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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis lamun, frekuensi, penutupan, indeks 

nilai penting, indeks ekologi (keanekaragaman, keseragaman, dominansi) dan pola sebaran 

padang lamu yang terdapat di perairan laut senggarang kecil.  Penelitian dilakukan pada 

bulan mei 2015 di Peraiaran Laut Senggarang kecil, Kecamatan Tanjungpinang Kota, 

Kelurahan Senggarang, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini 

dengan menggunakan metode survey, penentuan titik sampling menggunakan metode acak 

sampling plan dengan jumlah titik sampel sebanyak 41 titik. Berdasarkan hasil analisis data 

struktur komunitas, di temukan 5 jenis lamun yaitu Holophila ovalis, Thalassia hemprichii, 

Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata dan Syringodium iseotifolium. Frekuensi jenis 

yang paling sering di temukan adalah jenis Thalassia hemprichii yang di temukan di tiap titik 

sampel, total penutupan 11.95%, INP terbesar jenis Thalassia hemprichii 92.88, 

keanekaragaman 1.95 masuk dalam kategori sedang, keseragaman 0.45 masuk dalam 

kategori sedang, dominansi 0.29 masuk dalam ktegori rendah, pola sebaran lamun di perairan 

senggarang kecil semua jenis masuk dalam kategori mengelompok. 
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ABSTRACT 

This research is aimed to identify kinds of sea grass, frequencies, closing sea grass, 

essential value index, ecology index (diversity, similarity, domination) and distribution 

pattern of sea grass in the waters Senggarang Kecil. This research was taken place on Mei 

2015 in the waters Senggarang Kecil, Senggarang hamlet, Tanjungpinang Kota district, 

Tanjungpinang city, Kepulauan Riau province. Survey method was used in this research. 

Random sampling method was used to determine the point of the sample which it has 41 

sampling points. Based on the result of community structure data analysis, there were five 

kinds of sea grass namely Holophila ovalis, Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, 

Cymodocea rotundata and Syringodium iseotifolium. The highest frequency was Thalassia 

hemprichii because it could be seen in all of sampling points. The total of closing sea grass is 

11.95 %, the highest essential value index (INP) is Thalassia hemprichii about 92.88, 

diversity value is 1.95 which is categorized as medium, similarity value is 0.45 which is 

categorized as medium, and domination value is 0.29 which is categorized as low. The 

distribution pattern of sea grass in the waters Senggarang Kecil is categorized as horde.       
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I. PENDAHULUAN 

Padang lamun merupakan 

hamparan tumbuhan berbunga yang hidup 

dan mampu beradaptasi pada kondisi 

perairan laut. Salah satu fungsi padang 

lamun yaitu sebagai habitat biota, antara 

lain siput dan kerang-kerangan. Selain itu 

padang lamun juga berperan dalam 

menunjang kehidupan biota-biota yang 

berasosiasi di dalamnya. Pentingnya 

peranan padang lamun membuat peneliti 

merasa perlunya dilakukan penelitian 

mengenai struktur komunitas dan pola 

sebaran padang lamun di periaran 

senggarang kecil. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui jenis lamun, frekuensi, 

penutupan, dan indeks nilai penting, Untuk 

mengetahui indeks ekologi 

(keanekaragaman, keseragaman, 

dominansi) dan pola sebaran padang 

lamun yang terdapat di perairan laut 

Senggarang Kecil.   

Manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai sebagai bahan informasi mengenai 

struktur komunitas padang lamun pada 

perairan lamun Senggarang, Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu kajian untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Lamun (Seagrass) adalah satu-

satunya kelompok tetumbuhan berbunga 

(Angiospermae) yang secara penuh 

mamapu beradaptasi di lingkungan laut. 

Tetumbuhan itu hidup di habitat perairan 

pantai yang dangkal, mampu beradaptasi 

dalam perairan asin, mampu berfungsi 

normal dalam keadaan terbenam, seperti 

halnya rumput di darat, mereka 

mempunyai tunas, berdaun tegak, dan 

tangkai-tangkai merayap yang efektif 

untuk berkembang biak, serta mampu 

bersaing atau berkompetisi dengan 

organisme lain di bawah kondisi 

lingkungan yang kurang stabil (Fachrul, 

2007). 

Komunitas adalah kumpulan dari 

populasi-populasi yang terdiri dari species 

berbeda yang menempati daerah tertentu. 

Struktur menunjukkan suatu keadaan dari 

sistem ekologi pada waktu dan tempat 

tertentu termasuk kerapatan / kepadatan, 

biomasa, penyebaran potensi unsur-unsur 

hara (materi), energi faktor fisik dan kimia 

lainnya yang mencirikan keadaan tersebut 

(Kordi, 2011). 

 

 

 

 

 



 
 

III. METODE 

Penelitian telah dilakukan pada 

bulan mei 2015 di Peraiaran Laut 

Senggarang kecil, Kelurahan Senggarang, 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota 

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 

Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Multi Tester, 

Salt Meter, Curren Drouge, Turbidity 

Meter, Transek Kuadran 50 cm x 50 cm, 

buku identifikasi, aquades, tisu, kamera, 

kantong sampel dan sendok semen. 

Data yang dibutuhkan dari penelitian 

ini adalah data primer yang berupa data 

jenis lamun dan data kondisi umum 

perairan. 

Metode pengamatan menggunakan 

metode survey yaitu pengamatan jenis 

lamun dan kondisi umum perairan laut 

Senggarang secara langsung di lapangan. 

Penentuan lokasi penelitian 

menggunakan metode acak (random 

sampling), metode tersebut adalah 

pengambilan sampel acak sederhana yang 

digunakan untuk memilih sampel dari 

populasi dengan cara sedemikian rupa 

sehingga setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama besar 

untuk di ambil sebagai sampel. Hal ini 

berarti semua anggota populasi menjadi 

anggota dari kerangka sampel (Fachrul 

2006).  Dengan menggunakan software 

sampling random didapatkan 41 titik 

koordinat pengamatan lamun yang tersebar 

sepanjang perairan laut senggarang kecil. 

         Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 

Frekuensi 

Fi =  

Keterangan :  

Fi : Frekuensi jenis i  

Pi : Jumlah petak sampel tempat  

ditemukan jenis i  

ΣP : 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: 

 

Keterangan :  

FR :Frekuensi relatif  

Fi : Frekuensi jenis ke i  

ΣF :Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis  

 

 



 
 

Penutupan 

Penutupan (P), yaitu luas total area 

yang tertutupi oleh jenis lamun. Penutupan 

Relatif (PR), yaitu perbandingan antara 

penutupan individu jeniske I (ni) dengan 

jumlah total penutupan seluruh jenis (n) 

(Brower dan Zar, 1989  dalam Afrina 

2014). Persen penutupan jenis lamun 

berpedoman pada Seagrass Percentage 

Cover, Mc. Kenzie, 2009, pada metode ini 

pengukuran Penutupan hanya 

menyesuaikan pada gambar dimetode 

tersebut yang telah diberikan 

persentasinya. 

 

 

 

Indeks Nilai Penting 

INP = FR + PR 

Keterangan :  

INP : Indeks nilai Penting  

FR : Frekuensi Relatif  

PR : Penutupan Relatif  

 

Keanekaragaman 

H’ = - Σ pi log2 pi 

Keterangan :  

H’ : Indeks keragaman  

pi : Proporsi jenis ke I  

        : ni/N  

Dimana:   

ni  : Jumlah individu jenis ke i  

N : Jumlah total individu dari seluruh jenis  

 

Keseragaman 

E’ =     atau   

Keterangan :  

E : Indeks Keseragaman 

H’: Indeks Keanekaragaman 

H Maks : Indeks keanekaragaman 

maksimum = Log2S 

             : Log2 S dimana S adalah jumlah 

jenis 

 

Dominansi 

D = (Σ pi)² 

Keterangan:  

D : Indeks dominasi Simpson  

pi : ni/N  

dimana : ni : Jumlah individu jenis ke I  

N : Jumlah total individu dari seluruh jenis 

 

Pola Sebaran Lamun 

 

Keterangan :  

Id : Indeks Penyebaran Morisita  

n   : Jumlah plot pengambilan contoh  

N : Jumlah individu dalam n plot  

x : Jumlah individu pada tiap-tiap plot  

Kriteria nilai Indeks Morisita 

menurut Brower dan Zar (1989) dalam 

Afrina (2014) adalah sebagai berikut :  

Id=1,0 : Pola penyebaran individu acak  

Id < 1,0 : Pola penyebaran individu merata  



 
 

Id > 1,0 : Pola penyebaran individu 

mengelompok  

Untuk menguji kebenaran nilai 

Indeks Penyebaran Morisita tersebut 

digunakan suatu uji statistik, yaitu uji chi-

kuadrat dengan rumus sebagai berikut :  

 

 

Parameter Perairan 

Parameter perairan yang diukur 

meliputi suhu, salinitas, kekeruhan, 

kecepatan arus, pH, DO, substrat. 

 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan lamun di lakukan 

dengan mengidentifikasi jenis dan 

menghitung jumlah lamun pada setiap titik 

plot yang berjumlah 41 titik, selanjutnya di 

lakukan perhitungan komposisi Lamun. 

Tabel 1. Jenis dan Komposisi Lamun di 

Perairan Senggarang Kecil 

Jenis Jumlah 
    Komposisi 

Jenis (%) 

Holophila ovalis 627 36.28 

Thalassia hemprichii 636 36.81 

Enhalus acoroides 114 6.60 

Cymodocea rotundata 261 15.10 

Syringodium iseotifolium 90 5.21 

Jumlah 1728 100 

Sumber : data primer 

 

Gambar 2. Komposisi Jenis lamun di 

perairan senggarang kecil 

 

Frekuensi Lamun di Perairan 

Senggarang Kecil 

Frekuensi jenis merupakan peluang 

ditemukanya suatu jenis tertentu di dalam  

plot pengamatan yang di amati sehinnga 

dapat menggambarkan sebaran lamun 

yang di temui. 

Tabel 2. Frekuensi dan Frekuensi Relatif 

Jenis Frekuensi Relatif (%) 

Holophila ovalis 0.41 19.52 

Thalassia hemprichii 1.00 47.61 

Enhalus acoroides 0.37 17.61 

Cymodocea rotundata 0.27 12.85 

Syringodium iseotifolium 0.05 2.38 

Jumlah 2.10 100 

Sumber : data primer 

 

Penutupan Lamun di Perairan 

Senggrang Kecil 

Persentase penutupan merupakan 

luas suatu perairan yang tertutupi oleh 

jenis lamun. Pengamatan penutupan jenis 

lamun di lakukan dengan melihat helaian 

daun dan di bandingkan persentasenya 

pada panduan persentase penutupan Mc. 

Kenzie. 



 
 

Tabel 3. Penutupan dan penutupan reltif 

lamun di perairan senggarang 

kecil 
Jenis Penutupan Relatif (%) 

Halophila ovalis 2.29 19.16 

Thalassia hemprichii 5.41 45.27 

Enhalus acoroides 1.71 14.30 

Cymodocea rotundata 2.00 16.73 

Syringodium iseotifolium 0.54 4.51 

Jumlah 11.95 100 

Sumber : data primer 

Total keseluruhan penutupan 

lamun di perairan senngarang kecil sebesar 

11.95. Menurut kep.Men LH no. 200 tahun 

2004, status penutupan padang  lamun 

perairan senggaran masuk dalam kategori 

miskin karena kurang dari 29,9% Hal ini 

di duga karena kekeruhan yang tinggi dan 

tipe substrat dasar yang berlumpur yang 

menyebabkan lamun tertutupi oleh lumpur 

atau butiran pasir halus dan rusaknya daun 

lamun yang di duga karena terkena cahaya 

matahari pada saat surut dan aktifitas 

masyarakat yang mencari keraang – 

kerangan konsumsi yang secara tidak 

langsng mempengaruhi penutupan padang 

lamun di perairan senggarang kecil dan 

akan mengancam kelangsungan hidup 

padang lamun. 

 

Indeks Nilai Penting Lamun di Perairan 

Senggarang Kecil 

Indeks nilai penting merupakan 

gambaran mengenai pengaruh atau peran 

suatu jenis spesies terhadap suatu 

komunitas padang lamun. Semakin tinggi 

nilai INP suatu jenis maka semakin tinggi 

peranan dan pengaruhnya spesies tersebut 

pada komunitasnya. 

Tabel 4. Indeks nilai penting lamun di 

perairan senggarang kecil  
Jenis     Fr    Pr   INP 

 Holophila ovalis 19.52 19.16 38.68 

Thalassia hemprichii 47.61 45.27 92.88 

Enhalus acoroides 17.61 14.30 31.91 

Cymodocea rotundata 12.85 16.73 29.58 

Syringodium iseotifolium 2.38 4.51 6.89 

Jumlah 100 100 200 

Sumber : data primer 

Dari hasil perhitungan yang 

dilakukan nilai INP lamun di perairan 

senggarang kecil yang terbesar didapat 

oleh  jenis Thalassia hemprichii hal ini 

menunjukan bahwa jenis Thalassia 

Hemprichii mempunyai peran penting 

pada komunitas padang lamun di perairan 

senggarang kecil dengan nilai INP sebesar 

92.88 % nilai INP pada jenis Holophila 

ovalis sebesar 38.68%, nilai INP pada 

jenis Enhalus acoroides sebesar 31.91%, 

nilain INP pada jenis Cymodocea 

rotundata sebesar 29.58% dan jenis 

Syringodium iseotifolium merupan jeniss 

dengan nilai INP terendah dengan nilai 

INP 6.89% hal ini menunjukan bahwa 

jenis Syringodium iseotifolium memili 

peran yang kecil terhadap srtuktur 

komunitas  lamun di perairan senggarang 

kecil. 

 

 



 
 

Indeks Ekologi Lamun di Perairan 

Senggarang Kecil 

Indeks ekologi di guakan untuk 

melihat keseimbangan komunitas lamun 

Dari hasil perhitungan didapatlah nilai 

indeks keanekaragaman (H’), indeks 

keseragaman (E), dan indeks dominansi 

(D) dari nilai indeks ekologi yang di dapat 

dapat di simpulkan bahwa indeks ekologi 

lamun perairan senggarang kecil seimbang 

dapat di lihat pada tabel 8 di bawah ini.  

Table 5. Indeks ekologi lamun di perairan 

senggarang kecil. 
Indeks Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman   1.95 Sedang 

Keseragaman 0.45 Sedang 

Dominansi 0.29 Rendah 

Sumber : data primer 

 

Indeks Keanekaragaman di perairan 

Senggarang Kecil 

Indeks keanekaragaman digunakan 

untuk mengetahui kelimpahan komunitas 

lamun bedasarkan jumlah jenis spesies dan 

jumlah tegakan dari stiap spesies  pada 

suatu wilayah, keanekaragamaman 

mencakup dua hal penting yaitu jumlah 

spesies dan jumlah individu tiap spesies 

pada suatu wilayah, semakin banyak 

jumlah jenis spesies maka semakin 

beragam komunitasnya. 

Dari hasil perhitungan 

keanekaragaman Shannon di dapat 

keanekaragaman lamun di perairan 

senggarang kecil sebesar 1,95. Dari nilai 

tersebut dapat di simpulkan bahwa tingkat 

keanekaragaman jenis lamun di perairan 

laut senggarang masuk kedalam kategori 

sedang karena hanya ditemukan 5 spesies 

lamun di perairan senggarang kecil. 

Keanekaragaman jenis lamun sedang 

diduga karena perubahan fisik dasar laut, 

seperti erosi, sedimentasi, dan pelumpuran 

yang mengurangi wilayah, kekeruhan yang 

tinggi mempengaruhi kapasitas fotosintesis 

dan pertumbuhan pada lamun. 

 

Indeks Keseragaman di Perairan 

Senggarang Kecil 

Indek keseragaman di gunakan untuk 

mengetahui kelimpahan komunitas 

berdasarkan tingkat kesamaan beberapa 

tegakan di suatu area, dari hasil 

perhitungan nilai indeks keseragaman jenis 

lamun sebesar 0.45 dengan demikian dapat 

di simpulkan bahwa keseragaman lamun  

di perairan senggarang kecil masuk dalam 

kategori sedang yang berarti jumlah 

individu jenis lamun yang di temkan 

cukup seimbang atau tidak memiliki 

perbedaan yang begitu seknifikan untuk 

stiap jenisnya, hal ini dikarenakan tiap 

lamun yang ditemukan tidak tersebar 

secata merata untuk stiap jenisnya.  

 

Indeks Dominansi Lamun di Perairan 

Senggarang Kecil 

Indek dominansi di gunakan untuk 

melihat seberapa besar suatu jenis yang 



 
 

mendominansi pada suatu wilayah, Nilai 

dominansi berkisar antara 0 sampai 1 

semakin besar nilai indeks semakin besar 

adanya kecendrungan salah satu jenis yang 

mendominasi populasi. Dari hasil 

perhitungan nilai indeks dominansi jenis 

lamun di perairan senggarang kecil sebesar 

0.29 dengan demikian dapat disimpulkan 

bawha indeks dominansi lamun di perairan 

senggarang kecil masuk dalah kategori 

rendah karena tidak di temukan suatu 

spesies tertentu yang mendominasi di 

perairan senggarang kecil meskipun jenis 

Thalassia hemprichii di temukan di stiap 

plot pengamatan namun jumlah 

tegakannya hampir seimbang dengan jenis 

Holophila ovalis hal inilah yang 

menyebabkan tidak terjadinya dominansi 

suatu jenis di perairan senggarang kecil. 

 

Pola Sebaran Lamun Di perairan 

Senggarang Kecil 

Pola sebaran menggambarkan 

bentuk sebaran jenis lamun pola sebaran di 

kategorikan menjadi tiga pola sebaran, 

yaitu pola sebaran idividu acak, pola 

penyebaran individu merata dan pola 

penyebaran mengelompok  dari hasil 

perhitungan  pola sebaran padang lamun di 

perairan senggarang kecil dapat dilihat 

pada table 6.  

 

 

Table 6. Pola sebaran lamun di perairan 

laut senggarang 

Jenis 
x2 

nilai 

kritis x2 Sebaran 

Halophila ovalis 2096.9 55.76 Mengelompok 

Thalassia hemprichii 180.5 55.76 Mengelompok 

Enhalus acoroides 244.9 55.76 Mengelompok 

Cymodocea rotundata 1084.8 55.76 Mengelompok 

Syringodium iseotifolium 3140.8 55.76 Mengelompok 

Sumber : data primer 

Sebaran lamun di perairan 

senggarang kecil mengelompok karena 

jumlah jenis lamun yang di temukan dalam 

plot lebih dari satu tegakan, hal ini di duga 

karena tipe substrat pada lokasi 

pengambilan sampel cendrung sama dan 

parameter periran yang tidak memiliki 

perbedaan yang segnifikan dan didukung 

dengan morfologi lamun dimana tiap 

tegakan di hubungkan oleh akar rimpang  

yang menghubungkan tiap tegakan jenis 

lamun hal inilah yang menyebabkan pola 

sebaran lamun mengelompok. Menurut 

(Odum, 1973 dalam Suhud 2012) 

mengatakan pengelompokan lamun akibat 

habitat dari: 1) dalam menanggapi 

perubahan cuaca harian dan musiman, 2) 

menanggapi perubahan habitat setempat 

dan 3) sebagai akibat dari proses 

reproduktif, persaingan ruangan dan hara. 

 

Kondisi Parameter Perairan Laut 

Senggarang Kecil 

Kondisi perairan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi kehidupan 

lamun di perairan baik secara langsung 



 
 

maupun tidak langsung, parameter kimia 

dan fisika juga mempengaruhu ekosistem 

padang lamun karena ekosistem lamun 

hanya mampu hidup pada parameter 

kualitas perairan yang sesuai. 

Tabel 7. kualitas perairan Senggarang 

kecil 

No 

  

Parameter 

  

Satuan 

  

Waktu  

Pengukuran 

Rata- 

Rata 

Baku 

Mutu 

1 Suhu (⁰C) 

Pagi 28.78 28-30 

Siang 29.68 

Sore 29.22 

2 Salinitas Ppt 

Pagi 33.18 33-34 

Siang 34.03 

Sore 33.34 

3 DO mg/l 

Pagi 6.372 >5 

Siang 6.756 

Sore 6.45 

4 pH    

Pagi 7.122 7-8,5 

Siang 7.372 

Sore 7.389 

5 Arus cm/s 
Pasang 5.224 - 

Surut 5.866 

6 Kekeruhan NTU 
Pasang 8.051 <5 

Surut 13.05 

Sumber : data primer 

 

Substrat 

Table 8. tipe substrat perairan Senggarang 

kecil 

Titik 
Fraksi (%) Tipe 

Substrat Kerikil Pasir Lumpur 

1 4.08556 94.246 1.66854 pasir sedang 

2 4.86317 93.713 1.42382 pasir sedang 

3 9.25666 87.1569 3.58646 pasir kasar 

4 4.18613 89.7029 6.11101 pasir sedang 

5 3.07341 94.539 2.3876 pasir sedang 

6 5.91146 87.3698 6.71875 pasir kasar 

7 5.61963 91.6335 2.74691 pasir kasar 

8 2.93887 92.2806 4.78056 pasir kasar 

9 2.90352 89.1434 7.95311 pasir sedang 

Sumber : data primer 

Tipe substrat di perairan senggarang 

terdapat dua jenis tipe substrat yaitu pasir 

sedang dan pasir kasar namun yang lebih 

mendominasi ialah  tipe substrat pasir 

sedang. Kordi (2011) menyatakan lamun 

tumbuh subur di daerah terbuka pasang 

surut dan perairan pantai atau goba yang 

dasarnya berupa lumpur, pasir, krikil dan 

patahan karang mati. Pada substrat 

berlumpur di daerah mangrove ke arah laut 

sering di jumpai padang lamun dari spesies 

tunggal yang berasosiasi tinggi. Sementara 

padang lamun vegetasi campuran 

terbentuk di daerah intertidal yang lebih 

rendah dan subtidal yang dangkal. Padang 

lamun tumbuh dengan baik di daerh yang 

terlindung dan bersubstrat pasir, stabil 

serta dekat sedimen yang bergerak secara 

horizontal (Hutomo et al, 1988 dalam 

kordi 2011) 

 

V.    PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang di lakukan 

di perairan sengarang ditemukan 5 jenis 

lamun yaitu Holophlia Ovalis, Thalassia 

hemprichii, Enhalus acoroides, 

Cymodocea Rotundata, Syringodium 

Iseotifolium. Dari hasil perhitungan 

komposisi jenis lamun Thalassia 

hemprichii merupakan jenis yang tertinggi. 

Frekuensi jenis Thalassia hemprichii di 

temukan di setiap plot pengamatan dan 

nilai frekuensi relatif sebesar 47.61%. 



 
 

Untuk hasil perhitungan penutupan, jenis 

Thalassia hemprichii memiliki nilai 

terbesar dengan nilai 5.41 individu per plot 

dan nilai penutupan relatif sebesar 45.27%. 

Indeks nilai penting jenis yang paling 

tinggi adalah jenis Thalassia hemprichii 

dengan persentase sebesar 92.88%. 

Indeks ekologi lamun di perairan 

senggrang kecil, keaneekaragaman jenis 

lamun masuk dalam kategori sedang. 

Sedangkan keseragaman jenis juga masuk 

dalam kategori sedang dan dominansi 

lamun di perairan senggarang kecil masuk 

dalam kategori rendah artinya tidak ada 

spesies lamun yang mendominansi di 

perairan senggarang kecil. Pola sebaran 

lamun di perairan senggarang kecil untuk 

semua jenis yang di temukan bersifat 

mengelompok. 

Saran 

Dari hasil penelitian dapat di lihat 

struktur komunitas lamun di perairan 

senggarang kecil. Telah di temukan 5 jenis 

lamun dengan kondisi yang terancam 

rusak di karenakan kegiatan masyarakat 

yang melakukan aktifitas di perairan 

lamun senggrang kecil, dengan demikian 

peneliti menyarankan agar dapat di 

lakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

kajian kerusakan lamun di perairan 

senggarang kecil. 
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