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ABSTRAK 

Penelitian mengenai tingkat kerapatan dan penutupan lamun telah dilakukan di perairan 

desa Sebong Pereh kabupaten Bintan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengentahui kondisi 

padang lamun berdasarkan tingkat kerapatan dan penutupan lamun di perairan desa Sebong Pereh 

kabupaten Bintan. Penelitian ini dilakukan dengan metode acak sebanyak 30 titik menggunakan 

plot berukuran 1x1 meter. Hasil penelitian ditemukan 4 jenis lamun yaitu, Enhalus accoroides, 

Thalassia hemprichii. Cymodocea serrulata, dan Halodule uninervis. Nilai kerapatan jenis lamun 

Enhallus accoroides 29.37 ind/m2, Thalassia hemprichii 71.73 ind/m2, Cymodocea serrulata 1.07, 

dan Halodule uninervis 9.00. Total kerapatan seluruh jenis lamun 111.17 ind/m2. Penutupan jenis 

lamun Enhallus accoroides 10.33 %/m2, Thalassia hemprichii 8.5 %/m2, Cymodocea serrulata 

0.53 8.5 %/m2, dan Halodule uninervis 1.6 %/m2. Penutupan total seluruh jenis lamun adalah 

20.97 %/m2. 

 

Kata kunci : Lamun, Kerapatan, Penutupan, Desa Sebong Pereh 
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ABSTRACT 

Research on the density and the coverage of seagrass has been carried out in the waters of 

Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan. The purpose of this study was to investagate conditions 

based on the density of seagrass beds and coverage of seagrass in the waters of Desa Sebong Pereh 

Kabupaten Bintan. This research was conducted by the method of random sample of 30 points 

using a plot measuring 1x1 meters . The research found that four species of seagrasses, Enhalus 

acoroides, Thalassia hemprichii. Cymodocea serrulata  and Halodule uninervis . A density value 

of seagrass species Enhalus acoroides 29.37 ind/m2 , Thalassia hemprichii 71.73 ind/m2 , 

Cymodocea serrulata 1:07 and Halodule uninervis 9:00 ind/m2. Total density of all types of 

seagrass 111.17 ind/m2. Coverage of seagrass species Enhalus acoroides 10:33%/m2, Thalassia 

hemprichii 8.5%/m2, Cymodocea serrulata 0:53 8.5%/m2, and Halodule uninervis 1.6 % / m2. 

Total coverage all types of seagrass is 20.97 % /m2. 

 

Keyword :  Seagrass, Density, Coverage, Desa Sebong Pereh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kecamatan Teluk Sebong merupakan 

salah satu kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Bintan dengan luas lautan 31, 

785.62 Ha (DKP Bintan, 2011). Potensi 

wilayah laut yang cukup luas tersebut 

menjadikan Kecamatan Teluk Sebong 

berpeluang besar untuk dimanfaatkan lebih 

lanjut. Salah satu kawasan yang berada di 

Kecamatan Teluk Sebong adalah Desa 

Sebong Pereh. Desa Sebong Pereh 

merupakan kawasan yang memiliki potensi 

sumberdaya ekosistem lamun yang menjadi 

habitat dan tempat mencari makan bagi 

penyu  dan hewan laut lainnya. 

Berdasarkan potensi ekosistem lamun 

yang tumbuh pada perairan di pesisir pantai 

Desa Sebong Pereh dan kurang adanya 

informasi mengenai kondisi lamun di 

perairan tersebut, maka perlu diketahui 

kondisi ekosistem lamun di kawasan 

tersebut. Untuk mengetahui kondisi 

ekosistem lamun, metode yang digunakan 

adalah melihat tingkat kerapatan dan tutupan 

lamun. 

 

        METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

November 2015 sampai Maret 2016, di 

perairan Desa Sebong Pereh, Kabupaten 

Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Analisis 

laboratorium dilakukan di laboratorium 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey, yaitu 

pengamatan lansung terhadap variabel yang 

akan diteliti. Data yang dikumpulkan berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh langsung dari lapangan meliputi 

data kerapatan lamun, tutupan lamun dan 

parameter perairan. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari Kantor Kecamatan Teluk Sebong dan 

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bintan berupa data luas dan 

kondisi umum perairan laut Desa Sebong 

Pereh. 

 

1. Penentuan Titik Sampling 

Titik sampling ditentukan dengan 

metode random sampling, menggunakan 

software visual sampling plan. Titik 

Sampling terdiri dari 30 titik pengamatan 

yang menyebar secara acak berdasarkan 

cakupan wilayah di perairan desa Sebong 

Pereh. Peta titik pengamatan dan koordinat 

sampling dapat dilihat pada Gambar berikut. 

 
 

2. Penyamplingan Vegetasi Lamun 

Pengambilan data kondisi lamun 

menggunakan metode petak contoh 

(Transect Plot). Metode petak contoh adalah 

metode pencuplikan contoh populasi suatu 

komunitas menggunakan pendekatan petak 

contoh yang diletakan pada wilayah 

ekosistem tersebut (Kepmen LH No.200 

Tahun 2004). 

Setiap titik yang menyebar di 

perairan Desa Sebong Pereh  akan diamati 

nilai kerapatan jenis/spesies dan persentase 

tutupan. Pengambilan data  kondisi tutupan 

lamun dan kerapatan lamun dilakukan saat 

air laut mengalami pasang dengan 

kedalaman air antara 30-70cm. Prosedur 

pengambilan data adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan titik pengamatan 

2. Pada setiap titik pengamatan 

diletakkan 1 plot  

3. Transek plot yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan ukuran  1 

x 1 m yang dibagi menjadi 25 sub 

petak berukuran 20 x 20 cm. 

Skema plot untuk mengambil data 

lamun dapat dilihat pada Gambar 

berikut. 



 

 

 
 

a. Identifikasi Jenis 

Identifikasi jenis dilakukan dengan 

membandingkan data-data di lapangan 

seperti bentuk daun, bunga, dan akar lamun 

dengan katalog, kemudian jenis–jenis lamun 

yang didapat di lapangan disajikan dalam 

bentuk tabel (Kepmen LH No. 200 Tahun 

2004). Identifikasi jenis–jenis lamun 

menggunakan panduan identifikasi lamun 

menurut McKenzie (2003). 

 

b. Pengamatan Kerapatan Lamun 

Pengamatan kerapatan lamun 

dilakukan dengan meletakkan plot pada titik 

sampling yang telah ditentukan. Tiap jenis 

lamun dihitung jumlah tegakan masing-

masing jenis lamun pada kolom plot, lalu 

dimasukan ke dalam rumus perhitungan 

kerapatan lamun. 

 

c. Pengamatan Tutupan Lamun 

Pengamatan persentase penutupan 

lamun mengacu pada estimasi persen 

penutupan lamun menurut McKenzie 

(2003). Persentase tutupan lamun dilakukan 

dengan menghitung jumlah lamun yang 

menutupi areal dalam tiap sub petak dalam 

plot berukuran 1x1 meter yang telah diberi 

label. Selanjutnya dilakukan pengambilan 

foto transek kuadran dengan sudut vertikal, 

sudah termasuk di dalamnya keseluruhan 

rangka/frame kuadran dan label. Hasil foto 

tutupan lamun kemudian dibandingkan 

dengan gambar estimasi persentase 

penutupan menurut McKenzie (2003). 

 

3. Sampling Air dan Substrat 

Pengukuran kualitas perairan 

dilakukan pada saat pasang dengan 

kedalaman 30-70 cm sebanyak 3 kali 

pengulangan. Pengambilan sampel substrat, 

nitrat dan fosfat dilakukan pada setiap 

stasiun dengan 1 kali pengulangan. 

 

 

C. Pengolahan Data 

Untuk mengetahui kondisi ekosistem 

lamun dilakukan dengan menghitung 

komposisi jenis lamun, frekuensi jenis, 

frekuensi relatif, kerapatan jenis, dan 

kerapatan relatif. Untuk menduga 

keseluruhan dari peranan dari suatu jenis 

lamun dilakukan perhitungan indeks nilai 

penting. Indeks ekologi seperti indeks 

keanekaragaman, indeks keseragaman, dan 

indeks keseragaman juga dihitung untuk 

mendukung data mengenai kondisi lamun di 

perairan desa Sebong Pereh. 

 

1. Kerapatan Jenis 

Kerapatan jenis merupakan 

perbandingan antara jumlah total individu 

dengan unit area yang diukur. Kerapatan 

jenis lamun dapat dihitung dengan 

persamaan (Tuwo, 2011) : 

KJi =    Ni 

          A 

Keterangan :  

KJi = Kerapatan jenis ke-i (tegakan/m2) 

Ni   = Jumlah total individu dari jenis ke-i   

          (tegakan) 

A    = Luas area total pengambilan sampel  

          (m2) 

 

2. Kerapatan  Relatif 

Kerapatan relatif merupakan 

perbandingan antara jumlah individu jenis  

dan jumlah total individu seluruh jenis. 

Kerapatan relatif  lamun dapat dihitung 

dengan persamaan (Tuwo, 2011) : 

KR =     ni   x 100% 

          ∑n 

Keterangan :   

KR = Kerapatan relatif (%) 

 

 ni   = Jumlah individu jenis ke-i (ind/m2) 

 ∑n = Jumlah individu seluruh jenis (ind/m2) 

 

3. Frekuensi Jenis 

Frekuensi jenis merupakan 

perbandingan antara jumlah petak sampel 

yang ditemukan suatu jenis lamun dengan 

jumlah total petak sampel yang diamati. 

Frekuensi jenis lamun dapat dihitung dengan 

persamaan (Tuwo, 2011) : 

FJi =   Pi 

        ∑P 

Keterngan :  



 

 

FJi  =  Frekuensi jenis ke-i  

Pi    =  Jumlah petak sampel tempat 

ditemukan jenis ke-i 

∑P   =  Jumlah total petak sampel yang 

diamati 

 

4. Frekuensi Relatif 

Frekuensi relatif merupakan 

perbandingan antara frekuensi jenis ke-i 

dengan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis. 

Frekuensi relatif lamun dapat dihitung 

dengan persamaan (Tuwo, 2011) : 

FR =  Fi      
        ∑F 

Keterangan :   

FR  =  Frekuensi relatif (%) 

Fi    = Frekuensi jenis ke-i 

∑F  = Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis  

 

 

5. Penutupan Jenis 

Penutupan jenis merupakan 

perbandingan antara luas area yang ditutupi 

oleh jenis lamun ke-i dengan jumlah total 

area yang ditutupi lamun. Penutupan jenis 

lamun dapat dihitung dengan persamaan 

(Tuwo, 2011) : 

 PJ =      ɑi 

            A 

Keterangan :   

PJ   =  Penutupan jenis ke-i (%/m2) 

 ɑi  =   Luas total penutupan jenis ke-i (%) 

A    =   jumlah total area yang ditutupi lamun 

(m2)   

 

6. Penutupan Relatif 

Penutupan Relatif (PR) yaitu 

perbandingan antara penutupan individu 

jenis ke-i dan total penutupan seluruh jenis. 

Penutupan relative lamun dapat dihitung 

dengan pesamaan (Tuwo, 2011) : 

PR =       Pi  

          P 

Keterangan :  

PR = Penutupan relatif (%/m2) 

Pi   = Penutupan jeni ke-i (%/m2) 

P    = Penutupan seluruh jenis lamun (%/m2)  

 

7. Indeks Nilai Penting  

Indeks nilai penting digunakan untuk 

menghitung keseluruhan dari peranan jenis 

lamun di dalam satu komunitas. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung indeks nilai 

penting  adalah (Kordi, 2011) : 

INP = FR + KR + PR 

Keterangan :  

INP =  Indeks nilai penting 

FR = Frekuensi relatif 

KR =  Kerapatan relatif 

PR =  Penutupan relatif 

 

8. Indeks Keanekaragaman 

Keanekaragaman jenis lamun 

dihitung menggunakan indeks 

keanekaragaman Shannon-Weaner (Odum, 

1996) : 

H′ = Pi log2 Pi 

Keterangan :       

H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon- 

Weaner  

Pi = 𝑛𝑖/𝑁 (peluang spesies i dari total 

individu) 

Indeks keanekaragaman ditentukan dengan 

kriteria (Bower, Zar and von Ende, 1977 

dalam Bahtiar et al., 2009),  

H’<1 = Keanekaragaman rendah;  

1<H’<3 = Keanekaragaman sedang;  

H’>3 = Keanekaragaman tinggi. 

 

9. Indeks Keseragaman 

Indeks keseragaman lamun dapat 

dihitung dengan rumus (Odum, 1996) : 

 
Keterangan : 

e    = Indeks keseragaman  

H’  = Indeks Keanekaragaman  

H max = Log2 (S) 

S = Jumlah spesies 

Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0 – 

1, dengan kategori,  

e < 0.4 = Keseragaman kecil;  

0,4 < e < 0.6 = Keseragaman sedang;  

e > 0,6 = Keseragaman besar (Suryanti et 

al., 2014) 

 

 

10. Indeks Dominansi 

Rumus indeks dominansi Simpson, 

1949 dalam Odum, 1996 dihitung dengan 

rumus dihitung dengan rumus : 

C = ∑ (ni/N)2 

Keterangan:  

C  = Indeks dominansi  

Ni = Jumlah individu spesies-i 

 N = Jumlah individu seluruh spesies 

Kategori indeks dominansi lamun 

dibagi atas 3, yaitu  

0,00 < C ≤ 0,50 termasuk kedalam kategori 

rendah;  



 

 

0,50 < C ≤ 0,75 termasuk kedalam kategori 

sedang, 

nilai indeks dominansi 0,75 < C ≤ 1,00  

termasuk kedalam kategori tinggi 

(Setyobudiandy, 2009 dalam Harpiansyah et 

al., 2014). 

 

D. Analisis Data 

Data hasil perhitungan kerapatan 

diketahui untuk menetukan kondisi padang 

lamun berdasarkan skala kerapatan lamun 

seperti pada Tabel  berikut. 

Skala kondisi padang lamun berdasarkan 

kerapatan 

Skala Kondisi  Kerapatan 

     (ind/m2)               

         5         > 175 Sangat Rapat 

         4                        125 – 175 Rapat 

         3                     75 – 125 Agak Rapat 

         2             25 – 75 Jarang 

         1         < 25  Sangat Jarang 

Sumber : Braun-Blanquet (1965) dalam 

Haris dan Gosari (2012) 

 

Data hasil perhitungan tutupan lamun 

diketahui untuk menentukan status padang 

lamun menurut Kepmen LH No.200 tahun 

2004, dapat dilihat pada Tabel berikut. 

   Status       Kondisi       Penutupan (%) 

Baik            Kaya/Sehat       > 60  

Rusak     Kurang kaya/ 

                   Kurang sehat      30 – 59,9 

Rusak           Miskin      < 29, 9 

  

Sedangkan data kualitas perairan 

pada setiap titik pengamatan dibandingkan 

dengan baku mutu optimum bagi kehidupan 

lamun menurut Kepmen LH No.51 tahun 

2004. Analisis hubungan parameter perairan 

dan kerapatan lamun juga dilakukan 

menggunakan software Minitab16 yang 

dianalisa menggunakan pendekatan analisis 

statistik multi variable yang didasarkan pada 

analisis komponen utama (Principle 

Component Analisis/PCA) dan regresi linier 

menggunakan software Microsoft exel. 

Data hasil analisis kerapatan, 

persentase penutupan lamun, indeks ekologi 

lamun dan hubungan kualitas air dengan 

kondisi padang lamun akan dibahas secara 

deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel 

dan grafik.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Jenis-jenis Lamun di Perairan 

Desa Sebong Pereh 

Lamun yang ditemukan di perairan 

Desa Sebong Pereh Kabupaten Bintan 

merupakan vegetasi lamun campuran karena 

terdiri dari 4 spesies lamun, yaitu Enhalus 

accoroides, Thalassia hemprichii, 

Cymodocea serullata, dan Halodule 

uninervis. Menurut Asriyana dan Yuliana 

(2012) vegetasi campuran adalah vegetasi 

yang terdiri dari 2 sampai 12 jenis lamun 

yang tumbuh bersama–sama dalam satu 

substrat 

 

B. Kondisi Lamun di Perairan Desa 

Sebong Pereh 

1. Kerapatan Jenis dan Kerapatan 

Relatif Lamun 

Jenis 
Jumlah 

(Tegakan) 

Kj 

(Tegakan/m2) 

Kr 

(%) 

Enhalus 

acoroides 881 29,37 26,42 
Thalassia 

hemprichii 2152 71,73 64,53 

Cymodocea 
serrulata 32 1,07 0,96 

Halodule 

uninervis 270 9,00 8,10 

TOTAL 3335 111,17 100 

Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa 

jenis lamun yang memiliki jumlah tegakan 

tertinggi yaitu Thalassia hemprichii dengan 

jumlah tegakan yaitu 2152  tegakan, 

selanjutnya diikuti oleh lamun jenis Enhalus 

acoroides dengan jumlah tegakan yaitu 881 

tegakan, kemudian diikuti oleh jenis 

Halodule uninervis dengan jumlah tegakan 

lamun yaitu 270 tegakan, dan lamun dengan 

jumlah tegakan terendah yaitu jenis 

Cymodocea serrulata dengan jumlah 

tegakan yaitu 32 tegakan. 

Kondisi kerapatan lamun di perairan 

Desa Sebong Pereh termasuk dalam skala 3 

dengan nilai kerapatan 75 – 125 ind/m2 yang 

berarti lamun di Desa Sebong Pereh 

tergolong lamun dengan kondisi agak rapat, 

skala kerapatan lamun diketahui untuk 

menentukan kondisi padang lamun. Hasil 

perhitungan rata-rata kerapatam jenis lamun 

di perairan desa Sebong Pereh dapat dilihat 

pada Gambar berikut. 



 

 

 
Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kerapatan jenis yang dilakukan, diperoleh 

data yaitu lamun jenis Thalassia hemprichii 

memiliki kerapatan yang paling tinggi 

dibandingkan dengan lamun jenis lain yang 

ditemukan yaitu dengan nilai kerapatan 

71,73 tegakan/m2. Enhalus acoroides 

dengan nilai kerapatan 29,73 tegakan/m2, 

Halodule uninervis dengan nilai kerapatan 

yaitu 9,00 tegakan/m2, sedangkan 

Cymodocea serrulata merupakan lamun 

dengan nilai kerapatan paling rendah 

dibandingkan dengan jens lain yaitu dengan 

nilai kerapatan 1,07 tegakan/m2. 

Kerapatan jenis tertinggi di perairan 

desa Sebong Pereh yaitu Thalassia 

hemprichii. Berdasarkan skala kerapatan 

menurut Braun-Blanquet (1965) dalam 

Haris dan Gosari (2012), Thalassia 

hemprichii dengan nilai kerapatan 71,73 

tegakan/m2 tergolong dalam skala 2 dengan 

kerapatan berkisar antara 25 – 75 ind/m2 

yang termasuk lamun dengan kondisi 

kerapatan jarang.  Kerapatan lamun terendah 

yaitu jenis Cymodocea serrulata tergolong 

dalam skala 1 yaitu sangat jarang yaitu < 25 

yang termasuk lamun dengan kondisi 

kerapatan sangat jarang, 

Menurut Kiswara (2010)  dalam 

Suryanti et al., (2014) menemukan bahwa 

kerapatan tunas lamun per luasan area 

tergantung pada jenisnya. Jenis lamun yang 

mempunyai morfologi besar seperti Enhalus 

acoroides mempunyai kerapatan yang 

rendah dibandingkan dengan jenis lamun 

yang mempunyai morfologi kecil seperti 

jenis Thalassia hemprichii dengan kerapatan 

yang tinggi.  Kerapatan relatif lamun di 

perairan desa Sebong Pereh dapat dilihat 

pada Gambar. 

 
 Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

kerapatan relative, lamun yang memiliki 

nilai kerapatan relatif tertinggi yaitu jenis 

Thalassia hemprichii, dengan nilai 

persentase kerapatan 64,53% dari seluruh 

jenis lamun yang ditemukan di perairan desa 

Sebong Pereh. Sedangkan kerapatan relatif 

terendah yaitu jenis Cymodocea serrulata 

dengan persentase nilai yaitu 0,96% dari 

seluruh jenis lamun yang ditemukan.   

 Berdasarkan hasil pengamatan 

diketahui bahwa lamun yang tumbuh pada 

dearah yang berada jauh dari garis pantai 

memiliki kerapatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan lamun yang tumbuh di 

perairan yang dekat dengan garis pantai di 

perairan desa Sebong Pereh. Hal ini diduga 

disebabkan oleh pengaruh kondisi pasang 

surut perairan, pada saat surut lamun yang 

berada di dekat garis pantai mengalami surut 

kering sehingga lamun kurang mampu 

beradaptasi terhadap pancaran sinar 

matahari langsung tanpa tergenang oleh air 

laut. 

 Thalassia hemprichii merupakan 

lamun yang ditemukan banyak tumbuh pada 

perairan yang jauh dari garis pantai. 

Menurut Romimohtarto dan Juwana (2001) 

dalam Suryanti et al., (2014) Thalassia 

hemprichii memiliki strategi adaptasi yang 

baik terhadap lingkungannya dimana 

tumbuhan tersebut memiliki perakaran 

serabut yang mampu berkoloni lebih lebat di 

habitat dangkal dibandingkan dengan lamun 

jenis lainnya. Menurut Fauziyah (2004) 

dalam Ruswahyuni et al. (2013), Thalassia 

sp. biasa hidup dalam semua jenis substrat 

yang bervariasi dari pecahan karang hingga 

substrat lunak bahkan pada lumpur cair, 

tetapi lebih dominan hanya pada substrat 



 

 

keras dan dapat membentuk komunitas 

tunggal pada pasir kasar. Oleh karena itu 

lamun jenis Thalassia hemprichii memiliki 

jumlah tegakan paling tinggi karena substrat 

di perairan desa Sebong Pereh merupakan 

pasir kasar. 

 

2. Frekuensi Jenis dan Frekuensi 

Relatif Lamun 

Hasil perhitungan frekuensi jenis dan 

frekuensi relatif lamun di perairan desa 

Sebong Pereh dapat dilihat pada Tabel  

berikut.  

Jenis 

Plot 

Dijumpai 

Frekuensi 

Jenis (Fi) 

Frekuensi 

Relatif 

(FR) 

Enhalus Acoroides 30 1,00 44,12 

Thalassia 
hemprichii 30 1,00 44,12 

Cymodocea 

serrulata 3 0,10 4,41 
Halodule uninervis 5 0,17 7,35 

TOTAL 68 2.27 100 

       Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

frekuensi peluang ditemukannya lamun jenis 

Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii 

memiliki nilai frekuensi 1,00 hal ini 

menunjukan bahwa jenis Thalassia 

hemprichii dan Enhalus acoroides 

ditemukan pada seluruh plot pengamatan 

yang berjumlah 30 plot. Sedangkan jenis 

Halodule uninervis dan Cymodocea 

serrulata memiliki nilai frekuensi yang 

berbeda, dengan nilai frekuensi 0,17 yang 

berarti jenis lamun ini hanya ditemukan 

pada 5 plot pengamatan dan jenis 

Cymodocea serullata memiliki nilai 

frekuensi 0,10 yang berarti jenis ini hanya 

ditemukan pada 3 plot pengamatan saja. 

Menurut Izuan (2014) peluang ditemukan 

suatu jenis lamun tergantung pada tipe 

substrat di lapangan, karena masing-masing 

spesies lamun memiliki kesukaan tipe 

substrat yang berbeda. Hasil perhitungan 

frekuensi masing-masing jenis lamun di 

perairan desa Sebong Pereh dapat dilihat 

pada Gambar berikut. 

 
   Sumber: Data primer penelitian (2016) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

frekuensi relatif lamun, jenis Enhalus 

acoroides dan Thalassia hemprichii 

ditemukan pada semua titik sampling. Hal 

ini menjadi penciri bahwa jenis ini memiliki 

sebaran yang cukup luas di perairan, seperti 

pada komunitas lamun yang berada dekat 

dengan perairan desa Sebong pereh yaitu 

pada kamonitas lamun di perairan pantai 

Sakera Kecamatan Bintan Utara Kabupaten 

Bintan, menurut Yanti et al., (2015) bahwa 

jenis lamun Enhalus acoroides dan 

Thalassia hemprichii memiliki frekuensi 

jenis yang cukup tinggi. Menurut 

Supriharyono (2007), jenis Enhalus 

accoroides dan Thalassia hempichii 

memiliki sebaran yang cukup luas pada 

daerah tropis di lautan India dan bagian 

darat pasifik salah satunya Indonesia. Untuk 

lebih jelasnya, diagram nilai persentase 

frekuensi relatif lamun dapat dilihat pada 

Gambar berikut. 

 
Sumber: Data primer penelitian (2016) 

Dari hasil perhitugan frekuenis relatif 

lamun, dari seluruh jenis lamun yang 

ditemukan di perairan desa Sebong Pereh 

jenis lamun Enhalus acoroides dan 

Thalassia hemprichii memiliki nilai 

persentase frekuensi relatif paling tinggi 

diantara jenis lamun lainnya yaitu sebesar 

44,12%, selanjutnya jenis lamun Halodule 

uninervis memiliki nilai persentase frekuensi 



 

 

relatif yaitu 7,35%, sedangkan jenis lamun 

dengan frekuensi relatif terendah yaitu 

Cymodocea serrulata dengan persentase 

nilai peluang ditemukan yaitu 4,41% dari 

seluruh jenis lamun.  

Dari hasil frekuensi relatif diketahui 

bahwa jenis yang memiliki peluang 

kehadiran terbesar pada area penelitian 

adalah Enhalus acoroides dan Thalassia 

hemprichii. Jika dilihat dari hasil frekuensi 

relatif lamun yang paling kecil yakni jenis 

Cymodocea serrulata yang tersebar hanya 

pada beberapa titik pengamatan  dan tidak 

merata. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Dahuri (2003) yang 

menyatakan bahwa, jenis lamun Cymodocea 

serrulata dapat tumbuh berlimpah pada 

daerah yang berbatasan dengan mangrove ke 

arah laut. Sedangkan bila dilihat dari kondisi 

lokasi penelitian perairan Desa Sebong 

Pereh tidak terdapat area mangrove. 

 

3. Penutupan Jenis dan Penutupan 

Relatif Lamun 

Hasil perhitungan penutupan jenis 

dan penutupan relatif lamun di perairan desa 

Sebong Pereh dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

 

Jenis 

Jumlah 

Penutupan 

(%/30m2) 

Penutupan 

Jenis (%/m2) 

Penutupan 

Relatif (%) 

Enhalus acoroides 310 10,33 49,28 

Thalassia hemprichii 255 8,5 40,54 

Cymodocea serrulata 16 0,53 2,54 

Halodule uninervis 48 1,6 7,63 

TOTAL 629 20,97 100 

Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui 

bahwa, rata-rata penutupan total lamun di 

perairan Desa Sebong Pereh adalah sebesar 

20,97%/m2. Berdasarkan penentuan status 

padang lamun menurut Kepmen LH no.200 

tahun 2004, lamun di perairan desa Sebong 

Pereh tergolong dalam kondisi penutupan 

miskin dengan nilai persentase penutupan 

yaitu <29,9%. Kriteria baku kerusakan 

padang lamun merupakan ukuran batas 

perubahan fisik hayati padang lamun yang 

dapat ditenggang yang ditetapkan 

berdasarkan persentase luas penutupan 

lamun yang hidup.  

Status padang lamun menurut 

Kepmen LH nomor 200 Tahun 2004 tentang 

kriteria baku kerusakan dan pedoman 

penentuan status padang lamun berdasarkan 

penutupannya dibagi atas tiga kriteria yaitu 

kaya/sehat dengan penutupan >60 %, kurang 

kaya/kurang sehat dengan penutupan 30 – 

59,9 %, dan miskin dengan penutupan < 29, 

9%.  

Total rata-rata penutupan lamun di 

perairan desa Sebong Pereh tergolong dalam 

kategori miskin (<29,9%), kondisi 

penutupan lamun yang miskin di perairan 

desa Sebong Pereh selain disebabkan oleh 

kerapatan lamun yang tinggi di perairan 

adalah jenis Thalassia hempricii yang 

penutupan daunnya sedikit, rendahnya 

penutupan juga diduga karena adanya 

aktivitas penangkapan masyarakat yang 

mencari biota seperti gastropoda, bivalvia, 

dan crustacea yang bernilai ekonomis, serta 

alur pelayaran sampan nelayan. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

penutupan lamun diketahui bahwa, 

persentase penutupan jenis lamun paling 

tinggi yaitu jenis Enhalus acoroides dengan 

nilai persentase penutupan sebesar 

10,33%/m2. Kemudian dikuti oleh Thalassia 

hemprichii dengan persentase nilai 

penutupan yaitu 8,5%/m2, selanjutnya jenis 

Halodule uninervis dengan persentase nilai 

penutupan yaitu 1,6%/m2, sedangkan nilai 

penutupan jenis terendah yaitu Cymodocea 

serullata dengan persentase nilai penutupan 

yaitu 0,53%/m2. Grafik penutupan masing-

masing jenis lamun di perairan desa Sebong 

Pereh dapat dilihat pada Gambar berikut.. 

 
Enhalus acoroides memiliki nilai 

persentase penutupan relatif tertinggi dengan 

nilai persentase yaitu 49,28%. Jenis lain 

seperti Thalassia hemprichii  dengan 

persentase nilai penutupan relatif yaitu 

40,54%, kemudian jenis Halodule uninervis 

dengan persentase nilai penutupan relatif 

yaitu 7,63%, sedangkan nilai persentase 

penutupan relatif terendah dari seluruh jenis 

lamun yang ditemukan adalah jenis 



 

 

Cymodocea serrulata dengan nilai 

persentase relatif yaitu 2,54%. Hasil 

perhitungan penutupan relatif lamun di 

perairan desa Sebong Pereh dapat dilihat 

pada Gambar berikut. 
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  Sumber: Data primer penelitian (2016) 

Berdasarkan Gambar di atas dapat 

dilihat bahwa lamun yang memiliki tingkat 

petutupan yang tertinggi dari seluruh jenis 

lamun yang ditemukan di perairan desa 

Sebong Pereh yaitu jenis Enhalus acoroides. 

Satu individu Enhalus acoroides akan 

memiliki nilai penutupan yang lebih tinggi 

karena ukuran daun Enhalus yang jauh lebih 

besar dan panjang. Sedangkan individu 

lamun yang berukuran lebih kecil seperti 

Halodule uninervis akan memiliki nilai 

persentase penutupan yang lebih kecil pula 

karena ukuran daunnya yang kecil. Menurut 

Short dan Coles (2001 dalam Rifai et al., 

(2013) penutupan lamun berhubungan erat 

dengan habitat atau bentuk morfologi dan 

ukuran suatu spesies lamun. Kepadatan yang 

tinggi dan kondisi pasang surut saat 

pengamatan juga dapat mempengaruhi nilai 

estimasi penutupan lamun.  

 

4. Indeks Nilai Penting Lamun 

Hasil perhitungan indeks nilai penting lamun 

di perairan desa Sebong Pereh dapat dilihat 

pada Tabel berikut 

Jenis 

KR 

(%) 

FR 

(%) 

PR 

(%) 

INP 

(%) 

Enhalus Acoroides 26,42 44,12 49,28 119,82 

Thalassia hemprichii 64,53 44,12 40,54 149,19 

Cymodocea serrulata 0,96 4,41 2,54 7,92 

Halodule uninervis 8,10 7,35 7,63 23,08 

TOTAL 100 100 100 300 

Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan Tabel  diketahui bahwa 

indeks nilai penting jenis lamun Enhalus 

Acoroides adalah sebesar 119,82% 

kemudian untuk jenis Thalassia hemprichii 

memiliki Indeks nilai penting sebesar 

149,19%, dan jenis Cymodocea serrulata 

memiliki Indeks nilai penting sebesar 7,92% 

dan jenis Halodule uninervis memiliki 

Indeks nilai penting sebesar 23,08%.  

Indeks nilai penting lamun 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu nilai 

frekuensi relatif, kerapatan relatif, dan 

tutupan relatif (Suhud, 2012). Lamun jenis 

Cymodocea serrulata dan Halodule 

uninervis memiliki nilai yang rendah 

terhadap ketiga unsur tersebut, Rendahnya 

ketiga unsur tersebut diduga disebabkan oleh 

kemampuan adaptasi yang kurang pada 

lamun jenis Cymodocea serrulata dan 

Halodule uninervis terhadap lingkungan di 

perairan desa Sebong pereh. Untuk lebih 

jelasnya masing-masing jenis lamun di 

perairan desa Sebong Pereh dapat dilihat 

pada Gambar berikut.. 

 
         Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan Gambar diketahui 

bahwa Indeks nilai penting tertinggi terjadi 

pada jenis Thalassia Hemprichii dengan 

demikian jenis ini memilki pengaruh paling 

besar terhadap komunitas lamun yang ada 

diperairan Desa Sebong Pereh sedangkan 

jenis dengan Indeks nilai penting terendah 

adalah jenis Cymodocea serrulata yang 

mencirikan bahwa jenis ini kurang 

berpengaruh terhadap komunitas lamun di 

perairean Desa Sebong Pereh. 

 

5. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, dan Dominansi 

Jenis Lamun 

Hasil perhitungan indeks 

keanekaragaman, keseragaman, serta 



 

 

dominansi lamun di perairan desa Sebong 

Pereh dapat dilihat pada Tabel.. 

No. Indeks Nilai Kondisi 

1. Keanekaragaman 1,27 Sedang 

2. Keseragaman 0,64 Tinggi 

3. Dominansi 0,49 Rendah 

Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

didapatkan nilai indeks keanekaragaman 

lamun di perairan desa Sebong Pereh yaitu 

1,27 yang tergolong dalam keanekaragaman 

sedang yaitu 1<H’<3. Menurut Odum 

(1996) keanekaragaman mempunyai nilai 

tertinggi jika semua individu berasal dari 

spesies yang berbeda-beda; sebaliknya nilai 

terkecil diperoleh jika individu berasal dari 

spesies yang sama.  Sedangnya nilai indeks 

keanekaragaman lamun di perairan desa 

Sebong Pereh disebabkan oleh jenis lamun 

yang ditemukan di perairan desa Sebong 

Pereh  hanya 4 jenis. Tinggi rendahnya nilai 

indeks keanekaragaman jenis dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain 

jumlah jenis atau individu yang didapat, 

adanya beberapa jenis yang ditemukan 

dalam jumlah yang lebih melimpah daripada 

jenis lainnya, kondisi homogenitas substrat, 

kondisi dari ekosietem lamun sebagai habitat 

dari fauna perairan (Yanu, 2011 dalam 

Suryanti et al., 2014). 

Hasil perhitungan nilai indeks 

keseragaman lamun diperoleh nilai 

keseragaman lamun yaitu 0,64 yang 

tergolong dalam keseragaman tinggi  yaitu  

e>0,6. Nilai indeks keseragaman berkisar 

antara 0-1, kriteria nilai indeks keseragaman 

lamun dikategorikan menjadi tiga yaitu, 

Keseragaman kecil (e < 0,4). keseragaman 

tinggi (0,4 < e < 0,6), dan keseragaman 

besar (e > 0,6)  (Krebs, 1989 dalam Rifai et 

al., 2013):  

Menurut Ruswahyuni (2008) dalam 

Suryanti et al., (2014), apabila semakin kecil 

indeks keseragaman maka semakin besar 

perbedaan jumlah antara spesies (adanya 

dominansi) dan semakin besar indeks 

keseragaman maka semakin kecil perbedaan 

jumlah antara spesies sehingga 

kecenderungan dominasi oleh jenis tertentu 

tidak ada. Nilai indeks keseragaman yang 

tergolong dalam kategori tinggi di perairan 

desa Sebong pereh menunjukan bahwa tidak 

ada jenis lamun yang mendominansi dan 

perbedaan jumlah jenis yang tidak terlalu 

tinggi. 

Hasil perhitungan indeks dominansi 

lamun diperoleh nilai dominansi lamun di 

perairan desa Sebong Pereh yaitu 0,49 yang 

tergolong dalam dominansi rendah yaitu 

0,00 < C ≤ 0,50. Indeks dominansi dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar 

suatu spesies lamun menguasai atau 

mendominansi habitatnya (Izuan, 2014). 

Rendahnya nilai indeks dominansi lamun di 

perairan desa Sebong Pereh disebabkan oleh 

semakin kecil perbedaan jumlah antara 

spesies sehingga kecenderungan dominasi 

oleh jenis tertentu tidak ada. semakin kecil 

perbedaan jumlah antara spesies sehingga 

kecenderungan dominasi oleh jenis tertentu 

tidak ada.. 

 

6. Parameter Perairan 

Pengukuran parameter fisika kimia perairan 

dilakukan di desa Sebong Pereh. Hasil rata-

rata pengukuran parameter perairan dapat 

dilihat pada Tabel. 

Parameter  Satuan 

Hasil Baku 

Mutu 

Sumber  

Kisaran 
Rata-

rata 

Fisika   
  

  

1. Suhu ˚C 27,5 – 30,3 28,24 

28 - 30 Kep Men LH 

No. 51 

(2004) 

2. Salinitas ˚/˳˳ 28,7 – 33,8 31,69 

33 - 34 Kep Men LH 

No. 51 

(2004) 

3. Arus m/s 0,08 – 0,2 0,11 
0,5 Dahuri 

(2003) 

4. Kecerahan % 100%   

5. Substrat - 
Kerikil berpsir – Pasir 

berkerikil 

lumpur 

berpasir  

Supriharyono 

(2007) 

Kimia 
   

  

1. Derajat   

Keasaman 
- 7,2 -  8,6 7,87 

7 – 8,5 Kep Men LH 

No. 51 

(2004) 

2. Oksigen 

terlarut 
mg/L 6,43 – 6,98 6,84 

> 5 Kep Men LH 

No. 51 

(2004) 

3. Nitrat mg/L 
0,700 – 

1,400 
1,063 

0,008 Kep Men LH 

No. 51 

(2004) 

4. Fosfat mg/L 
0,000 – 

0,250 
0,066 

0,015 Kep Men LH 

No. 51 

(2004) 

       Sumber: Data primer penelitian (2016) 

 

7. Analisis Komponen Utama (PCA). 
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Berdasarkan hasil analisis PCA 

seperti diketahui bahwa pada kelompok 1, 

kerapatan lamun dipengaruhi oleh 

kandungan fosfat dalam perairan dan arus. 

Pada kelompok 2 kerapatan lamun 

dipengaruhi oleh parameter pH dan DO, 

sedangkan pada kelompok 3 kerapatan 

lamun dipengaruhi oleh kandungan nitrat di 

perairan, suhu, dan salinitas.  

Perairan desa Sebong Pereh 

merupakan perairan yang mendukung bagi 

kehidupan lamun. Hasil pengukuran 

parameter perairan yaitu salinitas, suhu, pH, 

DO, dan arus di perairan desa Sebong Pereh 

masih sesuai dengan baku mutu dan 

optimum untuk mendukung kehidupan 

lamun.  

Berdasarkan hasil penelitian, lamun 

di perairan desa Sebong Pereh memiliki nilai 

kerapatan 111,17/m2 yang termasuk dalam 

kategori agak rapat. Perbedaan kerapatan 

lamun di perairan desa Sebong Pereh selain 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

perairan seperti kecepatan arus, salinitas, 

suhu, pH, DO, dan kandungan nutrient 

seperti nitrat dan fosfat, selain itu juga 

diduga akibat kegiatan masyarakat nelayan 

tradisional yang menangkap biota yang 

bernilai ekonomis di sekitar ekosistem 

padang lamun yang menyebabkan lamun 

terinjak-injak. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kiswara (2000) dalam Handayani 

(2016), yang menyatakan bahwa hilangnya 

lamun secara luas telah terjadi di berbagai 

tempat sebagai akibat dari dampak langsung 

kegiatan manusia termasuk kerusakan secara 

mekanis (pengerukan), pengaruh 

pembangunan konstruksi pesisir, 

penambatan perahu di padang lamun dan 

penangkapan tidak ramah lingkungan 

 

8. Hubungan Antara Kerapatan 

dengan Parameter Perairan  
Untuk melihat tingkat hubungan antara 

parameter perairan dengan kerapatan lamun 

dilihat dengan analisis regresi linier 

berganda menggunakan Microsoft exel yang 

dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Parameter Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept 1681.96 1890.36 -0.88976 0.383222 

Salinitas 11.32055 16.67203 0.679015 0.50421 

Suhu 8.010425 37.49812 0.213622 0.832809 

pH 45.18478 45.40164 0.995224 0.330449 

DO 95.21936 144.2693 0.660011 0.516098 

Arus 1038.238 992.0482 1.04656 0.306665 

Nitrat 105.9086 105.1467 1.007246 0.324767 

Fosfat -316.645 413.111 -0.76649 0.451532 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda diperoleh hasil rumus 

persamaan regresi berganda Y= 

+11,32055salinitas +8,010425suhu 

+45,18478pH +95,21936DO 

+1038,238arus +105,9086nitrat -

316,645fosfat dengan nilai koefisien regresi 

R2=0, 141253. Dari hasil regresi, terlihat 

bahwa parameter yang memiliki nilai 

hubungan positif yakni salinitas, suhu, pH, 

DO, arus dan nitrat.  

Dapat dijelaskan bahwa setiap 

peningkatan 1 satuan nitrat perairan akan 

menyebabkan peningkatan kerapatan lamun 

sebesar 105,9 tegakan. Untuk parameter 

salinitas, setiap peningkatan 1 satuannya 

akan mengakibatkan kenaikan kerapatan 

lamun sebesar 11,32 tegakan, pada 

parameter pH setiap peningkatan 1 

satuannya akan mengakibatkan kenaikan 

kerapatan lamun sebesar 45,18 tegakan,  

parameter DO atau kadar oksigen terlarut 

setiap peningkatan 1 satuan DO akan 

mengakibatkan kenaikan kerapatan lamun 

sebesar 95,219 tegakan, serta setiap 

peningkatan 1 satuan suhu akan 

mengakibatkan kenaikan kerapatan lamun 

sebesar 8,01  tegakan dengan asumsi semua 

parameter tetap. 

Menurut Green dan Short (2003) 

dalam Suryanto (2014) pertumbuhan, 

morfologi, kelimpahan dan produktivitas 

primer lamun pada suatu perairan umumnya 

ditentukan oleh ketersediaan zat hara fosfat, 

nitrat, dan ammonium. Nitrat sangat mudah 

larut dalam air dan bersifat stabil. 

Berdasarkan hal tersebut maka parameter 

yang paling mempengaruhi kerapatan lamun 

adalah kandungan nutrien, sedangkan arus 

berperan dalam pengadukan dan penyebaran 

nutrien ke badan perairan. Untuk selanjutnya 

uji regresi linier sederhana antara kerapatan 

lamun dengan nutrien (nitrat dan fosfat) 

dapat dilihat pada Gambar. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar, diperoleh hasil rumus 

persamaan regresi sederhana nitrat Y=89, 

534+15,962x dan Fosfat Y= -390,35+136,8x 

dengan nilai koefisien regresi nitrat R= 

0,0298 (29%) dan fosfat R=0,0443 (43%).. 

Untuk parameter yang berhubungan positif 

yaitu nitrat, setiap peningkatan 1 satuannya 

akan mengakibatkan kenaikan kerapatan 

lamun sebesar 89,53 tegakan, Sedangkan 

korelasi negatif ditunjukan oleh kandungan 

fosfat terhadap kerapatan lamun, yang 

berarti bahwa jika fosfat mengalami 

kenaikan maka akan menunjukkan 

hubungan terbalik dengan kerapatan lamun 

yaitu kerapatan  

lamun akan mengalami 

penurunan.bila kandungan fosfat meningkat. 

Menurut Handayani (2016)  keberadaan 

fosfat secara berlebihan yang disertai dengan 

keberadaan nitrat yang tinggi dapat memicu 

ledakan pertumbuhan alga di perairan yang 

dapat menggunakan oksigen dalam jumlah 

besar sehingga berdampak pada penurunan 

kadar oksigen terlarut, hal ini secara tidak 

langsung akan mengganggu kehidupan 

lamun di perairan. 

Kandungan bahan organik pada 

perairan sangat penting bagi kehidupan 

lamun, nitrat dan fosfat berperan sebagai 

nutrient yang dimanfaatkan lamun untuk 

hidup. Hal ini didukung oleh Kordi (2011) 

yang mengemukakan bahwa tumbuhan 

sangat dibatasi oleh kandungan unsur hara 

atau nutrien salah satunya lamun, lamun 

mengambil nutrien dari akar dan daun. 

Nitrat dan fosfat merupakan bahan organik 

yang dibutuhkan bagi kehidupan lamun, 

menurut Marianti (2014) nitrat merupakan 

salah satu unsur penting untuk sintesa 

protein tumbuh–tumbuhan dan hewan. 

 
C. Pengelolaan Kawasan Lamun 

Berdasarkan penelitian kerapatan dan 

penutupan padang lamun di perairan desa 

Sebong Pereh, diperoleh data kerapatan 

padang lamun dengan kategori agak rapat 

yaitu 117,17 tegakan/m2 dan persentase 

penutupan lamun <29,9% yang tergolong 

kategori miskin. Kondisi padang lamun yang 

agak rapat dan miskin berdasarkan 

penutupanya diduga karena pada kawasan 

ini merupakan jalur pelayaran bagi perahu-

perahu nelayan untuk mencari ikan di sekira 

ekosistem lamun, serta peletakan bubu 

kepiting, dan pengambilan biota laut yang 

.terdapat pada lamun menyebabkan 

kerusakan lamun secara fisik seperti lamun 

terinjak-injak.  Mengingat pada area lamun 

dijadikan sebagai habitat hidup biota 

ekonomis penting diantaranya meliputi 

krustasea, ikan, kepiting, moluska, 

gastropoda, serta komunitas kuda laut 

(Hippocampus sp.).  

Berdasarkan data kondisi lamun 

berdarakan kerapatan dan penutupan serta 

analisis Wiranata (2013) wisata pantai, 

pengelolaan yang dapat diterapkan 

dikawasan lamun desa Sebong Pereh adalah 

menerapkan kegiatan wisata berbasis 

ekologi berkelanjutan, namun rehabilitasi 

sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sejalan 

dengan dilakukannya rencana konservasi 

lamun. Konservasi sumberdaya lamun dapat 

dilakukan dengan menetapkan perairan desa 

Sebong Pereh sebagai Kawasan Konservasi 

Laut Daerah (KKLD) dengan perenanaan 

kawasan yang berbasis pengelolaan lamun. 

Kegiatan ini perlu dilakukan sebagai 

langkah pengelolaan kawasan perairan Desa 

Sebong Pereh untuk menjaga 

keberlangsungan ekosistem. Kawasan 

konservasi lamun juga di rancang untuk 

mnyediakan habitat bagi biota-biota penting 

dan pengayaan stok biota agar  

keanakaragamannya tidak mengalami 

penurunan. 

 

 



 

 

    KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Lamun yang ditemukan di perairan 

desa Sebong Pereh adalah jenis Enhalus 

acoroides, Thalassis hemprichii, Cymodocea 

serrulata, dan Halodule uninervis. Kondisi 

lamun di perairan desa Sebong Pereh 

dikategorikan kedalam kondisi miskin 

(<29,9%) berdasarkan penutupannya dan 

tergolong dalam kondisi lamun agak rapat 

dengan jumlah tegakan 111,17 tegakan/m2.  

B. Saran 

1. Diharapkan bagi pemerintah, swasta, 

dan masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan padang lamun di desa 

Sebong Pereh untuk lebih 

memperhatikan daya dukung 

lingkungan terutama pada ekosistem 

lamun di desa Senong Pereh. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengelolaan kawasan 

pesisir dan laut di desa Sebong Pereh. 

3. Perlu adanya monitoring lebih lanjut 

untuk peningkatan pengelolaan dan 

dapat menyediakan informasi status 

dan kondisi lamun di perairan desa 

Sebong Pereh. 
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