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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai Juli 2016. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan lamun di perairan Desa Sebong Pereh, Kecamatan 

Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pengamatan kerentanan lamun 

dilakukan menggunakan metode perhitungan tabel matriks kerentanan lamun dengan rumus 

tingkat kerentanan lamun. Hasil tingkat kerentanan lamun di Perairan Desa Sebong Pereh, 

Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan termasuk kategori tidak rentan berdasarkan 

parameter-parameter yang digunakan dalam penelitian. 

   

Kata Kunci: Lamun, Kerentanan, Padang Lamun, Desa Sebong Pereh, Rentan. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sepanjang Pesisir Timur Wilayah Bintan 

terhampar lebih dari 2.500 ha luasan padang 

lamun dengan keragaman lamun tertinggi 

yang diketahui dari padang lamun yang ada 

di Indonesia. Terdapat sekitar 11 jenis lamun 

dari 13 jenis yang diketahui ada di Perairan 

Indonesia. Dari 11 jenis tersebut terdapat 

jenis Halophila spinulosa yang sulit 

ditemukan di  perairan lain di Indonesia 

dalam jumlah  yang relatif banyak (Bappeda 

Kepri, 2010 dalam Adriansyah, 2014). 

Pulau Bintan merupakan wilayah 

pesisir yang berada di Provinsi Kepulauan 

Riau. Dengan luasan perairan yang jauh 

lebih besar dibandingkan luasan daratan, 

maka pulau Bintan menyimpan kekayaan 

sumberdaya hayati dan keanekaragaman 

ekosistem laut tropis yang berlimpah, salah 

satunya adalah padang lamun. Dengan 

demikian pulau Bintan memiliki potensi dan 

produktivitas lamun yang optimal, karena 

itulah beberapa kecamatan di kabupaten 

Bintan telah ditetapkan sebagai Kawasan 

Konservasi Laut Daerah (KKLD) salah 

satunya yaitu Kecamatan Sebong Pereh 

(BAPPEDA Kabupaten Bintan, 2007). 

Ekosistem padang lamun 

merupakan ekosistem laut dangkal yang 

didominasi oleh vegetasi lamun.  Ekosistem 

padang lamun memiliki peran penting dalam 

ekologi kawasan pesisir, karena menjadi 

habitat berbagai biota laut termasuk menjadi 

tempat mencari makan (feeding ground) 

bagi penyu hijau, dugong, ikan, 

echinodermata dan gastropoda. Peran lain 

adalah menjadi barrier (penghalang) bagi 

ekosistem terumbu karang dari ancaman 

sedimentasi yang berasal dari daratan 

(Bortone, 2000 dalam Nurzaraeni, 2014). 

Namun demikian padang lamun 

merupakan ekosistem yang rentan (fragile 

ecosystem). Berbagai aktivitas manusia dan 



industri memberi dampak terhadap 

ekosistem padang lamun, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Beberapa 

kegiatan berupa pembersihan atau 

pemanenan padang lamun yang dilakukan 

untuk tujuan tertentu, masuknya sedimen 

atau limbah dari daratan, maupun 

pencemaran minyak, dapat merusak padang 

lamun. Kerusakan juga dapat ditimbulkan 

oleh baling-baling perahu ataupun peletakan 

jangkar kapal, dan hal ini merupakan 

penyebab yang sangat umum dijumpai di 

berbagai pantai (Walker et al., 2001 dalam 

Poedjirahajoe, 2013). 

Berbagai aktivitas manusia, 

masuknya sedimen yang berasal dari 

daratan, adanya limbah minyak, peletakan 

jangkar kapal dan baling-baling perahu 

dapat merusak padang lamun di perairan 

Desa Sebong Pereh. Berdasarkan uraian di 

atas, di perairan Desa Teluk Sebong belum 

ada kajian tentang tingkat kerentanan lamun. 

Maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang tingkat kerentanan lamun di perairan 

Desa Sebong Pereh Kecamatan Teluk 

Sebong Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau.  

 

METODE 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Februari-Maret 2016 yang bertempat 

di Perairan Desa Sebong Pereh, Kecamatan 

Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.  

Pengambilan sampel dan pengukuran 

parameter perairan dilakukan di Perairan 

Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk 

Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi 

Kepulauan Riau. Analisis sampel akan 

dilakukan di Laboratorium FIKP UMRAH 

Tanjungpinang.  

 

B. Data penelitian 

 Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang di 

peroleh langsung di lapangan kemudian 

dianalisis di Laboratorium FIKP UMRAH. 

Data primer yang di butuhkan adalah 

kecerahan, salinitas, kecepatan arus, dan 

Total Suspended Solid (TSS). Sedangkan 

data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari instansi terkait seperti data penduduk 

Desa Sebong Pereh, peta letak geografis, 

data kemiringan pantai dari data DEM 

SRTM landsat 2014 dan jadwal pasang surut 

bulan Februari yang di keluarkan oleh 

Dishidros AL Tahun 2016. 

 

C. Prosedur Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

metode penelitian yang tidak melakukan 

perubahan/perlakuan khusus terhadap 

variabel yang akan diteliti dengan tujuan 

untuk memperoleh serta mencari keterangan 

secara faktual tentang objek yang diteliti.  

1. Penentuan titik sampling  

 Penentuan titik sampel dilakukan 

dengan metode random sampling 

menggunakan software visual sampling 

plan. Berdasarkan pemetaan hasil survei 

awal, ditentukan 30 titik yang tersebar 

secara acak sepanjang perairan Desa Sebong 

Pereh. Peta titik sampel dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 
Gambar 3. Peta lokasi dan stasiun 

penelitian 

 

D. Analisis data 

 Kriteria dan tolak ukur parameter-

parameter kerentanan harus ditentukan 

terlebih dahulu yang merupakan kajian dan 

diskusi para ahli. Parameter yang ditentukan 

adalah kecerahan, salinitas, kecepatan arus, 

kemiringan pantai, Total Suspended Solid 

(TSS) dan rata-rata pasang surut. Dalam 

diskusi tersebut juga menjelaskan mengenai 

pengkelasan berdasarkan tujuh parameter 

tersebut yang dikelompokan ke dalam tiga 

kelas yaitu rentan, sedang, dan tidak rentan. 

Analisa kerentanan lamun dilakukan dengan 

pendekatan matematis.  

 Penelitian secara kuantitatif 

terhadap kerentanan lamun dilakukan 

melalui skoring dengan faktor pembobot 

dari setiap parameter yang menjadi kriteria 

kerentanan lamun. Pemberian skoring 

dimaksudkan untuk menilai faktor pembatas 

pada setiap parameter. Parameter yang 

dominan memiliki faktor pembobot yang 

paling besar (secara rinci ditampilkan pada 

Tabel 5). Pemberian skor dilakukan 

berdasarkan tingkat pengaruh parameter 

tersebut terhadap kerentanan lamun. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Sebong,_Bintan
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Sebong,_Bintan
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Sebong,_Bintan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bintan


Tujuannya adalah untuk menyusun urutan 

tingkat kerentanan lamun.  

Tabel 5. Kriteria Matriks Kerentanan 

LamuN 

No Par

ame

ter 

Jenis B

o

b

ot 

Skor 

1 Ting

gi 

per

muk

aan 

pant

ai 

(m) 

0-5 

6-29 

>30 

27

,1

0 

3 

2 

1 

2 Tipe 

subs

trat 

Berkarang 

Berbatu  

Berpasir 

Pasir dan 

lumpur  

Berlumpur 

22

,9

0 

5 

4 

3 

2 

1 

3 TSS 

(mg/

L) 

>70 

>20-70 

0-20 

18

,6

0 

3 

2 

1 

4 Rata

-rata 

ketin

ggia

n 

pasa

ng 

surut 

(m) 

 

>1,362 

1,304-

1,362 

1,246-

1,304 

1,188-

1,246 

<

1

,

1

8

8  

14

,3

0 

5 

4 

3 

2 

1 

5 Kec

epat

an 

arus 

(m/s

) 

>1 

0,5-1 

0-0,5 

10

,0

0 

3 

2 

1 

6 Sali

nitas 

(ppt) 

< 5 dan > 

34 

5 - 20 

 20 – 34 

5,

70 

3 

2 

1 

7 Kec

erah

an 

(%) 

0- < 25 

25 - < 25 

50 - < 75 

75 – 100 

1,

40 

4 

3 

2 

1 

Sumber: Modifikasi  dari berbagai 

pustaka yaitu Sukarningsih (2007) dan 

hasil diskusi dengan para ahli. 

 

 Seluruh bobot dan skor pada 

keseluruhan kriteria pada Tabel  5 dihitung 

menggunakan software microsoft excel. 

Semakin besar nilai skor maka akan semakin 

besar nilai pengaruh parameter terhadap 

kerentanan lamun. Pada penelitian ini, 

peneliti membuat tiga kelas klasifikasi 

tingkat kerentanan lamun yaitu rentan, 

sedang, dan tidak rentan. Rentan artinya 

daerah tersebut mudah rusak terhadap 

parameter-parameter kerentanan sedangkan 

tidak rentan artinya daerah tersebut tidak 

mengalami kerusakan akibat dari parameter-

parameter kerentanan. 

Nilai tiap-tiap kelas didasarkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

Tingkat kerentanan lamun  =

 
𝑎∗𝑏∗𝑐∗𝑑∗𝑒∗𝑓∗𝑔

7
 

keterangan: 

a = Tinggi permukaan pantai  

        e = Rata-rata ketinggian pantai 

b = Tipe substrat           

f = Kecepatan arus 

c = TSS                  

        g = Salinitas  

d = Rata-rata ketinggian pasang 

surut        7= Jumlah parameter 

kerentanan  

Nilai dari masing-masing kelas 

merupakan perkalian dari tiap-tiap bobot dan 

skor, sehingga didapatkan nilai total dari 

perkalian tersebut. Kemudian dari nilai total 

masing-masing parameter tersebut 

dimasukkan ke rumus matematis di atas 

sehingga didapat nilai tingkat kerentanan 

lamun. 

Dari perhitungan menggunakan 

rumus tingkat kerentanan lamun dihasilkan 

nilai minimum sebesar 518,478 dan nilai 

maximum sebesar 46663.015. Nilai ini 

diperoleh dengan menggunakan rumus 

tingkat kerentanan lamun minimum sebagai 

berikut: 

Tingkat kerentanan lamun 

(minimum atau maximum) =  
𝑎∗𝑏∗𝑐∗𝑑∗𝑒∗𝑓∗𝑔

7
 

keterangan:  

a = Tinggi permukaan pantai                   

e = Rata-rata ketinggian pantai 

b =Tipe substrat           

f = Kecepatan arus 

c = TSS                  

        g = Salinitas  

d = Rata-rata ketinggian pasang 

surut        7 = Jumlah parameter 

kerentanan 

 Dalam menghitung Tingkat 

kerentanan lamun (minimum),  nilai-nilai  

setiap parameter merupakan hasil perkalian 



bobot dengan skor terendah. Sedangkan 

untuk menghitung tingkat kerentanan lamun 

(maximum), nilai-nilai setiap parameter 

merupakan hasil perkalian bobot dengan 

skor tertinggi. Setelah mendapatkan nilai 

kerentanan lamun maximum dan minimum, 

selanjutnya  diperoleh selang nilai dan 

klasifikasi seperti yang tercantum pada 

Tabel 6. Selang ini diperoleh dari hasil 

tingkat kerentanan lamun maximum dan 

minimum ke tujuh parameter yang 

ditentukan. Pengambilan titik sampel 

dilakukan pada 30 titik yang mewakili  

lokasi penelitian. 

Tabel 6. Selang Nilai dan 

Klasifikasi 

Klasifikasi Indeks Nilai 

Rentan 82.763,067 – 

123.458,732 

Sedang ≥42.067,420 – 

82.763,067 

Tidak rentan 1.371,764 – 

42.067,420 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi geografis Desa Sebong Pereh 

Desa Sebong Pereh adalah salah 

satu desa di Kecamatan Teluk Sebong 

Kabupaten Bintan dengan luas ± 30,80 km, 

berada pada ketinggian 20 m di atas 

permukaan laut , dengan suhu berkisar 18 ͦ C 

s/d 22 ͦ C dan curah hujan mencapai 1.220 

mm/tahun dengan intensitas maksimum 

curah hujan selama 75 hari dalam setahun 

(DKP Bintan, 2011). Peta wilayah Desa 

Sebong Pereh disajikan pada  Gambar 5. 

Secara administratif Desa Sebong Pereh 

berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara  : Laut 

Cina Selatan 

 Sebelah Selatan : Kuala Simpang 

& Lancang Kuning 

 Sebelah Barat  : 

Kel.Tanjung Uban Utara & Selat 

Batam. 

 Sebelah Timur  : Sebong 

Lagoi dan Kota Baru 

 
Gambar 5. Peta batas Desa Sebong Pereh 

 

 

B. Hasil parameter kerentanan 

a. Kecerahan 

Hasil pengamatan tingkat 

kecerahan di setiap titik adalah 100% dilihat 

secara visual seluruh dasar perairan masih 

terlihat ketika pasang tertinggi. Cahaya 

matahari bisa menembus sampai ke dasar 

perairan disaat pasang tertinggi. Lamun 

membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi 

untuk melaksanakan  proses fotosintesis. Hal 

ini terbukti dengan hasil observasi yang 

menunjukan bahwa distribusi lamun hanya 

terbatas pada perairan yang tidak terlalu 

dalam (Asriyana danYuliana, 2012). Dengan 

demikian nilai kecerahan di perairan Desa 

Teluk Sebong Pereh masih dalam baku mutu 

air laut. Dalam Tabel 5 kriteria matriks 

kerentanan  lamun,  parameter kecerahan 

terkategori pada skor 1.  

Kecerahan perairan menunjukan 

kemampuan cahaya untuk menembus 

lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada 

perairan alami, kecerahan sangat penting 

karena erat dengan proses fotosintesis. 

Semakin tinggi nilai kecerahan maka akan 

tinggi pula tingkat penetrasi cahaya ke 

kolom perairan. Penetrasi cahaya matahari 

atau kecerahan sangat penting bagi 

tumbuhan lamun. Hal ini terlihat dari 

sebaran lamun yang terbatas pada daerah 

yang masih menerima cahaya matahari 

(Supriharyono, 2009 dalam Nainggolan, 

2011). Distribusi kedalaman tergantung dari 

hubungan beberapa faktor yaitu, gelombang, 

arus substrat, turbiditas dan penetrasi cahaya 

(BTNKpS, 2008 dalam Nainggolan, 2011). 

b. Salinitas 

Berdasarkan hasil pengukuran 

salinitas  di perairan Desa Sebong Pereh  

berkisar 28,7 - 33.8 ppt dengan rata-rata 

31,69 ppt. Lebih lanjut hasil pengukuran 

salinitas dapat dilihat pada gambar 10. 

 
Gambar 10. Hasil pengukuran salinitas 

perairan 

 Gambar 10 menunjukan tingkat 

salinitas di Perairan Desa Sebong Pereh. 

Terdapat 3 titik penelitian (20, 27, 28) yang 

25

30

35

1 4 7 10131619222528S
al

in
it

as
 (

p
p

t)

Titik sampel



memiliki salinitas di bawah 30 ppt 

dikarenakan titik penelitian  tersebut 

berdekatan dengan aliran sungai. Terdapat 

pula beberapa titik penelitian yang memiliki 

salinitas di atas 33 ppt yaitu titik 11, 16, 18, 

21, 22, 24, dan 26 dikarenakan titik 

penelitian ini berada jauh dari aliran sungai 

dan sangat jauh dari daratan sehingga tidak 

memperoleh pengaruh air tawar yang dapat 

menurunkan salinitas perairan.  

Nilai salinitas optimum untuk 

lamun 35 
0
/00. Ini menunjukan bahwa 

perairan tersebut masih di dalam baku mutu 

dan masuk kategori skor 1 pada Tabel 

matriks kerentanan lamun. Salah satu faktor 

yang menyebabkan kerusakan ekosistem 

lamun adalah meningkatnya salinitas yang 

diakibatkan oleh berkurangnya suplai air 

tawar dari sungai (Asriyana dan Yuliana, 

2012). 

Toleransi terhadap salinitas sangat 

bervariasi diantara spesies lamun. Lamun  

yang hidup di daerah estuaria cenderung 

lebih toleran terhadap salinitas (euryhaline)  

dibandingkan dengan spesies yang 

stenohaline yaitu selamanya tinggal di laut 

atau perairan yang hypersaline 

(Supriharyono, 2009).Walaupun demikian 

banyak lamun yang tumbuh baik pada 

salinitas  15-55 
0
/00 dan dapat bertahan hidup 

pada kisaran salinitas 5-140 
0
/00  (Hilmanet 

al, 1989 dalam Kordi,  2011). 

Jenis lamun mempunyai 

kemampuan toleransi yang berbeda terhadap 

salinitas, namun sebagian besar toleran pada 

kisaran 10-40 ‰. Nilai salinitas optimum  

untuk lamun adalah 35‰ (Tomasciket al., 

1997 dalam Poedjirahajoe, 2013). 

Peningkatan salinitas yang melebihi ambang 

batas toleransi lamun dapat menyebabkan 

kerusakan, namun demikian lamun yang 

telah tua diketahui mampu meningkatkan 

toleransi terhadap fluktuasi salinitas yang 

besar. Salinitas juga berpengaruh pada 

biomassa, produktivitas, kerapatan, lebar 

daun dan kecepatan pulih lamun (Stapel, 

1997 dalam Poedjirahajoe, 2013). 

c. Tipe Substrat 

Berdasarkan hasil pengamatan jenis 

substrat  yang umum di jumpai pada 

perairan Desa Sebong Pereh Kecamatan 

Teluk Sebong Kabupaten Bintan adalah 

jenis fraksi sandy dan sandy gravel. Dari 30 

titik sampel terdapat 15 titik yang memiliki 

jenis sandy dan 15 titik memiliki jenis fraksi 

sandy gravel. Dalam Tabel matriks 

parameter jenis substrat termasuk dalam 

skor 3. Lebih lanjut hasil pngukuran substrat 

dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

Tabel 7. Tipe substrat  

Titik Jenis substrat 

1, 3, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 

18, 19, 21, 

24, 25, 26 

dan 30 

Sandy (pasir) 

2, 4, 5, 6, 7, 

11, 14, 16, 

17, 20, 22, 

23, 27, 28, 

dan 29 

Sandy gravel (Pasir 

berkerikil) 

 

Padang lamun tumbuh pada 

berbagai macam tipe substrat, mulai dari 

substrat lumpur sampai sedimen dasar yang 

terdiri dari endapan lumpur halus sebesar 

40% (Kordi, 2011). 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. Syarat utama substrat 

yang dikehendaki oleh lamun adalah 

kedalaman sedimen, karena dapat 

membentuk perairan yang lebih stabil, serta 

dapat menjamin pasokan nutrien 

pertumbuhan lamun (Tuwo, 2011). 

Arus berperan penting dalam 

penyusunan komposisi substrat. Arus akan 

mentransportasi sedimen atau partikel yang 

tersuspensi di badan perairan dari kedalaman 

yang tinggi menuju kedalaman yang rendah 

dan pengadukan partikel yang terlarut akan 

semakin berkurang ketika mendekati pada 

kedalaman yang rendah atau arah menuju 

pantai, tetapi sedimentasi akan semakin 

tinggi. Sedimen terperangkap di kedalaman 

rendah tersebut menjadikan komposisi 

substrat mengalami perbedaan dengan 

kedalaman yang lebih dalam. Substrat di 

kedalaman yang lebih dalam mempunyai 

tipe yang cenderung kasar dibandingkan 

dengan tipe substrat di kedalaman rendah 

yang lebih halus. Nybakken (1992) 

menyatakan semakin kasar suatu subtrat 

maka kemampuan untuk menahan nutrien 

semakin jelek. Nutrien dimanfaatkan lamun 

untuk  proses metabolisme dan 

pembentukkan biomassa. 

d. Kecepatan arus 



 Berdasarkan hasil pengukuran 

kecepatan arus di Perairan Desa Sebong 

Pereh berkisar antara 0,08-0,2 m/s. Rata-rata 

nilai kecepatan arus di perairan tersebut 

adalah 0,12 m/s. Dengan demikian 

kecepatan arus di perairan tersebut masih 

dalam batas ambang baku mutu sehingga 

dalam Tabel matriks memiliki skor 1. 

Kecepatan arus hanya di bawah 0,2 m/s di 

karenakan saat melakukan pengukuran 

merupakan waktu puncak pasang dan belum 

waktu transisi pasang ke surut sehingga 

perairan stabil. Data pengukuran kecepatan 

arus perairan di perairan Desa Teluk Sebong 

Pereh dapat dilihat pada gambar 11.  

 
Gambar 11. Hasil pengamatan 

kecepatan arus  

Pada saat kecepatan arus 0,5 

m/detik, jenis T.testudinum mempunyai 

kemampuan maksimal untuk tumbuh 

(Asriyana danYuliana, 2012). Hasil 

Penelitian Koch (1994) dalam Kordi (2011) 

tentang pengaruh kecepatan arus terhadap 

laju produksi lamun Thalassia testudinum 

dan Cymodocea nodosa, juga mendapatkan 

bahwa produksi kedua jenis lamun tersebut 

rendah pada perairan yang tenang atau 

pergerakan yang rendah. Laju fotosintesis 

naik dengan kenaikan kecepatan arus, 

namun pada level tertentu laju fotosintesis 

tetap, walaupun ada kenaikan kecepatan 

puncak laju fotosintesis masing-masing 

spesies tersebut pada kecepatan 0,25 cm/dtk 

dan 0,64 cm/dtk. Sementara menurut Dahuri 

et al. (2001) pada kecepatan 0,5 cm/dtk 

lamun Thalassia testudinum mempunyai 

kemampuan maksimal untuk tumbuh.  

Jenis lamun Thalassia hemprichii 

dan Enhalus acoroides yang menyebar 

merata di setiap titik penelitian disebabkan 

Thalassia hemprichii menyukai habitat 

dengan kecepatan arus yang cukup tinggi 

dan Enhalus acoroides mempunyai struktur 

morfologi akar yang panjang dan kokoh 

sehingga tidak mudah tercabut  (Fauziah, 

2004). 

e. KemiringanPantai 

 Berdasarkan hasil dari citra satelit 

pada Gambar 13 yang diperoleh dari DEM 

SRTM landsat 2014 dan Base Map Bintan 

Perairan Desa Sebong Pereh, Kecamatan 

Teluk Sebong, Kabupaten Bintan memiliki 

kemiringan yang variatif. Setiap 100 meter 

dari bibir pantai, ketinggian daratan berkisar 

antara 1 sampai 3 meter. Secara visual 

pesisir pantai didominasi dengan ketinggian 

1-1,6 meter. Dalam Tabel 5 Kriteria Matriks 

Kerentanan  Lamun,  parameter kecerahan 

terkategori pada skor 3. Lebih rinci 

kemiringan pantai dapat dilihat pada gambar 

12 berikut.  

 
Gambar 12. Kemiringan pesisir pantai 

Wilayah pesisir yang  terletak di 

daerah yang tinggi akan aman dari genangan 

akibat naiknya muka air laut.  Dengan 

mengetahui informasi elevasi suatu wilayah 

maka dapat diperkirakan juga jangkauan dan 

luas daratan yang akan tergenang akibat dari 

kenaikan muka laut, sehingga dapat 

diketahui daerah rawan genangan. Daerah 

pesisir dengan elevasi antara 0 sampai 5 

meter  memiliki risiko yang sangat rentan 

terhadap kenaikan muka laut. Sedangkan 

pantai yang sangat tidak rentan adalah pantai 

dengan elevasi lebih dari 30 meter (Gornitz, 

1991 dalam Hastuti 2012).  Pengaruh elevasi 

terhadap lamun adalah adanya zat-zat 

sedimen dari daratan  yang semakin banyak 

terbawa oleh air laut, hal ini dapat 

menyebabkan nilai kekeruhan yang semakin 

tinggi. Semakin tinggi nilai kekeruhan akan 

mengganggu produktivitas tumbuhan lamun.  

f. Pasang Surut  

 Berdasarkan data  pasang surut  

yang ditentukan oleh Dishidros AL pasang 

surut di Perairan Desa Sebong Pereh 

merupakan pasang surut semi diurnal.  Rata-

rata pasang tertinggi mencapai 1,92 meter  

dengan tipe harian ganda terkategori dalam 

kskor 5 pada Tabel matriks kerentanan. 

Lebih rinci pasang surut yang terjadi pada 

tanggal 1 – 10 Februari dapat dilihat pada 

Gambar 13. 

0.00

0.10

0.20

0.30

1 5 9 13 17 21 25 29

K
ec

ep
at

an
 a

ru
s 

(m
/s

)

Titik sampel



 
Gambar 13. Rata-rata pasang surut tanggal 

1-10februari 2016 

  Gaya pasang surut mempengaruhi 

peristiwa abrasi dan sedimentasi. Wilayah 

yang mengalami peristiwa pasang surut 

harian ganda atau pasut surut tipe campuran 

condong ke ganda memiliki pengaruh yang 

berbeda dengan wilayah yang hanya 

mengalami pasang surut harian tunggal. 

Wilayah yang memiliki pasang surut tipe 

harian ganda dan campuran condong ke 

ganda mengalami proses transportasi 

sedimen yang lebih dinamis jika 

dibandingkan dengan pasang surut harian 

tunggal (Daulay, 2014). 

Pasang surut akan mempengaruhi 

penetrasi cahaya matahari ke dasar perairan 

serta laju kecepatan arus air laut.  Kondisi 

ini akan mempengaruhi sebaran nutrien di 

perairan yang mendukung tingkat 

pertumbuhan lamun dan biomasanya 

(Nurzahraeni, 2014). Kisaran pasang surut 

rata-rata berkontribusi dalam bahaya 

penggenangan pantai dimana pasang surut 

menghasilkan perubahan permukaan secara 

rutin sepanjang pantai. Oleh karena itu, 

pasang surut mempunyai arti penting dalam 

kerentanan pantai. Konsentrasi dan posisi 

sedimen tersuspensi sangat tergantung pada 

variasi tinggi pasang surut dan debit sungai. 

Selain itu, pasang surut juga dapat 

menyebabkan intrusi air asin sampai ke 

daratan (Triatmodjo, 1999 dalam Hastuti, 

2012). Semakin banyak sedimen tersuspensi 

akan berpenaruh terhadap kecerahan suatu 

badan perairan sehingga berdampak pada 

penetrasi cahaya yang masuk. Rata-rata 

tunggang pasang surut lebih dari 6 meter 

(macro tidal) akan sangat berbahaya bagi 

wilayah pesisir karena semakin tinggi 

tungang pasang surut maka bahaya 

penggenangan pantai akan semakin besar 

pula. Rata-rata tunggang pasang surut 

kurang dari 1 meter (micro tidal) sangat 

tidak rentan terhadap penggenangan di 

pantai (Gornitz, 1991 dalam Hastuti, 2012).  

Untuk perairan tropis seperti 

Indonesia padang, lamun lebih dominan 

tumbuh dengan koloni yang terdiri dari 

beberapa jenis (mix species) pada suatu 

kawasan tertentu. Berbeda dengan kawasan 

temperate atau daerah dingin yang 

kebanyakan di dominasi satu jenis lamun 

(single species). Penyebaran lamun memang 

sangat bervariasi tergantung pada topografi 

pantai dan pola pasang surut (Azkab, 2006 

dalam Hastuti, 2012).  

Berdasarkan genangan air dan 

kedalaman, sebaran lamun secara vertikal 

dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, 

yaitu (Kiswara, 1994 dalam Hastuti, 2012).  

1.  Jenis lamun yang tumbuh di daerah 

dangkal dan selalu terbuka saat air 

surut yang mencapai kedalaman 

kurang dari 1 m saat surut terendah. 

Contoh: Holodule pinifola, 

Holodule uninervis, Halophila 

minor  Halophilla ovalis, Thalassia 

hemprichii, Cymodoceae rodunata, 

Cymodoceae serrulata, 

Syringodinium isotifolium dan 

Enhalus acoroides.  

2.  Jenis lamun yang tumbuh di daerah 

dengan kedalaman sedang atau 

daerah pasang surut dengan 

kedalaman perairan berkisar 1-5 m. 

Contoh: Holodule uninervis, 

Halophilla ovalis, Thalassia 

hemprichii, Cymodoceae rodunata, 

Cymodoceae serrulata, 

Syringodinium isotifolium, Enhalus 

acoroides dan Thalassodendron 

ciliatum.  

3.  Jenis lamun yang tumbuh pada 

perairan dalam dengan kedalaman 

mulai dari 5-35 m. Contoh: 

Halophila ovalis, Halophila 

decipiens, Halophila spinulosa, 

Thalassia hemprichii, 

Syringodinium isotifolium dan 

Thalassodendron ciliatum. 

Sedangkan berdasarkan keadaan 

pasang surut membagi lamun yang tumbuh 

menjadi dua zona, yaitu zona intertidal dan 

daerah yang berada jauh pantai . Zona 

intertidal dicirikan oleh tumbuhan pionir 

yang didominasi oleh Halophila ovalis, 

Cymodocea rotundata dan Holodule 

pinifolia, Sedangkan Thalassodendron 

ciliatum mendominasi zona daerah yang 

berada jauh pantai (Hutomo, 1997 dalam 

Hastuti, 2012 ). 

 

g. Total Suspended Solid (TSS)   

Hasil rata-rata berat padatan 

tersuspensi total di 30 titik adalah 0,10 mg/L 
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dengan kisaran antara 0,76 – 0,182 mg/L. 

Data pengukuran padatan terlarut total 

perairan di  Perairan Desa Teluk Sebong 

Pereh dapat di lihat pada Gambar 14. 

 
Gambar 14. Padatan tersuspensi total 

 Titik penelitian 19 dan 21 memiliki 

padatan tersuspensi tertinggi dikarenakan  

titik tersebut berdekatan dengan aliran 

sungai dan terletak di resort yang 

mereklamasi jalur laut untuk dijadikan jalan, 

sehingga banyak sampah dan bahan suspensi 

yang tertahan di bagian reklamasi. Secara 

umum Perairan Desa Teluk Sebong Pereh 

merupakan substrat berpasir sehingga  

kandungan padatan terlarut total hanya 

sedikit yang terlihat jelas pada Gambar 15 

yang menunjukan sebanyak 28 titik 

memiliki padatan tersuspensi total di bawah 

0,116 mg/L. 

Berdasarkan KEPMENLH NO 51 

Tahun 2004 baku mutu padatan tersuspensi 

total untuk lamun adalah <20 mg/L. Dengan 

demikian padatan tersuspensi total di 

Perairan Desa Sebong Pereh masih dalam 

baku mutu air laut dan termasuk skor 1 

dalam Tabel matriks. Materi yang 

tersuspensi mempunyai dampak buruk 

terhadap kualitas air karena mengurangi 

penetrasi matahari ke dalam badan air, 

kekeruhan air  meningkat yang 

menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi 

organisme produser  (Huda, 2009 dalam 

Agustira  2013).  

Padatan tersuspensi total atau TSS 

adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter >1 

μm) yang tertahan di kertas miliopore 

dengan diameter pori 0,45 μm. TSS terdiri 

dari lumpur dari pasir halus serta jasad-jasad 

renik yang terutama disebabkan oleh kikisan 

tanah atau erosi yang terbawa badan air 

(Effendi, 2003). Pada perairan yang tingkat 

erosi dan sedimentasi tinggi, sedimen 

(padatan tersuspensi) akan mengahalangi 

cahaya matahari sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan lamun, dan dalam jangka 

waktu lama kerapatan tanaman lamun akan 

menurun (BTNKsP, 2008 dalam 

Nainggolan, 2011).  

D. Tingkat Kerentanan Lamun  

 Data tingkat kerentanan lamun di 

Perairan Desa Sebong Pereh disajikan pada 

Tabel 8. 

 

 

Tabel 8. Perhitungan Matriks 

Kerentanan Lamun 

 

N

o 

Para

mete

r 

Jen

is 

Bobot S

k

or 

Bobo

t X 

skor 

1 Tingg

i 

perm

ukaan 

pantai 

(m) 

0-5 27,10 3 81,30 

2 Tipe 

substr

at 

Ber

pasi

r 

22,90 3 68,70 

3 TSS 

(mg/

L) 

0-

20 

18,60 1 18,60 

4 Rata-

rata 

ketin

ggian 

pasan

g 

surut 

(m) 

 

>1,

362  

14,30 5 71,5 

5 Kece

patan 

arus 

(m/s) 

0-

0,5 

10,00 1 10,0 

6 Salini

tas 

(ppt) 

> 

20 – 

34 

5,70 1 5,70 

7 Kecer

ahan 

(%) 

75 – 

100 

1,40 1 1,40 

 

 Nilai tingkat kerentanan lamun 

yang didapat sebesar  9.202,07. Berdasarkan 

selang nilai dan klasifikasi pada Tabel 6 

yaitu 1.371,764 – 42.067,420 maka tingkat 

kerentanan lamun di Perairan Desa Sebong 

Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten 

Bintan masuk dalam  klasifikasi yang tidak 

rentan.  

E. Pengelolaan kawasan lamun 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

kawasan lamun di Perairan Desa Sebong 

Pereh merupakan kawasan yang tidak 

rentan, oleh karena itu sebaiknya tidak ada 

penambahan pemukiman penduduk di atas 

perairan, tidak adanya reklamasi pantai dan 
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tidak  adanya pembuangan limbah domestik 

ke badan perairan agar nilai kerentanan tidak 

meningkat. Seluruh daerah perairan Desa 

Sebong Pereh dapat dimanfaatkan untuk 

semua kegiatan, tetapi kegiatan tersebut 

harus mempunyai keselarasan dengan 

lingkungan agar sumberdaya yang ada tidak 

mengalami kerusakan. Pentingnya 

pengaturan pemanfaatan kawasan pesisir 

Desa Sebong Pereh sebagai daerah wisata 

maupun daerah pemukiman penduduk. Oleh 

karena itu, pentingnya keterlibatan semua 

pihak dalam pengelolaan daerah pesisir baik 

pengelola wisata, masyarakat maupun 

pemerintah. Ini dimaksudkan agar ekosistem 

lamun  tetap terjaga kelestariannya dan tidak 

mengalami kerusakan. Langkah awal 

pengelolaan yang dapat dilakukan dengan 

penyadaran masyarakat akan pentingnya 

lamun dan ekosistem laut lainya. Hal ini 

dilakukan agar masyarakat mengerti 

landasan utama untuk mencegah 

penangkapan ikan yang tidak ramah 

lingkungan. Penyadaran masyarakat dapat 

dilakukan dengan cara meningkatkan 

pengetahuan mengenai pentingnya 

ekosistem lamun dan membentuk forum 

komunikasi antara pemangku kepentingan 

yang diinisiasi dinas Desa Sebong Pereh dan 

pemerintah. 

Selain itu, Pemerintah memegang 

peranan penting dalam perencanaan dan 

pengelolaan wilayah pesisir. Pemerintah 

harus memiliki inisiatif dalam menanggapi 

berbagai permasalahan yang menyebabkan 

degradasi sumberdaya lamun. Peran yang 

dapat dilakukan adalah penetapan dan 

penegakan Perda. Penetapan Perda 

sebaiknya diketahui oleh semua pihak agar 

pemanfaatan daerah tersebut lebih teratur. 

Salah satu pengaturan pemanfaatan kawasan 

pesisir adalah menentukan daerah konservasi 

agar sumberdaya lamun tidak mengalami 

degradasi dan daerah pemanfaatanya. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Tingkat kerentanan lamun di 

Perairan Desa Sebong Pereh, Kecamatan 

Teluk Sebong, Kabupaten Bintan termasuk 

kategori tidak rentan berdasarkan parameter-

parameter yang digunakan dalam penelitian. 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa 

kelemahan diantaranya variabel yang 

digunakan untuk mengukur tingkat 

kerentanan lamun masih terbatas, sehingga 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menambah variabel lainnya seperti 

kimia, social dan yang signifikan terhadap 

tingkat kerentanan lamun. Penelitian ini 

hanya menunjukan tingkat kerentanan lamun 

sehingga penelitian berikutnya juga 

disarankan untuk meneliti indeks kerentanan 

lamun. 
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