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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran gastropoda 

meliputi, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2015 

yang berlokasi di zona litoral daerah Pulau Pucung Desa Malangrapat kecamatan 

Gunung Kijang kabupaten Bintan. Penentuan metode sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling. Sampling gastropoda 

menggunakan transek kuadran dengan jarak antar transek 50 m dan jarak antar 

plot 5 m serta ukuran  plot 1x1 m
2
. Hasil penelitian di peroleh 11 jenis gastropoda 

dari 7 famili. Indeks Keanekaragaman (H’) 3.191 di kategorikan tinggi, indeks 

Keseragaman (E) 0.963 dalam kondisi tinggi, indeks Dominasi (D) 0.132 di 

simpulkan tidak ada yang mendominasi, Pola sebaran Mengelompok, Rata – rata 

kisaran nilai suhu berada pada kisaran 28.4 – 29.4 
0
C, salinitas berada pada 

kisaran 31,2 – 32
0
/00,  derajat keasaman pH berada pada kisaran 7.16 – 7.9, dan 

oksigen terlarut (DO) berada pada kisaran 6.9 – 7.3 ppm. dan sedimen bertipe 

pasir. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the distribution pattern of gastropods include, 

diversity index, uniformity index and the dominance index. This study was 

conducted in February 2015 until May 2015 , located in the littoral zone area 

Pucung Island Village Malangrapat districts Gunung Kijang Bintan district. 

Determination of the sampling method used in this research is purposive 

sampling. Gastropods using transect sampling quadrant spaced transects 50 m and 

5 m spacing between the plot and the plot size 1x1 m2. The research results 

obtained 11 species of gastropods from 7 families . Diversity Index ( H ' ) 3191 

high categorized , Uniformity index ( E ) 0963 in conditions of high , dominance 

index ( D ) 0132 concluded that there was no dominating , clumped distribution 

pattern. The average value of the range of temperatures in the range of 28.4 - 29.4 

0C , salinity in the range of 31.2 - 320/00 , the degree of acidity of pH in the range 

of 7:16 - 7.9 , and dissolved oxygen ( DO ) in the range of 6.9 - 7.3 ppm , sand 

and sediment type . 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Secara geografis Pulau Pucung  

merupakan nama daerah yang letaknya 

berada dipesisir Pulau Bintan tepatnya di 

perairan Desa Malang Rapat dimana 

daerah ini merupakan bagian wilayah 

administrasi dari kecamatan Gunung 

Kijang kabupaten Bintan Kepulauan Riau. 

Daerah Pulau Pucung ini merupakan 

daerah pesisir yang kaya akan sumberdaya 

perairannya. Di kawasan pesisir Pulau 

Pucung, terdapat kawasan litoral, dimana 

daerah litoral adalah daerah yang terletak 

diantara daratan dan lautan yang masih 

dipengaruhi oleh air pasang yang dikenal 

sebagai pantai laut (seashore).  

 Kawasan litoral memiliki 

ekosistem yang spesifik dan khas kawasan 

litoral di daerah pulau pucung merupakan 

salah satu wilayah yang perairannya 

terdapat padang lamun dan terumbu 

karang yang cukup baik sehingga terdapat 

beberapa organisme di wilayah ini, seperti 

ikan, udang dan kerang – kerangan. 

Beberapa dari masyarakat  juga 

memanfaatkan organisme jenis ini selain 

untuk di konsumsi sendiri ada juga yang 

untuk diperjualbelikan, salah satunya 

adalah organisme jenis kerang – kerangan 

yang termasuk ke dalam golongan 

Gastropoda. 

 Gastropoda memiliki cangkang 

melingkar karena torsi, bentuk kepala 

jelas, mempunyai tentakel, mata dan 

radula, kaki lebar dan datar, bernafas 

dengan insang atau paru-paru. Beberapa 

jenis gastropoda tidak bercangkang, hidup 

di laut, air tawar dan di darat (Suwignyo, 

2005).  

 Melihat dari peranan padang lamun 

dan terumbu karang sebagai ekosistem 

yang memiliki hubungan terhadap 

keberadaan gastropoda, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pola 

sebaran gastropoda pada ekosistem 

tersebut. Didaerah pulau pucung memiliki 

potensi ekosistem lamun dan terumbu 

karang, sehingga penelitian mengenai 

sebaran gastropoda perlu dilakukan untuk 

mengetahui pengelompokan gastropoda 

diwilayah tersebut. 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Gastropoda adalah hewan berukuran 

relative besar  yang menarik. Namanya 

berarti kaki perut ( gaster = perut; pous = 

kaki ). Cangkang asimetri dan menggulung 

seperti ulir memutar kekanan. Hewan ini 

menggendong cangkang, kakinya besar 

dan lebar untuk merayap di batu atau 

mengeduk pasir atau lumpur. 

(Romimohtarto dan Juwana, 2007). 

Bergerak secara lambat dengan ukuran 

besar dari 1 mm (Parsons et al. 1997 



 
 

dalam Munarto, 2010). Gastropoda 

merupakan kelas dari moluska yang paling 

sukses dan mempunyai sebaran yang 

sangat luas, mulai dari darat, air tawar, 

intertidal hingga laut dalam 

(Nybaken,1992). Biasanya bentuk 

cangkangnya beraneka ragam, salah 

satunya seperti kerucut dari tabung yang 

melingkar.   

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 

2015 yang berlokasi di zona litoral daerah 

Pulau Pucung Desa Malangrapat 

kecamatan Gunung Kijang kabupaten 

Bintan. Lokasi penelitian dapat dilihat 

pada gambar 2 dibawah ini. 

 
Gambar 2. Peta titik pengamatan (Data 

Primer) 

A. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 

berikut : 

 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel 2 

dibawah ini : 

 

B. Pengolahan Data 

1. Keanekaragaman 

indeks Keanekaragaman suatu biota air 

dapat ditentukan menggunakan teori 

informasi Shannon-Wienner (H’). 

keanekaragaman ditentukan berdasarkan 

indeks Keanekaragaman Shannon-

Wienner (Basmi,1999 dalam Fachrul, 

2007) dengan rumus: 

 



 
 

  Dimana:  

H’= indeks keanekaragaman 

Shannon-Wienner  

pi = ni/N  

ni = Jumlah induvidu jenis ke-i  

N = Jumlah total induvidu  

S = Jumlah spesies  

Dengan nilai :  

Nilai H’ > 3 keanekaragaman spesies 

tinggi  

Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 keanekaragaman 

spesies sedang  

Nilai H’ < 1 keanekaragaman spesies 

rendah 

2. Keseragaman 

Untuk mengetahui seberapa besar 

kesamaan penyebaran jumlah individu tiap 

jenis gastropoda digunakan indeks 

Keseragaman yaitu dengan rumus ( 

Fachrul, 2007): 

 

Dimana :  

E = Indek keseragaman  

H’ = Indeks keanekaragaman  

H’ maks = Indeks keanekaragama 

maksimum  

S = jumlah spesies 

E = 0    Kemerataan antara spesies rendah, 

artinya kekayaan individu yang     dimiliki 

masing-masing spesies sangat jauh 

berbeda.  

E = 1 Kemerataan antara spesies relatif 

merata atau jumlah individu 

masing masing spesies relatif 

sama. 

3. Dominansi 

Untuk mengetahui adanya dominansi 

jenis tertentu diperairan dapat digunakan 

indeks dominansi dengan rumus: 

 

Dimana :  

Indek keseragaman  

D = Indeks dominansi  

ni = Jumlah induvidu jenis ke-i  

N = Jumlah total induvidu  

Nilai indeks dominasi berkisar 0 – 1 

semakin besar nilai indeks semakin besar 

cara membandingkan indeks 

keanekaragaman dengan nilai 

maksimumnya, dengan rumus  

Keseragaman (Fachrul, 2007). 

 

 

 

 



 
 

4. Pola sebaran 

Untuk mengetahui pola persebaran 

gastropoda pada habitat tertentu, maka 

digunakan persamaan Indeks Morisita ( 

Krebs,1989 dalam Adi, 2013). 

 

Keterangan: 

Iδ: Indeks Penyebaran 

N:Jumlah total individu yang diperoleh 

X: Jumlah individu setiap stasiun 

n: Jumlah stasiun  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis – jenis Gastropoda 

Berdasarkan Habitat di Zona 

Litoral Daerah Pulau Pucung 

Keberadaan Jenis gastropoda 

berdasarkan habitat di Zona Litoral Daerah 

Pulau Pucung dapat dilihat pada tabel 7 di 

bawah ini: 

 

Keterangan: ( + ) Ada 

          ( - ) Tidak ada 

Dari tabel di atas dapat dilihat pada 

habitat terumbu karang ditemukan 10 jenis 

gastropoda  yaitu jenis Angaria delphinus, 

Cerithium nodulosum, Cerithium zonatum, 

Drupella margariticola, Invundibulum 

concavum, Lambis lambis, Rhinoclavis 

aspera, Rhinoclavis biturbercilata, 

Strombus urceus dan Turbo jonathani. 

Sedangkan pada habitat padang lamun 

ditemukan 6 jenis gastropoda yaitu jenis 

Cerithium nodulosum, Cerithium zonatum, 

Invundibulum concavum, Nasarius pullus, 

Rhinoclavis aspera dan Strombus urceus. 

Untuk jenis gastropoda yang ditemukan di 

kedua habitat terdapat 5 jenis yaitu jenis 

Cerithium nodulosum, Cerithium zonatum, 

Invundibulum Concavum, rhinoclavis 

aspera dan Strombus urceus. 

 

2. Pola sebaran Gastopoda di Zona 

Litoral Daerah Pulau Pucung 

Berdasarkan hasil pengamatan terlihat 

bahwa ada 7 spesies gastropoda yang 

hidup mengelompok dan 4 spesies lainnya 

tersebar secara acak, dapat dilihat pada 

tabel 10 dibawah ini: 



 
 

 
Sumber: Data Primer 2015 

 

Dari tabel diatas menggambarkan 

pola sebaran dari 11 spesies gastropoda 

yang ditemukan dari 10 transek dan 311 

plot  di Zona Litoral Daerah Pulau Pucung 

terdapat 7 spesies pola sebaran 

mengelompok dan 4 spesies pola 

sebarannya acak.  

Jenis gastropoda yang pola 

sebarannya mengelompok yaitu: Cerithium 

nodulosum, Cerithium zonatum, Nasarius 

pullus, Rhinoclavis aspera, Rhinoclavis 

biturbercilata, Strombus urceus dan Turbo 

jonathani. Menurut Soegianto (1994) 

penyebaran populasi organisme dialam 

pada umumnya mempunyai pola 

persebaran yang mengelompok dan sangat 

jarang sekali ditemukan dalam pola 

seragam (merata). 

Spesies yang ditemukan secara 

acak pola sebarannya adalah terdiri dari 4 

spesies yaitu: Angaria delphinus, Drupella 

margariticola, Invundibulum concavum 

dan  Lambis lambis. Menurut Cambell et 

al (2004) dalam Kamalia (2013), pola 

persebaran acak terjadi karena kurang atau 

tidak adanya tarik menarik atau tolak 

menolak diantara individu dalam suatu 

populasi. 

 

3. Indeks Ekologi Gastropoda dan 

Kondisi Perairan di Zona Litoral 

Daerah Pulau Pucung 

a. Keanekaragaman, Keseragaman, 

Dominansi Gastropoda dan Kondisi 

Perairan di Zona Litoral Daerah 

Pulau Pucung 

Tabel 11. Indeks Keanekaragaman (H’), 

Keseragaman (E), dan Dominasi (D) 

Gastropoda di Zona Litoral Daerah Pulau 

Pucung ( Data Primer 2015). 

Indeks Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 

(H') 3.191 Tinggi 

Keseragaman(E) 0.963 Tinggi 

Dominasi (D) 0.132 Rendah 

 

Berdasarkan indeks Shannon-

Wienner (Basmi,1999 dalam Fachrul, 

2007), mengatakan bahwa jika nilai H’ > 3 

maka nilai keanekaragaman jenis disuatu 

wilayah termasuk kedalam kategori tinggi. 

Menurut Wilha (1975) dalam fachrul 

(2007) bahwa H’ >3 kualitas perairannya 

tergolong kedalam air bersih hal ini sesuai 

dengan kualitas parameter perairan 

dilokasi pengamatan yang memiliki 

salinitas berkisar antara 31,2 – 32
0
/00,  pH 

berkisar antara 7,16 – 7,91, DO berkisar 

antara 6,9 – 7,3 ppm dan suhu berkisar 

antara 28,4 – 29,4 
0
C.  



 
 

       Dengan demikian Gastropoda di Zona 

Litoral Daerah Pulau Pucung mempunyai 

keanekaragaman yang tinggi, yaitu dengan 

nilai keanekaragaman 3.191. Dari hasil 

tersebut dapat diindikasikan bahwa 

keadaan ekologi di Zona Litoral Daerah 

Pulau Pucung masih sangat mendukung 

untuk kehidupan gastropoda. 

 

Hasil perhitungan indeks 

keseragaman gastropoda di Zona Litoral 

Daerah Pulau Pucung menunjukkan angka 

0.963 yang memiliki nilai keseragaman 

yang tergolong kategori tinggi. Menurut 

Jonathan ( 1979) dalam Syafikri ( 2008) 

jika nilai keseragaman melebihi 0,7 

mengindikasikan derajat keseragaman 

komunitasnya tinggi. Jadi jenis gastropoda 

yang di temukan pada lokasi penelitian 

tidak seragam, melainkan beranekaragam. 

 

Nilai indeks dominasi (D) 

gastropoda di Zona Litoral Daerah Pulau 

Pucung yang diperoleh 0.132. Hasil 

perhitungan indeks dominasi  

menunjukkan bahwa nilai indeks dominasi 

mendekati nilai 1, dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa adanya spesies yang 

mendominasi tetapi masih dapat hidup 

bersama dengan spesies lainnya. Hal ini 

diperkuat oleh Odum (1975) yang 

menyatakan bahwa kriteria indeks 

dominansi (λ’) berkisar antara 0 – 1. Bila 

indeks dominansi = 0, maka belum adanya 

dominansi suatu jenis. Bila indeks 

dominansi mendekati 1, maka dapat 

dikatakan bahwa dalam komunitas telah 

terjadi dominansi suatu spesies. 

 

4. Pengukuran Parameter 

Lingkungan di  Zona Litoral 

Daerah Pulau Pucung 

Dalam pengukuran parameter lingkungan 

dapat dilihat parameter yang diukur yaitu 

seperti Suhu, Salinitas, Derajat Keasaman 

(pH),  Oksigen Terlarut (DO) dan 

sedimen. 

a.  Suhu 

 Dari hasil nilai rata-rata suhu perairan 

pada 9 titik sampling di Zona Litoral 

Daerah Pulau Pucung berkisar antara 28.4 

– 29.4 
0
C. Rentang suhu pada lokasi 

pengamatan dapat mendukung dari biota 

pengamatan gastropoda. .  Menurut Nontji 

(2007), bahwa kisaran suhu dianggap 

layak bagi kehidupan organisme akuatik 

adalah 27
o
C - 32

o
C. 

 

b. Salinitas 

Dari hasil pengukuran nilai rata-

rata salinitas  perairan pada 9 titik 

sampling di Zona Litoral Daerah Pulau 

Pucung berkisar antara 31,2 – 32
0
/00. Hasil 

rata-rata pengukuran yang dilakukan 

memperlihatkan perbedaan terhadap 

beberapa titik, kondisi ini menunjukkan 

perairan Zona Litoral Daerah Pulau 



 
 

Pucung di pengaruhi oleh pasang surut. 

Salinitas tertinggi mencapai 32
0
/00.  Nontji 

(2007) menambahkan bahwa salinitas 

diperairan berkisar antara 24‰ sampai 

35‰. 

 

c. Derajat Keasaman (pH) 

Hasil dari pengukuran dilapangan 

nilai derajat keasaman (pH) pada 

lokasi penelitian tidak jauh berbeda, 

rata-rata pH pada setiap  titik  adalah 

berkisar 7.16 – 7.91. Nilai pH yang 

didapatkan selama penelitian masih 

dalam kisaran pH optimal suatu 

perairan untuk pertumbuhan organisme 

yang disesuaikan dengan baku mutu 

(Kepmen-LH No.51 Tahun 2004) 

dengan kisaran nilai 7-8,5. Hutabarat 

dan Evans (1985) menyatakan bahwa 

pH air normal adalah 7,2 – 8,1. 

 

d. Oksigen Terlarut (DO) 

Dari hasil pengukuran nilai rata-

rata Oksigen Terlarut (DO)  perairan 

pada 9 titik sampling di Zona Litoral 

Daerah Pulau Pucung berkisar antara 

6.9 – 7.3 ppm. Berdasarkan hasil 

pengukuran oksigen terlarut pada 

lokasi penelitian didapatkan hasil 

dengan nilai rata – rata 7.13 mg/l. 

Hasil ini menunjukkan bahwa kadar 

oksigen terlarut pada lokasi penelitian 

memiiliki fluktuasi yang rendah. 

Kisaran oksigen terlarut pada lokasi 

penelitian mampu menunjang 

kehidupan biota gastropoda, sesuai 

dengan pernyataan Clark dalam 

Alfiansyah (2014) bahwa rata – rata 

kisaran optimum kadar oksigen terlarut 

bagi moluska bentik yakni berkisar 

antara 4,1 ppm – 6,6 ppm. 

 

e. Sedimen 

 Dari 9 titik pengamatan yang 

dilakukan bahwa tipe sedimen di Zona 

Litoral Daerah Pulau Pucung adalah pasir, 

tipe substrat ini mendukung untuk 

kehidupan gastropoda yang ada di Zona 

Litoral Daerah Pulau Pucung. Sedimen 

mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan gastropoda. Menurut Nybakken 

(1992) gerakan ombak menyebabkan 

pergerakan pertikel-partikel sedimen 

terangkut, teraduk dan terdeposit kembali. 

Nybakken (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 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Ditemukan 7 famili dengan 11 

spesies gastropoda yaitu: 1) family 

Cerithidae dengan 4 jenis, 2) 

family Strombidae dengan 2 jenis, 

3) family Nassaridae dengan 1 

jenis, 4) family Muricidae dengan 

1 jenis, 5) family Trochidae dengan 

1 jenis , 6) family Turbinidae 

dengan 1 jenis dan 7) family 

Angaridae dengan1 jenis . 

2. Parameter-parameter kualitas 

perairan di Zona Litoral Daerah 

Pulau Pucung didapatkan: suhu  

28.4 – 29.4 
0
C, salinitas 31,2 – 

32
0
/00,  pH 7.16 – 7.9, dan oksigen 

terlarut (DO) 6.9 – 7.3 ppm. Dan 

sedimen bertipe pasir. Secara 

keseluruhan nilai-nilai parameter 

tersebut masih layak bagi 

kehidupan gastropoda, berpedoman 

kepada KEPMEN LH NO 51-th-

2004. 

3.  Pola sebaran gastropoda  di Zona 

Litoral Daerah Pulau Pucung  

berkategori  sebaran mengelompok. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

Zona Litoral Daerah Pulau Pucung, 

diharapkan adanya penelitian yang 

berkelanjutan mengenai hubungan kualitas 

parameter perairan dengan jenis 

Gastropoda yang ditemukan, serta 

penelitian mengenai kelimpahan Stombus 

urceus terhadap kandungan bahan organik 

yang terdapat pada ekosistem padang 

lamun  di Zona Litoral Daerah Pulau 

Pucung.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adi, J. S. (2013). Komposisi Jenis dan 

Pola Penyebaran Gastropoda 

Hutan Mangrove Blok Bedul 

Segoro Anak Taman Nasional Alas 

Purwo Banyuwangi. Jurnal ILMU 

DASAR, Vol.14, No.2,, 99-110. 

Alfiansyah, A. (2014). Struktur Komunitas 

Bilvavia Pada Kawasan Padang 

Lamun di Perairan Teluk Dalam. 

Skripsi. 

Fachrul, M.F.2007.Metode Sampling 

Ekologi.Bumi Aksara: Jakarta. 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup. Kriteria Baku, 2004. Baku 

Mutu Air Laut. Keputusan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 

51 tahun 2004. 



 
 

Munarto. (2010). Studi Komunitas 

Gastropoda Di Situ Salam Kampus 

Universitas Indonesia, Depok. 

Skripsi. 

Nybakken, J. W. 1992. Biologi Laut Suatu 

Pendekatan Ekologis. PT. 

Gramedia :         Jakarta. 

Nontji, A. 2007. Laut Nusantara. Cetakan 

ke-5. Djambatan : Jakarta. 

Romimohtarto.K,danJuwana.2007.Biologi 

Laut Ilmu Pengetahuan Tentang 

Biota Laut.Djambatan: Jakarta. 
Soegianto, A. 1994. Ekologi Kuantitatif 

Metode Analisis Populasi 

Komunitas. Usaha Nasional. 

Surabaya. 

Suwignyo, S., B. Widigdo., Y. Wardiatno., 

dan Krisanti. M. 2005. Avertebrata 

Air Jilid I. Penebar Swadaya: 

Jakarta. 

Syafikri, D. 2008. Studi Struktur 

Komunitas Bivalvia dan 

Gastropoda di Perairan Muara 

Sungai Kerian dan Sungai Simbat 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal, Skripsi, Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


