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ABSTRAK 

 

Diantara 12 jenis yang ditemukan di Pulau Bintan, di perairan Berakit ditemukan 8 jenis 

lamun diantaranya Cymodoceae serrulata, Cymodoceae rotundata, Syringodium isotifolium, 

Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum, Halodule pinifolia, dan 

Halodule uninervis. Di perairan Malang Rapat ditemukan 9 jenis lamun diantaranya 

Cymodoceae serrulata, Cymodoceae rotundata, Syringodium isotifolium, Enhalus acoroides, 

Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, dan 

Halophila ovalis. Secara keseluruhan kondisi lamun pada perairan Berakit tergolong “kurang 

kaya/ kurang sehat” dengan tingkat tutupan total hanya sebesar 56,11%, sedangkan pada perairan 

Malang Rapat tergolong pada kondisi lamun yang “kaya/sehat” dengan tingkat tutupan sebesar 

60,25%. Mengacu pada KEPMEN LH (2004) yang mengatakan bahwa lamun dengan tingkat 

tutupan sebesar ≤ 29,9% (Miskin), 30 – 59,9% (kurang kaya/kurang sehat), dan > 60% 

(kaya/sehat). Perbedaan tutupan lamun ini lebih diakibatkan karena perbedaan media hidupnya 

(substrat). Kondisi substrat pada perairan Malang Rapat lebih halus cenderung pasir berlumpur 

sehingga memungkinkan kandungan bahan organiknya lebih tinggi. Kandungan bahan organik 

yang tinggi tersebut menjadikan sumber makanan (nutrien) pada lamun sehingga 

pertumbuhannya lebih cepat. 

 

Kata kunci: Padang Lamun, Jenis Lamun, Persentase Tutupan, Berakit, Malang Rapat, P. 

Bintan 
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ABSTRACT 

 Among the 12 species found in Bintan Island, in the waters Berakit found 8 species of 

seagrass among Cymodoceae serulata, Cymodoceae rotundata, Syringodium isotifolium, 

Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Thalassodendrom chiliatum, Halodule pinipofolia, and 

Halodule unirnervis. Meeting and Malang waters found 9 seagrass species include Cymodoceae 

serrulata, Cymodoceae rotundata, Syringodium isotifolium, Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Thalasodendron ciliatum, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, and Halophila 

ovalis. Overall condition of seagrass on rafting waters classified as “less rich and healty” with 

the level of cover total only amounted to 56, 11%, where as in Malang Rapat waters belong to 

the states of seagress “rich/healty “ with a level of cover of 60,25%. Reffering to KEPMEN LH 

(2004) which says that the seagrass cover level of <  29,9% (poor), 30 to 59,99 % (less rich /less 

healty ), and 60% (rich/healty). Differences in the tipe and seagrass cover more media caused by 

differences in life (subrstrate). The condition of  the substrate in malang Rapat finer waters tend 

to muddy sand thereby allowing a higher organik mater content. High organik matter content is 

to source food (nutrients) in the species composition of seagrass so diverse and growing faster.  

 

Keywords: Seagrass, Seagrass type, percentage of cover, Berakit, Malang Rapat, P. Bintan. 



 

 

PENDAHULUAN 

Kawasan Konservasi Laut Daerah 

Kabupaten Bintan secara keseluruhan 

mempunyai luas472.905 hektar, yang terdiri 

dari Kawasan Pesisir Timur Kecamatan 

Gunung Kijang dan Kecamatan Bintan 

Timur seluas 116.000 hektar dan Kawasan 

Perairan Kepulauan Tambelan seluas 

356.905 hektar. Desa Malang Rapat dan 

Berakit merupakan dua desa yang berada di 

KKLD Kabupaten Bintan. Desa Malang Rapat 

dan Berakit juga merupakan kawasan Trikora 

Seagrass Management Demonstration Site 

(TRISMADES) yaitu program pengelolaan 

lamun kerjasama antara Pusat Penelitian 

Oseanografi-LIPI dan Bappeda Kabupaten 

Bintan.  

Bappeda Kabupaten Bintan (2010)  

menyatakan salah-satu ekosistem terluas 

yang ada di KKLD Kabupaten Bintan adalah 

ekosistem lamun (sekitar 2,500 Ha). Padang 

lamun di Pesisir Timur Bintan telah dipilih  

menjadi salah-satu lokasi demonstrasi 

pengelolan lamun dalam proyek UNEP/GEF 

Laut Cina Selatan. Padang  lamun  di  

KKLD  Kabupaten Bintan telah memberikan 

kontribusi secara ekonomi dan jasa 

lingkungan yang besar pada lingkungan 

sekitar. Komposisi jenis lamun di KKLD 

Bintan diketahui mempunyai keragaman 

tertinggi di Indonesia, yaitu ada 11 spesies 

dari 13 spesies yang ditemukan di Indonesia. 

Menurut Soemodihardjo, dkk (1999) 

sebaran dan komposisi jenis lamun 

tergantung dari luas rataan terumbu dan 

daerah pasang surutnya. Romimohtarto dan 

Juwana (2005) menyatakan komposisi dan 

jenis lamun akan terpengaruh posisi atau 

jarak lokasi dari pinggir pantai, ketersediaan 

nutrient (Nitrat dan Ortoposfat) dan  

parameter  perairan  (kekeruhan, DO, 

salinitas dan lain-lain).  

Manfaat dari penelitian ini adalah 

dapat memberikan informasi kepada pihak 

terkai ttentang jenis- jenis lamun dan 

karakter habitat  pada Perairan Malang 

Rapat dan Berakit, sebagai masukan awal 

dalam rangka program pengelolaan kawasan 

konservasi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni 2014 di Kawasan TRISMADES 

Perairan Desa Malang Rapat dan Berakit. 

 

B. Alat dan Bahan  

Adapun alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini  

 
C. Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan data 

skunder: 

A)  Data primer diperoleh melalui observasi 

pada titik sampling yang sudah di tentukan, 

semua hasil yang diperoleh di tabulasi dan 

di analisa secara deskriptif dan kuantitatif.  

B) Data sekunder diperoleh melalui 

penulusuran berbagai pustaka dan instansi 

pemerintah Kabupaten Bintan yang dalam 

bentuk dokumen 

 

1. Tahap Persiapan 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini 

meliputi konsultasi dengan dosen 

pembimbing, survei awal kondisi lamun di 

lapangan dan penentuan stasiun sebagai 

lokasi pengamatan lamun, pengumpulan 

referensi dan persiapan peralatan penelitian. 

 

2. Pengamatan Lamun dan 

Pengambilan Data 



 

 

Lokasi pengamatan difokuskan pada 

wilayah TRISMADES Desa Malang 

Rapat dan Berakit. Metode 

pengumpulan data mengacu pada 

KepmenLH No.200 Tahun 2004 

menggunakan line transek. Stasiun 

pengamatan ditentukan sebanyak 3 

stasiun dan masing – masing stasiun 

terdiri dari 3 transek dengan unit 

sampling (transect plot).Unit 

sampling adalah kuadrat ukuran 0.5 

m x 0.5 m. Skema transek kuadran 

pada setiap stasiun penelitian dapat 

dilihat pada gambar 

 
3. Pengukuran Parameter 

Lingkungan 

Parameter lingkungan lamun (untuk 

parameter suhu, pH, DO dan salinitas 

menggunakan multitester, sedangkan 

pengukuran nitrat dan posfat mengacu pada 

Standar Nasional Indonesia/SNI Tahun 2009 

dan akan dilakukan di Lab BTKL Batam). 

Analisis sampel sedimen dilakukan 

dengan metode pengayakan basah untuk 

mengetahui persentase kerikil, pasir,  dan 

lumpur. Selanjutnya diklasifiksikan 

menurut kriteria Wenthwort untuk 

mengetahui ukuran butir sedimen. Prosedur 

metode pengayakanbasahsebagai berikut: 

a. Sampel substrat diambil sebanyak 25 

gr dan dikeringkan dalam oven dengan 

suhu 60-70 
o
C selama 24 jam. 

b. MenimbangsampelSelanjutnya 

substrat ditempatkan didalambeaker 

glass yang berisi 250ml air keran dan 

diaduk selama 10-15menit dengan 

tangkai mekanis. 

c. Kemudian  suspensi substrat disaring 

dengan saringan bertingkat dengan 

menyemprotkan  airkesaringan 

sehingga partikel yang lebih halus 

lolos darimatasaringan 

danyangbesarakantertahan. 

d. Setiap fraksi dimasing-masing 

saringan dikeringkan pada suhu 100 
o
C selama 24 jam. Setelah kering 

ditimbang beratnya untuk mengetahui 

presentase berat dari masing-masing 

fraksi. 

Kemudian selanjutnya dilakukan 

penggolongan jenis fraksi berdasarkan 

ukuran menurut skala whenwort, 

sebagai berikut: 

 

Adapun perhitungan untuk 

penentuan jenis substrat berdasarkan metode 

segitiga shepard dengan rumus Buchanan 

dalam Putra (2013): 

 
Dimana: 

A: Berat fraksi substrat setelah 

pengeringan dengan suhu 100 oC 

(gr) 

B: Berat sampel setelah 

pengeringan dengan suhu 60-70 oC 

(gr) 



 

 

Selanjutnya setelah mengetahui presentase 

berat menentukan tipe sedimen berdasarkan 

ukuran butir menggunakan Shepard 

Triangle. 

 
D. Analisis Data 

1. Persen Tutupan Lamun 

Penutupan jenis dihitung dengan 

menggunakan rumus. 

 

Ci = ai/ A 

Di mana :   

Ci=   Luas area yang tertutupi 

ai=   Luas total penutupan species i  

A=   Luas total pengambilan sampel 

 

 Penutupan relatif lamun dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

   
  

  
 

Dengan: 

PR= Penutupan relatif 

Ci = Penutupan individu ke-i 

∑C= Total Penutupan individu seluruh jenis 

 

2. Frekuensi 

Frekuensi jenis (F), yaitu peluang 

suatu jenis ditemukan dalam titik sampel 

yang diamati. Frekuensi jenis lamun 

dihitung dengan rumus (Fachrul, 2007): 

   
  

  
 

 

 

 

Dengan: 

Fi= Frekuensi jenis ke-i 

Pi= Jumlah petak sampeltempat ditemukan 

jenis ke-i 

∑P= Jumlah total petak sampel yang diamati 

 

 Frekuensi Relatif (FR), yaitu 

perbandingan antara frekuensi jenis ke-i (Fi) 

dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis. 

Frekuensi Relatif lamun dihitung dengan 

rumus (Fachrul, 2007): 

   
  

  
 

Dengan: 

FR= Frekuensi relatif   

Fi = Frekuensi jenis ke-i 

∑F= Jumlah frekuensi untuk seluruh spesies     

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Parameter Perairan 

Hasil pengukuran parameter 

lingkungan fisika-kimia perairan desa 

Malang Rapat dan desa Berakit selama 

penelitian disajikan pada tabel 

 
Berdasarkan hasil pengukuran suhu 

pada perairan Berakit dan Malang Rapat 

menunjukkan bahwa kisaran suhu di 

perairan Malang Rapat adalah 30,67 
0
C – 

31,67 
0
C, sedangkan pada perairan berakit 

berkisar antara 28,33 
0
C – 28,67 

0
C. Kondisi 

suhu di perairan Malang Rapat lebih tinggi, 

diduga dipengaruhi oleh cuaca yang panas 

pada saat pengukuran serta kondisi 

perairannya yang lebih terbuka, sedangkan 

pada perairan Berakit lebih tertutup (teluk) 

dan masih terdapat ekosistem mangrove di 



 

 

sekitar titik pengamatan lamun sehingga 

sebagian area pengamatan tertutupi oleh 

rimbun daun mangrove.  

 Secara keseluruhan kondisi suhu pda 

perairan Malang Rapat dan perairan Berakit 

masih layak untuk kehidupan serta 

fotosintesis lamun, dibuktikan dengan masih 

ditemukannya 8 jenis lamun pada perairan 

Berakit, dan 9 jenis lamun pada perairan 

Malang Rapat dari total 12 jenis yang 

dilaporkan pernah ditemukan di Pulau 

Bintan. Kondisi tersebut mengindikasikan 

bahwa kondisi perairan masih dalam 

keadaan yang sesuai untuk kehidupan 

lamun. 

 Hasil pengukuran salinitas pada 

perairan Malang Rapat menunjukkan kisaran 

36,87 
0
/00–37,57 

0
/00 sedangkan pada 

perairan Berakit antara 37,03 
0
/00– 38,33 

0
/00. 

Menurut Dahuri (2003) nilaisalinitas  

optimum  untuk spesies lamun adalah 35
0
/00. 

Berdasarkan hasil tersebut, kondisi salinitas 

melebihi batas optimal yang ditentukan, 

namun kehidupan lamun masih dalam 

kondisi baik. Kondisi tersebut diperkirakan 

bahwa lamun memiliki toleransi yang tinggi 

terhadap salinitas. Didukung oleh pendapat 

Supriharyono, (2009) toleransi terhadap 

salinitas sangat bervariasi diantara spesies 

lamun, lamun lebih cenderung toleran 

terhadap salinitas/Euryhaline. Tingginya 

salinitas diakibatkan karena kurangnya 

asupan air tawar ke perairan karena lokasi 

penelitian merupakan perairan laut ditambah 

lagi dengan kondisi panas yang cukup terik.  

Menurut pendapat Dahuri(2003) spesies 

lamun memiliki kemampuan toleransi yang 

berbeda-beda terhadap salinitas, namun 

sebagian besar memiliki kisaran yang lebar, 

yaitu antara 10-40
0
/00. Salah satu faktor  

yang  menyebabkan kerusakan ekosistem 

padang lamun adalah meningkatnya salinitas 

yang diakibatkan oleh berkurangnya suplai 

air tawar dari sungai. Namun,Secara umum 

salinitas yang optimum untuk pertumbuhan 

lamun adalah berkisar antara 25 – 35
0
/00 

(Zieman, 1975 dalam Supriharyono, 2009).  

 Kondisi Derajat Keasamanpada lokasi 

penelitian tergolong kedalam kondisi yang 

normal. Kisaran Derajat Keasaman pada 

perairan Malang Rapat yaitu 7,19 – 7,32 

sedangkan pada perairan Berakit berkisar 

antara 7,30 – 7,45. Besaran pH berkisar 

antara 0 – 14, nilai pH kurang dari 7 

menunjukkan lingkungan yang asam 

sedangkan nilai diatas 7 menunjukkan 

lingkungan yang basa, untuk pH = 7 disebu 

tsebagai netral(Kordi, 2007).  

 Secara keseluruhan kondisi Derajat 

Keasaman masih sesuai untuk kehidupan 

lamun. Mengacu pada KEPMEN LH (2004) 

Mengatakan bahwa kisaran Derajat 

Keasaman optimal untuk kehidupan lamun 

berkisar antara 7 – 8,5. Menurut Effendi, 

(2003) Nilai pH sangat mempengaruhi 

proses biokomiawi perairan, pada kisaran 

pH < 4.00, segian besar tumbuhan akuatik 

akan mati karena tidak dapat bertoleransi 

pada pH rendah.  

 Hasil pengukuran Oksigen Terlarut di 

perairan Malang Rapat berkisar antara 4,87 

– 7,97 mg/L, sedangkan pada perairan 

Berakit berkisar antara 5,33 – 8,1 mg/L. 

Berdasarkan hasil tersebut, kondisi Oksigen 

Terlarut pada perairan Malang Rapat kurang 

sesuai dengan kisaran optimal. Menurut 

KEPMEN LH (2004) kondisi Oksigen 

Terlarut yang layak untuk kehidupan 

organisme akuatik adalah > 5 mg/L. 

Rendahnya nilai Oksigen Terlarut  di 

perairan Malang Rapat diperkirakan karena 

kondisi panas yang cukup terik sehingga 

suhu perairan meningkat yang berpengaruh 

terhadap kelarutan gas oksigen di perairan. 

Namun masih layak untuk kehidupan lamun 

karena umumnya jenis lamun yang 

ditemukan masih banyak. 

 Menurut  Novotny (1994) dalam 

Effendi (2003)Sumber oksigen terlarut dapat 

berasal dari difusi oksigen yang terdapat di 

atmosfer (sekitar 35%) dan aktifitas 



 

 

fotosintesis oleh tumbuhan air. Kadar 

oksigen terlarut di perairan biasanya kurang 

dari 10 mg/L, sedangkan di perairan laut 

berkisar antara 7 - 11 mg/L, namun hampir 

semua organisme akuatik menyukai kondisi 

dimana kadar oksigen terlarut > 5,0 mg/L 

(Effendi, 2003).  Perubahan konsentrasi 

oksigen terlarut dapat menimbulkan efek 

langsung yang Berakibat pada kematian 

organisme perairan. Sedangkan pengaruh 

yang tidak langsung adalah meningkatkan 

toksisitas bahan pencemar yang pada 

akhirnyadapat membahayakan organisme itu 

sendiri. Hal ini disebabkan oksigen terlarut 

digunakan untuk proses metabolisme dalam 

tubuh dan berkembang biak (Rahayu, 1991). 

 Kondisi nitrat pada perairan Malang 

Rapat berkisar antara 1,71 – 2,87 mg/L, 

sedangkan pada perairan Berakit 1,27 - 2,33 

mg/L.Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di 

perairan alami dan merupakan nutrien bagi 

pertumbuhan lamun. Nitrat sangat mudah 

larut dalam air dan bersifat stabil. Senyawa 

ini dihasilkan dari proses oksidasi sempurna 

senyawa nitrogen di perairan. Nitrifikasi 

yang merupakan proses oksidasi amonia 

menjadi nitrit dan nitrat adalah proses yang 

penting dalam siklus nitrogen(Hasanuddin, 

2013). 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). 

 Hasil pengukuran Pospat 

menunjukkan kisaran 0,73 – 0,83 mg/L di 

perairan Malang Rapat, sedangkan pada 

perairan Berakit berkisar antara 0,6 – 0,77 

mg/L. Olsen dan Dean (1995); monoarfa 

(1992)dalam Hasanuddin, (2013) membagi 

konsentrasi fosfat dalam substrat menjadi 4 

bagian yaitu < 3 ppm (sangat rendah), 3 – 7 

ppm (rendah), 7 – 20 ppm (sedang), dan > 

20 ppm (tinggi). Mengacu pada pendapat 

tersebut, kondisi Pospat pada lokasi 

penelitian tergolong kondisi kesuburan 

sangat rendah. Pospat masuk ke perairan 

melaluidekomposisi sampah organik oleh 

aktifitas bakteri dapat menghasilkan fosfat 

terlarut yang dapat diendapkan oleh sedimen 

karbonat pada proses pembentukan 

organisme yang akhirnya mati menghasilkan 

fosfor partikulat sebagai detritus atau masuk 

ke dalam sedimen melalui fiksasi atau 

permukaan ion (Noor, Dkk, 1996; Nuryanti, 

2007 dalam Hasanuddin, 2013). 

 Kondisi substrat pada perairan 

Berakit bertipe  “Pasir”, sedangkan kondisi 

substrat di Malang Rapat bertipe “Pasir 

berlumpur”. Dengan demikian, kondisi 

substrat di perairan Malang Rapat lebih 

halus dibanding dengan perairan Berakit. 

Sesuai dengan kondisi tersebut, jenis lamun 

yang ditemukan pada perairan Malang Rapat 

lebih banyak di bandingkan di perairan 

Berakit berdasarkan kondisi substratnya. Hal 

ini diperkuat dengan pendapat Wood (1987) 

dalam Siddik (2012),yang mengatakan 

bahwa pada sedimen yang halus kandungan 

bahan organik tersedia dalam jumlah yang 

lebih banyak dibanding dengan kondisi 

substrat yang kasar. Namun secara 

keseluruhan, kondisi substrat masih layak 

bagi kehidupan dan pertumbuhan lamun 

karena umumnya lamun dapat tumbuh pada 

berbagai macam tipe substrat. 

 Menurut Supriharyono, (2007) Hampir 

semua tipe substrat atau dasar perairan dapat 

ditumbuhi oleh tumbuhan lamun, dari 

substrat berlumpur sampai berbatu. Namun 

pada ekosistem padang lamun yang luas 

umumnya dijumpai pada substrat lumpur 

berpasir yang tebal. Tipe substrat pada 

stasiun penelitian ditemukan mulai dari 

substrat lumpur hingga pasir. Tipe substrat 

tersebut masih sesuai untuk pertumbuhan 

lamun yang hidup pada tipe substrat yang 

beragam mulai dari lumpur hingga bebatuan.  

  

B. Komposisi Lamun di Perairan 

Malang Rapat dan Berakit 



 

 

Jenis – jenis lamun yang ditemukan di lokasi 

penelitian secara lengkap diuraikan pada 

table 

 
 Berdasarkan hasil diatas ditemukan 8 

jenis lamun di perairan Berakit dan 9 jenis 

lamun di perairan Malang Rapat yang 

tergolong dalam 2 divisi yaitu 

Hidrocaritaceadan Potamogetonaceae. 

Sedangkan jenis lamun yang ditemukan 

terdiri dari 7 marga diantaranya 

Cymodoceae, Syringodium, Enhallus, 

Halophila, tahalassia, Talassodendron, dan 

Halodule. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada program TRISMADES 

(Nontji, 2009) mengemukakan bahwa 

terdapat 10 spesies/jenis lamun yang 

tersebar sepanjang pantai Pulau Bintan dari 

13 jenis yang ditemukan di Indonesia. 

Perbandingan jenis yang ditemukan di Pulau 

Bintan, dengan jenis yang ditemukan pada 

lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 

 
Diantara 12 jenis yang ditemukan di 

Pulau Bintan, di perairan Berakitditemukan 

8 jenis lamun diantaranya Cymodoceae 

serrulata, Cymodoceae rotundata, 

Syringodium isotifolium, Enhalus acoroides, 

Thalassia hemprichii, Thalassodendron 

ciliatum, Halodule pinifolia, dan Halodule 

uninervis. Di perairanMalang Rapat 

ditemukan 9 jenis lamun diantaranya 

Cymodoceae serrulata, Cymodoceae 

rotundata, Syringodium isotifolium, Enhalus 

acoroides, Thalassia hemprichii, 

Thalassodendron ciliatum, Halodule 

pinifolia, Halodule uninervis, dan Halophila 

ovalis.  

 

B. Persentase Penutupan Lamun 

Persentase tutupan lamun di perairan 

Malang Rapat dan Berakit dapat dilihat pada 

table 

 

 
 Tutupan lamun untuk  setiap 

lokasi berbeda – beda sesuai dengan kondisi 

wilayahnya seperti halnya juga di perairan 

Malang Rapat berbeda dengan perairan 

Berakit. Untuk mengetahui kondisi tutupan 

lamun pada perairan berakit dapat dilihat 

pada gambar 

 
 Pada perairan berakit kondisi tutupan 

lamun tertinggi pada jenis Enhallus 

accoroides dengan tutupan sebesar 18,59%, 

sedangkan terendah pada jenis Halodule 

univercis dengan persentase 0,15%. Jenis ini 

paling tinggi tutupannya dimungkinkan 



 

 

karena substrat dan kondisi perairan pada 

perairan berakit sangat cocok untuk 

kehidupan jenis tersebut. Menurut Tomascik 

dkk. (1997) dalam Hasanuddin .R, 

(2013)Enhalus acoroides merupakan spesies 

yang paling umum ditemukan di perairan 

dan hidup tersebar di sepanjang pantai tropis 

di Indonesia. Enhalus acoroides hidup pada 

sedimen kasar, pasir hingga lumpur. 

 Selanjutnya, tingkat tutupan lamun 

pada perairan Malang Rapat dapat dilihat 

pada gambar 

 
Kondisi tutupan lamun pada perairan 

Malang Rapat berbeda beda untuk setiap 

jenisnya. Tutupan lamun tertinggi 

didapatkan pada jenis Enhalus 

acoroidesdengan persen tutupan sebesar 

18,28 %, kemudian jenis lamun yang 

memiliki tutupan paling rendah adalah jenis 

Syringodium isotifoliumdengan persentase 

1,52%. Kondisi substrat yang diduga 

menjadi faktor utama penyumbang nutrien 

di substrat sehingga mengakibatkan lamun 

kelompok pionir besar (Enhalus acoroides) 

lebih tinggi tingkat tutupannya. Enhallus 

acoroides merupakan jenis lamun yang 

mempunyai ukuran paling besar, helaian 

daunnya dapat mencapai ukuran lebih dari 1 

meter. Jenis ini tumbuh di perairan dangkal 

sampai kedalaman 4 meter, pada dasar pasir 

atau lumpur dan jenis ini umumnya 

melimpah pada daerah pasang 

surut(Hasanuddin, 2013). 

 

C. Frekuensi Lamun 

 Secara keseluruhan Frekuensi 

Kehadiran lamun di perairan Malang Rapat 

dan Berakit dapat dilihat pada tabel 

 
 Frekuensi erat kaitannya dengan 

tingkat kehadiran lamun peluang kehadiran 

satu spesies lamun dalam suatu plot 

pengamatan. Frekuensi lamun di perairan 

berakit dapat dilihat pada gambar 

 
 Frekuensi lamun pada perairan 

Berakit tertinggi adalah jenis Enhallus 

accoroides dengan nilai frekuensi sebesar 

0,88 sedangkan jenis Halodule pinifolia dan 

jenis Thalassodendron ciliatum memiliki 

frekuensi terendah sebesar 0,04. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa jenis 

Enhallus accoroides adalah jenis yang 

paling sering ditemukan pada plot 

pengamatan, sedangkan jenis Halodule 

pinifolia dan jenis Thalassodendron ciliatum 

jenis yang paling jarang ditemukan pada plot 

pengamatan. Selanjutnya kondisi frekuensi 

lamun di perairan Malang Rapat secara jelas 

dapat dilihat pada gambar 



 

 

 
Frekuensi lamun pada perairan 

Malang Rapat tertinggi adalah jenis 

Enhallus accoroides dengan nilai frekuensi 

sebesar 0,87 sedangkan jenis 

Thalassodendron ciliatum memiliki 

frekuensi terendah sebesar 0,14. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa jenis 

Enhallus accoroides adalah jenis yang 

paling sering ditemukan pada plot 

pengamatan, sedangkan jenis 

Thalassodendron ciliatum jenis yang paling 

jarang ditemukan pada plot pengamatan. 

 

KESIMPULAN 

Diantara 12 jenis yang ditemukan di 

Pulau Bintan, di perairan Berakit ditemukan 

8 jenis lamun diantaranya Cymodoceae 

serrulata, Cymodoceae rotundata, 

Syringodium isotifolium, Enhalus acoroides, 

Thalassia hemprichii, Thalassodendron 

ciliatum, Halodule pinifolia, dan Halodule 

uninervis. Di perairan Malang Rapat 

ditemukan 9 jenis lamun diantaranya 

Cymodoceae serrulata, Cymodoceae 

rotundata, Syringodium isotifolium, Enhalus 

acoroides, Thalassia hemprichii, 

Thalassodendron ciliatum, Halodule 

pinifolia, Halodule uninervis, dan Halophila 

ovalis.  

Jenis yang ditemukan di Pulau 

Bintan hampir seluruhnya ditemukan di 

lokasi penelitian, hanya ada satu spesies 

yang tidak ditemukan di lokasi penelitian 

sedangkan spesies ini ditemukan di Pulau 

Bintan, yaitu jenis Halophila spinulosa. 

Tidak ditemukannya jenis ini diasumsikan 

bahwa keterbatasan area sampling yang 

tidak sampai pada kawasan tubir/rataan 

terumbu karang. Jenis  Halophila 

spinulosamemungkinkan hidup pada 

substrat yang lebih keras berupa bebatuan 

dengan kedalaman yang lebih dalam dan 

hidup pada rataan terumbu karang hingga 

batas tubir. Area sampling lamun pada 

penelitian ini tidak sampai pada area tubir 

dan jenis substrat lebih halus (pasir – pasir 

berlumpur) sehingga tidak ditemukan jenis 

tersebut. 

Jenis yang ditemukan di perairan 

Malang Rapat namun tidak ditemukan di 

Berakit adalah jenis Halophila ovalis. 

Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh 

tipe substrat yang berbeda pada kedua lokasi 

tersebut. Kondisi substrat pasir berlumpur 

pada perairan Malang Rapat diduga 

merupakan faktor alam yang cocok bagi 

kehidupan lamun jenis Halophila ovalis. 

Diduga jenis Halophila ovalislebih 

menyukai jenis substrat berlumpur karena 

umumnya kaya akan kandungan organik, 

sehingga penyebarannya lebih luas pada 

kawasan Perairan Malang Rapat. 

 Secara keseluruhan kondisi lamun 

pada perairan Berakit tergolong “kurang 

kaya/ kurang sehat” dengan tingkat tutupan 

total hanya sebesar 56,11%, sedangkan pada 

perairan Malang Rapat tergolong pada 

kondisi lamun yang “kaya/sehat” dengan 

tingkat tutupan sebesar 60,25%. Mengacu 

pada KEPMEN LH (2004) yang 

mengatakan bahwa lamun dengan tingkat 

tutupan sebesar ≤ 29,9% (Miskin), 30 – 

59,9% (kurang kaya/kurang sehat), dan > 

60% (kaya/sehat).  

Perbedaan tutupan lamun ini lebih 

diakibatkan karena perbedaan media 

hidupnya (substrat). Kondisi substrat pada 

perairan Malang Rapat lebih halus 

cenderung pasir berlumpur sehingga 

memungkinkan kandungan bahan 

organiknya lebih tinggi. Kandungan bahan 

organik yang tinggi tersebut menjadikan 



 

 

sumber makanan (nutrien) pada lamun 

sehingga pertumbuhannya lebih cepat. 

 

SARAN 

Perlu dilakukan kajian mengenai 

perbedaan jenis lamun dan penutupannya 

pada kawasan konservasi lamun yang lain. 

Perlu menjaga kondisi lamun agar tetap 

menjaga keanekaragaman biota pada 

ekosistem tersebut.  
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