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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui klasifikasi komunitas dan afinitas spesies lamun, serta 

mengetahui kondisi parameter fisika kimia perairan (Suhu, Salinitas, pH, Oksigen terlarut, kandungan 

Nitrat dan Pospat) sebagai parameter pendukung. Penelitian ini adalah penelitian observasional yaitu 

pengamatan langsung ke lapangan terhadap Komunitas Lamun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa 

Berakit, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Data yang di 

kumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dari lapangan. 

Pengumpulan data sekunder di lakukan dengan cara mengumpulkan informasi atau dokumen-dokumen 

dari hasil studi penelitian sebelumnya yang telah di lakukan di wilayah tersebut, instansi terkait dan pihak 

lain yang relevan. 

Di perairan Desa Berakit ditemukan dua jenis lamun yaitu lamun jenis Enhalus acoroides dan 

lamun jenis Holodule pinifolia. Berdasarkan keputusan kementerian Lingkungan Hidup No. 200 tahun 

2004 tentang status padang lamun diperairan Desa Berakit tergolong kaya / sehat karena penutupan rata – 

ratanya 60%. Secara garis besar komunitas padang lamun di perairan Desa Berakit bertipe komunitas 

campuran dan bersifat mengelompok. Jenis Enhalus acoroides yang paling banyak ditemukan dalam 

penelitian ini dari 90 plot, hidupnya banyak ditemukan didaerah substrat pasir lumpur. Nilai asosiasi di 

Desa Berakit bersifat negatif  dan nilai kovariasi di Desa Berakit bersifat tidak berkovariasi. Berdasarkan 

grafik dendogram kelompok pertama terdiri dari jenis lamun Holodule pinifolia berada pada claster yang 

sama pada kedalaman, sedangkan kelompok kedua terdiri dari jenis lamun Enhalus acoroides yang 

berkelompok dengan lebar, tutupan, jarak, dan panjang. 

 

Kata Kunci: lamun, kkld, klasifikasi komunitas, dan afinitas spesies   
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ABSTRACT 

 

This research aims to know the community and affinity clasification seagrassspecies, and to know 

about the condition of aquatic chemistry physical parameters (temperature, salinity, pH, dissolved 

oxygen, nitrate, and phosphate) as a parameter supporting. This research is an observational study that 

direct observation of the field to the field to the community seagrass in rural areas of marine 

conservationin in Brakit, Gunung Kijang subdistrict, bintan district Kepri Province. Collected data that 

like primary data and secondary data. Primary data obtained directly from the field. Secondary data 

collection is done by collecting information or documents from the results of previous studies that have 

been done in this region, relevant agencies and other relevant parties. 

In woter’s of Berakit village has been found that two types of seagrass thats like Enhalus 

acoroides types and Holodele pinifolia type. Based on the environment ministry’s decision No. 200 of 

2004 about the status of seagrass in Brakit village water, classified as rich or healthy because their 

average closing 60%. In outline seagrass communities of Brakit water the type of the communities are 

mixed and clustered. Enhalus acoroides types most commonly found in this study of 90 plots, its many 

found in the mud sand substrates in the region. The assocition value in the Brakit village is negative  and 

Covariation value is not covariated in Brakit village. Based dendogram graphics the first group are 

consists of Holodule pinifolia seagrass species are at the same claster at depth, while the second group 

consists of Enhalus acoroides seagrass species the group with wide, cover, and long distance. 
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I. PENDAHULUAN 

Pulau Bintan termasuk pulau yang 

mempunyai keanekaragaman jenis lamun yang 

tinggi. Perairan Bintan bagian timur terutama 

sepanjang pantai Kawal, Teluk Bakau, Malang 

Rapat, Trikora, dan Berakit telah ditemukan 10 

dari 13 jenis lamun yang terdapat di Indonesia 

yang telah dijadikan Kawasan Konservasi Laut 

Daerah (KKLD). Kawasan Konservasi Laut 

Daerah (KKLD) Kabupaten Bintan secara 

keseluruhan mempunyai luas 472.905 hektar, 

yang terdiri dari Kawasan Pesisir Timur 

Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan 

Bintan Timur seluas 116.000 hektar. Selain desa 

Malang Rapat, desa Teluk Bakau dan Berakit 

juga merupakan daerah KKLD pulau Bintan.  

Pengaruh antropogenik di desa Berakit 

KKLD Lamun di Pulau Bintan relatif tinggi. 

Berdasarkan pengamatan visual, daerah KKLD 

Lamun di desa Berakit dimanfaatkan masyarakat 

sebagai area mencari ikan, udang, kepiting, 

kerang-kerangan dan sebagainya. Sepanjang 

garis pantai di desa Berakit  tersebut terdapat 

aktifitas manusia seperti aktifitas ekowisata, 

pemukiman, pelabuhan dan penangkapan ikan. 

Aktifitas-aktifitas manusia yang dilakukan baik 

di darat maupun perairan, secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi 

komunitas maupun afinitas di perairan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, perlunya dilakukan 

klasifikasi komunitas dan afinitas spesies lamun 

di peraian KKLD desa Berakit, serta mengetahui 

kondisi parameter fisika kimia perairan (Suhu, 

Salinitas, pH, Oksigen terlarut, kandungan Nitrat 

dan Pospat) sebagai parameter pendukung. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan 

berbunga (angiospermae) yang sudah 

menyesuaikan diri tumbuh dan berkembang 

dengan baik di lingkungan laut dangkal. 

Berkembang biak secara generatif dalam 

keadaan terbenam dan dapat berkompetisi 

dengan organisme lain dalam keadaan stabil 

ataupun tidak stabil (Azkab, 2006 dalam 

Nainggolan, 2011). Lamun tumbuh subur di 

daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai 

atau goba yang dasarnya berupa lumpur, pasir, 

kerikil, dan patahan karang mati dengan 

kedalaman sampai 4 meter. Beberapa jenis 

lamun bahkan di temukan tumbuh sampai 

kedalaman 8-15 meter dan 40 meter. 

Di seluruh dunia lamun telah ditemukan 4 

Famili dan 60 jenis lamun, 2 famili diantaranya 

ditemukan di Indonesia yaitu Hydrocharitaceae 

dan Potamogetonaceae dan 13 jenis diantaranya 

di temukan di Indonesia tetapi yang tercatat 12 

jenis. 12 jenis lamun yang tumbuh di perairan 

Indonesia 10 jenis di temukan di kawasan Pulau 

Bintan, Kepulauan Riau, (Nainggolan, 2011).  

Padang lamun di perairan Indonesia 

umumnya termasuk padang vegetasi campuran 

(Azkab, 1999 dalam Sitorus, 2011). Ekosistem 

padang lamun di Indonesia sering di jumpai di 

daerah pasang surut bawah (inner intertidal) dan 

subtidal atas (upper subtidal). Dilihat dari pola 

zonasi lamun secara horizontal, ekosistem lamun 

terletak diantara dua ekosistem penting yaitu 

ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu 

karang. 

Ekosistem lamun sangat berhubungan erat 

dan berinteraksi serta sebagai mata rantai (link) 

dan sebagai penyangga (buffer) dengan 

mangrove di pantai dan terumbu karang ke arah 

laut.  

Ekosistem padang lamun dalam ekosistem 

di laut dangkal yang prduktif mempunyai peran 

dan fungsi sangat penting. Berfungsi menjaga 

kesetabilan garis pantai dan berperan penting 



sebagai habitat berbagai jenis ikan yang bernilai 

ekonomis serta berbagai biota lainnya. 

Organisme tersebut menjadikan padang lamun 

sebagai tempat mencari makan, berlindung, 

bertelur, memijah dan sebagai daerah asuhan 

seperti ikan pelagis, molusca, krustacea, 

ekinodermata, dugong dan lain – lain (Nontji, 

2009). 

Dalam menunjang perekonomian 

masyarakat lamun dapat dimanfaatkan juga 

sebagai pangan, pupuk, bahan baku obat, bahan 

kerajinan, bahan baku kertas, pakan ternak dan 

pariwisata (Ferianita, 2007 dalam Nur, 2011). 

Morfologi lamun sama halnya dengan 

tumbuhan angiospermae didarat yaitu terdiri dari 

rhizome (rimpang), daun, dan akar. Rhizome 

merupakan batang yang terbenam dan merayap 

secara mendatar dan berbuku-buku. Pada buku-

buku tersebut tumbuh batang pendek yang tegak 

keatas, berdaun dan berbunga, serta tumbuh akar. 

Dengan rhizome dan akar inilah tumbuhan 

tersebut mampu menahan hempasan ombak dan 

arus. Morfologi lamun dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Morfologi Lamun (Len McKenzie, 2011) 

Menurut Ludwig dan Reynolds (1988) 

afinitas spesies merupakan metode untuk 

mengukur derajat tumpang-tindih penggunaan 

sumberdaya yang sama baik intra maupun 

interspesies. Suatu padang lamun dapat terdiri 

dari vegetasi tunggal yakni tersusun dari satu 

jenis lamun saja ataupun vegetasi campuran yang 

terdiri dari berbagai jenis lamun (Nontji, 2009). 

Sebaran spesies lamun yang paling luas 

dan dominan di indoensia adalah Thalassia 

hempirichii dan Enhalus  acoroides spesies ini 

dapat membentuk vegetasi tunggal maupun 

campuran dengan sebaran zona intertidal sampai 

subtidal (Hutomo, et al., 2009). Kerusakan 

ekosistem lamun dapat mempengaruhi jumlah 

tegakan, kerapatan, pola sebaran dan dapat 

mengurangi persen tutupan lamun. Kerusakan 

lamun di timbulkan oleh beberapa akibat seperti 

gangguan fisik dan lingkungan oleh  alam dan 

manusia ( Nontji, 2009). Baik buruknya kondisi 

lamun di lihat dari persen penutupannya menurut 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

No. 200 Tahun 2004 ada tiga katagori yaitu: 

Kaya, Kurang sehat, dan Miskin (Di sajikan pada 

Tabel 1). 

Tabel 2. Kondisi Lamun Berdasarkan Persen 

Tutupan 

Kondisi Penutupan (%) 

Kaya / Sehat 

Kurang Kaya/ Kurang Sehat 

Miskin  

≥ 60 

30 – 59,9 

≤ 29, 9 

Sumber: Kepmen LH No. 200 Tahun 2004  

Pola sebaran lamun sangat bergantung 

pada letak geografi dimana padang lamun 

berada, biasanya letak geografi dan bentuk 

topografi pantai yang berbeda kondisi hidrologi 

dan geologi juga berbeda pula sehingga dapat 

mempengaruhi kondisi sebaran lamun. Lamun 

dalam populasi tersebar melalui tiga pola yaitu 

acak, seragam dan mengelompok. Perbedaan 

komposisi jenis, kerapatan dan tutupan juga di 

pengaruhi oleh kandungan nutrient dan substrat 

(Azkab, 2000). 

Pertumbuhan atau perkembangan lamun 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor 



lingkungan, faktor – faktor  lingkungan tersebut 

sangat berkontribusi  baik buruknya 

perkembangan lamun di suatu wilayah. Faktor – 

faktor lingkungan atau variable penunjang 

pertumbuhan tersebut menurut Kepmen LH 

Tahun 2004 tentang baku mutu perairan untuk 

biota laut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kondisi Lamun Berdasarkan Persen 

Tutupan 

Parameter Satuan Baku mutu 

Suhu  °C 28 °C - 30°C 

Salinitas  ‰ 33 – 34 

pH - 7- 8,5 

Oksigen terlarut (DO) Mg/l >5 

Sumber: Kepmen LH Tahun 2004  

Berdasarkan karakteristik dan tipe 

substratnya, padang lamun di Indonesia dapat di 

kelompokan menjadi 6 kategori yaitu lumpur, 

lumpur pasiran, pasir, pasir lumpuran, puing 

karang, dan batu karang. Pengelompokan ini 

berdasarkan ukuran partikel dari substrat tersebut 

(Dahuri, 2001 dalam Nainggolan, 2011). Ukuran 

besar butiran substrat menurut skala Wenworth 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Nitrat dapat digunakan untuk 

mengelompokan tingkat kesuburan perairan. 

Perairan oligtrofik memiliki kadar nitrat antara 0 

– 5 mg/L, perairan mesotrofik memiliki kadar 

nitrat antara 1 – 5 mg/L, dan perairan eutrofik 

memiliki kadar nitrat yang berkisar antara 5 – 50 

mg/L ( Effendi, 2003). Menurut Chaniago 

(1994), sumber utama fosfat terlarut dalam 

perairan adalah hasil pelapukan, mineral yang 

mengandung fosfor serta bahan organik seperti 

hancuran tumbuh-tumbuhan. Fosfat yang 

terdapat dalam air laut berasal dari hasil 

dekomposisi organisme, run-off dari daratan 

(erosi tanah), hancuran dari bahan-bahan organik 

dan mineral fosfat serta masukan limbah 

domestik yang mengandung fosfat. Kematian 

biota, lamun dan mikroorganisme lainnya 

memberikan masukan kuantitas nutrient dimana 

fosfor organik dalam jaringannya secara cepat 

berubah menjadi fosfat melalui enzim fosfatase. 

Sulaeman (2005), mengemukakan pembagian 

tipe perairan berdasarkan kandungan fosfat di 

perairan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Ukuran butiran untuk tipe substrat 

menurut skala Wenworth  

Nama   Substrat  Ukuran  (mm) 

Batu 

(Stone) 

 

 

Bongkahan 

(boulder) 
1. 256 

Krakal (coble) 64 – 256 

Krikil (pebble) 4 – 64 

Butiran (granule) 2 – 4 

Pasir 

(Sand) 

 

 

 

Pasri sangat kasar 

(v.coarse sand) 
1 - 2 

Pasir kasar 

(coarse sand) 
½ - 1 

Pasir halus (fine 

sand) 
¼ - ½ 

Pasir sangat halus 

(v.fine sand) 
1/8  – ¼ 

Lumpur 

(Silt) 

Lumpur kasar 

(coarse silt) 
1/16  – 1/8 

Lumpur sedang 

(medium silt) 
1/32 – 1/16 

Lumpur halus 

(silt) 
1/64 – 1/32 

Lumpur sangat 

halus (v.fine silt) 
1/128 – 1/64 

Lempung 

(Clay) 

Lempung kasar 

(coarse clay) 
1/256 – 1/128 

Lempung sedang 

(medium clay) 
1/640 – 1/256 

Lempung halus 

(fine clay) 
1/1024 – 1/640 

Lempung sangat 

halus (v.fine clay) 
1/2360 -1/1024 

Sumber : Wenwort 1992 dalam McKenzie 2009 

dalam Nainggolan 2011 

Tabel 5. Penggolongan Kesuburan Perairan 

Berdasarkan Kandungan Fospatnya 

Kandungan Fosfat Tingkat Kesuburan 

<5 ppm Kesuburan sangat  rendah 

5 – 10 ppm Kesuburan rendah 

11 – 15 ppm Kesuburan sedang 

16 – 20 ppm Kesuburan baik sekali 

>21 ppm Kesuburan sangat baik 

Sumber: Sulaeman (2005)  

 



III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa Berakit, 

Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Lokasi tersebut 

merupakan salah satu zona Kawasan Konservasi 

Laut Daerah (KKLD) selama 2 bulan yaitu pada 

bulan Juni - Juli 2014. 

Alat yang digunakan sebagai berikut : 

Tabel 6. Alat Yang Digunakan  

 

Penelitian ini adalah penelitian 

observasional yaitu pengamatan langsung ke 

lapangan terhadap Komunitas Lamun di 

Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Berakit, 

Data yang di kumpulkan berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer di peroleh langsung 

dari lapangan. Pengumpulan data sekunder di 

lakukan dengan cara mengumpulkan informasi 

atau dokumen-dokumen dari hasil studi 

penelitian sebelumnya yang telah di lakukan di 

wilayah tersebut, instansi terkait dan pihak lain 

yang relevan. 

Pengamatan sampel lamun dilakukan 

menggunakan transek kuadran. Garis transek 

ditarik dari pantai menuju arah tubir pada 

ekosistem lamun secara tegak lurus terhadap 

garis pantai. Untuk pengamatan kerapatan jenis  

penutupan jenis lamun dilakukan dengan metode 

sampling acak sistematik, yaitu pengambilan 

sampel pada transek yang telah ditetapkan. Pada 

masing – masing transek diletakkan plot – plot 

berukuran 1 × 1 meter. Plot – plot tersebut mulai 

diletakan pada jarak 5 meter dari garis pantai.  

Jarak antara plot adalah 5 meter, jumlah plot 

sebanyak 30 plot, yang diletakkan pada masing – 

masing transek bisa tidak sama tergantung pada 

batas lamunnya. Skema pengambilan sampel 

dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 

Gambar 2. Skema Pengambilan Sampel 

Penelitian dilakukan di 3 stasiun, Stasiun 

diinterpretasi menggunakan Citra Spot Bintan  

tahun 2007 dan berdasarkan banyak atau 

tidaknya pengaruh aktivitas penduduk Desa 

Berakit. Berdasarkan hasil interpretasi tersebut 

didapatkan 3 stasiun penelitian sepanjang garis 

pantai (± 16.676 m). adapun gambar lokasi dan 

stasiun penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Lokasi Penelitian 

Alat Kegunaan 

Alat tulis Mencatat hasil pengamatan 

Roll meter Penentuan panjang transek 

Hand 

refraktometer 
Pengukur salinitas 

Thermometer Pengukur suhu 

Kamera Dokumentasi 

pH meter Pengukur Ph 

Botol sampel Penyimpan sampel air 

Stop watch 
Alat bantu mengukur 

kecepatan arus 

Tali raffia Penanda luas stasiun 

Transek kuadrat Pengamatan lamun 

Sekop 
Mengambil contoh sedimen 

dasar perairan 

Penggaris 
Mengestimasi ukuran 

substrat 



Pengamatan sampel lamun dilakukan 

dengan cara meletakkan transek pada zona 

padang lamun yang mengalami perubahan di 

jalur pengamatan (misalnya: zona padang lamun 

yang hanya terdapat satu jenis, campuran dan 

daerah yang kosong) sampai batas tubir. Tubir 

laut disetiap daerah berbeda-beda setiap arah 

mata angin sehingga jumlah substasiun di tiap 

stasiun pun berbeda. Pada transek kuadrat 

berukuran 1 m x 1 m, dibuat kotak-kotak sebesar 

10 cm x 10 cm sehingga transek berjumlah 25 

kotak, hal ini agar mempermudah 

mengidentifiasi lamun. Pengambilan contoh jenis 

lamun akan dihitung secara acak dan dihitung 

jumlah individu setiap jenis.  

Observasi untuk pengambilan data jenis 

lamun dan luasan penutupanya serta karakteristik 

habitat lamun dilakukan dengan berjalan kaki 

pada waktu air laut surut mengikuti garis transek 

yang tegak lurus pantai, dinilai lebih akurat, 

cepat dan mudah dibandingkan dengan laut 

ketika pasang. Jarak pandang waktu surut lebih 

luas dan lebih cepat dapat menentukan jenis 

lamun yang tumbuh, jenis substrat dan gambaran 

persentase penutupan lamun. Persentase tutupan 

lamun ditentukan secara aktif dalam plot 

(transek), standar yang digunakan untuk 

penentuan persentase penutupan lamun yaitu 

dengan menghitung persentase dari masing-

masing petak contoh secara acak kemudian 

dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai persentase 

penutupan keseluruhan. 

Pengukuran parameter lingkungan 

perairan dan pengambilan sampel dilakukan di 

tiap stasiun.  Pengukuran dilakukan di lapangan 

dan di laboratorium FIKP-UMRAH, sesuai 

parameter yang diukur. Pengukuran suhu 

dilakukan di lapangan, pengambilan sampel 

substrat dilakukan di setiap transek 

menggunakan sekop dan  diukur menggunakan 

penggaris dan di estimasi dengan skala 

Wenworth.  Sedangkan parameter yang lain 

seperti pH, DO, Salinitas, Nitrat dan Pospat 

dianalisis di laboratorium. 

Analisis data yang dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Afinitas Spesies 

Menurut Ludwig dan Reynolds (1988) 

afinitas spesies merupakan metode untuk 

mengukur derajat tumpang-tindih penggunaan 

sumberdaya yang sama baik intra maupun 

interspesies. Pengukuran ini dapat berdasarkan 

ada atau tidaknya suatu spesies dalam unit 

sampling (asosiasi interspesies) atau berdasarkan 

pengukuran kuantitatif (seperti kelimpahan) 

menggunakan analisis kovariasi interspesies. 

Pengukuran dilakukan berdasarkan unit-unit 

sampling (sampling units/quadrats). 

a. Prosedur Perhitungan Asosiasi Interspesies 

 Pembuatan kompilasi data dan matrik 

asosiasi interspesies 

 Menghitung Keragaman Total Sampel 

σ2
T = ∑S

i=1 pi(1-pi) 

dimana :   pi = ni/N   

 pi = proporsi jenis ke-i 

ni = jumlah individu jenis ke-I 

N = jumlah total individu  

 Mengestimasi Keragaman dalam Total 

jumlah Spesies 

S2
T = 1/N ∑N

j=1 (Tj-t)2 

Dimana : S2 = keragaman sampel   

 t   = rata-rata jumlah spesies/sampel 

 N = jumlah total individu 

 Menghitung Rasio Keragaman 

VR = S2
T/ σ2

T 
Dimana :  VR = rasio keragaman   

 S2    = keragaman sampel 

 σ2   = keragaman total sampel 

 T = total 



- Bila VR >1 maka secara keseluruhan spesies 

menunjukkan asosiasi positif 

- Bila VR<1 maka secara keseluruhan spesies 

menunjukkan asosiasi negative 

 Menghitung Simpangan dari Nilai 1 (W) 

W = N/VR 

Dimana :  N   = jumlah total individu 

 VR = rasio keragaman 

Kemudian dibandingkan dengan uji chi-square  

pada α = 0.05 

 

b. Prosedur Perhitungan Kovariasi Interspesies 

Penghitungan kovariasi interspesies 

menggunakan tabel matrik hubungan pearson 

product momen correlation dan spearmen rank 

correlation menggunakan data kelimpahan. Dua 

korelasi ini mempunyai nilai 1 (hubungan positif 

kuat), -1 (hubungan negatif kuat) dan 0 (tidak 

ada hubungan). 

 Penghitungan pearson product moment 

correlation : 

Hipotesis : 

Ho : kelimpahan spesies tidak berkorelasi 

Hi : kelimpahan spesies berkorelasi 

Korelasi Pearson = ( ∑YiYk)/(√∑Yi2∑Yk2) 

Yi  = Kelimpahan spesies ke-i 

Yk = Kelimpahan spesies ke-k 

Uji hipotesis menggunakan uji t dua arah 

pada α 0.05 dan 0.01 

 Penghitungan spearman rank correlation  

- Hipotesis : 

Ho : peringkat kelimpahan spesies tidak 

berkorelasi 

Hi : peringkat kelimpahan spesies berkorelasi 

- Kelimpahan dibuat peringkatnya terlebih 

dahulu sebelum di uji korelasi 

Korelasi Spearman = (∑Yi(ranked).Yk 

(ranked)) /(√∑Yi2(ranked) ∑Yk2(ranked)) 

2. Klarifikasi Komunitas 

Klasifikasi komunitas menggunakan 

Analisis Kelompok (Cluster Analysis). 

Soegianto (1994) menyatakan analisis kelompok 

adalah teknik pengelompokkan (klasifikasi) 

untuk menempatkan entitas atau obyek yang 

sama ke dalam kelompok-kelompok (grup). 

Grup-grup yang terbentuk memiliki homogenitas 

internal yang tinggi dan heterogenitas eksternal 

yang tinggi. Model yang digunakan adalah 

menempatkan obyek dalam suatu kelompok yang 

disusun secara hirarki membentuk struktur pohon 

(dendogram). Obyek yang dimaksud disini 

adalah unit sampel (kuadrat). 

Prosedur penghitungan : 

a. Pembuatan matrik kompilasi data dan matrik 

jarak menggunakan Bray-Curtis Distance 

(persen ketidaksamaan antar unit sampel)  

B = Σ [ Xij – Xik ] /Σ [ Xij – Xik ] 

dari i = 1 s/d n 

Dimana :  B = Indeks ketidaksamaan Bray-Curtis

 n = Jumlah spesies 

 Xij = Nilai data parameter ke j pada 

stasiun ke i 

 Xik = Nilai data parameter ke k pada 

stasiun ke i 

Indeks kesamaan Bray-Curtis didapatkan 

dengan 1-B. 

b. Dari nilai Bray-Curtis Distance kemudian 

dilakukan reduksi data dengan melihat nilai 

terkecil sebagai referensi pengelompokkan. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengukuran parameter 

lingkungan, didapat Suhu perairan Desa Berakit 

selama penelitian berkisar antara 30oC -32oC.  

Pengaruh suhu bagi lamun sangat besar, suhu 

mempengaruhi proses-proses fisiologi yaitu 

fotosintesis, laju respirasi, pertumbuhan, dan 

reproduksi. Suhu pada perairan desa berakit 



berpengaruh terhadap proses-proses fisiologi 

karna hasil suhu yang didapatkan pada perairan 

desa berakit berada pada luar kisaran tersebut 

(suhu optimal untuk perkembangan lamun 28oC -

30oC), (Berwick, 1983; Mintane, 19998 dalam 

Fauziyah, 2004). 

 Derajat keasaman (pH) perairan Desa 

Berakit selama penelitian berkisar antara 7,2 – 

7,38 dengan rata-rata 7. Berdasarkan Kepmen 

LH Tahun 2004 tentang baku mutu perairan 

untuk biota laut  dan menurut Effendi (2003) 

bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif 

terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH 

sekitar 7 – 8,5, maka pH perairan Desa Berakit 

tergolong baik dan dapat mendukung kehidupan 

serta perkembangan lamun. 

 Oksigen terlarut (DO) perairan Desa 

Berakit selama penelitian berkisar antara 2,4 – 

8,4 mg/l dengan rata-rata 7,4 mg/l. Berdasarkan 

Kepmen LH Tahun 2004 tentang baku mutu 

perairan untuk biota laut, oksigen terlarut 

perairan Desa Berakit masih dapat mendukung 

kehidupan lamun dan menurut Effendi (2003) 

Kadar oksigen terlarut kurang dari 4 mg/l 

mengakibatkan efek yang kurang 

menguntungkan bagi hampir semua organisme 

akuatik. Rendahnya oksigen terlarut diduga 

karena meningkatnya suhu yang dapat 

meningkatkan laju metabolism dan kurangnya 

difusi oksigen. 

 Salinitas perairan Desa Berakit selama 

penelitian berkisar antara 36,2 – 38,2‰ dengan 

rata-rata 37,5‰. Hasil rata-rata pengukuran yang 

dilakukan memperlihatkan perbedaan terhadap 

beberapa plot, kondisi ini menunjukkan perairan 

Desa Berakit di pengaruhi oleh pasang surut. 

Salinitas tertinggi mencapi sebesar 36,2‰ -

38,2‰. Kondisi ini juga di pengaruhi oleh 

pasang surut dimana pada waktu pasang 

konsentrasi garam mineral lebih tinggi dibawa 

kearah pantai oleh arus pasang sehingga salinitas 

air di perairan pantai naik, sedangkan pada waktu 

surut aliran air dari daratan (air sungai) lebih 

dominan masuk ke perairan sehingga salinitas 

turun. 

Lamun dapat mentolerir salinitas 10-40% 

dengan nilai optimummya adalah 35% (Azkab , 

1998). Berdasarkan hal tersebut, maka salinitas 

perairan Desa Berakit masih dapat mendukung 

kehidupan lamun. Toleransi lamun terhadap 

salinitas bervariasi antar jenis dan umur, lamun 

akan mengalami kerusakan fungsional jaringan 

sehingga mengalami kematian berada pada batas 

toleransinya.  

Substrat perairan Desa Berakit selama 

penelitian kedalamannya berkisar antara 3 – 

11%. Padang lamun hidup pada berbagai macam 

tipe substrat, mulai dari lumpur sampai sedimen 

dasar yang terdiri dari endapan lumpur halus 

sebesar 40%. Kedalaman substrat berperan 

dalam menjaga stabilitas sedimen yang 

mencakup 2 hal yaitu pelindung tanaman dari 

arus air laut, dan tempat pengolahan serta 

pemasok nutrien. Dari 90 plot penelitian yang 

dilakukan bahwa tipe substrat di Desa Berakit 

terdiri dari atas dua tipe saja yaitu substrat pasir 

/P dan pasir lumpur /PL, hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh arus atau gelombang sehingga 

terjadinya perputaran substrat dari dasar naik 

kepermukaan.  

Menurut Nybakken (1992) gerakan 

ombak menyebabkan pergerakan pertikel-

partikel sedimen terangkut, teraduk dan 

terdeposit kembali. Butiran-butiran sedimen itu 

akan selalu berpindah-pindah dan jauhnya 

butiran sedimen itu terbawa tergantung pada 

kecepatan pengendapan, arus dan turbulensi. 

Sedimen dengan ukuran besar akan mengendap 



dengan cepat di sekitar pantai, sedangkan 

partikel yang halus terbawa jauh oleh arus. 

Nitrat perairan Desa Berakit selama 

penelitian berkisar antara 0,60 – 1,00 dengan 

rata-rata 0,74. Nitrat merupakan nutrien utama 

bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Nitrat 

tidak bersifat toksik terhadap organisme akuatik. 

Pada kondisi anerob, nitrat akan mengalami 

denitrifikasi menjadi amonia (Effendi 2003). 

Nitrat merupakan salah satu unsur penting untuk 

sintesa protein tumbuh – tumbuhan dan hewan, 

akan tetapi nitrat pada konsentrasi yang tinggi 

dapat menstimulasi pertumbuhan ganggang yang 

tak terbatas, sehingga air kekurangan oksigen 

terlarut yang menyebabkan kualitas air berubah 

menjadi rendah atau tinggi. 

Fospat perairan Desa Berakit selama 

penelitian berkisar antara 0,50 – 4,14 dengan 

rata-rata 1,81. Di perairan, unsur fosfor tidak 

ditemukan dalam bentuk bebas sebagai elemen. 

Melainkan dalam bentuk senyawa anorganik 

yang terlarut (ortofosfat dan polifosfat) dan 

senyawa organic yang berupa patikulat. 

Ortofosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan 

akuatik, sedangkan polifosfat harus mengalami 

hidrolisis membentuk ortofosfat terlebih 

dahulu,sebelum dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber fosfor (Effendi, 2003).  

Hasil penelitian yang dilakukan di KKLD 

Desa Berakit ditemukan 2 jenis spesies lamun 

yaitu : Halodule Pinifolia, dan Enhalus 

acoroides. Tutupan lamun pada Stasiun I 66%  

(kategori kaya / sehat), Stasiun II sebesar 68% 

(kategori kaya / sehat), dan Stasiun III sebesar 

46,43% (kategori kurang kaya / kurang sehat) 

dengan  rata-rata tutupan lamun di perairan Desa 

Berakit yakni 60% (kategori kaya / sehat). 

 

Tabel 7. Indeks Asosiasi Interspesies Lamun di 

Desa Berakit 

Jenis 
Enhalus 

acoroides 

Holodule 

piniffolia 

Enhalus 

acoroides   

Holodule 

piniffolia 
0.12 

 

Sumber : Data Primer 

Hubungan asosiasi interspesies Lamun 

didesa berakit hanya 12% baik jenis enhalus 

acoroides maupun holodule pinifolia, hanya 11 

plot yang hubungannya bersama samaan  dari 90 

plot sedangkan 79 plot sendiri – sendiri dari 90 

plot. Hal ini membutikan bahwa hubungan 

asosiasi interspesies lamun didesa berakit 

bersifat negatif. Hal ini diduga karena pengaruh 

dari tidak adanya interaksi dari kedu jenis lamun 

tersebut. Enhalus acoroides diduga memiliki 

kebutuhan sumberdaya yang berbeda dari 

Holodule pinifolia, dan berkemungkinan 

mempunyai respon yang sama terhadap 

sumberdaya yang terdapat di suatu habitatnya. 

Menurut Soegianto (1994) tidak adanya interaksi 

ini bisa terjadi karena spesies mempunyai 

kebutuhan sumberdaya yang berbeda atau 

spesies mempunyai respon yang sama terhadap 

sumberdaya yang terdapat di suatu habitat. 

Tabel 8. Indeks Kovariasi Interspesies Lamun 

di Desa Berakit 

Jenis 
Enhalus 

acoroides 

Holodule 

piniffolia 

Enhalus 

acoroides   

Enhalus 

acoroides 
-0.012 

 

Sumber : Data Primer 

Tidak berkovariasi (kalau jumlah Enhalus 

acoroides dalam satu plot meningkat tidak 

diikuti meningkatnya jenis Holodule pinifolia). 

Hal ini karena dari dua jenis lamun ini sama – 

sama tumbuh disubstrat pasir dan berlumpur, 



perbedaan dri ke dua jenis lamun ini terdapat 

pada zonanya. Holodule pinifolia hidup dizona 

sublitoral, sedangkan Enhalus acoroides dizona 

mintakat litoral. Kemungkinan dua jenis ini 

mempunyai kebutuhan sumberdaya dan habitat 

yang sama, atau mempunyai asosiasi mutualisme 

dan saling memperkuat kebertahanan hidup 

(Soegianto, 1994). 

Pengelompokan lamun dilakukan dengan 

Analisys Cluster, yakni dengan menggunakan 

grafik Dendogram. Grafik Dendogram 

pengelompokan lamun Desa Berakit dapat dilihat 

paga Gambar 4. 

Berdasarkan grafik dendogram diatas 

bahwa kelompok pertama terdiri dari satu jenis 

lamun Halodule Pinifolia dan berada pada 

cluster yang sama pada kedalaman. Hal ini 

disebabkan Halodule pinifolia bentuk patch 

homogen di tempat-tempat intertidal atau 

kadang-kadang bercampur dengan lamun lain 

(Skelton dan Selatan 2006). ). Halodule pinifolia 

tumbuh di substrat pasir berpasir atau berlumpur 

dari pesisir atas ke daerah subtidal. Jenis ini 

dapat tumbuh dengan cepat dan merupakan 

penjajah cepat.  

Halodule pinifolia adalah spesies pionir 

yang dominan dalam lingkungan mengalami 

gangguan atau di lingkungan dianggap tidak 

menguntungkan bagi spesies lamun lain. 

Meskipun lingkungan yang tidak menguntung-

kan termasuk daerah - daerah yang mengalami 

fluktuasi musiman salinitas, area pasir dan area 

yang tunduk pada kerusakan mekanik 

pergeseran.  

Namun, Halodule pinifolia tidak dapat 

bersaing dengan padang lamun lain. Tergantung 

pada substrat, Halodule pinifolia asosiasi dengan 

jenis lamun yang berbeda, yang tidak akan keluar 

bersaing itu. Pada lembut, dasar berpasir, 

Halodule pinifolia biasanya terkait dengan 

Halophila ovalis dan kadang-kadang Halophila 

ovata. Pada dasar lumpur, biasanya disertai 

dengan Cymodocea rotundata. Kemudian 

kelompok ini juga berada pada cluster yang sama 

terhadap substrat yaitu pasir dan karang serta 

berkelompok pada stasiun III.  

Kelompok kedua terdiri dari jenis lamun 

Enhalus acoroides yang berkelompok dengan 

lebar, tutupan, jarak, dan panjang. Jenis lamun 

Enhalus acoroides  juga berkelompok dengan 

substrat pasir lumpur stasiun I dan stasiun 

II.  Enhalus acoroides adalah salah satu jenis 

lamun di perairan Indonesia yang umumnya 

hidup sedimen berpasir atau berlumpur dan 

daerah dengan bioturbasi tinggi.  

Enhalus acoroides adalah yang 

bersembunyi bawah air yang mempunyai akar 

kuat d a n  diselimuti oleh benang –  benang 

hitam yang kaku. Daun –  daunnya 

terdapat dalam pasangan dua atau tiga dalam 

pelepah bonggol (basal sheathi). Tumbuh–

tumbuhan ini terdapat di bawah air surut 

rata–rata pada pasut purnama pada dasar 

pasir lumpuran. Mereka tumbuh subur di tempat 

yang terlindung dipinggir bawah dari mintakat 

pasut dan di batas atas mintakat bawah  litoral. 

Bunga jantan putih dan sangat kecil, sedangkan 

bunga betina soliterdan lebih besar.  

  

http://eol.org/pages/1089142/overview/


Gambar 4. Grafik Dendogram Pengelompokan Lamun Perairan Desa Berakit  

HAC -- Dendrogram
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di 

perairan Desa Berakit ditemukan dua jenis lamun 

yaitu lamun jenis Enhalus acoroides dan lamun 

jenis Holodule pinifolia. Berdasarkan keputusan 

kementerian Lingkungan Hidup No. 200 tahun 

2004 tentang status padang lamun diperairan 

Desa Berakit tergolong kaya/sehat karena 

penutupan rata – ratanya 60%. Secara garis besar 

komunitas padang lamun di perairan Desa 

Berakit bertipe komunitas campuran dan bersifat 

mengelompok. Jenis Enhalus acoroides yang 

paling banyak ditemukan dalam penelitian ini 

dari 90 plot, hidupnya banyak ditemukan 

didaerah substrat pasir lumpur. Sedangkan jenis 

lamun Holodule pinifolia sedikit saja ditemukan 

dalam penelitian ini dari 90 plot, hidupnya sama 

kebanyakan didaerah substrat pasir lumpur.  

Nilai asosiasi di Desa Berakit bersifat 

negatif hal ini disebabkan karena  kedua spesies 

lebih sering ditemukan sendiri – sendiri 

ketimbang bersama – sama. Nilai kovariasi di 

Desa Berakit bersifat tidak berkovariasi, hal ini 

karena jumlah Enhalus acoroides dalam satu plot 

meningkat sedangkan Holodule pinifolia tidak 

ikut meningkat. Berdasarkan grafik dendogram 

kelompok pertama terdiri dari jenis lamun 

holodule pinifolia berada pada claster yang sama 

pada kedalaman, sedangkan kelompok kedua 

terdiri dari jenis lamun enhalus acoroides yang 

berkelompok dengan lebar, tutupan, jarak, dan 

panjang. 

 

Saran 

Perlunya pemantauan dan pemeliharaan 

yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan 

perairan dan dilakukan sosialisasi kembali 

kepada masyarakat yang berada di kawasan 

KKLD Desa Berakit agar pengelolaan KKLD 

tersebut mampu menarik minat dan keterlibatan 

masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.  
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