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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis gastropoda, gastropoda yang dominan, 

serta perbandingan keanekaragaman gastropoda pada ekosistem mangrove dan pantai berpasir Tanjung 

Siambang Pulau Dompak. Metode yang digunakan adalah metode survey.Sampling gastropoda 

menggunakan transek kuadran ukuran plot 1x1 m2 serta jarak antar plot 10 m, Pengukuran parameter 

kualitas perairan secara in situ dan sampel sedimen dianalisis menggunakan metode ayakan kering di 

laboratorium. Hasil pengamatan ditemukan 9 jenis gastropoda pada ekosistem mangrove dan 4 jenis 

gastropoda pada pantai berpasir, dengan kelimpahan pada ekosistem mangrove 28333 ind/ha pada 

pantai berpasir 23333 ind/ha. Hasil analisis menunjukkan Indeks Keanekaragaman (H‟) gastropoda 

area mangrove mencapai 1.75 dan pada pantai berpasir 1.37, keduanya berada pada kategori 

‟‟sedang‟‟. Nilai Indek Keseragaman (E) gastropoda pada ekosistem mangrove mencapai 0.55 dan 

indeks keseragaman gastropoda pantai berpasir 0.65, pada ekosistem mangrove masih katagori 

„‟sedang‟‟ dan pantai berpasir „‟tinggi‟‟. Nilai Indeks Dominansi (C) gasropoda mencapai 0.40 pada 

ekosistem mangrove dan indeks dominansi gastropoda pantai berpasir mencapai 0.32, keduanya masuk 

kategori „‟rendah‟‟. 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the species of gastropods, it dominant, and also it diversity 

comparison between mangrove ecosystem and sandy beach in Tanjung Siambang Dompak Island. The 

method used was survey. Sampling method used quadrant plots 1x1 m2 and the distance between plots 

were about 10 m. The measurement of water quality parameters were done in situ and sediment 

samples were analyzed by using a dry sieve method in laboratory. Observation resalt found 9 species 

of gastropods in the mangrove ecosystem and 4 species on sandy beach, it abundance on mangrove 

ecosystem were 28333 ind/ha and on sandy beach were 23333 ind/ha. Observation result also was 

found that Diversity Index (H ') of gastropods mangrove areas were 1.75 and on sandy beach were 

1.37, both of them were in the category of' 'moderate' '. Value Index Uniformity (E) of gastropods in 

mangrove ecosystem were 0.55 and on sandy beach were 0.65, the mangrove ecosystem was still the 

category of '' moderate '' and the sandy beach '' high ''. Value dominance Index (C) were 0.40 in 

mangrove ecosystem and on sandy beach were 0.32, both in the category of '' low ''. 
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PENDAHULUAN 

 

Keanekaragaman gastropoda pada 

ekosistem mangrove dan pantai berpasir dapat 

menggambarkan bagaimana kondisi perairan 

Pulau Dompak. Gastropoda  penting dalam 

menjaga keseimbangan ekologi pesisir pantai 

umumnya pada ekosistem mangrove dan 

pantai berpasir. Keberadaan gastropoda pada 

ekosistem mangrove berperan dalam dinamika 

unsur hara, dimana daun mangrove gugur ke 

permukaan substrat, daun-daun yang banyak 

mengandung unsur hara tersebut tidak 

langsung mengalami pelapukan atau 

pembusukan oleh mikroorganisme, tetapi 

memerlukan bantuan hewan-hewan yang 

disebut makrobenthos, salah satunya adalah 

gastropoda ( Zulheri, 2014 ). 

Masalah 

Berdasarkan peranan penting 

gastropoda ekologi di kedua ekosistem 

tersebut maka dapat dirumuskan penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana keanekaragaman 

gastropoda di ekosistem mangrove dan 

pantai berpasir Tanjung Siambang 

Pulau Dompak. 

2. Pada aspek apa saja perbedaan 

keanekaragaman gastropoda di 

ekosistem mangrove dan pantai 

berpasir Tanjung Siambang Pulau 

Dompak 

3. Bagaimana kondisi parameter-

parameter perairan pada kedua 

ekosistem tersebut. 

 

Tujuan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk : 

1. Mengetahui keanekaragaman 

gastropoda di kawasan ekosistem 

mangrove dan pantai berpasir Tanjung 

Siambang Pulau Dompak. 

 

2. Mengetahui perbedaan 

keanekaragaman gastropoda di 

ekosistem mangrove dan pantai 

berpasir Tanjung Siambang Pulau 

Dompak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan  Juli  sampai  Agustus 2016  yang 

berlokasi di perairan Ekosistem Mangrove dan 

Ekosistem Pantai Berpasir Pulau Dompak 

Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 

Penentuan Lokasi Sampling 

Penentuan stasiun dilakukan secara 

purposive sampling.Lokasi pengambilan 

sampel dilakukan diekosistem mangrove dan 

pantai berpasir yang masih dalam satu wilayah 

perairan pesisir dengan tujuan untuk 

mengetahui perbedaan keanekaragaman di 

masing-masing ekosistem di Tanjung 

Siambang Pulau Dompak. 

 

Teknik pengambilan sampel 

berdasarkan metode Fachrul ( 2007 ). Kuadran 

sampling digunakan untuk pengambilan 

bentik, ditanah dan yang pergerakannya 

lambat.Transek pada ekosistem mangrove dan 

wilayah pantai berpasir dibuat 4 transek, 

dengan jumlah plot 6 dengan jarak antara 

transek 50 m dan jarak antar plot 10 m. Setiap 

transek tersebut dibuat plot utama berukuran 

1x1 m yang disebar secara sistematis. Line 

transect quadrant dibentang tegak lurus 

terhadap garis pantai pada daerah pantai 

berpasir, sedangkan pada area mangrove, 

transek ditarik dimulai bibir pantai kearah 

darat.Dengan bantuan aplikasi google earth 

luas area dan panjang pantai berpasir dan 

mangrove yang sejajar garis pantai dapat 

diketahui. 

 

 

 



Prosedur Sampling Gastropoda  
Pengambilan data Gastropoda pada 

ekosisitem mangrove dan pantai berpasir 

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:  

a. Mengukur dan meletakan garis transek 

pada stasiun penelitian saat air surut.  

b. Meletakkan kuadran pada garis transek.  

c. Mengali semua plot yang berukuran 1x1 

m sampai kedalaman tertentu 

d. Mengambil dan memasukkan sampel 

gastropoda ke dalam kantong plastik dan 

diberi label. Jumlah individu tiap jenis 

dalam tiap plot dihitung dan dicatat. 

Untuk contoh identifikasi. Pencuplikan 

gastropoda di permukaan dengan 

menggunakan metode sortir untuk 

gastropoda yang ada di permukaan, 

menempel pada pohon atau akar 

mangrove. Jenis gastropoda yang 

ditemukan di setiap stasiun pengamatan 

dicatat nama jenis serta jumlah individu 

masing-masing jenis. 

Identifikasi gastropoda akan 

dilakukan dengan mengikuti petunjuk Dharma 

(1998 ) dan  Roberts (1992) dalam Zulheri 

(2014) serta menggunakan 

website.marinespecies. Pengidentifikasian 

gastropoda dilakukan di lapangan jenis 

gastropoda yang diketahui dan yang belum 

diketahui diidentifikasi di laboratorium. 

Sampling Kualitas Perairan 

Sampling kualitas perairan diambil 

pada bagian setiap line transek tepi kanan 

lokasi penelitian untuk mewakili semua area 

lokasi penelitian tersebut.Pengulangan 

sampling dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan. Suhu ( pagi dan sore ), salinitas ( 

pasang dan surut ), dan pH (pagi dan sore ), 

DO ( pagi dan sore ), serta sedimen diambil 

sampel pada setiap lokasi yang telah 

ditentukan. 

 

Kelimpahan Gastropoda (ekor/m2)  
Kelimpahan individu gastropoda 

mengunakan rumus kelimpahan menurut 

Fahcrul (2007) yaitu:  

   
  

 
 

Keterangan : 

Ki = Kelimpahan jenis ( individu/m2 )  

Ni = Jumlah individu dalam transek kuadrat ( 

individu )  

A = Luas area pengamatan (m2) 

 
Indeks Keanekaragaman Jenis Gastropoda 

Untuk mengetahui keanekaragaman 

jenis biota perairan menggunakan indeks 

Shannon-Wienner (H‟) dalam Fachrul (2007 ) 

dengan rumus: 

    ∑           

Dimana : 

H‟ = Indeks keanekaragaman Shannon-

wienner  

Pi = ni/N  

ni = jumlah individu jenis ke i  

N = jumlah total individu  

S = Jumlah genera/Spesies  

Dengan kriteria : 

Tabel 1. Kategori Indeks Keanekaragaman 

Nilai 

Keanekaragaman 

(H‟) 

Kategori  

H‟ ≤ 1.0 Rendah 

1.0 < H‟ ≤ 3.0 Sedang  

H‟ ≥ 3.0 Tinggi 

Sumber : Fachrul 2007 

Indeks Keseragaman 

Keseragaman dapat dikatakan 

sebagai keseimbangan yaitu komposisi 

individu tiap spesies yang terdapat dalam 

suatu komunitas. Rumus indeks keseragaman ( 

Fachrul, 2007 ).  

  
  

     
  

  

    
 

Dengan : 

E : Indeks Keseragaman  

S : Jumlah keseluruhan dari spesies  

H‟ : Keanekaragaman maksimum  

ln S digunakan untuk hewan bentik/hewan 

yang bergerak lambat 

H‟ max akan terjadi apabila 

ditemukan dalam suasana dimana semua 

spesies melimpah. Nilai indeks keseragaman 

(E), dengan kisaran antara 0 dan 1. Nilai 1 

menggambarkan keadaan semua spesies 

melimpah Fachrul ( 2007 ).  



Tabel 2 . Kriteria Komunitas Lingkungan 

Berdasarkan Nilai Indeks 

Keseragaman. 

Nilai Indeks 

Keseragaman (E) 
Kondisi Komunitas 

< 0.6 
Komunitas berada pada 

kondisi tertekan 

0.6 – 0.8 
Komunitas berada pada 

kondisi sedang 

> 0.8 
Komunitas berada pada 

kondisi stabil 

Sumber : Fachrul (2007) 

 

Indeks Dominansi  

Menurut Odum (1997) dalam Fachrul 

(2007) untuk mengetahui dominansi jenis 

tertentu di Perairan dapat digunakan Indeks 

Dominansi Simpson dengan persamaan 

berikut : 

  ∑  
  

 
 

 

      
  

 

Dimana : D = Indeks dominansi Simpson  

ni = Jumlah individu jenis ke i  

N = Jumlah total individu seluruh jenis  

S = jumlah jenis  

 

Nilai Indeks Dominasi berkisar antara 0-1. 

D=0, Berarti tidak terdapat spesies yang 

mendominansi spesies Lainnya atau 

struktur komunitas dalam keadaan stabil. 

D=1, Berarti terdapat spesies yang 

mendominansi spasies lainnya atau 

struktur       komunitas labil, karena 

terjadi tekanan ekologis (stres) 

Semakin besar nilai indeks semakin 

besar kecenderungan salah satu spesies 

mendominansi populasi. Suatu komunitas 

mempunyai keanekaragaman jenis tinggi jika 

komunitas itu tesusun oleh banyak spesies 

(jenis) dengan kelimpahan spesies yang sama. 

Sebaliknya jika komunitas itu tersusun oleh 

sangat sedikit spesies, dan jika hanya sedikit 

saja spesies yang dominan, maka 

keanekaragamannya rendah ( Fachrul 2007 ). 

 

Pengolahan Data Parameter Perairan 

Pengolahan data parameter seperti: 

suhu air, salinitas, pH air dan oksigen terlarut 

(DO) dilakukan secara langsung di lapangan 

(insitu). Data hasil pengukuran parameter 

diolah dengan cara setiap ulangan di rata-

ratakan dan data dari setiap lokasi dijadikan 

kisaran nilai kualitas parameter tersebut serta 

mentabulasikan dan membandingkan data 

yang didapat dilapangan seperti data parameter 

perairan  dengan standar baku mutu mangrove 

Keputusan Mentri Lingkungan Hidup NO 51-

TH-2004. Sedangkan pengolahan data 

sedimen. Sampel dikeringkan dan dianalisis 

dengan menggunakan ayakan bertingkat ( 

metode ayakan kering ) analisis butiran 

berdasarkan skala Wenwort. Berdasarkan 

skala Wenwort sedimen dapat dikelompokkan 

berdasarkan butirannya yakni lempung, lanau, 

pasir, kerikil, koral (peable) cobble dan batu 

(boulder). 

Analisis Data 

Jumlah jenis gastropoda yang ditemui 

di ekosistem mangrove dan Jumlah jenis 

gastropoda yang ditemui di ekosistem pantai 

berpasir akan dibandingkan sehingga diketahui 

apakah ada perbedaan jumlah jenis yang 

terdapat pada dua ekosistem atau adakah jenis 

gastropoda yang hidup pada dua ekosistem 

atau hanya pada salah satu saja serta melihat 

pada ekosistem manakah gastropoda yang 

lebih beranekaragam, seragam dan spesies apa 

yang dominan pada kedua ekosistem tersebut. 

Data hasil olahan jumlah jenis gastropoda, 

keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi 

gastropoda ekosistem mangrove dan pantai 

berpasir akan dibandingkan dengan kriteria 

pada indeks keanekaragaman, indeks 

keseragaman dan indeks dominansi lalu 

pembahasan.  

 

Data hasil pengolahan parameter 

perairan akan dibandingkan dengan standar 

baku mutu Kepmen - LH NO 51-TH-2004 

berdasarkan masing - masing ekosisitem 

tersebut. Data hasil butiran sedimen lokasi 

penelitian akan dibandingan dengan skala 

wenwort. Kemudian data disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik setelah melalui proses 

pengolahan data sehingga diperoleh jumlah 

jenis gastropoda, gastropoda yang dominan 

dan perbandingan keanekaragaman gastropoda 

serta dapat diketahui gastropoda yang bisa 

hidup pada dua ekosistem atau hanya pada 

satu ekosistem saja sehingga diperoleh 



gambaran bagaimana kondisi keanekaragaman 

gastropoda pada ekosistem mangrove dan 

pantai berpasir Tanjung Siambang Pulau 

Dompak tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kondisi Umum Wilayah Penelitian 

Di sekitar pantai Pulau Dompak 

banyak ditumbuhi pohon-pohon mangrove 

dari jenis Rhizophora, Sonneretia, Avicenia, 

dan Bruguiera, Pantai Dompak merupakan 

pantai yang landai dengan keadaan fisik tanah 

berlumpur, pasir, pasir berlumpur, pasir 

berkarang serta daratan yang datar dan 

berbukit.  Tata guna lahan di wilayah Pulau 

Dompak yang ditempati oleh daerah 

pemukiman penduduk serta aktivitas 32 

kegiatan pembangunan lahan perkantoran 

maupun aktivitas di perairan pantai seperti 

adanya pelabuhan untuk berlabuh kapal, lalu 

lintas kapal, dan tambak ikan (Profil 

Kelurahan Dompak 2015). 

 

Indentifikasi dan Klasifikasi Gastropoda di 

Perairan  

 

Jenis Gastropoda di Mangrove 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pengambilan data mengenai jeni-jenis 

gastropoda pada habitat mangrove berhasil 

dijumpai 5 Ordo, 6 Family, 8 Genus, dan 9 

Spesies. 

 

Ordo Cyloneritimorpha, family 

Neritidae, genus Nerita, dan terdiri dari 2 

spesies yaitu Nerita Planospira dan Nerita 

balteata. Pada ordo Vetigastopoda, family 

Caliostomatidae, genus Caliostoma galea. 

 

Jenis Gastropoda di Pantai Berpasir 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai jenis-jenis gastropoda pada lokasi 

pantai berpasir dijumpai 2 Ordo, 3 Family, 3 

Genus, dan 4 Spesies. 

Untuk jenis gastropoda pada habitat 

pantai berpasir pada ordo Neogastropoda 

terdiri dari 2 family yaitu Strombidae dan 

Nassariidae, dengan 3 spesies yang ditemukan 

yaitu Strombus urceus, Nassarius nodifer, dan 

Nassarius pullus. Pada ordo 

Caenogastropoda, yaitu pada family 

Cerithidae, dan pada genus Cerithium 

dijumpai 1 spesies yaitu Cerithium zonatum. 

 

Perbandingan Jenis Gastropoda di 

Mangrove dan Pantai Berpasir 

Dilihat dari hasil identifikasi jenis 

gastropoda di area mangrove dan pantai 

berpasir dapat dilihat pada perbandingan jenis 

seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 3. Jenis Gastropoda Di Habitat 

Mangrove Dan Pantai Berpasir. 

Sumber : Data Primer 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan pada ekosistem mangrove dan 

pantai berpasir tanjung siambang pulau 

dompak jenis gastropoda yang ditemui 

sebanyak 9 spesies pada ekosistem mangrove 

dan 4 spesies pada ekosistem pantai berpasir 

tidak ada jenis gastropoda yang sama pada 

kedua ekosistem tersebut. 

 

Kelimpahan Gastropoda di Mangrove 

Kelimpahan jenis gastropoda di 

ekosistem Mangrove yang dianalisa dalam 

satuan individu per hektar satuan luas area 

pengamatan secara lengkap tercantum pada 

gambar grafik dibawah. 



 
Gambar 2. Grafik Kelimpahan Jenis Gastropoda Di 

Mangrove 
Sumber : Data Primer 

 

Kelimpahan jenis tertinggi terjadi 

pada jenis Terebralia sulcatadijumpai 

sebanyak 37 individu dengan kelimpahan 

sebesar 15417Ind/ha,sedangkan jenis terendah 

adalah jenis gastropoda Cicoreus Capucinus, 

Telescopium telescopium, Vexillum ligatum, 

Caliostoma Galea masing-masing dijumpai 1 

individu dengan kelimpahan Sebesar 417 

Ind/ha. 

 

Kelimpahan Jenis Gastropoda di Pantai 

Berpasir 

Kelimpahan jenis gastropoda yang 

hidup di wilayah pantai berpasir yang terdiri 4 

jenis dapat dilihat secara lengkap seperti pada 

gambar grafik dibawah. 

 
Gambar 3. Grafik Kelimpahan Jenis Gastropoda di Pantai 

Berpasir 

Sumber : Data primer  

Darigambar diatas diketahui bahwa 

kelimpahan terendah adalah jenis Strombus 

urceus dijumpai sebanyak 1 individu dengan 

kelimpahan sebesar 417 Ind/ha dan tertinggi 

pada jenisjenis Cerithium zonatum dijumpai 

sebanyak 35 individu dengan kelimpahan 

mencapai 14583Ind/ha. 

Perbandingan Kelimpahan Gastropoda di 

Mangrove dan Pantai Berpasir 
Perbandingan nilai kelimpahan jenis 

gastropoda dapat dilihat dengan membanding 

kan total kelimpahan nya. Dari hasil 

perhitungan sebelumnya, kelimpahan total 

gastropoda secara lengkap dapat dilihat pada 

gambar.. 

 
Gambar 4. Grafik Kelimpahan Total Gastropoda di 

Mangrove dan Pantai Berpasir 
Sumber : Data Primer  

 

 Kelimpahan total gastropoda di area 

mangrove didapatkan nilai sebesar 28333 

Ind/ha, sedangkan pada area pantai berpasir 

hanya sebesar 23333 Ind/ha. Dari data tersebut 

terlihat jelas bahwa area mangrove mencirikan 

tingkat produktifitas dan kesuburan yang 

tinggi bila dibandingkan pada area pantai 

berpasir yang non-vegetasi. Dari data ini 

terlihat jelas bahwa jenis gastropoda lebih 

banyak hidup pada area mangrove yang secara 

umum merupakan area tempat mencari makan, 

habitat, serta pemijahan dan reproduksi bagi 

biota gastropoda. Selain menyediakan 

keanekaragaman hayati (biodiversity), 

ekosistem mangrove juga sebagai plasma 

nutfah ( genetic pool ) dan menunjang 

keseluruhan sistem kehidupan di sekitarnya. 

Habitat mangrove merupakan tempat mencari 

makan (feeding ground) bagi hewan-hewan 
tersebut dan sebagai tempat mengasuh dan 

membesarkan (nursery ground), tempat 

bertelur dan memijah ( spawning ground) dan 

tempat berlindung yang aman bagi berbagai 

juvenile dan larva ikan serta kerang (shellfish) 

dari predator Nugroho (1991) dalam Zulheri 

(2014 ). 
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Kelimpahan Total Gastropoda 



Keanekaragaman, Keseragaman, dan 

Dominansi Gastropoda di Perairan 

Tanjung Siambang Pulau Dompak 

 

Keanekaragaman Gastropoda di Mangrove 

dan Pantai Berpasir 

Jenis gastropoda yang mendiami 

suatu area memiliki nilai indeks 

keanekaragaman yang menggambarkan nilai 

suatu komunitas dalam menentukan kondisi 

lingkungan sekitar, semakin beranekaragam 

jenis organisme pada suatu kawasan, maka 

semakin baik pula perairan tersebut. Untuk 

nilai Keanekaragaman Jenis Gastropodanya 

dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 
Gambar 5. Grafik Keanekaragaman Gastropoda di 

Mangrove dan Pantai Berpasir 

Sumber : Data primer  

 

Menurut Shannon-Wiener, (1963) 

dalam Fachrul (2007). Membagi kategori nilai 

indeks keanekaragaman menjadi Nilai H‟ >3 

keanekaragaman spesies tinggi, Nilai H‟ 1 ≤ 

H‟ ≤ 3 keanekaragaman spesies sedang, serta 

Nilai H‟ < 1 keanekaragaman spesies rendah. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai 

keanekaragaman pada area mangrove sebesar 

1.75 dan pada area pantai berpasir sebesar 1.37 

dengan kategori “sedang”. Namun jika dilihat, 

nilai keanekaragaman gastropoda pada 

ekosistem mangrove lebih tinggi nilainya yang 

mencirikan kesuburan pada area mangrove 

yang lebih tinggi dilihat dari jumlah jenis yang 

dijumpai pada area mangrove sebanyak 9 

jenis, sedangkan pada area pantai berpasir 

sebanyak 4 jenis. 

 

Keanekaragaman suatu biota air dapat 

ditentukan dengan menggunakan teori 

informasi Shannon-Wienner (H‟). Tujuan 

utama teori ini adalah untuk mengukur tingkat 

keteraturan dan ketidakteraturan dalam suatu 

system. Keanekaragaman ditentukan 

berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-

Wiener, (1963) dalam  Fachrul, (2007). 

Menurut Primack Supriatna Indrawan & 

Krama (1998), keanekaragaman jenis 

menunjuk jenis pada seluruh ekosistem, 

sementara Desmukh (1992), menyatakan 

bahwa keanekaragaman jenis sebagai jumlah 

jenis dan jumlah individu dalam satu 

komunitas. Jadi keanekaragaman jenis adalah 

menunjuk pada jumlah jenis dan jumlah 

individu setiap jenis. 

 

Keseragaman Gastropoda di Mangrove dan 

Pantai Berpasir 

Nilai indeks keseragaman tergantung 

dari banyaknya jumlah spesies dan kemeratan 

jumlah individu tiap spesies yang didapatkan. 

Kemerataan menggambarkan distribusi dari 

setiap spesies merata atau tidak Budiman, 

(2015). 

 
Gambar 6. Grafik Keseeragaman Gastropoda di 

Mangrove dan Pantai Berpasir 

Sumber : Data primer 
 

Sedangkan untuk indeks keseragaman 

pada area amngrove sebesar 0,55 dan pantai 

berpasir sebesar 0,68. Menurut Syari, ( 2005) 

Bila indeks keseragaman kurang dari 0,4 maka 

ekosistem tersebut berada dalam kondisi 

tertekan dan mempunyai keseragaman rendah. 

Jika indeks keseragaman antara 0,4 sampai 0,6 

maka ekosistem tersebut pada kondisi kurang 

stabil dan mempunyai keseragaman sedang. 

Jika nilai indeks keseragaman lebih dari 0,6 

maka ekosistem tersebut dalam kondisi stabil 

dan mempunyai keseragaman tinggi. Mengacu 

pada kondisi tersebut nilai indeks keseragaman 
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tergolong dalam kondisi keseragaman pada 

area mangrove yang “sedang” dan pada pantai 

berpasir yang “tinggi”.  

 

Dominansi Gastropoda di Mangrove dan 

Pantai Berpasir 

Dominansi digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya spesies yang 

mendominansi pada suatu habitat Budiman, 

(2015). Untuk nilai Dominansi Jenis 

Gastropodanya dapat dilihat pada gambar 

dibawah. 

 
Gambar 7. Grafik Dominansi Gastropoda di Mangrove 

dan Pantai Berpasir 

Sumber : Data Primer 

 

Selanjutnya indeks doninansi pada 

area mangrove diketaui sebesar 0,40 dan pada 

erea berpasir sebesar 0.32. Menurut Fachrul 

(2007) Nilai indeks dominansi berkisar antara 

0-1.Semakin besar nilai indeks semakin besar 

kecenderungan salah satu spesies yang 

mendominansi. Dengan demikian, nilai indeks 

dominansi yang didapatkan menunjukkan 

kategori dominansi yang “rendah” atau dapat 

dikatakan tidak ada spesies/jenis yang 

mendominansi. 

 

Parameter Fisika-Kimia Perairan Tanjung 

Siambang Pulau Dompak 

Dari hasil pengukuran suhu di 

perairan Dompak Pada area mangrove pada 

berkisar antara 30,09 – 32,71
0
C dengan rata – 

rata 31,2
0
C, sedangkan pada area pantai 

berpasir berkisar antara 30,01 – 32,22
0
C 

dengan rata – rata 31,1 
0
C. Mengacu pada 

baku mutu menurut Wijayanti (2007) bahwa 

kisaran suhu optimum untuk mendukung 

kehidupan gastropoda adalah kisaran 28 – 31 
0
C. Dengan demikian, kondisi suhu pada 

perairan Dompak lebih tinggi dari baku mutu 

yang ditetapkan, namun masih cukup layak 

untuk mendukung kehidupan gastropoda. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan 

yang menunjukkan bahwa masih tingginya 

keanekaragaman jenis gastropoda dengan 

tingkat keseragaman jenis yang tinggi, dengan 

demikian kondisi perairan masih cukup layak 

untuk kehidupan gastropoda. 

 

Kondisi suhu yang tinggi ini di 

akibatkan karena cuaca yang cukup terik dan 

musim panas pada saat penelitian, dengan 

kondisi ini memungkinkan air laut mengalami 

paparan sinar matahari dalam waktu yang 

lama sehingga menyebabkan suhu diperairan 

lebih meningkat. Pendapat ini didukung oleh 

Effendi (2003) Suhu merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam proses 

metabolisme organisme di perairan. Suhu di 

perairan akan mengalami perubahan sesuai 

dengan musim, letak lintang suatu wilayah, 

ketinggian dari permukaan laut, letak tempat 

berdasarkan garis edar matahari, waktu dan 

kedalaman. 

 

Kondisi derajat keasaman (pH) dari 

hasil penelitian pada area mangrove 

menunjukkan nilai rata – ratanya sebesar 8,2 

dan pada area pantai berpasir dengan rata-rata 

8,1. Dengan demikian kondisi derajat 

keasaman (pH) ini baik untuk kehidupan 

optimal organisme gastropoda. Jika mengacu 

pada ketetapan KEPMEN LH (2004) yang 

menentukan bahwa nilai derajat keasaman 

(pH) yang optimum bagi kehidupan biota 

perairan adalah pada kisaran 7 – 8,5. 

Hasil pengukuran kandungan Oksigen 

terlarut (DO) mendapatkan hasil rata – rata 

Oksigen terlarut (DO) pada area mangrove 

yaitu sebesar  8,2 mg/L, dan pada area pantai 

berpasir dengan rata-rata sebesar 8,1 mg/L. 

Mengacu pada Kepmen LH TH (2004) 

kandungan Oksigen terlarut (DO) yang sesuai 

untuk kehidupan organisme akuatik adalah 

sebesar  > 5 mg/L. Dengan demikian kondisi 

Oksigen terlarut (DO) melebihi kisaran 

optimal yang ditentukan sehingga layak untuk 

kehidupan organisme akuatik salah satunya 

adalah gastropoda.  

 

Mangrove
Pantai

Berpasir

Series1 0.40 0.32

0.00

0.20

0.40

0.60

A
x
is

 T
it

le
 

Dominansi Gastropoda 



Sedangkan menurut Effendi (2003) 

kandungan oksigen terlarut minimal 2 mg/L 

sudah cukup mendukung kehidupan organisme 

perairan secara normal. Namun menurut Kordi 

(2007), meskipun beberapa jenis organisme 

akuatik masih dapat hidup pada kondisi 

oksigen 2-3 mg/L, namun sebagian besar biota 

akuatik hidup baik pada kadar oksigen 

minimal 5 mg/L. Sastrawijaya (2000) 

mengatakan bahwa kondisi Oksigen Terlarut 

(DO) diperairan tergantung pada suhu, 

fotosintesis, tingkat penetrasi cahaya, aliran 

air, serta jumlah bahan organik yang diuraikan 

dalam air. 

 

Hasil pengukuran salinitas 

menunjukkan bahwa nilai salinitas pada 

perairan Pulau Dompak pada area mangrove 

berada pada rata – rata 30,5
0
/00, pada area 

pantai berpasir dengan rata-rata 30,4
0
/00. 

Menurut pendapat Wijayanti (2007) bahwa 

kisaran nilai salinitas yang sesuai bagi 

kehidupan gastropoda berada pada kisaran 30 

– 34
0
/00.Dengan demikian, kondisi salinitas 

pada perairan Pulau Dompak masih sesuai 

dengan ambang batas optimal yang 

dianjurkan, hal ini di dubuktikan dengan tidak 

adanya gastropoda yang mendominasi artinya 

semua jenis gastropoda masih dapat 

mentoleransi kondisi perairan, terutama 

kondisi salinitas. Salinitas adalah konsentrasi 

seluruh larutan garam yang diperoleh dalam 

air laut. Salinitas sangat berpengaruh terhadap 

tekanan osmotik didalam air,  semakin tinggi 

salinitasnya maka akan semakin besar pula 

tekanan osmotiknya. Biota di perairan 

memerlukan banyak energi dari makanannya 

untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan 

osmotik tersebut Kordi, (2007). 

 

Berdasarkan  hasil ayakan substrat 

menunjukkan tipe substrat pada perairan  

Tanjung Siambang Pulau Dompak yaitu “pasir 

berkerikil hingga pasir sedang”. Secara 

keseluruhan kondisi substrat kurang baik 

untuk kehidupan gastropoda karena umumnya 

substrat pasir dan pasir campuran lumpur 

mangandung banyak bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan.  

Dewiyanti (2004) dalam  Nurjanah (2013) 

menyebutkan bahwa kondisi substrat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

komunitas moluska dimana substrat yang 

terdiri lumpur dan pasir dengan sedikit liat 

merupakan substrat yang disenangi oleh 

Gastropoda. 

 

Menurut Nybakken (1992) umumnya 

gastropoda dan bivalvia hidup disubstrat untuk 

menentukan pola hidup, ketiadaan dan tipe 

organisme. Ukuran sangat berpengaruh dalam 

menentukan kemampuan gastropoda dan 

bivalvia menahan sirkulasi air.Bahan organik 

dan tekstur sedimen sangat menentukan 

keberadaan dari gastropoda dan bivalvia. 

Tekstur sedimen atau substrat dasar 

merupakan tempat untuk menempel dan 

merayap atau berjalan, sedangkan bahan 

organik merupakan sumber makanan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian 

ini meliputi : 

1. Jenis gastropoda yang dijumpai pada 

wilayah mangrove sebanyak 9 jenis 

dan pada pantai berpasir terdiri dari 4 

jenis.  

2. Nilai keanekaragaman pada area 

mangrove sebesar 1.75 dan pada area 

pantai berpasir 1.37 dengan kategori 

‟‟sedang‟‟ namun nilainya lebih tingi 

pada daerah mangrove dibanding 

dengan pantai berpasir, mencirikan 

kesuburan pada area mangrove yang 

dilihat dari jumlah jenis yang 

dijumpai pada area mangrove 

sebanyak 9 jenis, sedangkan pada 

area pantai berpasir sebanyak 4 jenis. 

Nilai Indek Keseragaman tergolong 

dalam kondisi keseragaman pada area 

mangrove „‟sedang‟‟ dan area pantai 

berpasir yang „‟tinggi‟‟. Nilai Indeks 

Dominasi yang didapatkan 

menunjukkan kategori dominasi yang 

„‟rendah‟‟ atau dapat dikatakan tidak 

ada sepesies / jenis yang 

mendominasi. 

 

 

 



Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka 

saran yang diberikan perlu adanya 

penelitian lanjutan; 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

mengenai asosiasi antara gastropoda 

dengan komunitas mangrove. 

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai 

kandungan bahan organic pada area 

mangrove dan pantai berpasir serta 

hubungannya dengan komunitas 

gastropoda yang ada di perairan 

Tanjung siambang Pulau Dompak. 
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