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ABSTRAK 

Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Kepulauan Riau 

adalah perairan semi tertutup dan mendapatkan pasokan air tawar, pola pasang surut yang 

mendapatkan dan menyusun data tentang kualitas perairan di lingkungan ekosistem padang 

lamun, mendapatkan dan menyusun data tentang komposisi jenis lamun, mendapatkan dan 

menyusun data tentang kerapatan dan frekuensi lamun, mendapatkan dan menyusun data tentang 

tutupan lamun, mendapatkan dan menyusun data tentang nilai indeks ekologis lamun, serta 

mendapatkan dan menyusun data tentang pola sebaran lamun. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Juni sampai Agustus 2015, Dengan menggunakan Metode Line transect quadrant 

dibentang tegak lurus terhadap garis pantai dimulai dari pertamanya ditemukan lamun sampai 

sepanjang 100 meter ke arah tengah laut. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di perairan 

Tanah Merah memiliki kualitas perairan di lingkungan ekosistem padang lamun masih 

dikatagorikan baik atau mendukung untuk pertumbuhan lamun dan dapat dijumpai 5 jenis lamun 

yaitu seperti, Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Halophilla ovalis, Cymodocea serrulata, 

dan Cymodoceae rotundata. 

Kata Kunci : Struktur Komunitas, Lamun, Bintan 
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ABSTRACT 

 

 Tanah Merah village Penaga Teluk Bintan Bintan regency of Riau Islands is water 

semi-enclosed and get a supply of fresh water, tidal patterns that obtain and collate data on water 

quality in the seagrass ecosystems, obtain and collate data on the species composition of 

seagrass, obtain and collate data on the density and frequency of seagrass, obtain and collate data 

on seagrass cover, obtain and collate data on the ecological value of the index seagrass, as well 

as obtaining and compiling data on the distribution pattern of seagrass. This research was 

conducted in June to August 2015, Using Line transect method quadrant is created perpendicular 

to the shoreline starting from the first found seagrass up along 100 meters to the sea. From the 

results of the observations made in the waters of the Red Soil quality waters in the seagrass 

ecosystems is still categorized as good or conducive to the growth of seagrass and can be found 5 

seagrass species that is like, Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Halophilla ovalis, 

Cymodocea serrulata, and Cymodoceae rotundata. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki panjang garis 

pantai kurang lebih 81.000 km, dimana di 

dalamnya terdapat potensi sumberdaya 

wilayah pesisir dan laut yang sangat besar, 

di antaranya sumberdaya lamun (seagrass) 

yang dikenal dengan istilah lamun dan 

alang-alang laut,diperairan Tanah Merah 

desa Penaga memiliki sebaran vegetasi 

lamun yang cukup. Berkaitan hal ini, 

diperlukan data dasar yang merujuk kepada 

pengelolaan lamun yang berkaitan dengan 

masyarakat sekitar. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai 

kondisi ekosistem padang lamun yang ada di 

perairan Tanah Merah dalam bentuk data 

base, sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber referensi dasar atau rujukan dalam 

pengelolaan lamun khususnya di perairan 

Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan 

Teluk Bintan Kepulauan Riau. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Bulan 

Juni Sampai  Agustus 2015 di perairan 

Tanah Merah Desa Penaga. Stasiun 

Pengamatan Terdiri dari 3 Stasiun. Peralatan 

yang digunakan Roll Meter, Transek 

Kuadrat, Repraktrometer, Thermometer, 

Trubiditymeter, GPS. Data yang digunakan 

meliputi data primer dan data sekunder.  

Data Primer diperoleh melalui 

observasi pada titik sampling yang sudah di 

tentukan, semua hasil yang di peroleh 

ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif 

dalam bentuk table dan gambar. Data 

sekunder diperoleh melalui penelusuran 

berbagai pustaka dan instansi pemerintah 

kabupaten bintan dan instansi yang lainnya 

dalam bentuk dokumen. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran parameter 

lingkungan fisika-kimia yang berkaitan dan 

dapat mempengaruhi ekosistem lamun yang 

ada di perairan Tanah Merah disajikan pada 

tabel 5 dibawah ini. 

Tabel 5. Hasil rata–rata pengukuran pada 

parameter lingkungan 

 Parameter Stas

iun 

1 

Stas

iun 

2 

Stas

iun 

3 

Rata-

rata 

Total 

Suhu (
0
C) 30,5 30,5 30 30,33 

Salinitas (
0
/00) 33 31 33 32,33 

Kekeruhan 

(NTU) 

6,34 4,19 3,12 4,55 

Derajat 

keasaman (pH) 

7,74 7,37 7,64 7,58 

 Sumber : Data Primer 

Suhu perairan Tanah Merah disetiap 

stasiun tidak jauh berbeda. Suhu perairan 

yang didapat pada semua titik pengamatan 

mempunyai rata-rata yaitu sebesar 30,33 ºC. 

Suhu tersebut juga relatif normal untuk 

mendukung pertumbuhan, proses 

fotosintesis dan reproduksi, serta untuk laju 

resparasi lamun. 

Salinitas perairan Tanah Merah Desa 

Penaga antar tiap stasiunnya memiliki nilai 

rata-rata sebesar 32,33
0
/00. Kisaran nilai 

salinitas masih dalam batas toleransi dari 

nilai bentang salinitas untuk pertumbuhan 

lamun berkisar 33
0
/00-34

0
/00 (Kepmen LH, 

2004). Karena nilai sainitas yang diperoah 

tidak begitu jauh rentang nilainya dengan 

baku mutu yang telah ditetapkan oleh 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku 

mutu air laut untuk biota laut. 

Kekeruhan perairan Tanah Merah 

Desa Penaga antar setiap stasiunya memiliki 

nilai rata - rata 4,55NTU,. 

Nilai derajat keasaman (pH) di lokasi 

pengamatan pada tiga stasiun diukur 

menggunakan pH meter didapat nilai rata-

rata pH perairanya sebesar 7,38. Melihat 



 

 

dari pada hasil pengkuran pH perairan maka 

pH perairan Tanah Merah Desa Penaga 

tergolong basa lemah karena mendekati 

netral. Hasil tersebut diduga dipengaruhi 

oleh substrat dasar dan keadaan lingkungan 

di sekitarnya seperti pembusukan daun–daun 

lamun dan pengadukan perairan saat 

pengambilan sampel yang menyebabkan 

substrat naik kepermukaan. Nilai derajat 

keasaman yang dapat mendukung kehidupan 

lamun yang optimal berada pada pH kisaran 

7–8,5. Berdasarkan hasil pengamatan lamun 

dan identifikasi jenis-jenis lamun yang 

dilakukan diketahui bahwa di perairan 

Tanah Merah Desa Penaga di tumbuhi 5 

jenis lamun yang dapat dijumpai pada setiap 

stasiun, dapat dilihat pada tabel 6 di berikut 

ini. 

Tabel 6. Jenis lamun yang ditemukan di 

perairan Tanah Merah Desa Penaga 

 Suku  Marga Jenis 

Hidrocaritacea Cymodoce

ae 

 

Halophila 

Cymodoce

ae 

serrulata 

Cymodoce

a 

rotundata 

Halophila 

ovalis 

Potamogetonac

eae 

Enhalus 

Thalassia 

Enhalus 

acoroides 

Thalassia 

hemprichii 
Sumber : Data Primer  

Keseluruhan stasiun pengamatan di 

perairan Tanah Merah jenis lamun yang 

ditemukan tidak merata pada setiap 

stasiunnya, Hal ini menandakan karekteristik 

lamun di perairan Tanah Merah termasuk 

padang lamun campuran sama halnya 

dengan ekositem lamun di perairan 

Indonesia lainnya, karena terdapat lebih dari 

satu jenis lamun. Penjelasan tentang 

morfologi jenis lamun yang ditemukan 

setelah dilakukan pengamatan langsung 

adalah sebagai berikut : 

a. Cymodocea rotundata, Bentuk daunnya 

melengkung menyerupai selempang. 

Bagian pangkal menyempit dan kearah 

ujung agak melebar. Ujung daunnya 

licin (halus) dengan bagian tengahnya 

melekuk ke arah dalam. Tulang daun 

berjumlah 9-15 dengan panjang 5-16cm 

dan lebar 2-4 mm. 

b. Cymodocea serrulata, Sama halnya 

dengan Cymodocea rotundata, bentuk 

daunnya melengkung menyerupai 

selempang Bagian pangkal menyempit 

dan ke arah ujung agak melebar. panjang 

dan lebarnya juga hampir sama berkisar 

5-15m dan 2-4mm. Yang 

membedakannya dengan ujung daun dari 

Cymodocea serrulata adalah ujung 

daunnya bergerigi dengan tulang daun 

berjumlah 13-17. 

c. Halophila ovalis, Daunnya pipih 

berbentuk bulat seperti telur, mempunyai 

tangkai daun berwarna merah (bagian 

tengah). Panjang maksimum helaian 

daunnya mencapai 32cm, dan lebar 

maksimum dapat mencapai 1,3cm, 

dengan pertulangan daun berjumlah 10-

25 pasang. 

d. Thalassia hemprichii, Rimpang 

berdiameter 2-4mm tanpa rambut-

rambut kaku. Panjang daun 1-3cm, dan 

lebar daun 4-10mm. 

e. Enhalus acoroides, Memiliki akar yang 

panjangnya dapat mencapai 30cm, 

diameter >1cm, serta rambut-rambut 

kaku berwarna hitam yang merupakan 

sisa-sisa daun.  Daun pipih dengan 

jumlah helaian 2-5.  Panjang helaian 30-

150cm, dengan lebar 13-17mm.  

buahnya sendiri berukuran besar dengan 

permukaan luar berambut tebal (satu 

buah berisi 12 biji). 

Kerapatan spesies lamun adalah 

banyaknya jumlah individu atau tegakan 

suatu spesies lamun pada luasan tertentu. 

Kerapatan jenis lamun dipengaruhi oleh 

faktor tempat tumbuh lamun tersebut seperti 



 

 

kedalaman, kecerahan, dan tipe substrat. 

Kerapatan jenis lamun akan semakin tinggi 

bila kondisi lingkungannya dalam keadaan 

baik. Pengamatan yang telah dilakukan 

secara langsung diperoleh perbedaan 

kerapatan jenis lamun yang terdapat di 

perairan Tanah Merah dan nilai yang didapat 

dari hasil penghitungan dapat dilihat pada 

tabel 7 yang tersaji berikut ini. 

Tabel 7. Kerapatan jenis lamun di perairan 

Tanah Merah 

Jenis 
Kerapatan (ind/m

2
) 

I II III 

Tanah 

Merah 

Thalassia 

hemprichii 
155 0 21 59 

Enhalus 

acoroides 
15 28 31 25 

Halophilla 

ovalis 
13 0 0 4 

Cymodocea 

serrulata 
7 0 0 2 

Cymodocea 

rotundata 
6 0 0 2 

Total 196 28 52 92 

Sumber: Data Primer 

Kerapatan jenis lamun pada setiap 

stasiun terlihat dari tingginya jumlah total 

tegakan rata-rata jenis. Terutama untuk jenis 

lamun Thalassia hemprichii yang 

mempunyai rerata kerapatan tertinggi yaitu 

sebesar 59 tegakan/m
2
, Semua jenis lamun 

yang dijumpai pada perairan Tanah Merah 

Desa Penaga ini mempunyai karakteristik 

hidup di daerah perairan dangkal dan 

terbuka, serta bisa hidup pada tipe sedimen 

yang bersubstrat dasar pasir hingga 

berlumpur. Namun tidak semua jenis lamun 

yang ditemukan tidak semua yang dapat 

beradaptasi dengan baik pada subtrat yang 

berlumpur, diduga akibat kondisi tipe 

substrat yang menjadi faktor utama kenapa 

jenis lamun yang lain ada yang tidak dapat 

dijumpai di semua stasiun. Hanya lamun 

yang mempunyai daya tahan adaptasi yang 

tinggi saja bisa bertahan pada tipe substrat 

yang cenderung berlumpur. 

Menurut Supriharyono (2009) dalam 

Nainggolan (2011) semakin tinggi nilai 

kecerahan atau penetrasian cahaya matahari 

maka akan tinggi pula tingkat penetrasi 

cahaya ke kolom perairan sehingga makin 

mudah tumbuhan lamun untuk melakukan 

proses fotosintesis dan begitu juga 

sebaliknya.  

Frekuensi jenis adalah peluang suatu 

jenis ditemukan dalam plot-plot contoh yang 

diamati. Pengambilan data lamun mengacu 

pada pedoman seagrass watch berdasarkan 

McKenzie (2009). Untuk melihat lebih jelas 

nilai-nilai frekuensi jenis lamun di perairan 

Tanah Merah setelah dilakukan 

penghitungan disajikan pada tabel 8 

dibawah ini. 

Tabel 8. Frekuensi jenis lamun di perairan 

Tanah Merah Desa Penaga 

Jenis 

Frekuensi Jenis 

I II III 
Tanah 

Merah 

Thalassia 

hemprichii 
0,97 0 

0,5

1 0,49 

Enhalus 

acoroides 
0,67 

0,9

1 

0,8

5 0,81 

Halophilla 

ovalis 
0,24 0 0 

0,08 

Cymodocea 

serrulata 
0,24 0 0 

0,08 

Cymodocea 

rotundata 
0,09 0 0 

0,03 

Total 2,21 
0,9

1 

1,3

6 
1,49 

Sumber: Data Primer 

Kelima jenis lamun yang diamati di 

perairan Tanah Merah Desa Penaga pada 

tiap plot pengamatan, terlihat bahwa jenis 

lamun Enhalus acoroides memiliki rata-    

rata frekuensi jenis yang cukup tinggi, jenis 

lamun seperti Enhalus acoroides dan 

Thalassia hemprichii hampir disemua plot 

pengamatan bisa dijumpai jenis tersebut, 

sedangkan jenis lainnya hanya ditemukan 



 

 

dibeberapa plot saja. Diduga karena adanya 

aktifitas manusia dan tipe subtrat sehingga 

jenis lain sulit untuk beradaptasi pada 

lingkungan stasiun tersebut. Perhitungan 

dilakukan dengan menjumlahkan nilai-nilai 

persentase penutupan jenis masing-masing 

lamun pada setiap stasiun. Yang bertujuan 

untuk menggambarkan seberapa luas lamun 

yang menutupi perairan yang biasanya 

dinyatakan dalam persen 
0
/0. Dari hasil 

pengamatan dan pengolahan data persentase 

penutupan lamun dapat dilihat pada tabel 9 

yang tersaji dibawah ini. 

Tabel 9. Persentase penutupan jenis lamun 

di perairan Tanah Merah 

Jenis 

Penutupan (%) 

I II III 
Tanah 

Merah 

Thalassia 

hemprichii 
38,93 0 7,27 15,41 

Enhalus 

acoroides 
10,31 18,78 20,91 16,66 

Halophilla 

ovalis 
2,72 0 0 0,91 

Cymodocea 

serrulata 
2,57 0 0 0,85 

Cymodocea 

rotundata 
1,22 0 0 0,41 

Total 55,75 18,78 28,18 34,24 

Sumber: Data Primer 

Kriteria kerusakan ekosistem lamun 

pada suatu perairan dilihat dari besarnya 

persentase tutupan lamun berkisar antara 0-

100 % yang dapat dikelompokkan sebagai 

berikut (Kepmen LH, 2004). 

≥ 60%   = kaya/sehat 

30% - 59%  =kurang kaya/sedang 

≤ 29,9%  = miskin / rusak 

Kelima jenis lamun yang hidup di 

perairan Tanah Merah memiliki nilai 

tutupan yang berbeda jauh pada titik 

pengamatan. Secara keseluruhan penutupan 

lamun yang berada di perairan Tanah Merah 

dapat dikatakan kurang kaya atau sedang, 

karena penutupan rerata totalnya adalah 

sebesar 34,24 %. Jadi dari persentase 

tutupan lamun dapat disimpulkan bahwa 

perairan Tanah Merah Desa Penaga sangat 

cocok untuk jenis lamun Thalassia 

hemprichii dan Enhalus acoroides yang 

memiliki daya tahan hidup sangat baik dan 

bisa beradaptasi dengan baik terhadap 

lingkungan sekitarnya. Indeks nilai penting 

(INP) suatu jenis berkisar antara 0–300 yang 

dapat memberikan gambaran mengenai 

pengaruh atau peran suatu jenis terhadap 

jenis lainnya dalam suatu komunitas, 

semakin tinggi nilainya maka perannya di 

dalam komunitas semakin besar. 

Indeks nilai penting ditentukan oleh 

nilai kerapatan relatif, nilai frekuesi relatif 

dan penutupan relatif. kisaran Indeks Nilai 

Penting (INP) menunjukan apakah jenis 

tertentu mempunyai peran yang besar, 

sedang atau rendah. Dapat di analisis 

penelitian dilihat pada Tabel 10 di bawah 

ini. 

Tabel 10. Indeks Nilai Penting jenis lamun 

di perairan Tanah Merah 

Jeni

s 

Rerat

a 

Tutup

an 

(%) 

Rerat

a 

kerap

atan 

(ind./

m
2
) 

RD

i 

Ker

apa

tan 

Rel

atif 

R

Fi 

Fr

ek

we

nsi 

Re

lat

if 

RC

i 

Tut

upa

n 

Rel

atif 

INP 

Inde

ks 

Nilai 

Penti

ng 

Thal

assi

a 

hem

pric

hii 

15,41 59,19 
63,

43 

27

,2 

44,

98 
141,5

2 

Enh

alus 

acor

oide

s 

16,66 25,01 
26,

78 

64

,1 

48,

67 
129,4

9 

Hal

ophi

lla 

oval

is 

0,91 4,54 
4,8

7 

3,

65 

2,6

5 
12,94 

Cym

odoc

ea 

0,85 2,57 
2,7

6 

3,

65 

2,5

2 
10,68 



 

 

serr

ulat

a 

Cym

odoc

eae 

rotu

ndat

a 

0,41 2,02 
2,1

6 

1,

4 

1,1

8 
5,37 

Tot

al 
34,24 93,33 100 

10

0 
100 300 

Sumber: Data Primer 

Indeks Nilai Penting dilihat dari rata-

rata stasiun spesies tertinggi adalah 

Thalassia hemprichii yaitu sebesar 141,52. 

Lamun Thalassia hemprichii dapat tumbuh 

pada berbagai substrat, pada perairan Tanah 

Merah Desa Penaga jenis lamun Thalassia 

hemprichii cenderung berperan cukup 

dominan pada ketiga stasiun yang diambil 

datanya. Kondisi ini diikuti oleh jumlah 

tegakannya yang didapat cukup tinggi 

dibandingkan jenis lamun lain ditiap plot 

pengamatan pada tiga stasiun. 

 Indeks ekologi lamun digunakan 

untuk melihat keseimbangan komunitas 

jenis lamun, indeks yang digunakan adalah 

indeks Keanekaragaman, Keseragaman, 

Dominasi dan indeks Dipersi Morasita. 

Indeks keanekaragaman digunakan untuk 

mengukur kelimpahan komunitas 

berdasarkan jumlah jenis dan jumlah 

tegakan pada suatu area, kelimpahan suatu 

jenis sangat berkaitan dengan faktor biotik 

dan abiotik lingkungan hidupnya. Indeks 

keseragaman dapat digunakan untuk 

mengetahui penyebaran tegakan antar 

spesies yang berbeda dan indeks dominasi 

dapat di gunakan untuk mengetahui 

seberapa besar suatu spesies mendominasi 

suatu habitat. Sedangkan indeks Dispersi 

Morasita digunakan untuk mengatahui pola 

sebaran jenis lamun. Berdasarkan hasil dari 

perhitungan yang telah dilakukan dihasilkan 

nilai–nilai yang dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rata–rata nilai Indeks ekologi 

lamun di perairan Tanah Merah 

 

Indeks 
Stasiun 

I 

Stasiun 

II 

Stasiun 

III 

Katego

ri 

Keane

karaga

man 

1,16 

0 

0,97 Sedang 

Kesera

gaman 
0,50 

1 
0,98 Tinggi 

Domin

asi 
0,63 

1 
0,52 Tinggi 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan dari hasil analisis dan 

perhitungan Shannon–Weanner nilai Indeks 

Keanekaragaman (H’). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa diperairan Tanah Merah 

mempunyai keanekaragaman jenis lamun 

yang sedang, karena hasil yang diperoleh 

dari ketiga stasiun tidak lebih dari 3 hanya 

berkisar antara 0–1,1628 dengan nilai rata-

rata dari tiga stasiun pengamatan yaitu 

sebesar 1,4007. 

Indeks Keseragaman (E’) berkisar 

antara 0,5008 – 1 dengan nilai rata–rata dari 

tiga stasiun pengamatan lamun diperoleh 

nilai sebesar 0,603 dan ini termasuk 

keseragaman yang tinggi karena lebih dari 

0,6. Keseragaman lamun diperairan Tanah 

Merah penyebaranya tergolong tidak  begitu 

merata. Kelima jenis lamun yang ada di 

perairan Tanah Merah Desa Penaga tidak 

semuanya dapat beradaptasi dengan baik. 

Diduga akibat adanya aktivitas manusia atau 

bentuk subtrat yang tidak sama pada setiap 

stasiun. 

Indeks Dominasi (D) berkisar antara 

0,5161–1 dengan nilai rata–rata dari ketiga 

stasiun pengamatan lamun di perairan Tanah 

Merah dengan nilai rata–rata yaitu sebesar 

0,4776 dan hasil ini tergolong memiliki 

dominasi yang sedang bahkan cenderung 

rendah karena semua nilai yang didapat pada 

stasiun pengamatan berada pada kisaran < 

0,5. Tingginya nilai keanekaragaman suatu 

spesies akan berdampak pada nilai dominasi 

yang rendah dan nilai yang kecil dari suatu 

dominasi dapat dikatakan bahwa nilai 

dominasi tersebut memiliki distribusi yang 

lebih seragam. Nilai dominansi berkisar 

antara 0-1 semakin besar nilai indeks 



 

 

semakin besar adanya kecendrungan salah 

satu jenis yang mendominasi populasi.                

 Ekosistem Lamun dalam populasi 

tersebar melalui tiga pola yaitu acak, 

seragam dan mengelompok. Dari hasil 

perhitungan nilai total pola sebaran lamun 

perstasiun di perairan Tanah Merah dengan 

menggunakan perhitungan Indeks Dipersi 

Morasita diperoleh nilai indeksnya 

mengelompok, karena hasil perhitungan dari 

setiap stasiun pengamatan lebih dari 1. Dari 

hasil perhitungan nilai Indeks Dispersi 

Morasita dapat dilihat pada Tabel 12. 

Table 12. Pola sebaran lamun di perairan 

Tanah Merah 

Stasiun ID Pola Sebaran 

I 1,82 Mengelompok 

II 3 Mengelompok 

III 1,46 Mengelompok 

Sumber: Data Primer 

Dipersi (pola sebaran) lamun 

perairan Tanah Merah dari setiap stasiun 

cenderung mengelompok. Pengelompokan 

bisa dilihat juga dari jenis - jenis lamun yang 

dijumpai mengelompok pada hampir setiap 

stasiun. Nilai indeks dipersi yang didapat 

bervariasi, bervariasinya indeks dipersi 

setiap stasiun menunjukan tingkat 

pengelompokan yang berbeda pula. Diduga 

komposisi kandungan nutrient pada substrat 

ditiap stasiun tidak terlalu berbeda dan 

didukung oleh homogen nilai parameter 

lingkungan serta tipe substrat yang dimiliki 

perairan Tanah Merah antar stasiun tidak 

jauh berbeda. Walaupun karakteristik hidup 

masing-masing jenis lamun berbeda tetapi 

dari pengamatan, lamun di perairan Tanah 

Merah mempunyai kemampuan daya hidup 

berasosiasi campuran cukup berimbang 

artinya tidak begitu terjadi kompetisi yang 

ekstrim dalam menempati ruang hidup. 

 

 

 

KESIMPULAN  

 

Dari hasil pengukuran parameter 

perairan di Tanah Merah Desa Penaga 

Kecamatan Teluk Bintan Kepulauan Riau, 

kualitas perairan di lingkungan ekosistem 

padang lamun masih dikatagorikan baik atau 

mendukung untuk pertumbuhan lamun. Dari 

hasil pengamatan yang dilakukan di perairan 

Tanah Merah dapat dijumpai 5 jenis lamun 

yaitu seperti, Thalassia hemprichii, Enhalus 

acoroides, Halophilla ovalis, Cymodocea 

serrulata, dan Cymodoceae rotundata. 

 

SARAN 
 

Untuk mengetahui perubahan 

komposisi, kerapatan, persen penutupan 

dan indeks ekologi lamun perlu diadakan 

penelitian dan monitoring secara berkala 

diperairan Tanah Merah Desa Penaga 

Kecamatan Teluk Bintan Kepulauan Riau, 

penelitian ini bisa juga dijadikan penelitian 

lanjutan bagi pembaca. 
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