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ABSTRAK 
 

 

Azuwan. 2017. Habitat dan Pola Pemanfaatan Siput Gonggong (Strombus sp.) di 

Perairan Desa Pengudang Kabupaten Bintan. Skripsi. Jurusan Ilmu Kelautan. 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Dibawah Bimbingan: Dr. Ir. Hj. Khodijah Ismail, M.Si. dan Pembimbing II: 

Susiana, S.Pi., M.Si. 

Penelitaian ini dilakukan pada bulan Maret – Juni 2017 di perairan Desa 

Pengudang. Dijumpai 3 jenis lamun yaitu Enhalus accoroides, Thalassia 

hemprichii, dan Halophila ovalis. Jenis siput gonggong yang dijumpai yaitu 

Strombus canarium, Strombus urceus, Strombus epidromis. Kelimpahan siput 

gonggong tertinggi terdapat pada jenis S. canarium. Penangkapan siput gonggong 

oleh masyarakat Desa Pengudang merupakan pekerjaan sampingan, dengan area 

penangkapan siput gonggong dilakukan pada daerah pasir berlumpur, Waktu 

penangkapan siput gonggong yang tepat dilakukan oleh nelayan setempat adalah 

antara bulan April hingga Agustus. Dalam 1 kali tangkapan memerlukan waktu >2 

jam dengan hasil tangkapan siput gonggong dapat mencapai >100 ekor. 

Pengambilan siput gonggong dilakukan langsung dengan tangan dengan jarak 

rata–rata >50 dari pantai menuju kearah laut. Ukuran siput gonggong yang 

ditangkap 3-7cm, dengan harga satuan rata–rata Rp. 400 – 600 /ekor.  

 

Kata Kunci : Habitat, Pola Pemanfaatan, Siput Gonggong, Pengudang. 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan 

Riau yang memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu 86.398,33 km
2
 atau 

98,51% dari total wilayah Kabupaten serta memiliki sumberdaya pesisir dan laut 

yang sangat potensial. Kabupaten Bintan terdiri dari 10 Kecamatan, salah satunya 

adalah Kecamatan Telok Sebong. Secara administrasi Telok Sebong terdiri dari 7 

desa yang salah satunya adalah Desa Pengudang (DKP, 2011). 

Desa Pengudang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten 

Bintan. Desa Pengudang terkenal dengan sumberdaya alam yang masih alami, 

salah satunya yaitu siput gonggong (Strombus sp.) yang banyak dijumpai di 

perairan desa Pengudang. Siput gonggong juga merupakan salah satu makanan 

khas masyarakat Kepulauan Riau.  Banyaknya permintaan pasar untuk siput 

gonggong ini menyebabkan tingginya penangkapan siput gonggong dan secara 

tidak langsung menyebabkan kelangkaan terhadap siput gonggong. 

Siput gonggong (strombidae) merupakan biota pesisir yang memiliki daya 

rekruitmen yang relatif terbatas dan rentan terhadap degradasi habitat, yang 

lambat laun akan mengalami penurunan populasi akibat dari ekploitasi yang 

kontinyu, serta pengrusakan habitat yang terus berlangsung. Pertimbangan lainnya 

siput gonggong merupakan organisme yang menetap di kawasan pasang-surut, 

keberadaannya dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan kawasan tempat 

hidupnya (habitat).  Jumlah dan jenisnya dikendalikan oleh faktor-faktor 

lingkungan kawasan pasang-surut. 

Siput gonggong sebagai bahan pangan yang sudah dikenal masyarakat, siput 

gonggong sering diburu untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin 

meningkat. Perburuan secara intensif serta adanya aktivitas pesisir yang dilakukan 

oleh masyarakat sekitar di habitat siput gonggong merupakan faktor utama 

terjadinya penurunan populasi siput gonggong di alam. 

Indikasi terhadap penurunan jumlah populasi siput gonggong mulai dirasakan 

oleh nelayan setempat dengan semakin berkurangnya hasil tangkapan mereka 

serta ukuran siput yang semakin mengecil. 
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METODE PENELITIAN 

 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret  2017 – Juni 2017 di perairan Desa 

Pengudang. Penelitian ini meliputi survei lokasi, studi literatur, penentuan metode 

pengambilan sampling, pembuatan proposal, pengambilan data, wawancara, dan 

analisis data, serta laporan hasil penelitian.  

2. Penentuan Lokasi Penelitian 

Menurut  Suwignyo et al., (2005) gastropoda banyak dijumpai diperairan 

dangkal. Dari keterangan suwignyo diatas maka lokasi pengamatan untuk siput 

gongong dilihat dari kriteria berdasarkan habitat dimana siput gonggong banyak 

ditemui diperairan dangkal. Untuk mengetahui wilayah di Desa Pengudang 

tersebut maka penelitian ini dibantu dengan bantuan software visual sampling 

agar mendapatkan titik koordinat sampling di wilayah Desa Pengudang tersebut. 

3. Penentuan Metode Sampling 

Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

random sampling, yaitu pemilihan lokasi sampling dilakukan secara acak 

sederhana yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara 

sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama 

besar untuk diambil sebagai sampel (Fachrul, 2007). Pengambilan sampel 

dilakukan di daerah perairan Desa Pengudang dan pada saat kondisi surut hal ini 

untuk mempermudah dalam pengamatan siput gonggong. 

4. Cara pengambilan sampel siput gonggong dan lamun 

Pengambilan contoh siput gonggong dilakukan pada saat surut dengan 

kedalaman air antara 20-50 cm dengan menggunakan transek kuadrat dibuat 

berukuran 1 m x 1 m. Kemudian untuk mengambil siput gonggong dengan 

menggunakan tangan secara satu persatu. Jumlah siput gonggong yang digunakan 

untuk dijadikan sebagai data adalah siput laut gonggong yang menempel pada 

lamun, permukaan substrat, dan dalam substrat (Izuan, 2014). Pengambilan siput 

songgong dilakukan dengan dipungut dengan tangan seperti yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Pengudang untuk pengumpulan siput gonggong di perairan. 
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Pengambilan sampel lamun di dalam plot ukuran 1 m x 1 m bersamaan siput 

gonggong untuk identifikasi jenis lamun menggunakan Kep Men LH Nomor: 200 

Tahun 2004. 

Skema plot yang digunakan untuk pengamatan gonggong dan habitat dilihat 

pada gambar 3 diatas dan transek kuadrat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Plot pengamatan siput gonggong dan lamun 

5. Penentuan Jumlah Responden 

Penentuan jumlah responden di Desa Pengudang menggunakan metode 

wawancara mendalam (indepth interview). Metode indepth interview adalah 

proses untuk memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab secara langsung kepada responden tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relative lama (Sutopo, 2006). Pada metode ini pewawancara menentukan 

responden (masyarakat) yang benar-benar ahli dalam melakukan penangkapan 

siput gonggong di Desa Pengudang, berdasarkan dari survey di lapangan 

didapatkan nelayan yang benar-benar ahli didalam penangkapan siput gonggong 

adalah masyarakat Desa Pengudang dilihat dari segi musim, lokasi penangkapan 

dan jenis siput gonggong yang bernilai ekonomis tinggi adalah sebanyak 10 orang 

responden. 

6. Pengolahan Data 

6.1 Kerapatan Lamun 

Kondisi ekosistem padang lamun dapat dianalisis salah satunya dengan 

menghitung kerapatan jenis (Fachrul, 2007). Kerapatan jenis dilakukan untuk 

melihat perbandingan antara jumlah total individu (ni) dengan unit area yang 

diukur (A). Kerapatan jenis lamun dapat dihitung berdasarkan persamaan: 

1 meter 

1 meter 

(1) 
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Ki =  
  

 
 

Keterangan : 

Ki = Kerapatan jenis lamun (tegakan/m
2
) 

 ni = Jumlah total tegakan  

A = Luas area total pengambilan sampel (m
2
) 

6.2 Identifikasi jenis 

Data jenis-jenis gonggong yang ditemukan pada lokasi penelitian difoto 

dengan latar belakang kertas atau wadah biru dengan foto tampak atas dan bawah. 

Kemudian diindetifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki gonggong. 

Ciri-ciri fisik yang dimaksud meliputi jumlah putaran cangkang, corak cangkang, 

bentuk cangkang, warna cangkang, tampak cangkang atas dan bawah, serta 

operkulum dan bentuk isi dari gonggong yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian 

dicocokkan dengan panduan  buku pedoman Siput dan Kerang Indonesia Dharma 

(1992). 

6.3 Tingkat Kelimpahan 

Kelimpahan jenis (a) adalah jumlah individu persatuan luas. Kelimpahan siput 

laut gonggong pada setiap titik  sampling  dalam  satuan  individu/m² (Brower et 

al., 1989): 

   
  

 
 

Keterangan :  

Di = Jumlah individu persatuan luas (individu/m²) 

ni = Jumlah individu dalam plot 

A = Luas plot (m²) 

 

6.4 Keanekaragaman Jenis 

Indeks keanekaragaman digunakan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman 

jenis. Untuk melihat indeks keanekaragaman digunakan metode Shannon – 

Wiener (Fahrul 2007) sebagai berikut:  
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    ∑                

    ∑            

Keterangan: 

   : Indeks keanekaragaman 

Ni : Jumlah individu dalam setiap spesies 

N : jumlah total individu 

Kategori: 

    < 1  : keanekaragaman rendah 

1 <     < 3 : keanekaragaman sedang 

   < 3  : keanekaragaman tinggi 

7. Pengukuran Parameter Perairan 

Pengukuran parameter kualitas air dilakukan sebagai data pendukung dalam 

menggambarkan kondisi perairan pada lokasi penelitian. Pengukuran kualitas 

perairan dilakukan sebanyak 1 kali pengulangan dan dilakukan pada saat pasang, 

pengukuran kualitas air dilakukan secara insitu. Parameter kualitas air yang diukur 

di lapangan meliputi  suhu, salinitas, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut 

(DO), kemudian dibandingkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 51 Tahun 2004. 

7.1 Salinitas 

Pengukuran salinitas menggunakan alat refractometer bias cahaya. Pengamatan 

dilakukan pada setiap titik sampling pada saat pengambilan data lapangan.  

7.2 Suhu 

Pengukuran suhu di lakukan menggunakan multi tester. Pengamatan dilakukan 

pada setiap titik sampling pada saat pengambilan data lapangan. 

7.3 Derajat Keasaman (pH) 

pH di ukur dengan menggunakn alat multi tester. Pengamatan dilakukan pada 

setiap titik sampling pada saat pengambilan data lapangan. 

7.4 DO (Disolved oxygen) 

Untuk mengukur oksigen dapat menggunakan multi taster Pengamatan 

dilakukan pada setiap titik sampling pada saat pengambilan data lapangan. 
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7.5 Substrat 

Pengambilan contoh substrat (sedimen) dilakukan dengan menggunakan 

sendok semen, kemudian substrat diletakkan dalam kantong plastik. Contoh 

substrat dasar perairan diambil satu kali dalam pengamatan siput gonggong dan 

lamun yang dilakukan setelah pengukuran kualitas air dan pengambilan sampel 

siput gonggong. Contoh substrat yang diambil kemudian dianalisis di 

Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UMRAH. 

Analisis sampel sedimen dilakukan dengan metode pengayakan kering yang 

selanjutnya diklasifikasikan menurut kriteria Wenthwort untuk mengetahui ukuran 

butir sedimen. Prosedur metode pengayakan kering adalah berikut : 

1. Membersihkan sampel dari kotoran dan lamun yang menempel pada 

sedimen, kemudian sampel sedimen dikeringkan dengan membungkus 

sampel menggunakan Alumunium foil dan dimasukkan kedalam oven 

dengan suhu 60-70
o
C selama 24 jam. 

2. Menimbang sampel sedimen seberat 100 gram sebagai berat awal. 

3. Kemudian disaring menggunakan Sieve net yang tersusun secara berurutan 

dengan ukuran 2mm, 1mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,0125mm, 0,063mm dan 

<0,063mm 

4. Memisahkan sampel sedimen dari setiap tingkatan, lalu dimasukkan 

kedalam alumunium foil yang sudah dibentuk seperti wadah mangkuk, 

sampel sedimen setiap tingkat ayakan dimasukkan kedalam  alumunium 

foil  lalu ditimbang dan selanjutnya dianalisis serta mengklasifikasikan 

dalam skala Wentworth, dipisahkan antara kerikil, pasir, dan lumpur. 

Menurut Pratama (2013) selanjutnya analisis besar butir sedimen dilakukan 

dengan perhitungan. Untuk perhitungan persentase berat sedimen pada metode 

ayakan kering dapat digunakan rumus sebagai berikut:  

 

       
                          

                          
          

 

 Setelah dilakukan perhitungan berat substrat yang telah dikeringkan, 

disesuaikan dengan tabel klasifikasi besar butiran seperti Tabel 1 dibawah ini: 
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Tabel 1 Skala Wenwort Untuk mengklasifikasikan partikel-partikel substrat. 

Diameter Butir (mm) Kelas Ukuran Butir 

>256 

2 - 256 

1 - 2 

0.5 - 1 

0.25 -0.5 

0.125 – 0.25 

0.625 – 0.125 

0.002 – 0.00625 

0.0005 – 0.002 

<0.0005 

Boulders ( Kerikil Besar) 

Gravel (Kerikil Kecil) 

Very coarse sand (Pasir sangat Kasar) 

Very Coarse (Pasir Kasar) 

Medium sand (Pasir sedang) 

Fine sand (Pasir halus) 

Very fine sand (Pasir sangat halus) 

Silt (Debu/lanau) 

Clay (Lempung) 

Dissolved material (Material terlarut) 

Sumber: Pratama (2013). 

8. Analisis Data 

Analisis data ini menggunakan analisis data deskriptif yang merupakan analisis 

dengan cara menjelaskan seluruh hasil yang didapatkan selama penelitian disertai 

dengan hasil perhitungan dari data yang di peroleh dan hasilnya akan 

dibandingkan dengan jurnal-jurnal terkait atau penelitian sebelumnya dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kondisi Habitat Siput Gonggong di Perairan Desa Pengudang  

1.2 Identifikasi Jenis Lamun di Perairan Desa Pengudang  

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di perairan Desa Pengudang  pada 

lokasi atau area penangkapan siput gonggong ditemukan 3 jenis lamun yang telah 

teridentifikasi yaitu jenis lamun Enhalus accoroides, Thalasia hemprichii, dan 

Halophila ovalis.  

1.3 Kerapatan Jenis Lamun 

Kerapatan lamun di Desa Pengudang dihitung dengan menggunakan plot 

sampling yang peletakannya sama dengan plot sampling gonggong. Hasil 

pengamatan nilai kerapatan jenis lamun di Desa Pengudang disajikan pada Tabel 

2. 
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Tabel 2 Kerapatan Jenis Lamun 

Jenis  Jumlah  (tegakan) 
Kerapatan 

(tegakan/m
2
) 

E. accoroides 642 21.4 

T.  hemprichii 629 21.0 

H. ovalis 261 8.7 

JUMLAH 1532 51.1 

 

Kerapatan lamun di perairan Desa Pengudang diketahui tertinggi pada jenis E.  

accoroides dengan kerapatan mencapai 21,4 tegakan/m
2
 sedangkan terendah pada 

jenis H. ovalis hanya berjumlah 2,7 tegakan/m
2
. Rata-rata kerapatan lamun 

diketahui hanya sebesar 51,1 tegakan/m
2
.   

1.4 Kondisi Parameter Perairan di Perairan Desa Pengudang  

Hasil pengukuran parameter perairan yang mempengaruhi kehidupan siput 

gonggong di Desa Pengudang meliputi suhu, salinitas, kecepatan arus, pH, dan 

DO secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Pengukuran Parameter Perairan di Desa Pengudang  

Hasil 
Parameter 

Suhu 

(°C) 
Salinitas (ppm) pH 

DO 

(mg/L) 
Substrat 

Rata-rata 29.0 30.8 8.0 6.0 

Pasir 

Campuran 

Lumpur 

St.Deviasi 0.6 0.6 0.3 0.5 

Minimum 27.8 30.0 7.2 5.2 

Maksimum 29.8 32.0 8.3 6.8 

Baku Mutu 28-31 31-34 7-8,5 >5 

 

1.5 Kondisi Siput Gonggong di Perairan Desa Pengudang  

1.5.1 Identifikasi Jenis Siput Gonggong di Perairan Desa Pengudang  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perairan Desa Pengudang  

dijumpai 3 jenis siput gonggong yang dikonsumsi oleh masyarakat antara lain S. 

canarium, S. urceus, dan S. epidromis. 

2. Kelimpahan dan Keanekaragaman Siput Gonggong di Perairan Desa 

Pengudang  

Kelimpahan menggambarkan nilai individu per satuan luas pengamatan yang 

dinyatakan dalam (Ind/m
2
). Kelimpahan siput gonggong yang ditemukan di 

perairan Desa Pengudang  secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 

2. 
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Tabel 4 Hasil Pengukuran Kelimpahan Siput Gonggong 

Jenis  Jumlah/(ind) Kelimpahan (ind/m
2
) 

S. canarium 24 0,8 

S. epidromis 15 0,5 

S. urceus 20 0,7 

JUMLAH 76 2.0 

 

 

Gambar 2 Kelimpahan Siput Gonggong 

 

Kelimpahan jenis S. canarium diketahui sebesar 0,8 Ind/m
2
. Jenis S. epidromis 

memiliki kelimpahan sebesar 0,5 Ind/m
2
, serta pada jenis gonggong Canarium 

urceus  memiliki kelimpahan sebesar 0,7 Ind/m
2
. Secara keseluruhan total 

kelimpahan tertinggi untuk semua stasiun adalah jenis S. canarium. Total 

keseluruhan kelimpahan mencapai 2,0 Ind/m
2
. 

Jenis siput gonggong S. canarium diasumsikan memiliki daya serap yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan jenis lainnya sehingga mampu menyerap bahan 

organik melalui penyeringan makanannya. Didukung lagi oleh adanya campuran 

substrat pasir lumpur sehingga terjadi penumpukan bahan organik yang 

terakumulasi pada substrat dapat dimanfaatkan oleh siput gonggong sebagai bahan 

makanan melalui filter feeder (memakan bahan organik pada substrat). 

Jika dilihat dari keseluruhan, kelimpahan siput gonggong di Desa Pengudang 

tergolong rendah. Bila dibandingkan dari hasil penelitian Dody (2011) yang 
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mendapati kelimpahan siput gonggong dapat mencapai 1 – 5 Ind/m
2
. Kelimpahan 

yang rendah dipengaruhi oleh laju penangkapan yang semakin banyak dilakukan 

oleh masyarakat.  

Kondisi ini didukung oleh Sudarman (2015) yang mengatakan bahwa populasi 

siput gonggong di perairan Pulau Bintan dan sekitarnya telah mengalami growth 

overfishing. Dimana populasi hewan ini tak sanggup menghadapi tekanan 

pemungutan yang dilakukan penduduk. Oleh karena pertumbuhannya relatif 

lambat dan sasaran pemunggutan hanya pada individu yang telah matang gonad  

dibuktikan dari hasil pengambilan sampel diketahui sebanyak 39 – 79 ekor, 

sedangkan masyarakat dapat memperoleh siput gonggong hingga >100 ekor. Nilai 

keanekaragaman siput gonggong disajikan seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5 Nilai Keanekaragaman Siput Gonggong 

Jenis  jumlah (ind) Keanekaragaman Kategori 

S. canarium 24 
1,56 

  

Sedang 

  
S.epidromis 15 

S. urceus 20 

JUMLAH 76 
  

 

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman menunjukkan bahwa nilai 

keanekaragaman siput gonggong di perairan Desa Pengudang dengan nilai 1,56 

tergolong sedang. Nilai keanekaragaman tidak terlalu tinggi disebabkan oleh jenis 

yang dijumpai hanya sebanyak 3 spesies. Jenis yang dijumpai hanya sebanyak 3 

spesies sehingga nilai keanekaragamannya sedang. Hal ini mencirikan secara 

ekologis, kelompok siput gonggong di perairan Desa Pengudang tergolong kecil 

dibandingkan dengan jenis/kelompok biota lainnya. Rendahnya nilai 

keanekaragaman spesies siput gonggong, selain disebabkan oleh adanya 

perubahan faktor lingkungan, juga disebabkan oleh faktor pemanfaatan oleh 

masyarakat sekitarnya dan juga jenis spesies siput gonggong yang juga terbatas. 

3. Pola Pemanfaatan Siput Gonggong di Perairan Desa Pengudang  

Pemanfaatan siput gonggong di Desa Pengudang diambil menggunakan 

kuisioner terhadap nelayan sebanyak 10 responden. Data ini diambil langsung 

dengan wawancara terhadap nelayan dan pengumpul yang berada di Desa 

pengudang. Komponen-komponen pemanfatan siput gonggong meliputi alasan 

penangkapan siput gonggong, lokasi penangkapan siput gonggong, waktu 
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penangkapan siput gonggong, jumlah dan cara penangkapan siput gonggong, 

jarak, jenis, serta ukuran siput gonggong yang ditangkap, distribusi penjualan dan 

harga siput gonggong. 

4. Alasan Penangkapan Siput Gonggong 

Alasan penangkapan siput gonggong oleh masyarakat di perairan Desa 

Pengudang dikatagorikan menjadi beberapa alasan, diantaranya pekerjaan 

sampingan bagi nelayan, dan juga harga penjualan siput gonggong yang tinggi. 

Dari hasil wawancara dari 10 responden, keseluruhannya (100%) mengatakan 

bahwa penangkapan siput gonggong oleh masyarakat Desa Pengudang  

merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini terjadi karena waktu penangkapan siput 

gonggong pada saat waktu-waktu tertentu saja, sehingga pekerjaan penangkapan 

siput gonggong merupakan pekerjaan sampingan. 

5. Lokasi Penangkapan Siput Gonggong 

Hasil wawancara pada masyarakat penangkap siput gonggong sebanyak 10 

responden. Dari pertanyaan yang di lontarkan kepada nelayan yang berada di 

sekitar perairan Desa Pengudang  didapatkan hasil bahwa substrat dasar yang 

banyak ditemukannya siput gonggong umumnya pasir berlumpur dan lumpur 

berpasir. Hasil wawancara terkait dengan habitat dan lokasi penangkapan siput 

gonggong disajikan seperti pada diagram gambar 3. 

 

Gambar 3  Diagram Persentase Habitat Pengangkapan Siput Gonggong 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 80% responden mengatakan 

lokasi penangkapan siput gonggong dilakukan pada daerah lumpur berasir 

sedangkan sisanya sebanyak 20% responden mengatakan bahwa lokasi 
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penangkapan siput gonggong pada lumpur berpasir. Berdasarkan penuturan 

responden dari kedua lokasi tersebut keseluruhannya ditumbuhi oleh lamun.  

Dengan demikian hasil analisis substrat pada lokasi penelitian menunjukan 

bahwa jenis substratnya yaitu pasir dengan campuran pecahan cangkang hingga 

bersubstrat pasir yang ditumbuhi oleh 3 jenis lamun diantaranya E. accoroides, T. 

hemprichii, dan H. ovalis. 

6.  Waktu Penangkapan Siput Gonggong 

Berdasarkan hasil wawancara oleh responden mengatakan bahwa sebanyak 1 

kali sehari dalam pengambilan siput gonggong sesuai dengan kondisi surutnya air. 

Setelah dilakukannya wawancara maka didapatkan hasil terhadap 10 responden 

sebanyak 100% mengatakan bahwa pengambilan siput gonggong dalam 1 kali 

penangkapan yaitu 2 jam.  

7.    Jumlah dan Cara Penangkapan Siput Gonggong 

Jumlah siput gonggong yang diambil di Desa Pengudang  untuk setiap 1 kali 

pengambilan berkisar antara 0 – 100 ekor. Dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 3 kelompok yaitu 0 – 50 ekor, 50 – 100 ekor, dan > 100 ekor.  Hasil 

pengukuran jumlah tangkapan yang diperoleh dari wawancara disajikan secara 

lengkap seperti pada gambar 4. 

 

Gambar 4  Jumlah Hasil Tangkapan Siput Gonggong 

 

Hasil penelitian menunjukaan bahwa sebanyak 40 % responden mengatakan 

bahwa hasil tangkapan siput gonggong di perairan Desa Pengudang  berkisar antar 

50 – 100 ekor. Sedangkan sebesar 60 % responden mengatakan bahwa hasil 

tangkapan Siput Gonggong dapat mencapai >100 ekor setiap 1 kali turun. Pada 
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saat pengambilan sampel, didapatkan hasil penangkapan antara 63 hingga 90 ekor 

siput gonggong yang berhasil ditangkap masyarakat untuk 3 jenis siput gonggong 

yang dijumpai di perairan Desa Pengudang. Dengan kondisi tersebut, maka hasil 

penelitian sesuai dengan pendapat 40 % responden (4 orang) yang mengatakan 

hasil tangkapan berkisar antara 50 – 100 ekor.  

Selanjutnya cara penangkapan siput gonggong dibedakan atas 2 cara yaitu 

dengan Menyelam, serta dilakukan langsung dengan tangan, untuk lebih jelasnya 

disajikan seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Cara Penangkapan Siput Gonggong 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden didapatkan sebanyak 20% (2 

orang) mengambil siput gonggong dengan cara menyelam menggunakan snorkel 

dan alat penampung. Sedangkan sebanyak 80 % responden melakukan 

pengambilan siput gonggong langsung dengan tangan.  

8.  Jarak, Jenis, dan Ukuran Siput Gonggong yang di Tangkap 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, semua responden mengatakan 

bahwa lokasi pengambilan siput gonggong rata–rata berjarak >50 dari pantai 

menuju kearah laut. Lokasi pengambilan Siput Gonggong pada zona pasut 

sepanjang intertidal yaitu antara batas pasang tertinggi hingga surut terjauh pada 

area padang lamun. Jenis siput gonggong yang ada di perairan Desa Pengudang  

yaitu jenis S. canarium, S. urceus dan S. epidromis. Namun berdasarkan hasil 

wawancara menyebutkan bahwa jenis yang umumnya diminati oleh masyarakat 

yaitu kelompok cangkang tebal (S. canarium,) dan cangkang tipis (S. epidromis).  

20 

80 
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9.  Distribusi Penjualan dan Harga Siput Gonggong 

Siput gonggong langsung dijual secara utuh beserta cangkangnya dan tidak 

diolah terlebih dahulu (seperti direbus atau dilepaskan dari cangkangnya). Untuk 

harga penjualan siput gonggong yang dilakukan oleh para pengumpul kepada 

pengusaha rumah makan dalam kisaran lebih dari Rp. 600 sesuai dengan besar 

kecilnya siput gonggong yang dijual. Dengan demikian, para pengumpul dapat 

memperoleh keuntungan antara Rp. 100 – Rp. 200 per ekornya. 

10. Aspek Pengelolaan Siput Gonggong 

Setelah diketahui kondisi habitat dan ekologi siput gonggong serta pola 

pemanfaatannya di perairan Desa Pengudang, maka perlu disusun rencana 

pengelolaan untuk mengarahkan ke pemanfaatan yang bersifat lestari untuk 

melindungi kerusakan dan kepunahan ekosistem dan biotanya. Dalam hal ini, 

aspek pengelolaan lamun dan siput gonggong secara lengkap disajikan pada Tabel 

6. 

Tabel 6  Aspek Pengelolaan Lamun dan Siput Gonggong 
No. Aspek Kajian Pengelolaan  

1. Kondisi Habitat 

- Jenis lamun yang dijumpai 

hanya terdiri atas 3 spesies 

yakni E.accoroides, T. 

hemprichii, dan H. ovalis. 

- Kerapatan lamun hanya 

sebesar 51,1 tegakan/m
2
 

termasuk kerapatan yang 

jarang. 

 

 

Melihat rendahnya nilai kerapatan lamun serta 

spesies lamun yang dijumpai tidak terlalu 

banyak, diperlukan penanganan pengelolaan 

berupa transpalantasi lamun pada area-area 

kritis dengan kerapatan lamun yang rendah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki 

kondisi lamun yang rusak sehingga dapat 

lebih baik dan menyediakan habitat bagi biota 

yang berasosiasi didalamnya. Namun 

sebaiknya keiatan ini dilaksanakan atas 

kerjasama pemerintah, akademis, swasta, serta 

terutama partisipasi masyarakat tempatan 

sebagai wujud dari pelaksanaan keperdulian 

terhadap kondisi lamun di perairan Desa 

Pengudang.  

2. Kondisi Siput Gonggong 

- Jenis siput gonggong yang 

dijumpai hanya terdiri atas 

3 spesies yakni S. 

canarium, S. urceus, dan S. 

epidromis. 

- Kelimpahan jenis siput 

gonggng termasuk dengan 

kelimpahan yang sedang 

dengan rata-rata 

kelimpahan 2,0 ind/m
2
. 

 

Kelimpahan siput Gonggong yang tidak 

terlalu tinggi dan jenis yang dijumpai 

umumnya merupakan jenis konsumtif yang 

akan terus diambil dan dieksploitasi, sehingga 

dikhawatirkan akan terjadi penurunan 

populasi alami. Untuk itu, perlu terus 

dikembangkan teknologidari hasil penelitian 

akademis yang didukung oleh suplai 

pemerintah untuk memulai mengkaji terkait 

dengan sistem pembudidayaan siput 
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 Gonggong. Dengan ditemukannya konsep 

budidaya siput gonggong, maka masyarakat 

dapat di ajarkan cara pembudidayaannya 

sehingga intensitas eksploitasi 

tekanan/ancaman penangkapan siput 

gonggong di alam dapat diminimalisir. 

 

3. Pola Pemanfaatan 

- Pengambilan Gonggong 

tidak mengenal musim, 

artinya penagkapan terus 

dilakukan bahkan banyak 

yang mulai melakukannya 

dengan cara penyelaman 

- Ukuran siput Gonggong 

yang ditangkap semakin 

mengalami penurunan dari 

waktu ke waktu. 

 

 

Untuk mengurangi peluang over eksploitasi 

terhadap siput gonggong, maka perlu diatur 

terkait dengan waktu penangkapan efektif. 

Sehingga penangkapan tidak dapat dilakukan 

setiap waktu. Perlu disusun aturan adat/lokal 

terkait dengan waktu penangkapan yang 

dianjurkan dan waktu penangkapan yang tiak 

diperbolehkan. Sehingga dengan cara ini, 

siput Gonggong dapat bereproduksi dengan 

baik tanpa adanya gangguan terhadap 

eksploitasi. 

 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 

1. Perairan Desa pengudang dijumpai 3 jenis lamun yaitu Enhalus 

accoroides, Thalassia hemprichii, dan Halophila ovalis. 

2. Parameter perairan yakni suhu rata-rata sebesar 29,0
o
C salinitas rata-rata 

sebesar 30,8 
o
/oo, derajat keasaman (pH) rata-rata sebesar 8,0 serta 

kandungan oksigen terlarut (DO) di perairan Pengudang rata-rata sebesar 

6,0 mg/L dengan jenis substrat pasir berlumpur. 

3. Jenis siput gonggong yang dijumpai yaitu Strombus canarium, Strombus 

urceus, Strombus epidromis. Kelimpahan siput gonggong tertinggi 

terdapat pada jenis S. canarium. Penangkapan siput gonggong oleh 

masyarakat Desa Pengudang merupakan pekerjaan sampingan, dengan 

area penangkapan siput gonggong dilakukan pada daerah pasir 

berlumpur, Waktu penangkapan siput gonggong yang tepat dilakukan 

oleh nelayan setempat adalah antara bulan April hingga Agustus. Dalam 

1 kali tangkapan memerlukan waktu >2 jam dengan hasil tangkapan 

siput gonggong dapat mencapai >100 ekor. Pengambilan siput gonggong 
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dilakukan langsung dengan tangan dengan jarak rata–rata >50 dari pantai 

menuju kearah laut. Ukuran siput gonggong yang ditangkap 3-7 cm, 

dengan harga satuan rata–rata Rp. 400 – 600 /ekor.  

 

5.2 Saran 

Peneliti menyarankan untuk selanjutnya melakukan penelitian tepat pada waktu 

musim siput gonggong, menurut masyarakat setempat bertepatan pada bulan 

Februari hingga Agustus yaitu pada musim angin selatan sehingga kelimpahan 

siput gonggong akan didapat lebih banyak lagi. Perlu dilakukannya pengelolaan 

dan pemantauan kualitas air untuk tetap menjaga keberadaan siput gonggong. 
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