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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan desember 2016 sampai bulan maret 

2017. Kategori indeks keanekaragaman pada stasiun I “Rendah”, pada stasiun II 

“Rendah” dan pada stasiun III “Rendah”. Kategori indeks kemerataan yang 

diperoleh pada stasiun I “Rendah”, pada stasiun II “Tinggi” dan pada stasiun III 

“Rendah”. Untuk kategori indeks dominansi pada stasiun I “Tinggi”, pada stasiun 

II “Tinggi” dan pada stasiun III “Rendah”. Jenis bivalvia yang dapat ditemukan 

selama penelitian pada zona intertidal Perairan Kampung Sungai Cenot sebanyak 

9 jenis, yaitu Timoclea ovate,Gafrarium pectinatum, Leukoma granulata, Cardites 

antiquates, Anadara rhomboidalis, Fragum unedo, Geloina erosa, Mytilus trossulus, dan 

Septifer bilocularis. Jenis bivalvia yang mendominansi yaitu Gafrarium pectinatum 

terdapat pada stasiun I dan Geloina erosa terdapat pada stasiun II. 

 

Kata Kunci : Keanekaragaman, Bivalvia, Mantang. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in December 2016 until March 2017. The 

index category of diversity at station I "Low", at station II "Low" and at station III 

"Low". Category index of Evenness obtained at the station I is "Low", the station 

II "High" and the station III "Low". For category dominance index at the first 

station "High", the station II "High" and the station III "Low". Type bivalves that 

can be found throughout the study in the intertidal zone Bodies Kampung Sungai 

Cenot many as 9 types, namely Timoclea ovate, Gafrarium pectinatum, Leukoma 

granulata, Cardites antiquates, Anadara rhomboidalis, Fragum unedo, Geloina 

Erosa, Mytilus trossulus, and Septifer bilocularis. Types of bivalves that are 

Gafrarium pectinatum is dominant contained in the station I and Geloina Erosa 

station located on the station. 

 

Keywords: Diversity, Bivalves, Mantang. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

Keanekaragaman hayati laut sangatlah 

bervariasi salah satunya adalah bivalvia, 

dimana bivalvia merupakan organisme dari 

jenis kerang – kerangan yang memiliki nilai 

ekonomis cukup tinggi karena organisme ini 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

bahan konsumsi  dan cangkangnya dapat 

dimanfaatkan untuk kerajinan. Bivalvia 

merupakan organisme bentik yang berhabitat 

membenamkan diri kedalam substrat. 

Kampung Sungai Cenot merupakan 

bagian dari Kecamatan Mantang Kabupaten 

Bintan yang memiliki kawasan zona 

intertidal cukup luas dan merupakan 

kawasan dimana umumnya penduduk sekitar 

banyak melakukan kegiatan penangkapan 

organisme pada kawasan tersebut. Salah satu 

organisme yang sering  dimanfaatkan oleh 

masyarakat adalah jenis bivalvia yang pada 

umumnya dikenal dengan jenis kerang – 

kerangan. Organisme bivalvia dapat 

dijadikan sebagai bahan konsumsi tambahan 

dan di perdagangkan kepada konsumen lain.  

Keberadaan jenis bivalvia pada kawasan 

zona intertidal perairan Kampung Sungai 

Cenot belum memiliki informasi yang jelas, 

oleh karena itu peneliti bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman jenis 

bivalvia pada zona intertidal perairan 

Kampung Sungai Cenot, Desa Mantang 

Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten 

Bintan. 

 

BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

2.1 Waktu dan lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

desember 2016 sampai bulan maret 2017, 

dimana kegiatan dimulai dari tahap 

persiapan, kegiatan lapangan (survei dan 

observasi), pengolahan data dan penyusunan 

laporan akhir. Sedangkan lokasi penelitian 

dilakukan pada kawasan zona intertidal 

Perairan Kampung Sungai Cenot yang 

terdiri dari tiga lokasi pengamatan yaitu 

stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3.  

 

2.2 Metode 

2.2.1 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode observasi sistematis 

Arikunto. (2010), yang merupakan 

pengamatan dengan menggunakan pedoman 

sebagai instrumen atau alat untuk 

mengamati objek penelitian yaitu jenis-jenis 

bivalvia yang berada pada kawasan zona 

intertidal Perairan Kampung Sungai Cenot, 

Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.  

 

2.2.2 Prosedur penelitian 

1.  Survei lokasi 

Pengamatan ini merupakan langkah awal 

untuk mengetahui gambaran lokasi 

penelitian mengenai bivalvia yang terdapat 

pada kawasan zona intertidal perairan 

Kampung Sungai Cenot yang merupakan 

tempat pemanfaatan sebagian masyarakat 

untuk melakukan kegiatan penangkapan 

organisme pada kawasan tersebut. Survei 

lokasi dilakukan dengan menentukan titik 

kordinat pada setiap stasiun pengamatan 

yaitu stasiun 1, stasiun 2 dan stasiun 3. 

 

2. Penentuan lokasi sampling Bivalvia 

Penentuan lokasi sampling dalam 

penelitian ini dengan berdasarkan tujuan 

tertentu yaitu untuk mengetahui tingkat 

keanekaragaman dari jenis bivalvia yang 

berada pada kawasan zona intertidal perairan 

Kampung Sungai Cenot dan telah 

dipertimbangkan melalui survei lokasi serta 

informasi dari masyarakat setempat yang 

memanfaatkan kawasan tersebut sebagai 

tempat penangkapan biota khususnya pada 

golongan bivalvia.  

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat 

penyamplingan bivalvia dalam penelitian ini 

dibagi menjadi tiga stasiun dengan 

dibedakan berdasarkan seringnya 

masyarakat yang berkunjung untuk 

melakukan aktivitas penangkapan.  

Stasiun 1 :Aktivitas penangkapan tinggi (0
0
 

45’ 46,9” LU & 104
0
 31’ 37,09” BT) 

Stasiun 2 : Aktivitas penangkapan sedang (0
0
 45’ 

29,24” LU & 104
0
 31’ 8,27” BT) 

Stasiun 3 : Aktivitas penangkapan rendah (0
0
 45’ 

2,89” LU & 104
0
 31’ 40,47” BT) 

 

2.2.3 Metode sampling Bivalvia 

Metode sampling bivalvia dalam 

penelitian ini adalah Purposive Sampling 

Fachrul. (2007), dengan tujuan tertentu yaitu 

untuk mengambil sampel bivalvia pada 

kawasan zona intertidal perairan Kampung 

Sungai Cenot yang terdiri dari tiga stasiun. 

Pengambilan sampel tersebut  mengadopsi 

penyamplingan lamun yaitu dengan teknik 

garis transek (line transeck technique) 

(Fachrul., 2007). Pemasangan garis transek 

pada setiap stasiun dilakukan dengan cara 

menarik garis transek tegak lurus pantai 



 

 

sejauh 100 meter dimulai dari bibir pantai 

menuju ke arah laut. 

Jumlah garis transek pada setiap stasiun 

terdiri dari satu garis transek. Dari setiap 

garis transek tersebut akan ditempatkan plot 

atau petakan ukuran 1x1 meter yang 

berfungsi sebagai luasan area pengambilan 

sampel bivalvia yang berada didalam setiap 

petakan plot tersebut. Jarak antara plot satu 

dengan plot yang lain sejauh 10 meter. 

Pemasangan plot pertama dimulai pada jarak 

100 meter dari arah pantai.  

1. Sampling Bivalvia 

Penyamplingan bivalvia dimulai dari 

proses pengambilan sampel di dalam setiap 

petakan plot ukuran 1x1 meter yang 

dilakukan pada saat surut, dengan cara 

mengambil objek yang berada di atas 

permukaan substrat, di dalam substrat dan 

menempel di bebatuan. Untuk proses 

pengambilan sampel yang berada di dalam 

substrat dilakukan dengan cara 

membenamkan pipa paralon ukuran 

diameter 4 inci kedalam substrat sampai 

kedalaman 5 cm sebanyak satu kali ulangan 

pada setiap petakan plot 1x1 meter ( 

Rahmasari et al., 2015). Selanjutnya substrat 

yang berada di dalam pipa diambil dan 

diayak menggunakan ayakan kawat dengan 

ukuran mata 0,5 cm selanjutnya sampel 

bivalvia yang tersangkut pada ayakan 

diambil dan dimasukkan kedalam plastik 

sampel. 

Bivalvia yang diambil berukuran ≥ 1 cm 

dengan maksud agar lebih mempermudah 

proses identifikasi. Sampel-sampel yang 

didapat dimasukkan kedalam plastik sampel 

yang telah diberi label sebagai tanda. 

Sampel tersebut dibawa ke darat untuk 

dihitung jumlah individu yang didapat 

dengan berdasarkan bentuk morfologinya. 

Dari setiap individu tersebut diambil salah 

satu untuk diidentifikasi lebih lanjut dengan 

cara membersihkan sampel terlebih dahulu 

selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam 

plastik sampel dengan keadaan bersih dan 

diawetkan menggunakan formalin 10 %.  

Proses identifikasi sampel tersebut 

dengan melihat bentuk cangkang, warna, 

corak dan jumlah putaran cangkang. Setiap 

jenis yang ditemukan dicocokkan 

karakteristik morfologinya dengan acuan 

gambar dari http://www.Marinespesies.org 
dan (Dharma., 1988). Jika ditemukan 

bivalvia yang tidak dikenali atau diragukan 

jenisnya akan diidentifikasi lebih lanjut di 

Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

2.2.4 Parameter perairan 

Parameter perairan merupakan data 

pendukung dalam penelitian ini. Pengukuran 

parameter perairan dilakukan secara 

langsung dilokasi pada setiap garis transek 

pengambilan sampel bivalvia. Hasil yang 

didapat selama pengamatan akan dirata-

ratakan untuk mendapatkan nilai akhirnya. 

Parameter yang diukur meliputi parameter 

fisika yaitu : suhu dan salinitas, parameter 

kimia yaitu : pH air, dan oksigen terlarut 

(DO). 

a. Suhu 

suhu sangat mempengaruhi pola 

kehidupan organisme perairan, seperti 

distribusi, komposisi, kelimpahan dan 

mortalitas. Suhu juga akan menyebabkan 

kenaikan metabolisme organisme perairan, 

sehingga kebutuhan oksigen terlarut menjadi 

meningkat (Nybakken., 1992). Sedangkan 

menurut Sukarno. (1981), suhu dapat 

membatasi sebaran hewan makrobenthos 

secara geografik. Suhu dapat membatasi 

sebaran hewan – hewan benthos secara 

geografik. Suhu yang baik bagi pertumbuhan 

hewan – hewan benthos adalah berkisar 

antara 25
0
C – 31

0
C. 

b. Salinitas 

Nontji. (1993), mengatakan bahwa ciri 

paling khas pada air laut adalah rasanya 

yang asin. Hal ini disebabkan oleh garam-

garam yang terlarut dalam air laut. Dalam 

Oseanologi hal ini dikenal dengan istilah 

salinitas. Di perairan samudra, salinitas 

biasanya berkisar 34-35 ppt. Diperairan 

pantai karena terjadi pengenceran, misalnya 

karena pengaruh aliran sungai, salinitas bisa 

turun rendah, sebaliknya di daerah dengan 

penguapan yang sangat kuat, salinitas bisa 

meningkat tinggi.  

Salinitas air laut mempengaruhi 

penyebaran hewan benthos seperti bivalvia, 

karena organisme laut hanya dapat 

bertoleransi terhadap perubahan salinitas 

yang kecil dan perlahan (Hutabarat dan 

Evans., 1985). 

c. pH (derajat keasaman) 

Jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan 

merupakan penunjuk tingkat keasaman. 

Lebih banyak ion H+ berarti lebih asam 

suatu larutan dan lebih sedikit ion H+ 

berarti lebih basa larutan tersebut. Keasaman 

dan kebasaan diukur dengan skala logaritma 

antara 1 sampai 14 satuan. Satuan ini disebut 

pH dan skalanya adalah pH. Air laut 

mempunyai pH yang agak basa, sifat basa 

dari air laut tersebut disebabkan oleh ion 

http://www.marinespesies.org/


 

 

Natrium, kalium dan Kalsium yang terlarut 

didalamnya (Nybakken, 1992). 

d. Oksigen terlarut (DO) 

Keanekaragaman Bivalvia tidak lepas 

dari hubungan faktor lingkungan sekitar 

yakni faktor fisik-kimia perairan yang 

terkandung di dalamnya. Salah satu 

Parameter yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat keanekaragaman jenis 

bivalvia adalah DO perairan. Penurunan 

kandungan oksigen terlarut menyebabkan 

perairan asam karena CO2 di perairan 

semakin tinggi. Hal tersebut dapat 

berpengaruh pada nilai pH di perairan 

(Wijayanti., 2010 in Putri et al., 2011). 

Menurut Kristanto. (2002), dalam Putri et 

al., (2011), kehidupan di air dapat bertahan 

jika terdapat oksigen terlarut minimal 

sebanyak 5 ppm. 

e. Substrat 

Pengamatan jenis substrat diamati secara 

langsung untuk mengetahui substrat yang 

ada pada setiap stasiun penelitian, apakah 

substrat berpasir, berlumpur dan berbatu 

(Lopo., 2013). Pengamatan dilakukan 

dengan cara mengambil substrat pada salah 

satu plot yang dianggap mewakili dari setiap 

stasiun menggunakan pipa paralon ukuran 

diameter 4 inci dengan melakukan cara yang 

sama pada saat pengambilan sampel bivalvia 

di dalam substrat. Jenis substrat yang akan 

diamati adalah substrat permukaan, jadi 

pengambilan substrat cukup dengan 

kedalaman 5 cm dari permukaan. 

Selanjutnya sampel substrat yang didapat 

diraba menggunakan tangan dan estimasi 

secara visual  jenis dari substrat tersebut 

(Arfah., 2014). 

 

3.2.5 Analisis Data 

Proses pengolahan data dengan 

berdasarkan tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat 

keanekaragaman dari jenis Bivalvia yang 

dikhususkan pada kawasan zona intertidal 

perairan Kampung Sungai Cenot, Desa 

Mantang Baru, Kecamatan Mantang, 

Kabupaten Bintan. Dalam proses 

pengolahan data penelitian ini meliputi dari 

beberapa indikator yaitu Indeks 

keanekaragaman (H’), Indeks Kemerataan 

(E), dan Indeks Dominasi (D). 

 

1. Indeks keanekaragaman (H’) 

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis 

dari bivalvia yang terdapat pada zona 

intertidal perairan Kampung Sungai Cenot 

menggunakan rumus indeks dari Shannon-

Wiener (Basmi., 1999 in Fachrul., 2007). 

 

 
 

 

Keterangan: 

H’= Indeks keanekaragaman jenis 

Pi = ni/N 

ni = Jumlah individu jenis ke-i 

N = Jumlah total individu 

S  = jumlah genera 

Besarnya indeks keanekaragaman jenis 

menurut Shannon-Wiener didefinisikan 

sebagai berikut (Fachrul., 2007) : 
H’> 3,0  : Keanekaragaman spesies tinggi  

1 < H’< 3 : Keanekaragaman spesies sedang  

H’< 1  :Keanekaragaman spesies sedikit atau 

rendah 

 

2. Indeks kemerataan (E) 

Untuk mengetahui seberapa besar 

kesamaan penyebaran jumlah individu tiap 

jenis bivalvia di gunakan indeks kemerataan. 

Jika nilai indeks kemerataan relatif tinggi 

maka keberadaan setiap jenis biota di 

perairan dalam kondisi merata. (Fachrul., 

2007). 

  
  

      
 

 

keterangan :  

E  =  Indek kemerataan 

H’ maks=  ln s(s =jumlah genera)  

H’  =  Indeks keanekaragaman  

Nilai Indeks berkisar antara 0-1 

E = 0 Kemerataan antara spesies rendah, 

artinya kekayaan individu yang 

dimiliki masing-masing spesies 

sangat jauh berbeda.  

E = 1 Kemerataan antara spesies relatif 

merata atau jumlah individu masing 

masing spesies relatif sama. 

 

3. Indeks dominansi (D) 

Menurut Odum. (1997), in Fachrul. 

(2007), untuk mengetahui adanya dominansi 

jenis tertentu di perairan dapat digunakan 

indeks dominansi Simpson dengan 

persamaan berikut: 

D = ∑ (
   

  
) 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan :  

D = Indeks Dominansi Simpson 

ni = Jumlah individu jenis ke-i 

N = Jumlah total individu 

S = Jumlah genera 

Indeks dominansi 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 spesies lainnya atau struktur  

komunitas labil, karena terjadi 

tekanan ekologis (stres). 

 
III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1  Identifikasi Bivalvia  

Salah satu tujuan dilakukannya 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-

jenis bivalvia apa saja yang dapat ditemukan 

pada zona intertidal Perairan Kampung 

Sungai Cenot tersebut, sehingga hasil yang 

didapat setelah dilakukan penelitian ini 

ditemukan bivalvia sebanyak 9 jenis. Jenis 

bivalvia yang ditemukan diidentifikasi 

dengan cara melihat bentuk morfologinya 

berdasarkan acuan gambar dari 

http://www.Marinespesies.org dan 

(Dharma., 1988). untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Lampiran 

 

Tabel 2 Jenis bivalvia pada setiap stasiun 
Jenis ST 

1 

ST 

2 

ST 

3 

Timoclea ovata  √ - - 

Gafrarium pectinatum  √ - √ 

 Leukoma granulata √ - - 

 Cardites antiquatus √ - - 

Anadara rhomboidalis  √ - - 

 Fragum unedo - √ - 

  Geloina erosa - √ - 

 Mytilaster minimus - √ - 

 Septifer bilocularis  - - √ 

Keterangan : (√) = ditemukan bivalvia, (-) = 

tidak ditemukan bivalvia 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada 

tabel 6, jenis bivalvia yang banyak 

ditemukan terdapat pada stasiun I dan yang 

sedikit terdapat pada stasiun II dan III, hal 

ini dapat dipengaruhi oleh kualitas perairan 

pada stasiun I jauh lebih baik dibandingkan 

pada stasiun II dan III dikarenakan pada 

stasiun I memiliki tipe substrat pasir kasar 

sedangkan stasiun II dan III dengan tipe 

substrat batu berpasir.      

Salah satu parameter perairan yang 

mempengaruhi yaitu pH. Dari hasil 

pengamatan pH pada stasiun II dan III jauh 

lebih rendah dibandingkan nilai pH pada 

stasiun I. Nilai pH rendah atau kurang dari 7 

mengindikasikan bahwa suatu perairan 

asam, pH netral bila nilainya sama dengan 7, 

sedangkan pH yang tinggi atau lebih dari 7 

mengindikasikan perairan basa 

(Mahyuddin., 2010). Wijayanti. (2007), in 

Lopo. (2013), menyatakan bahwa, 

organisme perairan mempunyai kemampuan 

berbeda dalam mentoleransi pH perairan, 

kematian lebih sering diakibatkan karena pH 

yang rendah dari pada pH yang tinggi. 

Dari hasil pengamatan yang telah 

dilakukan ditemukan satu jenis yang sama 

pada stasiun I dan stasiun III yaitu jenis 

Gafrarium pectinatum. Jadi dari hasil 

pengamatan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ditemukan 8 jenis bivalvia yang 

berbeda pada setiap stasiun dan 1 jenis yang 

sama pada stasiun I dan III.  

Dari hasil penyamplingan jenis bivalvia 

yang dibedakan berdasarkan kebiasaan 

hidup yang terdiri dari epifauna (hidup 

diatas permukan substrat), infauna (hidup 

didalam substrat) dan treefauna (hidup 

menempel), diperoleh jumlah jenis epifauna 

sebanyak 6 jenis, jumlah jenis infauna 

sebanyak 5 jenis dan jumlah jenis treefauna 

sebanyak 1 jenis. Jumlah jenis terbanyak 

yaitu epifauna dengan jumlah 6 jenis dan 

jumlah jenis paling sedikit yaitu treefauna 

dengan jumlah 1 jenis, hal ini dikarenakan 

jenis bivalvia yang hidup di dalam substrat 

lebih mudah untuk ditemukan di bandingkan 

dengan jenis yang hidup pada permukaan 

substrat. 

 

3.2 Bivalvia  

Berdasarkan tujuan utama dilakukannya 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat 

keanekaragaman jenis bivalvia pada zona 

intertidal Perairan Kampung Sungai Cenot 

dengan berdasarkan indeks keanekaragaman 

(H’), indeks kemerataan (E) dan indeks 

dominansi (D).  

Berdasarkan hasil perhitungan indeks 

keanekaragaman jenis bivalvia pada setiap 

stasiun diperoleh nilai pada stasiun I (0,66), 

menurut besaran indeks keanekaragaman 

Shannon-Wiener (Fachrul., 2007) nilai pada 

stasiun satu ini dikategorikan memiliki 

keanakaragaman rendah karena nilai H’ < 1. 

Sedangkan pada stasiun II dan III diperoleh 

http://www.marinespesies.org/


 

 

nilai (0,70) dan (0,56). Kategori nilai pada 

stasiun ini dikatakan rendah karena nilai H’ 

< 1. Jadi kategori indeks keanekaragaman  

yamg diperoleh pada stasiun I, II, dan III 

adalah rendah, hal ini dapat terjadi 

dikarenakan jenis bivalvia yang ditemukan 

diperairan tersebut sangat sedikit. Sesuai 

dengan pendapat Arbi., (2011), in 

Saripantung et al., (2013), yang menjelaskan 

bahwa tinggi rendahnya nilai indeks 

keanekaragaman jenis dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain jumlah jenis atau 

individu yang didapat dan adanya beberapa 

jenis yang ditemukan dalam jumlah yang 

lebih melimpah dari pada jenis lainnya. 

Untuk kategori keanekaragaman yang 

paling rendah terdapat pada stasiun III, hal 

ini dapat diduga karena adanya jumlah 

spesies bivalvia yang lebih banyak 

ditemukan dibandingkan spesies lainnya.  

Berdasarkan kriteria indeks kemerataan 

menurut Fachrul (2007) menyatakan bahwa 

nilai Indeks kemerataan berkisar antara 0-1. 

Hasil perhitungan indeks kemerataan jenis 

bivalvia pada setiap stasiun diperoleh nilai 

pada stasiun I (0,41) nilai ini dikategorikan 

rendah karena nilai indeks kemerataan pada 

stasiun I mendekati nilai nol. Hasil 

perhitungan indeks kemerataan jenis 

bivalvia pada stasiun II (0,64) nilai ini 

dikategorikan tinggi karena nilai indeks 

kemerataan pada stasiun II mendekati nilai 

satu. Dan hasil perhitungan indeks 

kemerataan jenis bivalvia pada stasiun III 

(0,40). Nilai ini dikategorikan rendah karena 

nilai indeks kemerataan pada stasiun III 

mendekati nilai nol. 

Menurut Fachrul (2007), Indeks 

kemerataan ini akan menunjukkan pola 

sebaran biota, yaitu merata atau tidak, jika 

nilai indeks kemerataan relatif tinggi maka 

keberadaan setiap jenis biota di perairan 

dalam kondisi merata. Hasil dari perhitungan 

nilai indeks kemerataan tertinggi diperoleh 

pada stasiun II, hal ini menunjukkan bahwa 

pada stasiun II kemerataan antar spesies 

relatif merata atau jumlah individu masing-

masing spesies relatif sama (Fachrul, 2007). 

Sedangkan pada stasiun I dan III 

dikategorikan rendah, hal ini menunjukkan 

bahwa kemerataan antara spesies rendah, 

yang artinya kekayaan individu yang 

dimiliki masing-masing spesies sangat jauh 

berbeda (Fachrul, 2007). 

Menurut Odum. (1997), in Fachrul. 

(2007), Indeks dominansi berkisar antara 0-

1. Nilai indeks dominansi yang tinggi 

menunjukkan bahwa habitat memiliki 

kekayaan jenis yang rendah dengan sebaran 

tidak merata (Fitriana, 2006 dalam Litaay et 

al., 2014). Hasil perhitungan indeks 

dominansi jenis bivalvia pada setiap stasiun 

diperoleh nilai pada stasiun I (0,70) nilai ini 

dikategorikan tinggi karena nilai indeks 

dominansi pada stasiun I mendekati nilai 

satu. Hasil perhitungan indeks dominansi 

jenis bivalvia pada stasiun II diperoleh nilai 

(0,57) nilai ini dikategorikan tinggi karena 

nilai indeks dominansi pada stasiun II 

mendekati nilai satu. Sedangkan hasil 

perhitungan indeks dominansi jenis bivalvia 

pada stasiun III diperoleh nilai (0,04) nilai 

ini dikategorikan rendah karena nilai indeks 

dominansi pada stasiun III mendekati nilai 

nol. 

Menurut Odum. (1997), in Fachrul. 

(2007), Indeks dominansi ini digunakan 

untuk mengetahui adanya dominansi jenis 

tertentu di perairan. Hasil yang ditunjukkan 

pada stasiun I dan II dikategorikan tinggi, 

hal ini menunjukkan bahwa pada stasiun I 

dan II terdapat spesies yang mendominansi 

spesies lainnya atau struktur komunitas labil, 

karena terjadi tekanan biologis (Odum., 

1997 in Fachrul., 2007). Sedangkan pada 

stasiun III indeks dominansi dikategorikan 

rendah, tidak terdapat spesies yang 

mendominansi spesies lainnya atau struktur 

komunitas dalam keadaan stabil (Odum., 

1997 in Fachrul., 2007). 

Jenis bivalvia yang mendominansi pada 

stasiun I yaitu Gafrarium pectinatum Jenis 

ini banyak ditemukan pada stasiun I 

dikarenakan substrat pada stasiun I berupa 

pasir kasar. Hal ini dikarenakan Gafrarium 

pectinatum termasuk dalam Famili 

Veneridae. Ruppert dan Barnes. (1991), in 

Yunus. (2015), menyatakan hal ini karena 

famili tersebut memiliki kemampuan yang 

tinggi untuk beradaptasi dengan berbagai 

habitat. 

Jenis yang mendominansi pada stasiun II 

yaitu Geloina erosa jenis ini pada umumnya 

dikenal dengan nama kerang kepah. Jenis 

tersebut banyak ditemukan pada stasiun II 

dikarenakan substrat pada daerah stasiun  II 

yaitu lumpur berpasir. Menurut Rizal. 

(2009), pada umumnya kerang kepah hidup 

pada substrat yang berlumpur dan 

substratnya mengandung 80 – 90% pasir 

kasar berdiameter lebih dari 40 mikrometer. 

Tinggi rendahnya hasil indeks dominansi 

dipengaruhi oleh substrat yang terdapat pada 

setiap stasiun, dimana indeks dominansi 

yang tertinggi terdapat pada stasiun I dengan 

tipe substrat pasir kasar. Jenis yang 



 

 

mendominansi pada stasiun I yaitu 

Gafrarium pectinatum, sedangkan nilai 

terendah terdapat pada stasiun III dengan 

tipe substrat batu berpasir. 

 

3.3 Parameter perairan 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 

kisaran nilai DO pada setiap stasiun tidak 

jauh berbeda dengan rata-rata dari ketiga 

stasiun berkisar antara 5,4-5,5 mg/l. Kisaran 

nilai DO tersebut termasuk kisaran baku 

mutu perairan laut, menurut Kep.MenLH 

No.51 (2004)  yang menyatakan bahwa 

kisaran DO perairan laut yang sesuai untuk 

biota laut berada pada kisaran > 5 mg/l. 

Sedangkan Clark. (1974), in Naldi. (2015), 

menyatakan bahwa kadar oksigen terlarut 

bagi kehidupan hewan mollusca bentik 

adalah 4,1-6,6 ppm (part per million), 

sedangkan batas minimum yang masih dapat 

ditolerir oleh hewan mollusca adalah 4 ppm. 

Sehingga kadar oksigen terlarut pada setiap 

stasiun masih tergolong baik untuk 

kehidupan Bivalvia yang merupakan 

golongan dari hewan mollusca. 

Menurut Hadiputra dan Damayanti. 

(2013), Secara umum nilai DO dalam 4 kali 

sampling menunjukkan nilai yang konstan 

akan tetapi terdapat satu nilai DO yang jauh 

di bawah nilai rata - rata yakni pada saat 

pengambilan data ke-1 dan ke-2 dimana nilai 

DO di stasiun III – 500 m selatan yakni 2,45 

ppm dan 2,58 ppm. 

Salah satu sumber utama oksigen terlarut 

dalam air adalah proses difusi udara yang 

masuk ke dalam perairan melalui pergerakan 

dari air tersebut. Sesuai dengan pernyataan 

Mahyuddin. (2010), yang menyebutkan 

bahwa proses difusi ini akan selalu terjadi 

apabila ada pergerakan air sehingga 

mendorong terjadinya proses difusi oksigen 

dari udara ke dalam air. 

Kisaran nilai pH  yang diperoleh terdapat 

perbedaan diantara setiap stasiun 

pengamatan. Pada stasiun I diperoleh nilai 

rata-rata (7,9), pada stasiun II diperoleh rata-

rata (6,9), dan pada stasiun III diperoleh 

rata-rata (6,5). Berdasarkan Kep.MenLH 

No.51 (2004) yang menyatakan bahwa 

kisaran nilai pH yang sesuai untuk biota laut 

berada pada kisaran 7-8,5. Menurut Bahri. 

(2006), dan Rachmawati. (2011), Bivalvia 

dapat hidup dengan baik pada kisaran pH 

5.6-8.3. Mahyuddin. (2010), yang 

menyebutkan bahwa secara alamiah, pH  

perairan dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 

dan senyawa-senyawa yang bersifat asam, 

pada malam hari fitoplankton dan tanaman 

air lainnya mengonsumsi oksigen dalam 

proses respirasi yang menghasilkan CO2, 

suasana ini menyebabkan kandungan pH  air 

menurun.  

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa rendahnya pH pada stasiun II dapat 

diduga karena adanya lamun yang 

merupakan tumbuhan air yang dapat 

berfotosintesis dan berespirasi sehingga dari 

aktivitas tersebut dapat menurunkan kadar 

pH. Sedangkan pada stasiun III merupakan 

daerah yang dekat dengan dermaga dan 

permukiman masyarakat sehingga dengan 

adanya aktifitas-aktifitas masyarakat pada 

daerah tersebut dapat mempengaruhi kadar 

pH perairan. 

Hasil pengukuran suhu pada setiap 

stasiun tidak jauh berbeda yakni rata-rata 

dari ketiga stasiun berkisar antara 27-28 
0
C. 

Berdasarkan Kep.MenLH No.51. (2004), 

yang menyatakan bahwa kisaran nilai suhu 

suatu perairan alami dan diperbolehkan < 2 

°C dari kondisi normal suatu lingkungan. 

Sedangkan menurut Hamidah. (2000), 

menyatakan bahwa kisaran suhu bagi 

kehidupan pada umumnya dapat hidup pada 

kisaran suhu 20-30°C. Berdasarkan pendapat 

diatas bahwa pengamatan suhu masih 

tergolong baik bagi kehidupan Bivalvia. 

Hasil pengukuran kadar salinitas pada 

setiap stasiun diperoleh nilai rata-rata 37 
0
/00. 

Nontji. (2007), menyatakan bahwa salinitas 

di perairan berkisar antara 24‰ sampai 

35‰. Sedangkan Kep.MenLH No.51. 

(2004), menyatakan bahwa salinitas alami 

dan diperbolehkan < 5 ‰ dari rata-rata 

musiman. Namun Gimin. (2006), in 

Indraswari et al., (2014), melaporkan bahwa 

larva kerang akan relatif lebih tahan 

terhadap cekaman salinitas dan dapat 

bertahan hidup jika induk sebelumnya telah 

terpapar salinitas yang beragam. 

Berdasarkan pernyataan tersebut kisaran 

salinitas pada setiap stasiun masih termasuk 

kisaran salinitas yang dapat ditoleransi oleh 

hewan-hewan dari golongan bivalvia. Nilai 

salinitas dipengaruhi kondisi muara yang 

bervariatif dan cenderung rendah saat surut 

karena mendapatkan pengaruh aliran air 

tawar dan cenderung tinggi saat pasang 

karena mendapatkan pengaruh air laut 

(Supriharyono., 2000, in Hartoni dan 

Agussalim., 2012). 

Pengamatan jenis substrat yang 

dilakukan secara estimasi visual diketahui 

bahwa jenis substrat yang terdapat pada 

ketiga stasiun terdapat perbedaan. Pada 

stasiun I substrat pasir kasar, stasiun II 



 

 

substrat lumpur berpasir, dan stasiun III 

substrat batu berpasir. Dari ketiga jenis 

substrat tersebut telah ditemukan beberapa 

jenis bivalvia namun jenis bivalvia yang 

banyak ditemukan berada pada substrat pasir 

kasar yang terletak pada stasiun I. 

Berdasarkan pernyataan Nybakken. (1992), 

bahwa tipe substrat berpasir memudahkan 

molluska untuk mendapatkan suplai nutrisi 

dan air yang diperlukan untuk kelangsungan 

hidupnya, dibandingkan dengan tipe substrat 

berlumpur, tipe substrat berpasir akan lebih 

memudahkan moluska untuk menyaring 

makanan. 

 

III KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

1. Kategori indeks keanekaragaman pada 

stasiun I “Rendah”, pada stasiun II 

“Rendah” dan pada stasiun III “Rendah”. 

Kategori indeks kemerataan yang 

diperoleh pada stasiun I “Rendah”, pada 

stasiun II “Tinggi” dan pada stasiun III 

“Rendah”. Untuk kategori indeks 

dominansi pada stasiun I “Tinggi”, pada 

stasiun II “Tinggi” dan pada stasiun III 

“Rendah”. 

2. Jenis bivalvia yang dapat ditemukan 

selama penelitian pada zona intertidal 

Perairan Kampung Sungai Cenot 

sebanyak 9 jenis, yaitu Timoclea 

ovate,Gafrarium pectinatum, Leukoma 

granulata, Cardites antiquates, Anadara 

rhomboidalis, Fragum unedo, Geloina 

erosa, Mytilus trossulus, dan Septifer 

bilocularis. Jenis bivalvia yang 

mendominansi yaitu Gafrarium 

pectinatum terdapat pada stasiun I dan 

Geloina erosa terdapat pada stasiun II. 

 

5.2 Saran  
 Saran yang dapat disimpulkan  

yang terdapat pada zona intertidal perairan 

Kampung Sungai Cenot, Desa Mantang 

Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten 

Bintan. Perlu dilaksanakan penelitian lebih 

lanjut mengenai tingkat keanekaragaman 

bivalvia agar dapat melengkapi informasi 

tentang bivalvia di kawasan ini. Selain itu, 

diharapkan bagi masyarakat, pemerintah dan 

instansi terkait dapat menjaga dengan baik 

kondisi perairan yang ada. 
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