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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan diperairan Pulau Berhala, Kabupaten Kepulauan Anambas,  

Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2016. Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat jeni-jenis kerang kima, kelimpahannya, serta pola sebarannya. Hasil 

penelitian dijumpai 2 jenis kerang kima diantaranya Tridacna  Squamosa dan jenis Tridacna 

Crocea. Jenis T. Squamosa pada semua stasiun adalah Acak, sedangkan pada jenis T. Crocea pada 

stasiun 1 hingga stasiun 4 pola sebarannya acak, sedangkan pada stasiun 5 pola sebarannya 

mengelompok. Kelimpahan jenis kerang kima jenis T. Squamosa memiliki kelimpahan jenis 

tertinggi dengan kelimpahan total tertinggi terjadi pada stasiun 5.  Kondisi Perairan secara umu 

masih dalam kondisi yang sesuai bagi kehidupan kerang kima di perairan Pulau Berhala 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pulau Berhala merupakan suatu 

gugusan pulau yang secara administratif 

masuk kedalam Kecamatan Jemaja, 

Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi 

Kepulauan Riau. Pulau kecil yang terletak di 

bagian depan wilayah Letung ini dikelilingi 

oleh hamparan terumbu karang yang 

dangkal dengan tingkat kecerahan air yang 

cukup cerah. Dengan menyimpan potensi 

keindahan terumbu karangnya,  membuat 

Pulau Berhala juga merupakan habitat bagi 

biota – biota ekonomis penting berupa ikan 

karang, moluska, bhentos, dan juga Kerang 

Kima (Tridacnidae).  

Kerang Kima dikenal sebagai biota 

yang semakin menurun populasinya di alam 

sehingga menjadi kelompok biota yang 

dilindungi. Kerang Kima adalah salah satu 

kerang dengan bentuk dan ciri yang paling 

unik di antara semua jenis kerang. Ukuran 

cangkangnya sangat besar dan berat, 

sehingga disebut kerang raksasa (giant 

clams) . Mantelnya yang memiliki sistem 

sirkulasi khusus, menjadi tempat tinggal 

bagi zooxanthellae, makhluk aneh separuh 

hewan dan separuh tumbuhan yang berbulu 

cambuk dari marga Symbidinium Suwignyo 

(2005). Makhluk bersel tunggal ini, mampu 

menghasilkan makanannya sendiri, melalui 

proses fotosintesis dengan memanfaatkan 

karbondioksida, fosfat dan nitrat yang 

berasal dari sisa metabolisme kima (Susiana, 

2014). Saat ini tercatat 10 jenis kima yang 

tersebar di perairan tropis di Samudera India 

dan Pasifik. Marga Tridacna meliputi 8 jenis 

dan marga Hippopus hanya terdiri dari 2 

jenis. Indonesia merupakan daerah pusat 

penyebaran kima di dunia. Sebanyak 7 

spesies kima dapat ditemukan di perairan 

nusantara (Niartiningsih, 2007).  

Kima (giant clams) merupakan 

salah satu hewan laut yang dilindungi di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia. 

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 

memasukkan ke tujuh jenis kima yang hidup 

di Indonesia menjadi hewan yang dilindungi. 

Penetapan tersebut berdasarkan kenyataan 

bahwa populasi kima di alam sudah sangat 

menurun terutama disebabkan pemanfaatan 

manusia (Ambariyanto, 2007). Eksploitasi 

terhadap Kerang Kima juga terjadi di sekitar 

Pulau Berhala oleh masyarakat.  

Selain memiliki manfaat untuk di 

konsumsi, Kerang Kima juga memiliki 

potensi ekonomi dan merupakan biota 

dengan harga jual yang tinggi. Eksploitasi 

secara terus menerus akan menekan populasi 

kima di Pulau Berhala. Dengan hal tersebut, 

akan mempengaruhi penyebaran individu 

kerang kima di alam dan cenderung peluang 

dijumpainya akan semakin kecil. Menyikapi 

hal tersebut, mendorong peneliti untuk 

memberikan data terkini mengenai jenis – 

jenis Kima, Pola sebaran, Kelimpahan, serta 

kondisi ekologinya di perairan Pulau 

Berhala. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan oleh instansi terkait. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diperairan 

Pulau Berhala, Kabupaten Kepulauan 

Anambas,  Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Februari – Mei 2016.  

 
1. Penentuan Titik Pengamatan 

Penentuan titik pengamatan 

dilakukan dengan Purposive sampling secara 

sistematis sampling pada area yang menjadi 

habitat bagi Kerang Kima di perairan Pulau 

Berhala. Pengambilan sampling Kerang 

Kima dilakukan di area sekeliling pulau 

pada kawasan terumbu karang dengan 

pertimbangan dapat mewakili kondisi 

Kerang Kima di Pulau Berhala. Ditentukan 5 

titik pengamatan yang tersebar di sekeliling 

Pulau Berhala dengan jarak antar titik sejauh 
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100 meter. Gambaran lokasi penelitian serta 

titik sampling Kerang Kima dapat dilihat 

pada gambar 9 berikut ini. 

2. Pengamatan Kerang Kima 

Pengamatan kerang kima di Pulau 

Berhala dilakukan pada area terumbu karang 

dengan kedalaman antara 3 hingga 10 meter 

dengan kecerahan 3 hingga 4 meter.  Teknik 

pengamatan Kerang Kima menggunakan 

metode Belt transek, dengan menarik roll 

meter sepanjang 50 meter pada arae terumbu 

karang.  Skema Belt transek yang digunakan 

dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 

10. 

 
 

 Pengamatan Kerang Kima 

dilakukan dengan menggunakan roll meter 

yang dibentangkan sepanjang 50 meter yang 

dibagi menjadi 5 area masing masing 

berjarak 10 meter. Titik sampling yang 

diambil pada meter ke 0 – 10m, 20 – 30m, 

dan 40 – 50 m. Sementara jeda pengamatan 

pada meter ke 10 – 20 m, dan padda meter 

ke 30 – 40 m. Sementara perhitungan jumlah 

serta jenis kerang Kima dilakukan pada area 

sampling dengan menarik luasan 2 meter (1 

m kiri, dan 1 m kanan) dengan demikian 

luasan area sampling sebesar 10 x 2 meter.  

Kemudian hasil yang di dapatkan pada area 

sampling tersebut di catat untuk dioalah dan 

dianalisis. 

 

3. Identifikasi Kerang Kima 

Identifikasi dilakukan dengan 

melihat bentuk cangkang, warna mantel, 

corak dan bibir cangkang.  Setiap jenis yang 

ditemukan dicocokan karakteristik 

morfologinya dengan melihat pada web 

identifikasi kerang kima. Web identifikasi 

yang digunakan antara lain yaitu; 

http://www.coremap.or.id/datin/molusca.co

m, http://www.marinespesies,.org, dan 

http://www.cites.com. Kerang Kima yang 

tidak dikenali diidentifikasi difoto kemudian 

lebih lanjut di Laboratorium Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan, UMRAH. Untuk 

masing-masing jenis kerang kima diukur 

panjang dan lebar cangkangnya untuk 

mengatahui ukuran rata-ratanya. 

 

 

D. Pengukuran Parameter Perairan 

Pengukuran parameter kualitas air 

dilakukan sebagai data pendukung dalam 

menggambarkan kondisi perairan pada 

lokasi penelitian. Pengukuran parameter 

perairan yang dilakukan adalah suhu, 

salinitas, kekeruhan, kecepatan arus, pH, 

DO. Pengukuran kualitas perairan dilakuan 

sebanyak 3 kali sampling sepanjang area 

pengamatan, untuk pengukuran Kualitas 

perairan yang meliputi Salinitas, Kekeruhan, 

Kecepatan arus  dilakukan pada saat pasang 

dan surut, sedangkan pengukuran Suhu, DO, 

dan pH dilakukan dengan ulangan pagi, 

siang, dan sore.  

 

E. Pengolahan Data 

1. Pola Sebaran  

Pola sebaran spesies megabentos 

(kerang kima) ditentukan dengan 

menggunakan indeks Sebaran morisita 

(Brower et al., 1989 dalam Syari, 2005) 

dengan persamaan : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Id = Indeks Sebaran Morisita 

n  = Jumlah plot pengambilan contoh 

N = Jumlah individu dalam n plot 

X = Jumlah individu pada setiap plot  

S = Spesies ke-i 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Id <  1 : Pola penyebaran individu 

bersifat seragam 

Id = 1 : Pola penyebaran individu berisfat 

acak 

Id > 1 : Pola penyebaran individu bersifat 

kelompok 

Untuk menguji kebenaran nilai 

indeks di atas, digunakan suatu uji statistik 

yaitu sebaran Khi-kuadrat dengan persamaan 

aplikatif: 

   [
 ∑    

   

 
]    

Nilai Khi-kuadrat dari perhitungan 

diatas dibandingkan dengan nilai Khi-

kuadrat tabel statistik dengan menggunakan 

selang kepercayaan 95% (a = 0.05). Kriteria 

pengujian adalah jika nilai X2  tabel, maka 

10 m 

http://www.coremap.or.id/datin/molusca.com
http://www.coremap.or.id/datin/molusca.com
http://www.cites.com/
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terima Ho (Id = 1), yang berarti tidak ada 

perbedaan yang nyata dengan penyebaran 

acak. Jika nilai X2 hitung lebih besar dari 

nilai X2 tabel, maka tolak Ho (Id= 1), yang 

berarti tidak ada perbedaan yang nyata 

dengan penyebaran acak. Jika nilai X2 hitung 

lebih besar dari nilai X2 tabel, maka tolak Ho 

(Id= 1), yang berarti ada perbedaan nyata 

dengan penyebaran acak. 

 

2. Kelimpahan Jenis dan Relatif 

Kelimpahan diartikan sebagai 

satuan jumlah individu yang ditemukan per 

satuan luas. Menurut Fachrul (2007) 

Perhitungan kelimpahan jenis Kerang Kima 

dapat di rumuskan sebagai berikut : 

Ki= 
  

 
 

Dimana :  

Ki= Kelimpahan jenis (individu/m
2
) 

ni= Jumlah individu dari spesies ke-i 

(individu) 

A= Luas area pengamatan (m
2
) 

 

 Kelimpahan relatif dihitung dengan 

rumus kelimpahan relative menurut Fachrul 

(2007) sebagai berikut: 

KR= 
  

 
 x 100% 

 

KR= Kelimpahan Relatif  (%) 

ni= Jumlah individu dari spesies ke-i 

(individu) 

N= Jumlah individu dari seluruh spesies 

(individu) 

 

3. Frekuensi Jenis dan Relatif 

Frekueni jenis merupakan 

perbandingan antara jumlah petak sampel 

yang ditemukan suatu jenis dengan rumus: 

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  

Frekuensi relatif merupakan 

perbandingan antara frekuensi jenis ke-i 

dengan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis 

dengan rumus: 

FR = Fi 

       ∑F 

Keterangan :   

FR =  Frekuensi relatif 

Fi = Frekuensi jenis ke-i 

∑F = Jumlah frekuensi untuk seluruh jenis 

 

 

 

F. Analisis Data 

Data yang diperoleh di tabulasi 

secara keseluruhan.  Untuk kualitas perairan 

akan mengacu kepada Baku Mutu Air Laut 

untuk Biota Laut                        (KEPMEN 

LH no 51 tahun 2004). Untuk pola sebaran 

Kerang Kima  mengacu pada indeks 

morisita, Selanjutnya di analisis secara 

deskriftif Kuantitatif dengan studi literatur 

dan penelitian terdahulu, serta jurnal yang 

diterbitkan.   Data yang diperoleh disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Pulau Berhala merupakan salah 

satu gugusan pulau yang secara administratif 

terletak di Kelurahan Letung, Kecamatan 

Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, 

Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini dikenal 

dengan hamparan terumbu karangnya yang 

luas sekeliling pulaunya dan merupakan 

pulau tersendiri dan terpisah dari pulau 

induknya yaitu pulau Letung. Secara 

geografis letak Kelurahan Letung berbatasan 

dengan: 

 Sebelah Utara  : Desa 

Landak 

 Sebelah Selatan : Laut Cina 

Selatan 

 Sebelah Barat  : Desa 

Batu Berapit 

 Sebelah Timur  : Laut 

Cina Selatan 

 

Beberapa aktifitas pesisir yang ada 

di perairan Pulau Berhala meliputi aktifitas 

daratan dan kelautan. Aktifitas daratan yang 

ada meliputi penangkapan ikan dan area 

pelabuhan. Sedangkan aktifitas kelautan 

meliputi penangkapan ikan, kerang kima, 

teripang/gamat, serta pengambilan batu 

karang untuk bahan bangunan. Pulau 

Berhala juga dimanfaatkan oleh masyarakat 

atau wisatawan sebagai area memancing 

ikan. Secara umum, jarak Pulau Berhala 

menuju ke pusat pemerintahan Kelurahan 

Letung ± 200 meter (0,2 Km). Transportasi 

yang digunakan menuju Pulau Berhala 

dengan menggunakan kapal kayu mesin 
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(pompong) dengan jarak tempuh antara 5 

hingga 10 menit. 

 

B. Hasil Identifikasi Jenis Kerang 

Kima di Perairan Pulau Laut 

1. Identifikasi Kerang Kima 

Jenis Kerang Kima yang dijumpai 

dari kesemua jenis salah satunya adalah jenis 

Tridacna crocea. 

Kerang kima jenis Tridacna 

squamosa atau disebut oleh masyarakat 

sebagai kerang sisik merupakan spesies 

kedua yang dijumpai di perairan Pulau 

Berhala. Jenis ini disebut dengan kerang 

sisik karena secara ciri-ciri tubuh bagian luar 

yang ditumbuhi cangkang-cangkang yang 

menjorok keluar seperti sisik dan hidup pada 

area terumbu karang dengan membenamkan 

sebagian tubuhnya ke baebetuan karang. 

Menurut Abbot (1982) dalam  Rizkevina, 

(2014) Jenis Tridacna squamosa memiliki 

panjang maksimum mencapai 30 – 40 cm 

dan memiliki cangkang yang sama sisi 

dengan sisik bergalur yang lebar yang 

membesar dengan warna kuning lemon. 

Kima jenis ini melekat pada byssus  karang 

hidup atau patahan – patahan karang dengan 

kedalaman hingga kedalaman lebih dari 18 

meter. 

 

2. Penyebaran Kerang Kima di 

setiap Stasiun Pengamatan 

Pengamatan kerang kima di Pulau 

Berhala dilakukan di 4 stasiun dengan 

masing-masing dari stasiunnya terdapat 3 

segmen (sub-stasiun) sehingga total area 

pengamatan secara keseluruhan terdiri dari 

12 sub-stasiun.  

Berdasarkan tabel 2 mengenai 

keberadaan kima di setiap titik pengamatan  

terlihat jelas bahwa keberadaan jenis T. 

Squamosa tersebar pada semua stasiun, 

namun hanya terdapat pada 10 segmen dari 

total 15 segmen yang diamati. Namun 

terlihat bahwa jenis T. Crocea tersebar pada 

semua stasiun dengan menyebar secara 

menyeluruh pada segmen seluruh dari total 

15 segmen. Dengan demikian terlihat bahwa 

jenis kerang kima T. Crocea menyebar pada 

semua titik pengamatan serta memiliki 

sebaran yang luas. Sesuai dengan 

pengukuran pola sebaran jenis kerang kima 

jenis T. Crocea  yang secara umum dominan 

pada sebaran jenis mengelompok. 

 

 

 

C. Kelimpahan dan Frekuensi 

Kerang Kima di Perairan Pulau 

Laut 

1. Kelimpahan Kerang Kima 

Kelimpahan kerang kima 

menggambarkan jumlah kerang kima yang 

tercatat dari hasil penelitian dalam satuan 

luas pengamatan dan dinyatakan dalam 

satuan individu/m
2
. Kelimpahan umumnya 

menggambarkan kondisi populasi kerang 

kima pada saat ini masih dalam kondisi yang 

baik ataupun kurang baik.  

 
       

 Dari hasil penelitian pada tabel 3 

menunjukkan bahwa kelimpahan jenis 

kerang kima jenis T. Squamosa memiliki 

kelimpahan berkisar antara 0,1 – 0,55 ind/m
2
 

dengan kelimpahan tertinggi terjadi pada 

stasiun 5. Sedangkan untuk jenis T. Crocea 

memiliki kelimpahan berkisar antara 0,55 – 

3,25 ind/m
2
 dengan kelimpahan tertinggi 

pada stasiun 4. Dilihat dari data diatas maka 

kelimpahan tertingggi terjadi pada jenis T. 

Crocea dengan rata-rata kelimpahan untuk 

keseluruhan sebesar 1,99 ind/m
2
 sedangkan 

untuk jenis T. Squamosa dengan kelimpahan 

rata-rata jenis  mencapai 0,24 ind/m
2
.  

Kelimpahan tertinggi terjadi pada 

jenis T. Crocea, dikarenakan jenis ini hidup 

meliang dan mampu hidup pada bebagai 

jenis karang keras. Panggabean (1991) 

dalam Marsuki,dkk (2013), menyatakan 

bahwa kima lubang (Tridacna crocea), 

adalah kima yang berukuran kecil, 

membutuhkan substrat yang keras untuk 

membenamkan cangkangnya. T. Crocea 

hidup terbenam dalam kerangka karang batu 

yang masif, hanya bibir cangkang yang 

tampak dari luar, bahwa Tridacna hidup di 

daerah terumbu karang, menempel dan 

membenamkan diri pada substrat yang keras.  

Dari hasil amatan dilapangan bahwa 

dominan lifeform karang pada kelompok 

karang keras sehingga jenis ini lebih 

dominan. 

0.15 0.1 0.1 0.3 
0.55 

2.45 

1.75 

1.15 

3.25 

1.35 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4 Stasiun 5

Kelimpahan Kerang Kima pada Setiap 
Stasiun 

T. squamosa T. crocea
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Dari hasil kelimpahan pada setiap 

stasiun dapat dilihat bahwa rata-rata 

kelimpahan pada setiap stasiun penelitian 

menunjukkan pada stasiun 1 memiliki 

kelimpahan rata-rata 1,3 ind/m
2
, kelimpahan 

rata-rata pada stasiun 2 sebesar 0,93 ind/m
2
, 

pada stasiun 3 memiliki kelimpahan rata-rata 

sebesar 0,63 ind/m
2
, pada stasiun 4 memilki 

kelimpahan rata-rata sebesar 1,78 ind/m
2
, 

serta terakhir pada stasiun 5 memilki 

kelimpahan rata-rata sebesar 0,95 ind/m
2
.  

Membandingkan dari hasil 

penelitian Rizkevina, (2014) di perairan 

Kepulauan Seribu teridentifikasi sebanyak 4 

jenis kima diantaranya T. Squamosa, T. 

Crocea, T. Maxima, dan T.Derasa dengan 

kelimpahan individu pada kisaran 0,01-0,05 

ind/m
2
. Menurut hasil penelitian Pada, dkk 

(2013) kelimpahan kerang kima memiliki 

kelimpahan antara 0,02-0,03 ind/m
2
. 

Menurut penelitian Marsuki,dkk (2013) 

kelimpahan kerang kima berkisar antara 

0,08-0,21 ind/m
2
. Meskipun kelimpahan 

kerang kima di Pulau Berhala lebih tinggi 

dibandingkan kedua lokasi tersebut, namun 

keanekaragaman jenisnya tergolong rendah 

dibuktikan dengan hanya dijumpai 2 jenis 

Kima dari 7 jenis yang ada. Tentunya 

kondisi ini juga kurang baik bagi kestabilan 

ekosistem. 

Kenaekaragaman jenis yang rendah 

pada lokasi penelitian Pulau Berhala juga 

dipengaruhi oleh adanya penangkapan jenis 

kima lainnya yang lebih potensial sehingga 

hanya ada tersisa jenis kima yang dianggap 

kurang memiliki nilai ekonomis. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ambariyanto (2004) 

kerang kima telah lama diamanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai bahan makanan, bahan 

bangunan, dan peralatan rumah tangga 

sehingga populasinya semakin lama semakin 

menurun. 

Jika dilihat dari kelimpahan total 

perstasiun maka kelimpahan tertinggi terjadi 

pada stasiun IV dan kelimpahan terendah 

terjadi pada stasiun III. Faktor yang 

mempengaruhi kelimpahan yang tinggi pada 

stasiun IV merupakan kondisi terumbu 

karang yang secara pengamatan visual lebih 

baik dibandingkan dengan stasiun lainnya, 

sedangkan pada stasiun III kerap dijadikan 

area pengambilan batuan karang serta 

pengambilan ikan dengan manggunakan 

racun potassium yang akan merusak 

terumbu karang sebagai habitat bagi kerang 

Kima. Menurut Marsuki,dkk (2013) 

Terdapat hubungan yang positif antara 

kelimpahan kima dengan persen tutupan 

karang hidup khususnya bentuk 

pertumbuhan massive dan submassive. 

 

                

 Kelimpahan relatif dalam 

persentase jenis kerang kima T. Squamosa 

diperoleh hasil sebesar 11% dan jenis kerang 

kima T. Crocea memiliki nilai kelimpahan 

relatif sebesar 89%. Dilihat dari hasil diatas 

dapat dijelaskan bahwa kelimpahan tertinggi 

jenis kerang kima adalah spesies T. Crocea. 

Menurut hasil penelitian Pada, dkk (2013) di 

perairan Pulau Venu, Papua Barat juga 

mendapati kelimpahan jenis kerang kima 

tertinggi terjadi pada jenis T. Crocea. 

Menurut Panggabean (1991) dalam 

Marsuki,dkk (2013), menyatakan bahwa 

kima lubang (Tridacna crocea), adalah kima 

yang berukuran kecil, membutuhkan substrat 

yang keras untuk membenamkan 

cangkangnya. T. Crocea hidup terbenam 

dalam kerangka karang batu yang masif, 

hanya bibir cangkang yang tampak dari luar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 

ini memiliki sebaran yang cukup luas di 

perairan Pulau Berhala yang hidup di sela-

sela bebatuan karang sehingga 

kelimpahannya lebih tinggi. 

 

 

2. Frekuensi Kerang Kima 

Frekuensi menggambarkan peluang 

kehadiran/dijumpainya jenis organisme 

tertentu pada area sampling. Semakin besar 

nilai frekuensi, maka semakin menunjukkan 

1.30 

0.93 

0.63 

1.78 

0.95 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4 Stasiun 5

11% 

89% 

Kelimpahan Relatif 

T.
Squamosa

T. Crocea



6 
 
peluang yang besar dijumpainya jenis 

organisme tersebut.  

 
       

 

Frekuensi jenis kerang kima jenis 

T. Squamosa berkisar antara 0,33-1,00 

dengan jenis kerang kima T. Crocea seluruh 

lokasi penelitian menunjukkan nilai 

frekuensinya sebesar 1,00. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa jenis kerang 

kima T. Crocea dijumpai pada semua titik 

sampling sedangkan untuk jenis kerang kima 

T. Squamosa dengan rata-rata frekuensi 

sebesar 0,67 yang mengindikasikan bahwa 

peluang dijumpainya jenis T. Squamosa 

hanya sebesar 0,67 dan hanya dijumpai pada 

10 dari total 15 segmen pada setiap stasiun 

penelitian. Dari hasil tersebut, maka 

membuktikan bahwa kerang kima jenis T. 

Crocea memiliki sebaran yang luas di 

perairan dengan peluang dijumpai jenisnya 

paling tinggi. 

Dan selanjutnya dari hasil analisis 

nilai frekuensi kerang kima, dianalisis pula 

nilai frekuensi relatif yang dinyatakan dalam 

satuan persentase.. 

 
             

 Dari grafik.. dilihat bahwa 

frekuensi jenis T. Squamosa diketahui 

sebesar 39% dengan frekuensi jenis lain 

yaitu T. Crocea memiliki frekuensi relatif 

sebesar 61%. Dengan demikian bahwa 

frekuensi relatif jenis T. Crocea paling 

tinggi mencirikan jenis T. Crocea yang 

paling banyak dijumapai pada perairan Laut 

Pulau Berhala. 

 

D. Pola Sebaran Kerang Kima di 

Perairan Pulau Laut 

Pola sebaran dianalisis dengan 

indeks morisita dengan membedakan pola 

sebaran acak, seragam, ataupun 

mengelompok. Dari hasil analisis diperolel 

pola sebaran seperti pada tabel 6. 

Tabel 6. Pola Sebaran 

Jenis Kerang Kima 

Lokasi 

Pola Sebaran (id) 

T. 

Squamosa T. Crocea 

Stasiun 1 Acak Acak 

Stasiun 2 Acak Acak 

Stasiun 3 Acak Acak 

Stasiun 4 Acak Acak 

Stasiun 5 Acak Mengelompok 

                     Sumber : Data Penelitian 

tahun 2016 

 Pola sebaran jenis kerang Kima di 

perairan Pulau Berhala, Kabupaten 

Kepulauan Anambas diketahui bahwa jenis 

T. Squamosa pada semua stasiun adalah 

Acak, sedangkan pada jenis T. Crocea pada 

stasiun 1 hingga stasiun 4 pola sebarannya 

acak, sedangkan pada stasiun 5 pola 

sebarannya mengelompok. Namun secara 

keseluruhan pola sebaran kerang kima di 

perairan Pulau Berhala, Kabupaten 

Kepulauan Anambas adalah acak. Dengan 

demikian kerang kima tersebar secara 

merata dengan sebaran yang cenderung 

acak. 

 

E. Kondisi Oseanografi Perairan 

 

Suhu perairan rata-rata pada 

perairan Pulau Berhala, Kabupaten 

Kepulauan Anambas sebesar 27,34
 o

C 

dengan kisaran suhu peraian antara 27,21-

27,41
 o

C.  Salinitas pada perairan Pulau 

Berhala sangat berfariatif dengan rata-rata 

salinitas perairan sebesar 35,9 
oo

/o dengan 

kisaran salinitas mencapai 35,68-36,1  
oo

/o. 

Arus permukaan perairan Pulau Berhala 

berkisar antara 0,0462-0,483 m/s dengan 

rata-rata arus untuk semua stasiun 

pengamatan adalah 0,05 m/s. Kecerahan 

perairan lokasi pengambilan sampling 

kerang Kima di Pulau Berhala Kabupaten 

Kepulauan Anambas diperoleh hasil bahwa 

kecerahan atau intensitas cahaya matahari 

0.67 0.67 
0.33 

1.00 
0.67 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Stasiun 4 Stasiun 5

Frekuensi Kerang Kima Setiap 
Stasiun 

FREKUENSI T. Squamosa FREKUENSI T. Crocea

39% 

61% 

Frekuensi Relatif Kerang Kima 

T. Squamosa

T. Crocea
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sampai hingga dasar perairan sehingga 

kecerahannya 100% dengan tingkat 

kedalaman perairan antara 3 hingga 7 meter. 

Derajat keasaman perairan Pulau Berhala 

berkisar antara 7,60-7,66 dengan rata-rata 

keasaman perairan sebesar 7,63. Oksigen 

terlarut diketahui bahwa memiliki kisaran 

7,38-7,46 mg/L dengan rata-rata oksigen 

terlarut mencapai 7,6 mg/L. Secara 

keseluruhan kondisi perairan masih layak 

bagi kehidupan kerang Kima di perairan 

Pulau Berhala. 

Hasil penelitian Susiana, dkk (2014) 

menunjukkan adanya hubungan antara 

kualitas perairan (biologi, fisika dan kimia) 

dengan tingkat kelimpahan kima. Parameter 

yang paling berpengaruh secara langsung 

terhadap kelimpahan kima adalah 

kedalaman, salinitas dan kecerahan. 

Sementara parameter kecepatan arus, 

oksigen terlarut, pH, nitrat, klorofil, fosfat 

dan suhu tingkat. Parameter tersebut tetap 

memiliki pengaruh terhadap kelimpahan 

kima meskipun secara tidak langsung karena 

digunakan untuk proses respirasi, 

metabolisme, pertukaran dan pengangkutan 

unsur zat hara, transpor sedimen, laju 

pertumbuhan kima, reproduksi, dan 

kesuburan perairan. Disimpulkan bahwa 

kelimpahan kima dipengaruhi oleh kualitas 

perairan secara langsung dan tidak langsung. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan diantaranya: 

1. Dijumpai 2 jenis kerang kima 

diantaranya Tridacna  Squamosa 

dan jenis Tridacna Crocea 

2. Jenis T. Squamosa pada semua 

stasiun adalah Acak, sedangkan 

pada jenis T. Crocea pada stasiun 1 

hingga stasiun 4 pola sebarannya 

acak, sedangkan pada stasiun 5 pola 

sebarannya mengelompok. 

3. Kelimpahan jenis kerang kima jenis 

T. Squamosa memiliki kelimpahan 

jenis tertinggi dengan kelimpahan 

total tertinggi terjadi pada stasiun 5.  

4. Kondisi Perairan secara umu masih 

dalam kondisi yang sesuai bagi 

kehidupan kerang kima di perairan 

Pulau Berhala 

 

B. Saran  

Dihapkan hasil penelitian ini 

memberikan gambaran kondisi populasi 

kerang kima di Pulau Berhala saat ini .dan 

dapat memberikan gambaran guna 

dilakukannya pengelolaan kerang kima bagi 

para pemangku kebijakan dan pemerintah 

setempat. Menjaga keberlangsungan hidup 

kerang kima harus segera dilakukan untuk 

menghindari dampak terjadinya kepunahan 

populasi. 
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