
 

 

ABSTRAK 

Azmi.Al.2016. Komunitas Gastropoda Bentik Pada Ekosistem Mangrove Di Kampung 

Gisi Desa Tembeling Kabupaten Bintan. Jurusan Ilmu Kelautan. Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Ita 

Karlina, S.Pi, M.Si dan Pembimbing II: Fadhliyah Idris, S.Pi, M.Si. 

             
 

Penelitian  ini dilakukan pada bulan Juli 2016 -  September 2016 di perairan 

Kampung Gisi Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

Gastropoda bentik yang ditemukan pada Ekosistem Mangrove di Kampung Gisi Desa 

Tembeling berjumlah 6 jenis dengan total jumlah 94 individu. Kelimpahan (D) gastropoda 

di lokasi penelitian berkisar antara 5556 – 47778 ind/ha. Kelimpahan tertinggi pada jenis 

Cerithidea cingulata dengan  nilai 47778 individu/ha dan kelimpahan terendah adalah jenis 

Pupa sulcata dengan nilai 5556 individu/ha. Keanekaragaman (H’) gastropoda di lokasi 

penelitian dikategorikan sedang dengan nilai indeks keanekaragaman berkisar antara 1,15 - 

1,40. Nilai indeks keseragaman (E) gastropoda dilokasi penelitian berkisar antara 0,83 -

0,87 dengan kategori nilai keseragaman tinggi. Nilai indeks Dominansi (C) gastropoda 

dikategorikan rendah dengan hasil nilai indeks Dominansi berkisar antara 0,29 - 0,36. 

 

Kata kunci : Komunitas, Gastropoda, Ekosistem Mangrove, Kampung Gisi 

 

ABSTRACT 

Azmi.Al.2016.Community of gastropod bhentic in mangrove ecosystem waterway Gisi 

Village District of Bintan . Thesis. Department of Marine Sciences. Faculty of 

Marine Sciences and Fisheries. Maritime University of Raja Ali Haji. Supervisor 

I: Ita Karlina, S.Pi, M.Si. and Co-supervisor II: Fadhliyah Idris, S.Pi, M.Si. 

          

 

 This research was conducted in July 2016 - September 2016 in the coastal area of 

Gisi Village Teluk Bintan Riau Islands. Benthic Gastropods founded in the ecosystem 

Mangrove amounted to 6 types with a total 94 individuals. Abundance (D) of gastropod in 

the study site ranged from 5556-47778 ind / ha. The highest abundance on the type 

Cerithidea cingulata with a value of 47 778 individuals / ha and the lowest abundance was 

kind Pupa sulcata with a value of 5556 individuals / ha. Diversity (H ') of gastropod in the 

research location is average with the value of diversity index ranged from 1.15 to 1.40. 

Uniformity index value (E) gastropods location research ranged between 0.83 -0.87 with 

high uniformity value category. Dominance index value (C) gastropods categorized as low 

to the results dominance index value ranged from 0.29 to 0.36. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ekosistem mangrove merupakan 

ekosistem produktif yang memiliki 

keanekaragaman yang tinggi karena 

dimanfaatkan oleh biota sebagai habitat 

hidup. Fungsi ekosistem mangrove dari 

aspek kimia yaitu memiliki kemampuan 

dalam proses kimia dan pemulihan (self 

purification) dan secara rinci memiliki 

beberapa fungsi, yaitu sebagai penyerap 

bahan pencemar (environmental service), 

khususnya bahan-bahan organik, 

kemudian sebagai sumber energi bagi 

lingkungan sekitarnya. Selain itu 

ketersediaan berbagai jenis makanan 

yang terdapat pada ekosistem mangrove 

telah manjadikannya sebagai sumber 

penyedia makanan (feeding grounds), 

penyedia nutrien dan tempat pemijahan 

(spawning grounds), serta tempat 

pengasuhan (nursery grounds) bagi 

berbagai jenis biota yang berasiosiasi 

didalamnya (Supriharyono, 2007). Jenis 

biotanya salah satunya adalah jenis 

Gastropoda. 

Kampung Gisi merupakan kawasan 

mangrove yang dekat dengan berbagai 

aktifitas manusia. Melihat kondisi hutan 

mangrove yang potensial dan luasan area  

mangrove yang cukup luas menyediakan 

habitat bagi biota Gastropoda. Sejauh ini 

belum adanya informasi mengenai 

kondisi biota Gastropoda di area 

mangrove Kampung Gisi, sehingga perlu 

dilihat kondisi Gastropodanya saat ini. 

Hal ini yang mendorong peneliti untuk 

melihat keanekaragaman Gastropoda 

pada area mangrove. 

 

 

Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah Mengetahui Kelimpahan, 

keanekaragaman, keseragaman serta 

dominansi Gastropoda di ekosistem 

mangrove Kampung Gisi. 

Manfaat 

 Hasil dari  penelitian ini dapat 

menjadi informasi mengenai kondisi 

Gastropoda sebagai indikator kualitas 

perairan. Hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi sebagai dasar 

dalam pengelolaan wilayah vegetasi 

mangrove perairan Kampung Gisi, 

Kabupaten Bintan. 

METODE 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan pada bulan 

Juli 2016 -  September 2016 di perairan 

Kampung Gisi Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau. Penelitian dilakukan dengan 

metode Purposive sampling  yakni 

menentukan titik sampling berdasarkan 

pertimbangan peneliti (fachrul, 2007). 

Dengan demikian, peneliti memilih 3 

lokasi stasiun masing masing dengan 

rincian pada gambar 4. 

Penentuan titik Sampling 

a. Sampling 1 merupakan area 

mangrove dengan tutupan yang 

padat (non aktifitas). 

b. Sampling 2 merupakan area 

mangrove dengan tutupan yang 

sedang (terdapat aktifitas 

masyarakat). 

c. Sampling 3 merupakan area 

mangrove dengan tutupan yang 

jarang (pelantar/dermaga). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Pengamatan Gastropoda 

Masing – masing stasiun terdiri dari 

3 transek yang berukuran 30 m. Pada tiap 

transek pengamatan terdiri dari 3 plot 

sebagai ulangan dengan plot berukuran 1 

x 1 m
2
 di dalam garis transek dengan cara 

pemungutan untuk gastropoda epifauna, 

gastropoda yang sudah terkumpul di 

simpan dalam botol contoh dan di 

awetkan dengan alkohol 70 % dan di 

identifikasi. Identifikasi gastropoda di 

lakukan dengan mencocokkan gastropoda 

yang di peroleh dengan contoh biota 

gastropoda pada buku panduan 

identifikasi moluska (Dharma, 1988).  

Setelah di identifikasi gastropoda 

tersebut di kelompokkan berdasarkan 

jenis dan jumlahnya pada setiap petak 

pengambilan contoh gastropoda. 

Sedangkan untuk vegetasi mangrove di 

hitung jumlah dan jenisnya. Daun, buah, 

dan bunga di ambil untuk keperluan 

identifikasi. Pengukuran vegetasi 

mangrove di lakukan pada 3 stasiun dan 

plot yang sama dengan pengambilan 

contoh gastropoda. Pemasangan transek 

dan plot mengacu pada Kepmenlh 

No.201 Tahun 2004 seperti pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Plot Pengambilan Gastropoda di Area Mangrove (Pratiwi, 2014) 

 

Analisis Data 

Kelimpahan Gastropoda 

  

Perhitungan kelimpahan atau 

kepadatan gastropoda menggunakan 

rumus (Fachrul, 2007):  

  
    

  
                                             

Dimana : 

D = Kelimpahan atau kepadatan 

gastropoda (Individu/m
2
) 

Laut Darat 
10 m 

1x 1 m 

10 m 10 m 1x 1 m 1x 1 m 



 

 

Ni = Jumlah individu spesies 

gastropoda (ind) 

A = Luas total plot (cm
2
) 

Indeks Keanekaragaman (H’) 

Pengolahan data keanekaragaman 

menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon-wiener dalam Pakpahan (2013) 

sebagai berikut: 

     ∑      

 

          

                     

Keterangan :
 

H’ = Indeks Keanekaragaman 

Shannon - Wiener 

pi      =   ni/N 

ni      =   Jumlah individu ke-1 

N      =   Jumlah total individu 

Kategori penilaian tingkat 

keanekaragaman jenis berdasarkan 

Indeks Keanekaragaman Shanon Wiener 

(Lee et al,. 1975 dalam Fachrul, 2007) 

adalah sebagai berikut: 

H’ <1,0      =     Keanekaragaman 

sangat rendah (tercemar berat) 

1,0 ≤ H’ ≤ 1,59 =     Keanekaragaman 

rendah (tercemar sedang) 

1,6  ≤ H’ ≤ 2,0      =     Keanekaragaman 

sedang (tercemar ringan) 

H’ > 2,0      =     Keanekaragaman 

tinggi (tidak tercemar) 

 

Indeks Keseragaman atau 

Equitabilitas (E)  

Indeks keseragaman (Evenness 

index) yang digunakan berdasarkan 

fungsi Shannon-Wiener untuk 

mengetahui sebaran tiap jenis Gastropoda 

dalam luasan area pengamatan (Fachrul, 

2007).  

 

   
 

     
= 

  

      
            (3) 

Keterangan : 

H  = Indeks Keanekaragaman 

Shannon-Wiener 

Hmax = Keanekaragaman spesies 

maksimum 

S  = Banyaknya spesies  

Nilai keseragaman suatu populasi 

akan berkisar antara 0 - 1 dengan kriteria 

: E > 0,6 keseragaman tinggi; 0,4 < E < 

0,6 keseragaman sedang; E < 0,4 

keseragaman rendah (Brower et al, dalam 

Wijayanti, 2007). 

Indeks Dominansi (C) 

Menghitung indeks dominansi 

digunakan rumus Simpson dalam 

Pakpahan (2013) sebagai berikut: 

C = 










s

i N

ni

..3,2,1

2   
  (4) 

 

Keterangan :  

C    =  Indeks dominansi jenis 

ni    =  Jumlah individu ke-1 

N    =  Jumlah total individu 

Dengan kriteria : 

C mendekati 0 (nol)  = Tidak ada 

jenis yang mendominansi  

C mendekati 1 (nol)  = Ada jenis 

yang mendominansi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Gastropoda di Ekosistem 

Mangrove Kampung Gisi 

Pada penelitian terdahulu (Pratiwi, 

2014) ditemukan 8 spesies gastropoda di 

seluruh stasiun penelitian sedangkan pada 

penelitian tahun 2016 jenis gastropoda di 

seluruh stasiun penelitian pada ekosistem 

mangrove Kampung Gisi ditemukan 6 

spesies. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 1. 

  



 

 

Tabel 1. Jenis Gastropoda di Perairan Kampung Gisi 

No. Spesies 
Jumlah Yang Ditemui 

Pratiwi (2014) Data Tahun 2016* 

1 Bedeva blosvillei / Chicorius 

capucinus 

217 6 

2 Cerithidea cingulata 323 43 

3 Nassarius melanoides  24 

4 Littorina scabra / Litoraria 

Scabra 

142 8 

5 Cerithidea obtuse  8 

6 Nerita albicilla 115  

7 Nerita planospira 254  

8 Pugilina cochiidium 17  

9 Pupa sulcata  5 

10 Tectarius tectumpersicum 129  

11 Telecopium Telescopium 95  

JUMLAH 1292 94 

Sumber : Data Primer 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 

jenis yang dijumpai lebih banyak pada 

penelitian terdahulu oleh Paratiwi (2014) 

sebanyak 8 spesies dengan total 1292 

individu gastropoda sedangkan pada saat 

ini hanya dijumpai sebanyak 6 spesies 

dengan total 94 individu. Spesies yang 

dijumpai sama sebanyak 3 spesies 

diantaranya antara lain Bedeva blosvillei / 

Chicorius capucinus, Cerithidae 

cingulata, dan Littorina scabra / 

Littoraria scabra, sedangkan yang 

berbeda jenisnya adalah  Nerita albicilla, 

Nerita planospira, Pugilina cochiidium, 

dan Tectarius tectumpersicum, Telecopim 

telescopium. 

Ketiga spesies yang dijumpai sama 

pada penelitian terdahulu yakni Bedeva 

blosvillei / Chicorius capucinus, 

Cerithidae cingulata, dan Littorina 

scabra / Littoraria scabra mencirikan 

bahwa jenis ini memiliki sebaran yang 

cukup luas pada ekosistem mangrove 

Kampung Gisi sehingga jenisnya tersebar 

disepanjang area sampling. Sedangkan 

jenis yang berbeda mencirikan adanya 

perubahan komposisi jenis gastropoda 

pada area mangrove kampung Gisi 

disebabkan karena perubahan kondisi 

ekologi dan kondisi lingkungannya. 

Diketahui bahwa suhu rata-rata 

pada penelitian ini adalah  30.1
o
C, 

sedangkan pada penelitian tahun 2014 

adalah 29,2
 o

C, berarti suhu mengalami 

kenaikan yang mengakibatkan terjadinya 

perubahan komposisi jenis 

gastropodanya. Dilihat dari kondisi 

salinitas rata-rata pada saat penelitian 

adalah 32,4
0
/00, sedangkan pada penelitian 

tahun 2014 dengan rata-rata salinitas 

adalah 32,54/00. Kondisi salinitas 

mengalami penurunan kadarnya 

dibandingkan dengan penelitian 

sebelumnya. Untuk parameter lainnya 

yaitu; oksigen terlarut, derajat keasaman 

serta substrat, kondisnya tidak berbeda 

jauh/cenderung sama artinya dari 

parameter ini belum menunjukkan 

terjadinya perubahan lingkungan. 

 



 

 

Sebaran Keberadaan Jenis Gastropoda 

pada Setiap Stasiun Penelitian 

Keberadaan jenis gastropoda pada 

stasiun I terdapat 5 jenis, pada stasiun II 

terdiri 4 jenis, pada stasiun III terdiri 4. 

Jenis yang paling banyak dijumpai adalah 

pada stasiun I. Keberadaan jenis 

gastropoda pada setiap stasiun dapat 

dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Keberadaan jenis gastropoda pada setiap stasiun penelitian 

Sumber : Data Primer 

Keterangan : 

*   = Jumlah yang paling tinggi 

** = Jumlah yang paling rendah 

Hasil pada tabel 2 menunjukkan 

bahwa jenis dengan jumlah individu 

tertinggi pada stasiun I dan II adalah 

Cerithidae cingulata  dengan masing-

masing jumlahnya adalah 11 dan 22 

individu, pada stasiun III tertinggi pada 

jenis Nassarius melanoides dengan 

jumlah jenis 13 individu. Jenis terendah 

adalah pada stasiun I adalah Chicoreus 

capucinus dan Pupa sulcata dengan 

jumlah 2 individu, pada stasiun II jenis 

terendah pada jenis Chicoreus capucinus 

dengan jumlah 4 individu dan stasiun III 

jenis Littoraria scabra dengan jumlah 3 

individu. Untuk melihat secara 

keseluruhan dari jumlah jenis yang 

dijumpai dapat dilihat pada grafik gambar 

2. 

 

 
Gambar 2. Jumlah Jenis Gastropoda Total Seluruh Stasiun (Sumber: Data Primer) 

 

Jumlah jenis Gastropoda yang 

dijumpai total untuk ketiga stasiun  

Littoraria scabra  8 individu, Cerithidea 

cingulata 43 individu, Nassarius 

melanoides 24 individu, Chicorieus 

capucinus 6 individu, Cerithidea obtusa 

8 individu dan Pupa sulcata 5 individu. 

Terbanyak jenis yang dijumpai adalah 

No. Spesies Stasiun I Stasiun II Stasiun III Jumlah Total 

1 Cerithidea obtusa 0 8 0 8 

2 Cerithidea cingulata 11 22 10 43* 

3 Nassarius melanoides 4 7 13 24 

4 Littoraria scabra 6 0 2 8 

5 Chicoreus capucinus 2 4 0 6 

6 Pupa sulcata 2 0 3 5** 

JUMLAH 25 41 28 94 



 

 

pada jenis Cerithidea cingulata dari 

kelompok family Potamididae. Menurut 

Budiman dalam pratiwi (2015) kelompok 

gastropoda famili Potamididae 

merupakan kelompok gastropoda 

pemakan serasah sehingga jenis – jenis 

tersebut di masukkan kedalam gastropoda 

asli mangrove. Selain itu juga lokasi 

penelitian memiliki jenis substrat yang 

sangat cocok untuk famili Potamididae 

spesies Cerithidea cingulata yakni 

berlumpur dan berpasir. 

Data Komunitas Gastropoda 

Kelimpahan Jenis Gastropoda 

Data Kelimpahan jenis gastropoda 

pada perairan Kampung Gisi untuk 

masing-masing stasiun penelitian dapat 

dilihat secara lengkap seperti tertera pada 

tabel 3. 

 

Tabel 3. Kelimpahan jenis gastropoda (idn/ha) pada perairan Kampung Gisi 

No. Spesies Stasiun I Stasiun II Stasiun III 
Jumlah 

Total 

1 Cerithidea obtusa 0 8889 0 8889 

2 Cerithidea cingulata 12222 24444 11111 47778* 

3 Nassarius melanoides 4444 7778 14444 26667 

4 Littoraria scabra 6667 0 2222 8889 

5 Chicoreus capucinus 2222 4444 0 6667 

6 Pupa sulcata 2222 0 3333 5556** 

JUMLAH 27778 45556 31111 104444 

Sumber : Data Primer 

Hasil diatas menunjukkan bahwa 

kelimpahan jenis  tertinggi pada stasiun I 

dan II adalah Cerithidae cingulata  

dengan masing-masing kelimpahannya 

adalah 12222 dan 24444 individu/ha, 

pada stasiun III tertinggi pada jenis 

Nassarius melanoides dengan jumlah 

kelimpahan 14444 individu/ha. 

Sedangkan jenis terendah adalah pada 

stasiun I adalah Chicoreus capucinus dan 

Pupa sulcata dengan kelimpahan  2222 

individu/ha, pada stasiun II jenis terendah 

pada jenis Chicoreus capucinus dengan 

kelimpahan 4444 individu/ha, dan stasiun 

III jenis Littorina scabra dengan 

kelimpahan 2222 individu/ha. 

Kelimpahan jenis Gastropoda yang 

dijumpai total untuk ketiga stasiun  pada 

jenis Littoraria scabra  dengan jumlah 

total sebanyak 8889 individu/ha, 

Cerithidea cingulata adalah kelimpahan 

jenis terbanyak yang dijumpai dengan  

nilai 47778 individu/ha, jenis Nassarius 

melanoides sejumlah 26667 individu/ha, 

jenis Chicoreus capucinus sebanyak 6667 

individu/ha, dan, jenis Cerithidea obtusa 

yang dijumpai paling sedikit dengan 

kelimpahan sebanyak   8889 individu/ha, 

dan Pupa sulcata paling sedikit dengan 

jumlah hanya 5556 individu/ha. 

Kelimpahan tertinggi tetap pada jenis 

Cerithidea cingulata dari kelompok 

family Potamididae.  

 Dapat disimpulkan bahwa jenis 

gastropoda dari kelompok cerithidae 

merupakan kelompok jenis yang umum 

dijumpai diperairan, mengindikasikan 

bahwa jenis ini memiliki sebaran yang 

luas pada ekosistem perairan, serta 

mampu beradaptasi dalam segala kondisi 

lingkungan. Menurut Nurjanah (2013) 

jenis gastropoda pada Genus Cerithidae 

merupakan jenis yang paling banyak 

dijumpai serta jenis yang memiliki 

penyebaran paling luas di ekosistem 

perairan. Jenis ini adalah kelompok asli 

penghuni ekosisitem perairan laut dan 

memiliki kehidupan pada substrat pasir 

hingga lumpur serta memiliki kelimpahan 

yang cukup tinggi.  



 

 

 

Bila dibandingkan pada penelitian 

sebelumnya di perairan Kampung Gisi 

mengenai kondisi kelimpahan 

gastropoda, Kelimpahan total tertinggi 

terjadi pada stasiun II dengan keberadaan 

kegiatan permukiman, dengan adanya 

kegiatan pemukiman tersebut maka akan 

menghasilkan bahan organik yang akan 

dimanfaatkan oleh biota gastropoda 

sebagai makanan setelah bahan organik 

tersebut mengalami penguraian. Sesuai 

dengan pendapat Suwignyo (2005) yang 

mengatakan beberapa siput jenis 

Gastropoda hidup sebagai deposit feeder 

memanfaatkan probosis yang menyerupai 

belalai untuk menyapu dan menyedot 

endapan didasar perairan, siput jenis ini 

hidup di perairan dengan dasar perairan 

yang halus. Untuk rata-rata gastropoda 

secara keseluruhan pada saat ini adalah 

sejumlah 34815 individu/ha, sedangkan 

pada penelitian terdahulu memiliki rata-

rata kelimpahan sejumlah 44321 

individu/ha (Pratiwi, 2014). Dapat dilihat 

bahwa kelimpahan rata-rata mengalami 

penurunan dari tahun 2014 ke tahun 

2016, mengindikasikan terjadinya 

perubahan kondisi habitat mangrove yang 

berdampak pada kondisi komunitas 

gastropoda. Perubahan habiatat berupa 

kerusakan mangrove diantaranya akibat 

dari penebangan serta pembalakan kayu 

mangrove sehingga tersedianya habitat 

bagi gastropoda semakin menipis. 

Indeks Keanekaragaman Jenis 

Gastropoda 

Hasil perhitungan indeks 

keanekaragaman pada semua stasiun 

penelitian didapatkan hasil seperti pada 

tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Indeks keanekaragaman 

gastropoda 

No. Stasiun 
Nilai Indeks 

Keanekaragaman 

1 I 1.40 

2 II 1.18 

3 III 1.15 

Sumber : Data Primer 

Hasil Indeks Keanekaragaman pada 

stasiun I sebesar 1,40 dengan kategori 

keanekaragaman “sedang”, pada stasiun 

II indeks keanekaragaman diperoleh 

sejumlah 1,18 dengan kategori “sedang” 

dan pada stasiun III indeks 

keanekaragaman diperoleh nilai 1,15 

dengan kondisi “sedang”. Untuk melihat 

keanekaragaman jenis pada masing-

masing stasiun dapat dilihat di gambar 3.

 
Gambar 3. Nilai Indeks Keanekaragaman (Sumber : Data Primer) 



 

 

Keanekaragaman tertinggi terjadi 

pada stasiun I dibandingkan dengan 

stasiun lainnya. Pada stasiun ini dijumpai 

jenis sebanyak 5 jenis lebih banyak 

dibandingkan pada stasiun lainnya. 

Kemudian stasiun I ini kondisinya lebih 

alami dengan kegiatan/aktifitas yang 

minim sedangkan pada stasiun lainnya 

terdapat berbagai aktifitas mulai dari 

pemukiman, penangkapan, serta aktifitas 

dermaga kapal. Menurut penelitian 

Pratiwi (2014) indeks keanekaragaman 

berkisar antara 1,66 – 1,91. Dengan 

demikian jumlah gastropoda yang 

ditemukan lebih banyak pada penelitia 

sebelumnya sejumlah 8 spesies 

sedangkan pada saat ini hanya dijumpai 6 

spesies. 

Indeks Keseragaman Jenis Gastropoda 

Hasil perhitungan indeks 

keseragaman pada semua stasiun 

penelitian didapatkan hasil seperti pada 

tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Indeks keseragaman gastropoda 

No. Stasiun 
Nilai Indeks 

Keseragaman 

1 I 0.87 

2 II 0.85 

3 III 0.83 

Sumber : Data Primer 

Hasil Indeks keseragaman pada stasiun I 

sebesar 0,87 dengan kategori 

keseragaman “tinggi”, pada stasiun II 

indeks keseragaman diperoleh jumlah 

0,85 dengan kategori “tinggi” dan pada 

stasiun III indeks keseragaman diperoleh 

nilai 0,83 dengan kondisi “tinggi”. 

Keseluruhan kondisi indeks keseragaman 

terkategorikan tinggi, dengan demikian 

kondisi perairan masih layak bagi 

kehidupan gastropoda karena jumlah 

yang dijumpai cenderung merata. Untuk 

melihat keseragaman jenis pada masing-

masing stasiun dapat dilihat di gambar 4.

 

 
Gambar 4. Nilai Indeks Keseragaman (Sumber : Data Primer) 

Keseragaman tertingi juga terjadi 

pada stasiun I dibandingkan dengan 

stasiun lainnya, dapat dikatakan bahwa 

kondisi gastropoda lebih seragam pada 

stasiun I dibandingkan dengan stasiun 

lainnya. Menurut penelitian Pratiwi 

(2014) indeks keseragaman berkisar 

antara 0,92 – 0,98. Dengan demikian 

jumlah gastropoda yang ditemukan lebih 

seragam pada penelitian sebelumnya, 

hasil ini menceritakan bahwa adanya 

kemungkinan perubahan kondisi 

ekologi/kondisi habitat sehingga 

keseragamannya mengalami penurunan. 

Indeks Dominansi Jenis Gastropoda 

Hasil perhitungan indeks dominansi 

pada semua stasiun penelitian didapatkan 

hasil seperti pada tabel 6 berikut ini. 



 

 

Tabel 6. indeks dominansi gastropoda 

No. Stasiun 
Nilai Indeks 

Dominansi 

1 I 0.29 

2 II 0.36 

3 III 0.36 

Sumber : Data Primer 

Hasil Indeks Dominansi pada stasiun I 

sebesar 0,29 dengan kategori Dominansi 

“rendah”, pada stasiun II indeks 

Dominansi diperoleh sejumnlah 0,36 

denga kategori “rendah” dan pada stasiun 

III indeks Dominansi diperoleh nilai 0,36 

dengan kondisi “rendah”. Untuk melihat 

keanekaragaman jenis pada masing-

masing stasiun dapat dilihat di gambar 5. 

 
Gambar 5. Nilai Indeks Dominansi (Sumber : Data Primer) 

Dominansi tertingi terjadi pada 

stasiun II dibandingkan dengan stasiun 

lainnya dengan nilai dominansi 0,29. 

Menurut penelitian Pratiwi (2014) indeks 

keanekaragaman berkisar antara 0,15 – 

0,21. Dominasi lebih tinggi pada 

penelitian sebelumnya mencirikan bahwa 

jenis yang dominan adalah jenis 

Cerithidae cingulata. 

Kondisi Perairan 

Kondisi perairan yang diukur 

adalah suhu, salinitas, derajat keasaman 

dan oksigen terlarut. Hasil uji kondisi 

perairan dapat dilihat pada tabel 7.

 

Tabel 7. Kondisi Perairan 

Ulangan Stasiun 
Parameter Perairan 

Suhu Salinitas Ph DO 

I 

I 30.5 32.0 7.6 5.9 

II 30.7 32.3 7.8 6.0 

III 30.8 32.6 7.7 6.0 

II 

I 30.3 31.8 7.5 5.8 

II 29.7 32.6 7.7 5.9 

III 29.7 33.3 7.6 5.9 

III 

I 29.0 31.4 7.5 5.8 

II 29.9 32.5 7.7 5.9 

III 30.7 33.2 7.7 5.9 

Rata – rata 30.1 32.4 7.6 5.9 

Sumber : Data Primer 



 

 

Kondisi  Substrat 

Tabel 8. Kondisi substrat pada setiap stasiun pengamatan 

 

Sumber : Data Primer 

Pada umumnya Kondisi Substrat  

Perairan di Ekosistem Mangrove di Desa 

Gisi  substrat yang dijumpai pada stasiun 

I, II, dan III  bersifat lumpur.  Menurut 

Susiana, (2011) Substrat sedimen yang 

ada pada daerah mangrove mempunyai 

ciri-ciri selalu basah,  mengandung 

garam, memiliki oksigen yang sedikit,  

berbutir-butir dan kaya  akan  bahan  

organik. Substrat  yang  ada  pada 

vegetasi mangrove mulai dari  jenis  

lumpur, pasir, hingga bebatuan,  sesuai 

pertumbuhan mangrove disuatu  perairan 

serta menunjang  tingginya tingkat  

kerapatan dalam  jangka  waktu sesuai 

pertumbuhan masing-masing jenis 

mangrove.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Gastropoda bentik yang 

ditemukan pada Ekosistem 

Maangrove di Kampung Gisi 

Desa Tembeling berjumlah 6 jenis 

dengan total jumlah 94 individu. 

 Kelimpahan (D) gastropoda di 
lokasi penelitian berkisar antara 

5556 – 47778 ind/ha. Kelimpahan 

tertinggi pada jenis Cerithidea 

cingulata dengan  nilai 47778 

individu/ha dan kelimpahan 

terendah adalah jenis Pupa 

sulcata dengan nilai 5556 

individu/ha.  

 Keanekaragaman (H’) gastropoda 
di lokasi penelitian dikategorikan 

sedang dengan nilai indeks 

keanekaragaman berkisar antara 

1,15 - 1,40.  

 Nilai indeks keseragaman (E) 

gastropoda dilokasi penelitian 

berkisar antara 0,83 -0,87 dengan 

kategori nilai keseragaman tinggi. 

 Nilai indeks Dominansi (C) 
gastropoda dikategorikan rendah 

dengan hasil nilai indeks 

Dominansi berkisar antara 0,29 - 

0,36. 

Saran  

Perlu dilakukan penelitian untuk 

melihat hubungan kerapatan mangrove 

dengan kelimpahan gastropoda. Perlu 

dilakukan penelitian mengenai hubungan 

antara kandungan organik dengan 

kelimpahan gastropoda. 
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