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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas bivalvia meliputi, 

komposisi, kepadatan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, indeks dominansi, 

pengelompokan habitat, pola sebaran jenis, indeks nilai penting dan jenis lamun diperairan Teluk 

Dalam. Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan juni sampai agustus 2014. Metode sampling  

menggunakan line transect kuadrant. Jarak antar transek  50 m dan ukuran plot 1 x 1 m. Hasil 

penelitian di peroleh 29 jenis bivalvia dari 13 filum. Nilai indeks keanekargaman  yaitu 3,26 di 

kategorikan tinggi. Nilai indeks keseragaman yaitu 0.657dalam kondisi sedang. Indeks dominansi  

yaitu 0,157 disimpulkan tidak ada yang mendominansi. Pola sebaran bivalvia bersifat 

mengelompok. Indeks similaritas menunjukkan kesamaan spesies yang tinggi antara transek 10 

dan 11. Indeks nilai penting tertinggi yaitu jenis Trachycardium flavum sebesar 54,8 % 

menunjukkan jenis ini mempunyai peranan yang besar terhadap struktur komunitas bivalvia di 

Perairan Teluk Dalam. 
 

Kata Kunci: struktur komunitas , bivalvia, padang lamun. 
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ABSTRACT 

The aim of study is to determine the community structure of bivalves which is  including 

composition, density, diversity index, uniformity index, dominance index, habitat grouping, 

species  distribution pattern, the importance value index and seagrass species in Teluk Dalam 

seawaters. This study were conducted in June to August 2014 using the line quadrant transect 

sampling method. The distance between transects is 50 m and a plot size is 1 x 1 m. The results 

from this study found 29 species bivalves from 13 phylum. The value of the diversity index viz 

3.26 at high categorized. Uniformity index value is 0.657 in moderate conditions. Dominance 

index is 0.157 concluded no one dominates. The distribution pattern of bivalves are grouped. 

Similarity index showed high species similarity between transects 10 and 11 the highest 

importance value index was Trachycardium flavum by 54.8% indicating this type has a major role 

to the community structure of bivalves in Teluk Dalam seawaters. 
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I. PENDAHULUAN 

 Lamun (seagrasses) adalah tumbuhan 

berbunga (Angiospermae) yang sudah 

sepenuhnya menyesuaikan diri hidup 

terbenam di dalam laut, lamun pada kawasan 

pesisir membentuk hamparan padang lamun 

yang terdiri dari beberapa jenis lamun 

(Polyspesifik) atau hanya satu jenis lamun 

saja yang mendominasi (Monospesifik). 

Padang lamun tersebut membentuk sebuah 

ekosistem kompleks dengan beragam biota – 

biota asosiasi. 

 Ekosistem padang lamun memiliki 

biota – biota asosiasi yang bernilai ekonomis 

tinggi. Salah satu biota yang sering dijumpai 

di ekosistem lamun yaitu biota dari kelas 

bivalvia yang keberadaannya ditemukan di 

permukaan substrat ataupun terbenam dalam 

substrat. Menurut Kordi (2011), beberapa 

jenis bivalvia bernilai ekonomis tinggi yang 

dapat ditemukan di padang lamun yakni 

kerang darah (Anandara granosa, Anandara 

antiquata), kerang (Fragum unedo, 

Trachicardium magnum), ngimin (Spodylus 

sp). 

 Teluk Dalam merupakan kawasan 

konservasi padang lamun dimana kawasan 

ini memiliki potensi biota yang 

beranekaragam, Adanya Interaksi biota 

asosiasi dan ekosistem lamun membentuk 

suatu ekosistem kompleks yang memilki 

pola dan struktur. Hal ini menjadi alasan 

peneliti untuk melakukan kajian mengenai 

struktur komunitas bivalvia pada kawasan 

padang lamun di Teluk Dalam. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Tubuh bivalvia pada dasarnya 

berbentuk pipih secara lateral dan seluruh 

tubuh tertutup dua keping cangkang yang 

berhubungan di bagian dorsal dengan 

adanya hinge ligament yaitu semacam pita 

elastik yang terdiri dari bahan organik 

seperti zat tanduk (conchiolin) sama dengan 

periostrakum, bersambungan dengan 

cangkang. Kedua keping cangkang pada 

bagian dalamnya juga ditautkan oleh sebuah 

otot aduktor anterior dan sebuah otot 

aduktor posterior, yang bekerja secara 

antagonis dengan hinge ligamen. Bila otot 

aduktor rileks, ligamen berkerut, maka 

kedua keping cangkang akan terbuka, 

demikian pula sebaliknya (Suwignyo, 

Bambang, Yusli, Majariana, 2005). 

 Lamun (Seagrass) atau disebut 

dengan ilalang laut, adalah satu-satunya 

kelompok tumbuhan berbunga yang hidup di 

lingkungan laut (Kordi, 2011). Tumbuhan 

lamun hidup di perairan dangkal dengan 

kedalaman 50-60 m (Nybakken, 1992), 

namun lamun masih dapat ditemui pada 

kedalaman mencapai 90 meter (Dahuri, 

2003). Dalam perairan yang sangat jernih, 

beberapa jenis lamun bahkan ditemukan 

tumbuh sampai kedalaman 8-15 m dan 40 m 

(Den Hartog, 1970 dalam Kordi, 2011). 

 Menurut Kordi (2011) kerang darah 

hidup di padang lamun dengan dasar 

berpasir atau berlumpur, biasanya diantara 

padang lamun dan ekosistem manggrove. 

Sedangkan jenis kerang Ker dan Ngimin 

hidup dipadang lamun dengan substrat keras 

berupa patahan karang. 



Kerang–kerangan membenamkan 

diri dalam pasir atau lumpur umumnya 

mempunyai tabung yang di sebut sifon yang 

terdiri dari saluran untuk memasukkan air 

dan saluran lainnya untuk mengeluarkan. 

Makin dalam kerang membenamkan diri, 

makin panjang sifonnya. Bentuk cangkang 

mempunyai pula kaitan dengan dalamnya 

kerang tersebut membenamkan diri. Kapak-

kapak (Pinna bicolor) misalnya bentuknya 

seperti segitiga, hanya separuh cangkang 

yang terbenam dan melekat erat pada 

substratnya dengan perantaraan benang-

benang byssus. Kerang darah (Anadara 

granosa) tidak menggali dalam – dalam 

tetapi hanya tepat dibawah permukaan. 

Paphia mengubur dirinya sekitar 1 – 3 cm di 

bawah permukaan pasir (Nontji, 2007). 

 

III. METODE 

 Penelitian ini dilakukan di Perairan 

Teluk Dalam Desa Malang Rapat 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Kepulauan Riau yang akan 

dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai 

dengan Agustus 2014. 

 Jenis data yang dikumpulkan adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh secara langsung di 

lokasi penelitian meliputi data bivalvia, dan 

data kondisi perairan. Analisis sampel 

dilakukan di laboratoriun FIKP, UMRAH, 

Tanjungpinang. 

 

 

 Peta lokasi penelitian di perairan 

Teluk Dalam dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Peta lokasi penelitian di perairan 

Teluk Dalam 

 Bahan dan materi yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

1. dibawah ini: 

Tabel  1. Bahan/materi yang digunakan 

No  Bahan  Keterangan  

1 Bivalvia  Objek penelitian 

5 Aquades Untuk membilas alat 

 

 Alat / instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

2 dibawah ini: 

Tabel  2. Alat/instrumen yang digunakan 

No Nama Alat Keterangan 

Alat pengambilan data  

1. GPS 

menentukan 

titik koordinat 

titik sampling 

2. 
Plot ukuran 

1m  x 1 m 

Untuk 

penghitungan 

sampel 

3. Scuba Diving 
Alat 

penyelaman 

4. Meteran 
Menarik grasik 

transek 

 



5. Skop kecil 

Pengambilan 

sampel yang di 

dalam substrat 

6. 
Plstik dan 

kertas label 

Wadah sampel 

dan pedanda 

sampel 

Alat mengukur kualitas air 

7. Multitester 

Untuk 

mengukur suhu, 

pH dan DO 

8. Salt meter 

Untuk 

mengukur 

salinitas 

Alat mengukur substrat 

9. Eikman grab 
Pengambilan 

sedimen 

10. Sieve net 
Pemisah fraksi 

sedimen 

 

1. Analisa data 

a. Kepadatan Bivalvia 

 Untuk mengukur kepadatan suatu 

jenis bivalvia digunakan rumus berikut 

(Brower, et al., 1998 dalam Hamziah 2004):  

 D= 
  

 
 

Ket :D = kepadatan (ind/m
2
) 

 ni = jumlah total individu jenis ke i 

 A =luas total sampling (m
2
) 

b. Keanekaragaman 

 Untuk mengukur keanekaragaman 

suatu jenis bivalvia digunakan rumus indeks 

keanekaragaman Shannon – Wiener 

(Setyobudiandi, Sulistiono, Ferdinan, Cecep, 

Sigid, Ario, Agustinus, Bahtiar, 2009): 

     ∑ (
  

 
) 

       (
  

 
) 

Ket :H = Indeks diversitas Shannon – 

Wiener 

 ni =jumlah individu spesies ke i 

 A = jumlah individu spesies ke i 

c. Keseragaman 

Untuk mengukur keanekaragaman 

suatu jenis bivalvia digunakan rumus indeks 

keanekaragaman Shannon – Wiener 

(Setyobudiandi, et al., 2009): 

  
  

     

 
  

     
 

Ket :E = indeks keseragaman 

  H’ = indeks keanekaragaman 

  H’maks=keanekaragaman maksimun 

  S = jumlah spesies 

d. Dominansi 

Dominansi spesies tertentu dapat 

diketahui dengan menggunakan indeks 

dominansi Simpson, (Setyobudiandi, 2009) 

yaitu : 

  ∑ (
  

 
)
 

 

Ket :C = indeks dominansi 

  ni = jumlah individu spesies ke i 

  N = jumlah individu semua spesies 

e. Pengelompokan Habitat 

Indeks Similaritas Sorensen (Irawan, 

2008) digunakan untuk membandingkan 

kesaman antar transek berdasarkan kesaman 

antar spesies yang ditemukan. Rumus yang 

digunakan adalah : 

   
  

(     )
 

Ket :So = indeks sorensen 

  C = jumlah jenis kedua transek 

  Si = jumlah jenis transek i 

  Sj = jumlah jenis transek j 



f. Pola Sebaran Jenis 

 Pola sebaran jenis suatu organisme 

pada habitat digunakan metode pola sebaran 

Morisita (Ariestika, 2006). Rumus yang 

digunakan yaitu : 

      
∑    ∑ 

(∑ )  ∑ 
 

Ket :Id = indeks sorensen 

  N = jumlah jenis kedua transek 

 ∑x= total dari jumlah individu suatu 

organisme dalam kuadrat 

 ∑x
2
=total dari kuadrat jumlah 

individu suatu organisme dalam 

kuadrat 

g. Indeks Nilai Penting 

 Indeks Nilai Penting (INP), 

digunakan untuk menghitung dan menduga 

keseluruhan dari peranan jenis Bivalvia 

didalam suatu komunitas. Rumus yang 

digunkan untuk menghitung indeks nilai 

penting Magurran (1998) dalam Ariska 

(2012) : 

 INP = Frekuesi Relatif + Kerapatan 

Relatif 

  
                                   

                        
 

   
                      

                            
        

  
                          

                      
 

   
                      

               
       

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Ekosistem Padang 

Lamun 

Perairan Teluk Dalam memiliki 

topografi pantai yang landai dengan substrat 

dasar pasir. Lamun di Perairan Teluk Dalam 

bersifat polyspesifik dimana menurut 

Widodo (2012) jenis lamun diperairan Teluk 

Dalam terdapat 9 jenis lamun, yaitu 

Cyamodocea serrulata, Cyamodocea 

rotundata, Syringodium isotifolium, Enhalus 

acoroides, Holophila ovalis, Thalasia 

hemphrici, Thalassodendron ciliatum, 

Halodule pinifolia, dan Halodule uninervis. 

Berdasarkan hasil pengamatan, lamun di 

Perairan Teluk Dalam memiliki karakteristik 

substrat yang berbeda beda. Menurut 

Widodo (1012) lamun di Perairan Teluk 

Dalam tumbuh mulai dari tipe substrat 

lumpur sampai substrat butiran dan bertipe 

campuran. 

2. Struktur Komunitas 

a. Komposisi jenis bivalvia di 

Perairan Teluk Dalam 

Berdasarkan hasil pengamatan 

bivalvia di Perairan Teluk Dalam ditemukan 

13 famili dari 29 spesies Bivalvia, 

diantaranya famili Arcidae (1 jenis), famili 

Pinnadae (3 jenis), Veneridae (11 jenis), 

famili Pectinidae (1 jenis), famili Cardidae 

(1 jenis), famili Mactridae (3 jenis), famili 

Malleidae (1 jenis), famili Mytilidae (1 

jenis), famili Pteriidae (2 jenis), famili 

Tellinidae (2 jenis), famili Tharaciidae (1 

jenis), famili Trachcardiinae (1 jenis), dan 

famili Glycymerididae (1 jenis). 

Diagram Persentase komposisi jenis 

kelas bivalvia di perairan Teluk Dalam pada 

gambar 2. 

 

 

 



Gambar 2. Diagram Kompisisi Jenis 

Bivalvia di Perairan Teluk Dalam (Data 

Primer 2014) 

Spesies yang jumlahnya paling 

banyak ditemukan adalah jenis 

Trachycardium flavum dari famili 

Trachcardiinae yaitu sebesar 29%. Jenis ini 

ditemukan pada setiap lokasi pengambilan 

sampel. Hal ini juga ditemukan pada 

penelitian yang sama oleh Arbi (2012) yang 

mengatakan bahwa Trachycardium flavum 

(Cardiidae) dari kelas pelecypoda 

merupakan jenis moluska yang memiliki 

sebaran paling luas, dapat ditemukan pada 

semua stasiun. Sementara spesies yang 

jumlahnya sedikit yaitu jenis Comtopallium 

radula (0%), Gafrarium aequivocum (0%), 

Gafrarium dispar (0%), dan Mactra 

achatina (0%). 

b. Kepadatan Jenis Bivalvia di 

Kawasan Padang Lamun Perairan 

Teluk Dalam 

Berdasarkan hasil penelitian di 

Perairan Teluk Dalam ditemukan  29 jenis 

bivalvia dan didapatkan nilai kepadatan 

seluruh Perairan Teluk Dalam yang terdapat 

pada gambar 3. 

    

 

 

 

Gambar 3. Kepadatan Bivalvia 

Hasil pengamatan menunjukkan jenis 

Trachycardium flavum lebih tinggi 

kepadatannya yaitu 0,29 ind/m
2
, jenis ini 

dapat dijumpai hampir diseluruh lokasi 

pengamatan. Sedangkan jenis Comtopallium 

radula, Gafarium aequivocum, Gafarium 

dispar, dan Mactra achatina mempunyai 

nilai kepadatan lebih rendah yaitu 0,01 

ind/m
2
, jenis ini hanya dijumpai di lokasi 

tertentu. Kepadatan bivalvia dipengaruhi 

beberapa faktor pendukung seperti konidisi 

Fisika – Kimia Perairan dan tipe substrat. 

Menurut Nybakken (1992) bahwa tipe 

substrat berpasir akan memudahkan moluska 

untuk mendapatkan suplai nutrisi dan air 

yang diperlukan untuk kelangsungan 

hidupnya. 

c. Indeks Keanekaragaman, Indeks 

Keseragaman, dan  Indeks 

Dominansi Bivalvia di Kawasan 

Padang Lamun 

Hasil pengukuran indeks ekologi 

Bivalvia pada area lokasi pengamatan dapat 

dilihat pada tabel (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Indeks Keanekaragaman (H’), 

Keseragaman (E), dan Dominansi (C) 

Bivalvia di Perairan Teluk Dalam (Data 

Primer 2014) 



Nilai Indeks Keanekaragaman 

bivalvia di Perairan Teluk Dalam berada 

dalam kategori tinggi, dimana nilai 

keanekragaman melebihi angka 3. Ini 

mengindikasikan bahwa keadaan ekologi di 

Perairan Teluk Dalam masih sangat 

mendukung Kehidupan bivalvia.Menurut 

Odum (1993) dalam Syafikri (2008) 

menegaskan bahwa keanekaragaman jenis 

dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya 

jenis habitat tempat hidup, stabilitas 

lingkungan, produktifitas, kompetisi, dan 

penyangga makanan. 

Berlawanan dengan nilai indeks 

keanekaragaman yang tinggi, untuk indeks 

keseragaman bivalvia di Perairan Teluk 

Dalam menunjukkan angka 0.671 yang 

memiliki nilai keseragaman  pada kategori 

rendah. Artinya jenis bivalvia yang 

ditemukan di Perairan Teluk Dalam tidak 

seragam, melainkan jenisnya beraneka 

ragam.Berdasarkan hasil perhitungan, indeks 

dominansi bivalvia di Perairan Teluk Dalam 

berada pada angka 0.157 mennunjukkan 

bahwa dominansi relatif rendah.Indeks 

dominansi melihat jenis tertentu yang 

jumlahnya mendominansi di suatu habitat. 

d. Pola Sebaran Jenis 

Berdasarkan hasil perhitungan pola 

sebaran di Perairan Teluk Dalam didapatkan 

pola sebaran mengelompok. Beberapa jenis 

bivalia bersifat acak  Menurut Indardjo dan 

Muslim (1997) dalam Riniatsih (2007) 

bahwa penyebaran individu secara acak 

dapat terjadi jika habitat keadaan seragam 

dan tidak ada kecendrungan dari organisme 

tersebut untuk bersama-sama.adanya 

pengelompokan individu sebagai strategi 

dalam menanggapi perubahan cuaca dan 

musim, serta perubahan habitat dan proses 

reproduksi (Odum 1993, dalam Riniatsih, 

2007). 

e. Pengelompokan Habitat 

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks 

Similaritas jenis bivalvia diperoleh nilai 

similaritas tertinggi terdapat pada transek 10 

dan 11 dengan nilai 80 %. Tingginya nilai 

similaritas antara transek 10 dan 11 

menunjukkan kemiripan  kedua area transek 

dibandingkan dengan transek lainnya. 

Menurut Krebs (1985) dalam Ariska (2012) 

semakin besar nilai similaritas, maka jenis 

yang sama pada lokasi berbeda semakin 

banyak. 

f. Indeks Nilai Penting 

Berdasarakan hasil perhitungan untuk 

Indeks Nilai Penting jenis bivalvia di 

Perairan Teluk Dalam didapatkan Indeks 

Nilai Penting yang tertinggi yaitu jenis 

Trachycardium flavum sebesar 54.8 %.INP 

tertinggi menunjukkan bahwa jenis tersebut 

memberikan peranan yang besar terhadap 

struktur komunitas Bivalvia di Perairan 

Teluk Dalam. Sedangkan Indeks Nilai 

Penting terendah yaitu jenis Comptopalium 

radula, Gafarium aequivocum, Gafarium 

dispar, dan Mactra achatina sebesar 0.2 %. 

Jenis yang memiliki INP terendah 

menunjukkan bahwa jenis tersebut 

mempunyai peranan yang kecil terhadap 

Indeks Ekologi Nilai Kategori 

(H') 3.26 Tinggi 

(E) 0.671 Rendah 

(C) 0.157 Rendah 



struktur komunitas Bivalvia di Perairan 

Teluk Dalam. 

3.  Parameter Perairan 

Hasil pengukuran kualitas perairan 

dapat dilihat pada Tabel 4.dibawah ini. 

Parameter 
Titik Sampling Baku Mutu 

Biota  1 2 3 

Suhu 

(
o
C) 

29,93 29,93 30,04 25-31 

DO 

(ppm) 
7,38 7,46 7,46 4,1 – 6,6 

Salinitas 

(‰) 
36,70 36,93 37,03 25 – 40 

pH 7,43 7,22 7,76 7 – 8,5 

Kekeruhan 

(NTU) 
10,30 0,00 0,00 <5 

Kecepatan 

Arus 

(M/s) 

0,05 0,04 0,04 - 

 

a. Suhu 

Hasil pengamatan menunjukkan suhu 

pada ketiga lokasi pengamatan relatif tidak 

berbeda jauh yakni berkisar antara 29,93 
o
C 

– 30,04 
o
C, Rentang suhu pada lokasi 

penelitian dapat mendukung kehidupan dari 

biota bivalvia dimana menurut Sukarno 

dalam Wijayanti (2007) bahwa suhu yang 

baik untuk pertumbuhan hewan 

makrobenthos berkisar antara 25 - 31 °C. 

b. Dissolved Oxygen (DO) 

Kisaran oksigen terlarut pada ketiga 

titik sampling adalah 7,38 – 7,46. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kadar oksigen terlarut 

pada lokasi penelitian memiiliki fluktuasi 

yang rendah. Kisaran oksigen terlarut pada 

lokasi penelitian mampu menunjang 

kehidupan biota bivalvia, hal ini sesuai 

dengan pernyataan Clark dalam Ariestika 

(2006) bahwa rata – rata kisaran optimum 

kadar oksigen terlarut bagi moluska bentik  

yakni berkisar antara 4,1 ppm – 6,6 ppm. 

c. Salinitas 

Salinitas pada lokasi penelitian 

memiliki rata – rata nilai kisaran antara 

36,70 – 37,03 ‰.Biota bivalvia dikenal 

mampu hidup dalam rentang salinitas yang 

luas.Menurut Gross dalam Wijayanti (2007) 

menyatakan bahwa hewan benthos 

umumnya dapat mentoleransi salinitas 

berkisar antara 25 – 40 ‰. Kisaran salinitas 

pada lokasi penelitian dengan nilai 36,70 – 

37,03 ‰ mampu mendukung kehidupan 

biota bentos bivalvia dengan rentang yang 

masih ditoleri yakni 25 – 40 ‰. 

d. Derajat Keasaman (pH) 

Nilai derajat keasaman (pH) di lokasi 

penelitian berkisar antara 7,22-7,76.Menurut 

Barus (2004) dalam Sitorus (2008) nilai pH 

yang ideal bagi kehidupan organisme laut 

berkisar antara 6,7-8,2. Ditambahkan 

Marrison dalam Hart dan Fuller (1974), 

bivalvia hidup pada batas kisaran pH 5,8 - 

8,3. Dapat disimpulkan bahwa nilai pH pada 

lokasi penelitian cukup mendukung untuk 

kehidupan lamun dan bivalvia. 

e. Kekeruhan 

Tingkat kekeruhan perairan Teluk 

Dalam yang terukur di setiap titik sampling 

pengamatan tidak jauh berbeda berkisar 

antara 0,00 – 10,30 NTU. Nilai kekeruhan 

terendah terdapat di titik sampling 2 dan 3, 

sedangkan tertinggi di titik sampling 1.Nillai 

kekeruhan yang mendukung untuk biota 



ialah < 5. Hal  ini dikarenakan pada saat 

penelitian arus di titik sampling 1 lebih deras 

jika dibandingkan dengan titik sampling 2 

dan 3, sehingga terjadinya pengadukan 

substrat di lokasi tersebut. Namun nilai 

kekeruhan yang didapat diketiga stasiun ini 

masih dalam kisaran toleransi untuk 

kehidupan bivalvia seperti yang dijelaskan 

oleh Pescod (1971) dalam Utami (2012), 

bahwa nilai kekeruhan yang masih dapat 

ditolerir bagi makrozoobentos adalah 30 

NTU. 

f. Kecepatan Arus 

Perairan Teluk Dalam memiliki 

kecepatan arus berkisar antara 0,4-0,5 m/dtk. 

Faktor yang memicu kecepatan arus ialah 

angin dan faktor yang bisa memperlambat 

pergerakkan arus ialah tingkat kedangkalan 

perairan dan tegakan lamun.Arus yang deras 

tidak baik bagi kehidupan lamun dan 

bivalvia. Tinggi atau rendahnya kecepatan 

arus akan mempengaruhi produksi lamun. 

Koch (1994) dalam Kordi (2011) 

mengatakan, laju fotosintesis naik dengan 

kenaikan kecepatan arus, tetapi pada level 

tertentu laju fotosintesis tetap, walaupun ada 

kenaikan kecepatan. Puncak laju kenaikan 

fotosintesis masing-masing spesies lamun 

terjadi pada kisaran kecepatan 0,25-0,64 

cm/detik. 

g. Analisis Substrat 

Berdasarkan hasil perhitungan substrat di 

Perairan Teluk Dalam.Substrat di Perairan 

Teluk Dalam mempunyai 2 jenis tipe 

substrat yaitu substrat tipe pasir dan pasir 

berlumpur. Diagram substrat di Perairan 

Telul Dalam dapat di lihat di bawah ini . 

 

Gambar 4. Grafik persentasi fraksi substrat 

di Perairan Teluk Dalam (Data Primer 

2014) 

Menurut Nyabakken (1992), tipe 

substrat berpasir memudahkan Moluska 

untuk mendapatkan suplai nutrient dan air 

yang diperlukan untuk kelangsungan 

hidupnya. Tipe substrat berpasir juga akan 

memudahkan menyaring makanan yang 

diperlukan dibandingkan dengan tipe 

substrat berlumpur. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah di 

lakukan di Perairan Teluk Dalam memilki 

13 filum bivalvia dari 29 jenis bivalvia yaitu 

famili Arcidae, famili Pinnadae, Veneridae, 

famili Pectinidae, famili Cardidae, famili 

Mactridae, famili Malleidae,famili 

Mytilidae, famili Pteriidae, famili Tellinidae, 

famili Tharaciidae, famili Trachcardiinae, 

dan famili Glycymerididae. 

Jenis Trachycardium flavum lebih 

tinggi kepadatannya yaitu 0,29 ind/m
2
. 

Indeks Keanekaragaman bivalvia di Perairan 

Teluk Dalam yaitu 3.260 berada dalam 

kategori tinggi (H` > 3), indeks keseragaman 

bivalvia di Perairan Teluk Dalam memiliki 

nilai 0.671 keseragaman  pada kategori 

rendah,  indeks dominansi bivalvia di 

3% 

79% 

18% 

Persentase Fraksi Sedimen 

kerikil

pasir

lumpur



Perairan Teluk Dalam relatif rendah yaitu 

bernilai 0.157. Berdasarkan hasil 

perhitungan pola sebaran di Perairan Teluk 

Dalam didapatkan pola sebaran 

mengelompok (Id > 1), perhitungan Indeks 

Similaritas jenis bivalvia diperoleh nilai 

similaritas tertinggi terdapat pada transek 10 

dan 11 dengan nilai 80 %. di Perairan Teluk 

Dalam didapatkan Indeks Nilai Penting yang 

tertinggi yaitu jenis Trachycardium 

flavumsebesar 54.8 %. INP tertinggi 

menunjukkan bahwa jenis tersebut 

memberikan peranan yang besar terhadap 

struktur komunitas Bivalvia di Perairan 

Teluk Dalam.Sedangkan Indeks Nilai 

Penting terendah yaitu jenis Comptopalium 

radula, Gafarium aequivocum, Gafarium 

dispar, dan Mactra achatina sebesar 0.2 %. 

Suhu pada ketiga lokasi pengamatan 

relatif tidak berbeda jauh yakni berkisar 

antara 29,93 
o
C – 30,04 

o
C, kisaran oksigen 

terlarut pada ketiga titik sampling adalah 

7,38 – 7,46, nilai salinitas berkisaran 36,70 – 

37,03 ‰,  Rentang suhu pada lokasi 

penelitian dapat mendukung kehidupan dari 

biota bivalvia, nilai derajat keasaman (pH) 

di lokasi penelitian berkisar antara 7,22-

7,76, tingkat kekeruhan perairan berkisar 

antara 0,00 – 10,30 NTU, sedangkan 

kecepatan arus berkisar antara 0,4-0,5 m/dtk. 

Nilai kualitas perairan pada setiap stasiun di 

lokasi penelitian masih berada dalam kisaran 

normal bagi keberlangsungan gidup 

bivalvia. 

2. Saran  

Diharapkan dapat dilakukan 

penelitian lanjutan mengenai struktur 

komunitas di Perairan Teluk Dalam pada 

zona dan ekosistem berbeda, serta 

menghubungkan kaitan antara bivalvia dan 

habitatnya. 
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