pertambangan bauksit untuk jangka waktu 

lebih lama dari penelitian sekarang ini dan 

di daerah yang berbeda untuk mendapatkan 

perbandingan hasil.   
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