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ABSTRAK 

Sebagai Siput laut endemik Kepulauan Riau yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki daya 

tarik sebagai makanan khas daerah, menyebabkan ekploitasi terhadap Siput Gonggong semakin tinggi. 

Ekploitasi secara berlebihan dan terus menerus terhadap Siput Gonggong pada waktu tertentu akan 

menyebabkan penurunan populasi. Penelitian ini dilakukan di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, 

Kepulauan Riau. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2014 sampai dengan April 2014. 

Penentuan stasiun penelitian dilakukan berdasarkan tehnik Purposive sampling. Untuk pengambilan data 

lamun dan Siput Gonggong menggunakan metode Transek kuadrat persegi dengan ukuran 1x1 m. 

Kerapatan total lamun berada pada kisaran 91-121 ind/m
2
, Indeks Dominansi berada pada kisaran angka 

0,40-0,64, kepadatan Siput Gonggong berada dalam kisaran 0,10-0,28 individu/m
2
. Rata-rata kisaran niai 

Suhu 28,7-32,7 
0
C, Salinitas berada pada kisaran 36,2-36,9 

0
/00, kisaran nilai Kekeruhan adalah 4,4-16,4 

NTU, Kecepatan arus berada pada kisaran angka 0,04-0,178 m/dtk, Derajat Keasaman (pH) berada pada 

kisaran angka 7,8-8,5, Oksigen terlarut berada pada kisaran 7,4-9,0 mg/L. Kandungan Bahan Organik 

Total yang diukur didalam substrat menunjukkan kisaran angka 3,25-35,86 % dengan tipe substrat Pasir 

hingga Lumpur. Berdasarkan uji ANOVA (p.value<0,05) yang berarti data dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti.Persamaan regresi untuk kedua variabel y = 1,464 - 

0,014x, ini menunujukan hubungan yang negative. Kepadatan siput gonggong di Pulau Penyengat 

tergolong rendah, sehingga perlu dilakukannya pengelolaan dan pemantauan kualitas air untuk tetap 

menjaga keberadaan siput gonggong. 

 

Kata kunci: Siput Gonggong, Pulau Penyengat, kerapatan lamun, kepadatan Siput 

                    Gonggong(Strombus canarium). 
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ABSTRACT 

 As Siput Gonggong endemic Riau Islands which have economic value and has appeal as 

regional specialties, lead to the exploitation of the Siput Gonggong higher. Exploitation and against Siput 

Gonggong continuously at a certain time will result in a decrease in population. The research was 

conducted on Penyengat islands, Tanjungpinang, Riau Islands. This studyed conducted in February 2014 

until April 2014. Determination of research stations conducted by purposive sampling technique. For data 

retrieval and Siput Gonggong seagrass transects using quadratic square with size 1x1 m. The result is total 

seagrass density in the range of 91-121 ind/m2, dominance index numbers in the range from 0,40 to 0,64, 

Dog Conch densities are in the range 0,10 to 0,28 individu/m2. Average temperatures range from 28,7 to 

32,7 ºC, salinity in the range of 36,2 to 36,9 
0
/00, range of turbidity values is from 4,4 to 16,4 NTU, the 

current speed in the range of numbers  0,04-0, 178 m/sec, degree of acidity (pH) in the range of 7,8 to 8,5 

rate, dissolved oxygen in the range of 7,4 to 9,0 mg/L. Total Organic Ingredients are measured in the 

substrate indicates the number range from 3,25 to 35,86% with the type of substrate Sand to Mud. Based 

on the ANOVA (p.value <0.05) which means that the data can be used to explain the relationship 

between variables that investigated. Equation regression for two  is y = 1,464 - 0,014x that indicated a 

negative korrelation. Siput Gonggong density in aquatic Penyengat Island is low, thus need appropriate 

management of arrest and maintain water quality in order to remain sustainable Siput Gonggong.  

Key Words: Siput Gonggong, Penyengat Island, Sea grass density, Siput  Gonggong(Strombus canarium) 

density. 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Pulau Penyengat telah dikenal sebagai 

Pulau tujuan wisata di Kepulauan Riau, dimana 

jenis  Siput Gonggong (Strombus canarium) 

banyak ditemukan di perairan Pulau Penyengat. 

Sejauh ini, Siput Gonggong telah dimanfaatkan 

secara langsung sebagai sumber makanan,  

baik dikonsumsi secara langsung atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi olahan 

makanan sebagai makanan khas (oleh – oleh) 

dari Pulau Penyengat. Dengan demikian, 

kebutuhan akan Gonggongakan semakin 

meningkat dan mengancam keberadaan dan 

keberlanjutan populasi Gonggong di perairan 

Kepulauan Riau. 

Ekosistem lamun juga tidak terlepas dari 

peranannya sebagai daerah pemijahan 

(spawning ground), tempat pengasuhan 

(nursery ground), tempat mencari makan 

(feeding ground), dan daerah pembesaran 

(rearing ground) bagi biota perairan (Kordi, 

2011). Zat organik dimanfaatkan oleh biota 

melalui Grazing dan pemanfaatan detritus 

(Romimohtarto, 2009). Konsumen yang hidup 

disekitar padang lamun umumnya adalah jenis 

Polycaeta dan Mollusca (kerang-kerangan) 

yang bertindak sebagai herbivora 

(Supriharyono, 2008). Beberapa Gastropoda 

hidup sebagai pemakan bangkai dan deposit 

feeder, Strombus Sp hidup sebagai deposit 

feeder yang memiliki probosis untuk menyapu 

dan menyedot endapan didasar perairan 

(Suwignyo. dkk, 2005). 

Eksploitasi terhadap Siput Gonggong 

yang digambarkan diatas, mendorong 

diadakannya suatu kajian untuk melihat sejauh 

mana hubungan Siput Gonggong di Perairan 

Pulau Penyengat dengan habitat hidupnya yaitu 

padang lamun untuk tetap menjaga 

keberadaannya di alam. Dengan demikian, 

perlu diadakanya kajian yang lebih mendalam 

tentang hubungan Kerapatan Lamun terhadap 

Kepadatan Siput Gonggong di Perairan Pulau 

Penyengat. Kajian ini dapat dijadikan pedoman 

dalam pengelolaan Siput Gonggong agar tetap 

berkelanjutan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Gastropoda memiliki arti penting 

sebagai makanan berbagai ikan, burung, 

mamalia termasuk juga manusia. Gastropoda 

yang umumnya dimakan adalah Strombus sp 

sebagai bahan makanan (Suwignyo, 2005). 

Siput Gonggong termasuk sejenis siput laut 

(Strombus canarium L.1758), merupakan salah 

satu hewan lunak (Mollusca), banyak hidup di 

pantai Pulau Bintan dan sekitarnya, seperti 

Pulau Dompak, Pulau Lobam, Pulau Mantang, 

Senggarang, dan Tanjung Uban (Amini 1984 

dalam Viruly, 2011).   

Siput Gonggong memiliki cangkang 

berbentuk asimetri seperti kerucut, terdiri dari 

tiga lapisan periostraktum, lapisan prismatik 

yang terdiri dari kristal kalsium karbonat dan 

lapisan nakre (lapisan mutiara). Siput 

Gonggong berjalan dengan perut dan biasanya 

menggulung seperti ulir memutar ke kanan, 

menggendong cangkang yang berwarna coklat 

kekuningan, kakinya besar dan lebar untuk 

merayap dan mengeruk pasir atau lumpur. 

Sewaktu bergerak hewan ini menghasilkan 

lendir, sehingga pada tempat yang dilalui 

meninggalkan bekas lendir. Cangkang 

digunakan untuk melindungi diridari serangan 

musuh atau kondisi lingkungan yang tidak baik 

(Zaidi et al. 2009). 



Syafar Dody (2012)  menyatakan bahwa 

Siput Gonggong di perairan Pulau Bintan Riau, 

sering ditemukan di antara tumbuhan lamun 

dengan substrat pasir berlumpur. Biota ini 

sering dieksploitasi oleh masyarakat pesisir 

sebagai sumber protein alternatif dari laut. 

Karena semakin intensifnya biota ini 

dieksploitasi, populasinya di alam semakin 

terancam. Sementara itu upaya pemulihan stok 

alam sampai saat ini belum pernah dilakukan 

oleh pihak manapun. 

Siput Gonggong (Strombus canarium) 

kebanyakan ditemukan pada kawasan padang 

lamun serta memiliki asosiasi yang tinggi 

terhadap kondisi padang lamun. Jenis Strombus 

canarium hidup di substrat dengan tipikal dasar 

lumpur yang halus yang ditumbuhi oleh lamun 

dengan kepadatan yang jarang maupun tinggi 

(Zaidi, 2009). Siput gonggong merupakan 

gastropoda laut Famili Strombidae yang 

memiliki kelamin terpisah. Siput jenis ini hidup 

di perairan, dengan dasar perairan yang halus. 

Beberapa siput jenis Gastropoda hidup sebagai 

deposit feeder memanfaatkan probosis yang 

menyerupai belalai untuk menyapu dan 

menyedot endapan didasar perairan. Siput jenis 

ini hidup di perairan, dengan dasar perairan 

yang halus (Suwignyo, 2005). 

Berdasarkan pola kehidupan di daerah 

padang lamun, Supriharyono (2007) membagi 

jaring-jaring makanan pada ekosistem lamun 

menjadi dua bagian, yaitu: (1) rantai “grazing” 

yaitu rantai makanan oleh herbivora yang 

memakan tumbuhan hidup dengan predator dan 

pemangsanya; (2) rantai detritus, atau rantai 

makanan oleh herbivora yang memakan bahan-

bahan yang telah mati dan pemangsanya. 

Kordi, (2011) mengatakan bahwa komponen 

lamun yang ada di dasar perairan (akar dan 

rhizoma) dimanfaatkan dari sebagian hewan-

hewan di perairan tersebut salah satunya adalah 

Gastropoda (strombus sp), termasuk Gonggong 

(Strombus canarium). 

 

III. METODE 

Penelitian ini dilakukan di Pulau 

Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 

Februari 2014 sampai dengan April 2014. Peta 

lokasi penelitian dapat dilihat pada citra 

Google Earth (Gambar 1) dibawah ini. 

 
Gambar 1.Peta Lokasi penelitian di Pulau 

Penyengat (Google Earth, 2010). 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian meliputi bahan yang menjadi objek 

penelitian di lapangan dan bahan yang 

digunakan dalam analisis laboratorium dapat 

dilihat pada tabel 1. di bawah ini. 

Tabel 1. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian 

No. Bahan Keterangan 

1. Siput 

Gonggong 

Objek Penelitian 

2. Lamun Objek Penelitian 

3. Substrat Analisis Fraksi 

Substrat dan Total 

Organik 

4. Aquades Kalibrasi alat dan 

membilas alat 

5. Aluminium 

Foil 

Wadah pembungkus 

substrat 

6.  Kertas Label Menandai sampel 

7. Plastik sampel Wadah sampel 

8. Tissue Mengeringkan alat 



 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Keterangan Alat Kegunaan 

1. Pengamatan 

Lamun dan 

Gonggong 

- Meteran Menarik garis 

transek 

- Transek 

kuadran 100 

x 100 cm 

Pengamatan 

lamun dan 

Gonggong 

- GPS Penentuan 

titik koordinat 

- Buku 

identifikasi 

Identifikasi 

lamun 

- Buku dan 

pena 

Mencatat hasil 

penelitian 

- Kamera Dokumentasi  

2. Parameter 

fisika dan 

kimia 

- Multi tester Mengukur pH, 

DO, suhu 

- Salt meter Mengukur 

kadar garam 

(Salinitas) 

- Turbidity 

meter 

Mengukur 

kekeruhan 

- Current 

drouge 

Mengukur 

kecepatan arus 

3. Parameter 

Substrat 

- Eikman grab Mengambil 

sampel 

substrat  

- Sieve net Mengayak 

substrat 

- Desikator Analisis total 

kandungan 

organik  

- Cawan 

porselen 

Analisis total 

kandungan 

organik 

- Oven Analisis total 

kandungan 

organik 

- Furnace Analisis total 

kandungan 

organik 

 

Berdasarkanpertimbangandalam 

penentuan titik stasiun pengamatan sesuai 

denganwilayah yang menjadi area 

penangkapan (fishing ground) Siput Gonggong 

(Strombus Canarium),  makadiperoleh3stasiun, 

yang dapat dilihat pada gambar 2, yaitu:  

 
Gambar 2. Titik Stasiun Penelitian (Google 

Earth, 2010). 

 Stasiun 1 terletak di lokasipada titik 

koordinat N 00
0
 55’ 28” dan E 104

0
 25’ 

22”, sebelah barat dermaga kapal, 

 Stasiun2terletak di lokasipada titik 

koordinat N 00
0
 55’ 47,5” dan E 104

0
 25’ 

21,0”, pemukiman pendududuk, 

 Stasiun 3 terletak di lokasi pada titik 

koordinat N 00
0
 55’ 59” dan E 104

0
 25’ 

9”, sebelah barat Balai Adat. 

Untuk pengambilan data lamun dan 

Gonggong menggunakan metode Transek 

kuadrat persegi dengan ukuran 1 x 1 m. Titik 

stasiun yang telah ditetapkan,ditentukanlah 

metode pengamatanLamun dan Gonggong 

yangdilakukandenganmetode 

GarisTransek(Line Transec Teqnique). 

 

1. Analisis Data 

 

a. Kerapatan 

 

Kondisi ekosistem padang lamun dapat 

dianalisis salah satunya dengan menghitung 

kerapatan jenis (Fachrul, 2007). Kerapatan 

jenis dilakukan untuk melihat perbandingan 

antara jumlah total individu (Ni) dengan unit 

area yang diukur (A). Kerapatan jenis lamun 

dapat dihitung berdasarkan persamaan:  

 

 



Dimana: Ki = kerapatan jenis ke-i 

ni = Jumlah total dari jenis ke-i 

A = Luas pengambilan sampel (m
2
) 

 

Kerapatan Relatif (KR), yaitu 

perbandingan antara jumlah individu jenis dan 

jumlah total individu seluruh jenis.  Kerapatan 

relatif lamun dihitung berdasarkan persamaan: 

 

 

Dimana: KR = Kerapatan relatif 

ni  = Jumlah individu ke-i 

∑n = Jumlah individu seluruh jenis 

 

b. Frekuensi 

 

Frekuensi jenis (F), yaitu peluang sutu 

jenis ditemukan dalam titik sampel yang 

diamati (Fachrul, 2007). Frekuensi jenis lamun 

dihitung berdasarkan rumus : 

 

 

Dimana: Fi = Ferekuensi jenis ke-i 

Pi = jumlah plot ditemukan jenis ke-i 

∑P= jumlah total plot yang diamati 

 

Frekuensi relatif (FR) adalah 

perbandingan antara frekuensi jenis ke-i (Fi) 

dengan jumlah frekuensi untuk semua jenis. 

Ferekuensi relatif dapat dihitung dengan: 

 

 

Dimana: FR = frekuensi relatif 

Fi  = frekuensi jenis ke-i 

∑F= jumlah frekuensi semua jenis 

 

 

c. IndeksDominasi 

Rumus indeks dominansi Simpson (C) 

menurut Legendre (1983) dalam Setyobudiandi 

(2009) yaitu: 

2
 

Dimana: C = Indeks dominansi Simpson 

ni = Jumlah individu spesies ke-i  

N = Jumlah individu seluruh spesies 

 

d. Kepadatan Populasi Gonggong 

  

Kepadatan menunjukkan rataan individu 

suatu jenis siput perpetak dari seluruh contoh 

yang diamati, yaitu menggunakan rumus 

(Siddik, 2011):  

 

 

Dengan: D   = Kepadatan Siput Gonggong 

Σxi = jumlah siput Gonggong (ind) 

n     = luas petak contoh (m
2
) 

 

e. Analisis hubungan 

 

UntukmelihathubunganantaraKerapatan 

lamundengankepadatanSiput 

Gonggongdigunakananalisaregresi linear 

sederhana (Hasan, 2009).Rumus yang 

digunakan yaitu: 

 

 

Dimana: y =Kepadatan SiputGonggong 

x=KerapatanLamun 

a  = intercept 

b =  Slope 

  

Analisis data regresi linier sederhana 

untuk melihat hubungan antara  kerapatan 

lamun terhadap kepadatan siput Gonggong 



menggunakan software SPSS 19 untuk 

pengolahan data statistik penelitian.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Lamun 

Pengamatan lamun di setiap stasiun penelitian 

dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan 

menghitung jumlah lamun,  kemudian 

dilakukan  perhitungan Kerapatan dan 

Frekuensi Lamun yang dapat dilihat pada 

tabel3 berikut. 

Tabel 3. Perhitungan Kerapatan dan Frekuensi 

Lamun 

 

 

Hasil pengamatan lamun pada Stasiun 

I,II dan III  menunjukkan bahwa terdapat 5 

Spesies lamun yang ditemukan yaitu;  Enhalus 

accoroides, Thalassia hemprichii, 

Thalassodendron ciliatum, Cymodocea 

rotundata, dan Halophila ovalis.. Rata-rata 

kerapatan untuk Stasiun I,II, dan III  adalah 

104 ind/m
2
. Kriteria kerapatan yang tergolong 

Rapat/Lebat merupakan kerapatan lamun 

dengan jumlah tegakan  ≥ 100 ind/m
2
 , 

Kerapatan Lamun yang tergolong 

Sedang/kurang padat merupakan kerapatan 

lamun dengan jumlah tegakan  ≥ 50 - < 100  

ind/m
2
, sedangkan Kerapatan lamun yang 

tergolong sangat jarang  merupakan kerapatan 

lamun dengan jumlah tegakan < 50  ind/m
2
 

(Zulkifli, 2008). 

 

B. Dominansi  dan Persentase jenis lamun 

 

Dominansi pada stasiun I,II,III masing-

masing menunjukkan angka 0,53 , 0,40 , 0,64. 

Pada stasiun I, Indeks Dominansi berada pada 

kategori sedang, artinya ada jenis yang 

mendominasi namun dalam kategori sedang. 

Pada stasiun II, Indeks Dominansi berada 

dalam kategori rendah, bisa dikatakan tidak 

terjadi dominansi suatu jenis pada stasiun II. 

Indeks Dominansi pada stasiun III  termasuk 

dalam kategori sedang, artinya ada 

Jenis/spesies yang mendominasi, namun masih 

dalam kategori sedang. 

Diagram Komposisi Jenis lamun pada 

stasiun 1 dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 

 
 

 

 

 

Gambar 3. Komposisi Jenis lamun pada    

stasiun 1 

69% 

23% 

8% 

Persentase Jenis 

Lamun 

1

2

3

4

5

 

 
Spesies 

Ki  

(Ind/m2) 

KR 

(%) 
Fi 

FR 

(%) 

 

 

I 

Enhalusaccoroides  

Thalassiahemprichii 

Thalassodendronciliatum 

Cymodocearotundata 

Halophilaovalis 

Total 

70,1 

23,05 

0 

8,22 

0 

101 

69,15 

22,74 

0 

8,1 

0 

100 

1 

0,86 

0 

0,46 

0 

2,4 

42,12 

36,84 

0 

19,3 

0 

100 

 

 

II 

Enhalusaccoroides 

Thalassiahemprichii 

Thalassodendronciliatum 

Cymodocearotundata 

Halophilaovalis 

Total 

36 

44 

0 

10,39 

0 

91 

39,4 

48,1 

0 

12,51 

0 

100 

1 

1 

0 

0,5 

0 

2.5 

40,0 

40,0 

0 

20,0 

0 

100 

 

 

III 

Enhalusaccoroides 

Thalassiahemprichii 

Thalassodendronciliatum 

Cymodocearotundata 

Halophilaovalis 

Total 

5,67 

95,50 

15,39 

1,33 

3,56 

121 

4,79 

80,78 

13,3 

1,13 

2,73 

100 

0,63 

1 

0,46 

0,5 

0,08 

3 

23,4 

37,5 

17,2 

18,8 

3,1 

100 

EA 

TH 

TC 

CR 

HO 

STASIUN 1 

Keterangan:  1 : EA(Enhalus accoroides), 

2 : TH(Thalassia hemprichii),  

3 : TC (Thalassodendron ciliatum),  

4 : CR(Cymodocea rotundata),  

5 : HO(Halophila ovalis). 

 



Dari hasil pengukuran pada stasiun I 

Komposisi jenis Enhalus accorides yang paling 

tinggi yaitu pada kisaran angka 69 %, Thalassia 

hemprichii pada kisaran 23 %, sedangkan yang 

terendah adalah Crymodocea rotundata di 

angka 8 %. Jenis lamun Enhalus accorides 

lebih mendominasi pada stasiun 1 karena pada 

stasiun ini  memiliki substrat lumpur, sehingga 

sangat cocok untuk lamun jenis Enhalus 

accorides  Menurut Tomascik dkk. (1997) 

dalam Hasanuddin .R, (2013) Enhalus 

acoroides merupakan spesies yang paling 

umum ditemukan di sedimen halus hingga 

lumpur. Komposisi jenis lamun pada stasiun 2 

dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 

 
 

 

\ 

 

Gambar 4. Komposisi Jenis lamun pada    

stasiun 2 

 

Persentase jenis lamun pada stasiun 2 

menunjukkan bahwa jenis Thalassia hemprichii 

adalah jenis yang paling tinggi  dengan 48 %, 

Enhalus accoroides dengan 39 %, dan 

persentase jenis yang paling terendah adalah 

Cymodocea rotundata dengan 13 %. Dari data 

diatas, jenis Thalassia hemprichii yang 

mendominasi vegetasi lamun pada stasiun 2 

karena pada stasiun ini merupakan jalur utama 

transportasi kapal mesin. Dengan demikian, 

jenis lamun  yang biasa mendominasi yaitu 

Enhalus accoroides yang memiliki morfomertik 

daun tersembul hingga ke permukaan perairan 

banyak tercabut oleh pergerakan kipas kapal, 

sehingga lamun yang merupakan kelompok 

pionir kecil seperti Thalassia hemprichii lebih 

mendominasi. Pada area yang lebih dangkal  

didominasi oleh jenis Thalassia hemprichi, 

sedangkan pengamatan lamun hanya pada area 

yang tergolong dangkal. 

Diagram Komposisi Jenis lamun pada 

stasiun 1 dapat dilihat pada gambar 5 berikut 

 
 

 

 

Gambar 5. Komposisi Jenis lamun pada    

stasiun 3 

 

Pada stasiun 3 menunjukkan dominansi 

jenis lamun yang paling tinggi adalah Thalassia 

hemprichii pada angka 78 %, jenis 

Thalassodendron cilliatum dengan nilai 13 %, 

jenis Enhalus accoroides dengan nilai 5 %, 

jenis Halophila ovalis dengan nilai  3 %, serta 

jenis yang paling sedikit yaitu Cymodocea 

rotundata dengan nilai 1 %. Terlihat jelas pada 

stasiun 3, jenis lamun yeng mendominasi 

adalah jenis  Thalassia hemprichii karena pada 

stasiun ini terletak pada perairan yang lebih 

terbuka. Dengan substrat pasir, sehingga 

memungkinkan untuk menunjang pertumbuhan 

lamun jenis  Thalassia hemprichii. Sedangkan 
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2 : TH(Thalassia hemprichii),  

3 : TC (Thalassodendron ciliatum),  

4 : CR(Cymodocea rotundata),  

5 : HO(Halophila ovalis). 

 

Keterangan:  1 : EA(Enhalus accoroides), 

2 : TH(Thalassia hemprichii),  

3 : TC (Thalassodendron ciliatum),  

4 : CR(Cymodocea rotundata),  

5 : HO(Halophila ovalis). 

 



jenis lain yang biasa mendominasi yaitu 

Enhalus accoroides tumbuh baik pada substrat 

yang lebih halus. 

 

C. Kepadatan Siput Gonggong 

 

kepadatan Siput Gonggong pada Stasiun 

penelitian, kepadatan individu berada dalam 

kisaran 0,10  – 0,28 individu/m
2
. Melihat dari 

hasil penelitian di Teluk Klabat yang dilakukan 

oleh  Dody (2011) menunjukkan  rata–rata 

kepadatan Siput Gonggong tertinggi antara 4-5 

individu/m
2
 dan kepadatan yang terendah pada 

kisaran 1-3 individu/m
2
. Kajian yang dilakukan 

oleh DKP Tanjungpinang (2012), mengenai 

pengolaan kawasan habitat Gonggong di Pulau 

Dompak, menunujukkan kisaran kepadatan 

Gonggong yaitu 0,24 – 0,6 individu/m2.  

Berdasarkan penelitian yang dillakukan di 

Pulau Dompak oleh Pratama (2013) tingkat 

kepadatan Siput Gonggong pada kisaran 0,23 – 

0, 66  individu/m
2
.Grafik tingkat kepadatan 

dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Tingkat kepadatan individu 

Tingkat kepadatan Siput Gonggong 

yang didapatkan sangat jauh berbeda dari 

angka tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa 

tingkat kepadatan Gonggong di Perairan Pulau 

Penyengat tergolong pada tingkat kepadatan 

yang sangat rendah.   

 

 

D. Parameter Fisika dan Kimia Perairan 

 

Hasil pengukuran kualitas air di stasiun 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil pengukuran kualitas air 

No Parameter 
Stasiun 

 1 2 3 

1. Suhu (0C) 29,0 28,7 32,7 

2. Salinitas (0/00) 36,2 36,9 36,2 

3. Kekeruhan (NTU) 16,4 4,4 12,6 

4. KecepatanArus (m/dtk) 0,12 0,18 0,04 

5. Derajatkeasaman 8,5 8,4 7,8 

6. OksigenTerlarut (mg/L) 8,9 7,4 9,0 

Sumber : Hasil Pengukuran Kualitas Air, 

(Data Primer, 2014) 

Rata-rata kisaran niai Suhu 28,7-32,7 

0
C, Salinitas berada pada kisaran 36,2-36,9 

0
/00, 

kisaran nilai Kekeruhan adalah 4,4-16,4 NTU, 

Kecepatan arus berada pada kisaran angka 

0,04-0,178 m/dtk, Derajat Keasaman (pH) 

berada pada kisaran angka 7,8-8,5, Oksigen 

terlarut berada pada kisaran 7,4-9,0 mg/L.  

 

E. Parameter Substrat 

 

Hasil pengukuran parameter substrat di 

stasiun penelitian dapat dilihat pada tabel 5 

berikut. 

Tabel 5. Hasil pengukuran parameter substrat 

No. Parameter 
Hasilpengukuran 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1. TipeSubstrat Lumpur Lumpur Pasir 

2. Total kandungan 

Organik(%) 
35,86 3,25 12,56 

 

Tipologi substrat pada stasiun penelitian 

terdiri dari dua tipe substrat yaitu lumpur dan 

pasir. Pada stasiun I, dan II terdiri dari substrat 

lumpur, hal ini disebabkan karena proses 

sedimentasi yang diakibatkan dari pengikisan 

tanah atas karena pada stasiun ini terletak pada 

pemukiaman penduduk. Tipe substrat pada 
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stasiun III terdiri dari pasir, ini lebih 

disebabkan karena stasiun III terletak 

berjauhan dari pemukiman dan masih pada 

kawasan hutan, sehingga sedimentasi yang 

terjadi masih relatif kecil. Lebih jelas 

persentase tipe substrat pada stasiun penelitian 

dapat dilihat pada gambar 7.  

 
Gambar 7. Persentase butiran substrat 

Menurut Dody (2007) bahwa spesies 

siput gonggong umumnya mendiami substrat 

lunak dan dapat ditemukan pada substrat yang 

didominasi oleh pasir hingga pasir berlumpur 

dan berada pada areal yang tenang dan 

terlindung dari gerakan arus yang kuat. Melihat 

dari jenis substrat pada stasiun penelitian, tipe 

substrat pada tiga stasiun pengamatan sudah 

tidak sesuai terhadap kehidupan Siput 

Gonggong karena Siput Gonggong lebih 

menyukai substrat pasir berlumpur. 

 

F. Hubungan Kerapatan Lamun dan 

Kepadatan Gonggong 

 

Berdasarkan uji asumsi, data dapat 

digunakan untuk perhitungan regresi karena 

asumsinya terpenuhi. Analisis regresi ini 

bertujuan untuk memberi gambaran tentang 

hubungan antara Kerapatan Lamun terhadap 

Kepadatan Siput Gonggong di wilayah 

penelitian. Berdasarkan perhitungan statistik 

diperoleh nilai p-value (0,0035) < signifikan 

(0,05), dengan demikian berarti persamaan 

regresi tersebut dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel yang 

diteliti.  

Data hasil perhitungan regresi 

menunjukkan nilai Adjust R-square sebesar 

0.9454 yang berarti sebesar 94,54 % data yang 

diambil dapat menjelaskan hubungan antara 

Kerapatan Lamun terhadap Kepadatan Siput 

Gonggong, dan sisanya 4,56% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Persamaan regresi untuk kedua 

variabel yang diteliti yaitu kerapatan lamun dan 

kepadatan siput gonggong adalah y = 1,464 - 

0,014 x. Berdasarkan hasil tersebut kerapatan 

lamun memiliki hubungan yang negatif 

terhadap kepadatan Gonggong, artinya setiap 

kenaikan 1 kerapatan lamun akan mengurangi 

Kepadatan Gonggong sebesar 0,014 individu. 

Kurva Regresi Linear Sederhana dapat dilihat 

pada gambar 8 berikut. 

 

Gambar 8. Kurva Regresi Linear Sederhana 

 

Hasil perhitungan regresi yang 

menunjukkan hubungan yang negatif di 

wilayah kajian, artinya peningkatan kerapatan 

lamun, justru akan mengurangi tingkat 

kepadatan Siput Gonggong. Hal ini disebabkan 

karena diwilayah kajian yaitu Pulau Penyengat,  

lamun lebih didominasi oleh jenis Thalassia 

hemprichii dan jenis Enhalus accoroides yang 

kurang sesuai untuk habitat Siput Gonggong. 
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Hal ini disebabkan karena sistem perakaran dan 

rhizoma lamun jenis Thalassia hemprichii dan 

jenis Enhalus accoroides cenderung kasar dan 

berambut, sehingga mengganggu aktivitas dari 

organisme dasar.  

Berdasarkan hasil penelitian oleh DKP 

Tanjungpinang, (2012) diwilayah Pulau 

Dompak, kepadatan Siput Gonggong tertinggi 

berada pada titik pengamatan yang memiliki 

persentase lamun jenis Halophila ovalis  

tertinggi. Sehingga lamun jenis Halophila 

ovalis sesuai untuk kehidupan Siput Gonggong. 

Lebih lanjut menurut Zaidi, (2009) Siput 

Gonggong paling banyak memanfaatkan lamun 

jenis Halophila spp.sebagai media untuk 

menempelkan telurnya pada helai daun. 

Sehingga dapat dikatakan Siput Gonggong 

memiliki hubungan yang erat terhadap lamun 

jenis Halophila spp. 

Kerapatan lamun yang terlalu tinggi 

akan menghambat aktifitas dari organisme 

dasar yaitu Siput Gonggong karena sistem 

perakaran yang rapat, sehingga tidak ada ruang 

yang ideal untuk pergerakan bagi Siput 

Gonggong. Strombus urceus dan Strombus 

canarium merupakan jenis Gastropoda 

umumnya kedua spesies ini banyak ditemukan 

penutupan relatif lamun kurang dari 50%, hal 

ini karena pada penutupan lamun yang tinggi/ 

padat akan menyulitkan pergerakan Gastropoda 

jenis ini (Syari, 2005). 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

1. Terdapat 5 Spesies lamun yang 

ditemukan pada lokasi penelitian, yaitu;  

Enhalus accoroides, Thalassia 

hemprichii, Thalassodendron ciliatum, 

Cymodocea rotundata, dan Halophila 

ovalis.  Kerapatan total lamun untuk 

semua jenis pada Stasiun stasiun 

pengamatan berada pada kisaran 91-121 

ind/m2 dengan rata-rata kerapatan untuk 

Stasiun pengamatan  adalah 104 ind/m2. 

Persentase jenis lamun tertinggi pada 

stasiun I adalah jenis Enhalus 

accoroides, pada stasiun II dan III 

Persentase jenis lamun tertinggi adalah 

Thalassia hemprichii. 

2. kepadatan Siput Gonggong pada Stasiun 

penelitian  berada dalam kisaran 0,10  – 

0,28 individu/m2. Tingkat kepadatan 

Siput Gonggong di Perairan Pulau 

Penyengat tergolong pada tingkat 

kepadatan yang relatif rendah. 

3. Persamaan regresi untuk kedua variabel 

yang diteliti yaitu y = 1,464 -0,014 x. 

Berdasarkan hasil tersebut kerapatan 

lamun memiliki hubungan yang negatif 

terhadap kepadatan Gonggong, artinya 

setiap kenaikan  1 kerapatan lamun akan 

mengurangi Kepadatan Gonggong 

sebesar 0,014 individu. Nilai Adjust R-

square sebesar 0.9454 yang berarti 

sebesar 94,54 % data yang diambil 

dapat menjelaskan hubungan antara 

Kerapatan Lamun terhadap Kepadatan 

Siput Gonggong, dan sisanya 4,56% 

dipengaruhi oleh faktor lain pada 

tingkat kepercayaan 95 % (0,05). 

 

4. SARAN 

 

1. Perlu dilakukanya penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui tingkat hubungan 

kerapatan lamun dan kepadatan Siput 



Gonggong dengan area sampli\ng yang 

lebih luas lagi, 

2. Perlu dilakukannya kajian lebih lanjut 

untuk mengetahui asosiasi dan 

keterkaitan antara Siput Gonggong 

dengan ekosistem lamun yang sesui 

dengan kehidupanya (Halophila sp), 

agar lebih menggambarkan hubungan 

yang lebih jelas, 

3. Perlu dilakukan kajian tentang faktor-

faktor yang berhubungan dan pola 

persebaran dan distribusi Siput 

Gonggong di Pulau Penyengat, untuk 

lebih menggambarkan hubungan yang 

jelas antara kerapatan lamun dengan 

kepadatan siput Gonggong, 

4. Perlu dilakukan kajian terhadap faktor 

lingkungan lain, serta sejauh mana 

tingkat toleransi Siput Gonggong 

terhadap faktor lingkungan perairan, 

serta perlu dilakukan kajian untuk 

mengetahui sejauh mana hubungan 

antara faktor lingkungan terhadap 

tingkat kepadatan Siput Gonggong, 

5. Diperlukannya data periodik dari waktu 

ke waktu yang menggambarkan kondisi 

populasi Siput Gonggong di wilayah-

wilayah yang menjadi habitatnya untuk 

dijadikan pedoman perencanaan 

pengelolaan. 
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