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SEBARAN DAN BIOMASSA LAMUN DI PERAIRAN DESA MALANG RAPAT DAN 

TELUK BAKAU KABUPATEN BINTAN KEPULAUAN RIAU 

 

RUTH DIAN LASTRY ULI SIMAMORA 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni  2016. Penentuan lokasi 

pengamatan dilakukan dengan metode SRS (Sistem Random Sampling). Sebaran jenis lamun 

perairan Teluk Bakau terdiri dari 5 jenis yakni; Cymodocea serrulata, Thalassia hemprichii, 

Cymodocea rotundata, Syringodium isotifolium, dan Enhalus acoroides dengan sebaran 

mengelompok. Sedangkan di perairan Desa Malang Rapat ditemukan 3 jenis yakni; 

Cymodocea serrulata, Thalassia hemprichii dan Enhalus acoroides dengan sebaran 

mengelompok. Biomassa di perairan Teluk Bakau berkisar antara 0,27 ─ 2,73 g/m
2
 dengan 

nilai biomassa rata-rata sebesar 1,23 g/m
2
. Biomassa lamun di perairan Desa Malang Rapat 

berkisar antara 0,89 ─ 2,89 g/m
2
 dengan nilai biomassa rata-rata sebesar 2,14 g/m

2
 tergolong 

rendah. 

 

Kata kunci : Sebaran Jenis, Biomassa, Teluk Bakau, Malang Rapat 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Menurut Bapedda Kabupaten Bintan 

(2010) Pesisir Timur  Pulau Bintan 

mempunyai ekosistem pesisir utama 

berupa mangrove, terumbu karang dan 

padang lamun.  

Menurut Arifa (2014), biomassa lamun 

sangat penting dari beberapa aspek sebagai 

produsen primer. Dimana dalam hal ini 

lamun berfungsi sebagai salah satu sumber 

makanan. Dalam hal ini, lamun sangat 

menunjang keberlangsungan hidup biota-

biota yang berasosiasi didalamnya yang 

akan menjaga kelestarian ekosistem lamun.  

Salah satu data penting yang harus 

diketahui dalam kegiatan konservasi suatu 

sumberdaya adalah mengetahui kondisi 

eksisting suatu sumberdaya target yang 

dikelola serta kondisi umum yang 

melingkupinya terutama aspek 

antropogenik (kegiatan manusia). Data ini 

dapat dijadikan rujukan untuk menilai 

suatu kondisi sumberdaya dan sebagai 

landasan  dalam penentuan area prioritas 

konservasi. Oleh karena itu penelitian ini 

penting untuk mengkaji kondisi sebaran 

padang lamun dan biomassa lamun di 

perairan Desa Malang Rapat dan Teluk 

Bakau (wilayah TRISMADES).  

 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut dapat di 

rumuskan permasalahan yang perlu 

dilakukan penelitian adalah  

1. Bagaimana sebaran jenis lamun di 

Desa Malang Rapat dan Teluk 

Bakau? 

2. Bagaimana produksi biomassa (g/m
2
) 

di Desa Malang Rapat dan Teluk 

Bakau? 

 

METODE PENELITIAN 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Januari hingga Juni 2016 di Desa Malang 

Rapat dan Teluk Bakau, Kabupaten Bintan, 

Provinsi Kepulauan Riau. Adapun lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Peta Lokasi Penelitian 
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Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

survey yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai 

variabel yang diambil dari sekelompok 

objek atau sampel yang ingin diteliti dan 

dilakukan secara langsung dilapangan. 

Pada penelitian ini sampel yang diambil 

disesuaikan kriteria yang juga merupakan 

variabel dalam penelitian.   

 

Bahan atau Materi Penelitian 

Tabel 1 Alat dan bahan Penelitian Serta 

Kegunaan 
No Alat/Bahan Kegunaan 

1. GPS 
Menentukan titik koordinat 

penyamplingan (titik sampling) 

2. Roll meter  Mengukur  luasan lamun 

3. Oven 
Untuk mengeringkan lamun dan 

sedimen 

4. Timbangan analitik 
Untuk menimbang berat kering 

lamun dan sedimen 

5. 
Kuadran (50cm x 

50cm) 
Pengambilan data lamun  

6. 
Lembar 

Identifikasi 
Mengidentifikasi jenis lamun  

7. Mulitester Mengukur Suhu, DO, PH 

8. Sieve net Menentukan ukuran sedimen 

9. Refractometer Mengukur salinitas 

10. Alat Tulis 
Mencatat hasil pengukuran / 

pengambilan data 

11. Kamera Dokumentasi penelitian 

12. Lamun Objek penelitian 

13. Aquades Membilas alat 

 

Sebaran Lamun 

Untuk mengetahui pola penyebaran 

perifiton pada daun lamun digunakan 

rumus disperse morosita (Brower dan Zar, 

1977 dalam Alhanif, 1996) dengan 

persamaan sebagai berikut: 

 

   
         

       
 

Keterangan: 
Id =  Indeks Penyebaran morisita 

N =  Jumlah Plot Pengambilan Contoh 

N =  Jumlah Individu dalam n Plot 
X =  Jumlah individu pada tiap-tiap plot 

 

Dengan kriteria Indeks: 
Id = 1,0 = Penyebaran acak 

Id < 1,0 = penyebaran merata 

Id > 1,0 = penyebaran mengelompok 

 

Pengambilan Data Biomassa Lamun 
Data biomassa lamun diperoleh dengan 

mengambil sampel daun lamun  dari pucuk 

hingga substrat yang berada dalam transek 

kuadran 0,25 m
2 

(50cm x 50cm). Sampel 

lamun dibersihkan dengan air untuk 

menghilangkan alga dan detritus yang 

menempel. Sampel yang telah di cuci 

kemudian dikeringkan dan ditimbang berat 

basahnya. Untuk mendapatkan nilai 

biomassa, sampel lamun dikeringkan 

dalam oven selama 48 jam pada suhu 80°C 

kemudian ditimbang berat keringnya dan 

didapatkan berat kering dari sampel. 

Pengambilan data lamun mengacu pada 

(Azkab, 1999), menggunakan metode 

penilaian non distruktif. Nilai biomassa 

yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan berat kering lamun (gram/m
2
) 

sampel diambil menggunakan kuadran 

0.25m
2 

(50cm x 50cm). Langkah kerjanya 

sebagai berikut: 

Untuk analisis biomassa lamun 

dilakukan kegiatan di laboratorium 

sebagai berikut:  

a. Semua contoh lamun dibersihkan, 

dicuci dan diidentifikasi.  

b. Hitung dan timbang jumlah tegakkan 

pada setiap jenis.  

c. Satukan semua contoh lamun menurut 

jenisnya pada setiap titik.  

d. Setiap contoh lamun dipisahkan antara 

daun, rimpang dan akar, kemudian 

ditimbang. Biasa juga daun laum 

dipisahkan dengan seludangnya serta 

rimpang dengan akarnya.  

e. Sampel lamun dikeringkan ke dalam 

oven pada temperatur tetap 60° C 

selama 24 jam, kemudian ditimbang 

untuk mengetahui berat kering. 

f. Untuk menghitung biomassa lamun 

digunakan rumus:  

   
 

 
 

Keterangan: 
B  =  Biomassa lamun (berat dalam 

gram/m
2

)  

W  =  Berat basah atau berat kering dalam 

gram  

A  =  Luas area dalam m
2
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Biomassa lamun dapat dibedakan antara 

biomassa lamun di atas substrat (above 

ground) dan di bawah substrat (under 

ground). Kerapatan jenis merupakan 

elemen struktur komunitas yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi biomassa 

lamun, dengan kata lain biomassa lamun 

ada kaitannya dengan kerapatan jenis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kawasan Konservasi Laut Daerah 

(KKLD) 

Desa Malang Rapat dan Teluk Bakau 

merupakan salah satu lokasi dilakukannya 

Program TRISMADES (Trikora Seagrass 

Management Demonstration Site) 

kerjasama antara Kabupaten Bintan dan 

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI. 

Program ini merupakan program 

percontohan pengelolaan padang lamun di 

Pesisir Timur Pulau Bintan. Salah-satu 

sebab dijadikannya Pulau Bintan sebagai 

lokasi program ini karena di Pulau Bintan 

terdapat 11 spesies lamun dari 13 jenis 

yang ditemukan di Indonesia (Bappeda 

Kabupaten Bintan, 2010). Walaupun 

program TRISMADES telah berakhir 

tetapi mayoritas kondisi lamun di wilayah 

Kabupaten Bintan tersebut masih terjaga 

dengan cukup baik, terutama wilayah 

Malang Rapat sampai Berakit dan terkait 

telah ditetapkannya sepanjang Pesisir 

Timur Pulau Bintan sebagai Kawasan 

Konservasi Laut Daerah/KKLD sejak 

tahun 2007 (SK Bupati Bintan 

No.36/VIII/2007). Lokasi titik sampling 

monitoring lamun di Kabupaten Bintan 

tahun 2015 seluruhnya berjumlah delapan 

(8) titik pengambilan data. 

 

Jenis Lamun di Teluk Bakau 

Hasil pengamatan di lapangan untuk 

jenis-jenis lamun di perairan Teluk Bakau 

terdiri dari 5 jenis.  Diantaranya  jenis 

lamun yang dijumpai yakni; Cymodocea 

serrulata, Thalassia hemprichii, 

Cymodocea rotundata, Syringodium 
isotifolium, dan Enhalus acoroides. 

Masing-masing jenis lamun memiliki 

komposisi yang berbeda-beda sesuai 

dengan jumlah tegakan yang dijumpai. 

Untuk komposisi jenis lamun di perairan 

Teluk Bakau dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10 Komposisi lamun di perairan 

Teluk Bakau 

Jenis Lamun 
Jumlah 

(tegakan) 

Komposisi 

(%) 

Cymodocea serrulata  204 28.57 
Thalassia hemprichii  156 21.85 

Cymodocea rotundata  265 37.11 

Syringodium 

isotifolium  42 5.88 
Enhalus acoroides  47 6.58 

Jumlah  714 100 

Sumber data : hasil pengamatan lapangan. 

(2016) 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa 

komposisi jenis lamun yang dijumpai di 

perairan Teluk Bakau pada jenis 

Cymodocea serrulata sebesar 28,57%, 

Thalassia hemprichii komposisi jenisnya 

sebesar 21,85%, Cymodocea rotundata 

komposisi jenisnya yakni 37,11%, 

Syringodium isotifolium komposisi 

jenisnya sebesar 5,88%, dan Enhalus 

acoroides komposisi jenisnya sebesar 

6,58%. Untuk lebih menggambarkan nilai 

persentase komposisi lamun di perairan 

Desa Teluk Bakau maka disajikan pada 

diagram seperti gambar 7. 

 
Gambar 7 

Komposisi jenis lamun di perairan Teluk 

Bakau (Hasil pengamatan lapangan, 2016) 

 

Komposisi jenis lamun di lokasi 

penelitian perairan Desa Teluk Bakau 

tertinggi  yakni pada jenis Cymodocea 

rotundata sedangkan jenis lamun dengan 

komposisi terendah yakni jenis 

Syringodium isoetifolium.  

Cymodoce
a serrulata  

28% 
Thalassia 

hemprichii  
22% 

Cymodoce
a 

rotundata  
37% 

Syringodiu
m 

isotifolium  
6% 

Enhalus 
acoroides  

7% 

Komposisi Jenis Lamun 
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Gambar 8  

Sebaran jenis lamun di perairan Teluk 

Bakau (Digitasi ArcGIS, 2016) 

 

Peta diatas menunjukkan bahwa jenis 

lamun di perairan Teluk Bakau memiliki 

sebaran jenis yang berbeda-beda dari 

pantai menuju ke arah laut. Namun 

diketahui dominan pada jenis Cymodocea 

rotundata dan jenis yang hanya dijumpai 

pada 2 titik sampling adalah jenis 

Syringodium isoetifolium. Ini mencirikan 

bahwa jenis Cymodocea rotundata 

menyebar agak luas pada perairan Teluk 

Bakau. Menurut Dahuri (2003) Tumbuhan 

lamun hidup di perairan dangkal hingga 

pada kedalaman 50-60 mbahkan mencapai 

90 m, namun melimpah di daerah pasang 

surut. Dalam perairan yang sangat jernih, 

beberapa jenis lamun bahkan ditemukan 

tumbuh sampai kedalaman 8-15 m dan 40 

m. 

Jika dilihat dari peta sebaran tersebut, 

jenis lamun yang hidup pada area dekat 

dengan pantai yakni Cymodocea 

rotundata, Cymodocea serullata, dan jenis 

Thalassia hemprichii, sedangkan kaearah 

laut dijumpai 2 jenis dominan yakni 

Syringodium isoetifolium dan Enhallus 

acoroides. Mencirikan bahwa lamun 

memiliki sebaran jenis yang berbeda-beda 

dan cukup luas mulai dari area dekat 

pantai hingga batas tubir. Diketahui bahwa 

lamun merupakan vegetasi yang memiliki 

sebaran yang luas hingga batas tubir, 

namun pada penelitian hanya dilakukan 

pada wilayah litoral di zona pasang surut 

(Hardiansyah, 2015). 

 

 

 

Malang Rapat 
Pengamatan di lapangan terhadap jenis 

lamun di perairan Desa Malang Rapat 

hanya dijumpai 3 jenis pada titik sampling 

penelitian. Diantaranya jenis lamun yang 

dijumpai yakni; Cymodocea serrulata, 

Thalassia hemprichii, dan Enhalus 

acoroides. Hampir sama dengan jenis yang 

dijumpai di perairan Desa Teluk Bakau, 

hanya saja di perairan Teluk Bakau di titik 

sampling penelitian tidak ditemukan jenis 

Cymodocea rotundata dan Syringodium 

isotifolium. 
Membandingkan dengan hasil 

penelitian Chandra (2015) bahwa di 

perairan Malang Rapat ditemukan 9 jenis 

lamun diantaranya Cymodoceae serrulata, 

Cymodoceae rotundata, Syringodium 

isotifolium, Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Thalassodendron ciliatum, 

Halodule pinifolia, Halodule uninervis, 
dan Halophila ovalis. Jenis yang dijumpai 

pada penelitian ini lebih sedikit, 

disebabkan area sampling yang dilakukan 

hanya pada area lamun yang lebih dekat 

dengan laut pada zona pasang-surut, titik 

sampling tidak tersebar hingga kawasan 

tubir dekat dengan terumbu karang, 

sehingga jenisnya terbatas. 

 Hasil perhitungan nilai komposisi 

masing-masing jenis lamun disajikan pada 

Tabel 11. 

Tabel 11 Komposisi lamun di perairan 

Malang Rapat 

Jenis Lamun 
Jumlah 

(tegakan) 

Komposisi 

(%) 

Cymodocea 

serrulata  21 8.43 

Thalassia 

hemprichii  174 69.88 

Enhalus acoroides  54 21.69 

Jumlah  249 100 

Sumber: hasil pengamatan lapangan (2016) 

Jenis lamun yang dijumpai yakni; 

Cymodocea serrulata memiliki komposisi 

sebesar 8,43% jenis Thalassia hemprichii 

memiliki persentase komposisi 69,88% 

dan jenis  Enhalus acoroides memiliki 

persentase komposisi 21,69%. Persentase 

lamun yang berbeda tersebut tergantung 
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pada jumlah tegakan yang dijumpai pada 

masing-masing titik sampling.  

 Pada penelitian Chandra (2015) jenis 

yang umumnya memiliki komposisi teratas 

diantaranya yakni Cymodocea serrulata, 

Thalassia hemprichii, Cymodocea 
rotundata, dan Enhalus acoroides. Dengan 

komposisi pada jenis Thalassia hemprichii 

mencapai 11,72% sedangkan Cymodocea 

serrulata hanya sebesar 8,23%. Dari hasil  

tersebut terlihat jenis yang memiliki 

komposisi lebih tinggi yakni Thalassia 

hemprichii. 
 Untuk lebih jelas, komposisi lamun di 

perairan Desa Malang Rapat disajikan 

seperti pada diagram Gambar 9. 

 
Gambar 9  

Komposisi jenis lamun di perairan Malang Rapat 

(2016) 

 

Pada perairan Desa Malang Rapat 

komposisi jenis lamun tertinggi pada jenis 

Thalassia hemprichii  sedangkan terendah 

pada jenis lamun Cymodocea serullata. 

Hardiansyah (2015) menyebutkan bahwa 

jenis Thalassia hemprichii memiliki 

sebaran yang cukup luas dan memiliki ciri 

yakni; daun yang melebar namun pendek, 

dengan pangkal daun berwarna hitam dan 

halus umumnya dijumpai pada area pasang 

surut (intertidal). 

Menurut Suryanti et al., (2014) 

Thalassia hemprichii memiliki strategi 

adaptasi yang baik terhadap lingkungannya 

dimana tumbuhan tersebut memiliki 

perakaran serabut yang mampu berkoloni 

lebih lebat di habitat dangkal dibandingkan 

dengan lamun jenis lainnya. Didukung 

oleh pendapat Septian (2016) Thalassia sp 

biasa hidup dalam semua jenis substrat 

yang bervariasi dari pecahan karang hingga 

substrat lunak bahkan pada lumpur cair, 

tetapi lebih dominan hanya pada substrat 

keras dan dapat membentuk komunitas 

tunggal pada pasir kasar. Oleh karena itu 

lamun jenis Thalassis hemprichii memiliki 

jumlah komposisi paling tinggi. 

Untuk melihat peta sebaran jenis lamun 

di perairan Desa Malang Rapat disajikan 

seperti pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 

 Sebaran jenis lamun di perairan Malang Rapat 

Digitasi ArcGIS (2016) 

 

Pada Gambar 10 menunjukkan bahwa 

sebaran jenis lamun pada area dekat 

dengan pantai adalah jenis Enhalus 

acoroides, dan pada area yang lebih dalam 

menuju ke batas tubir adalah jenis lamun 

Thalassia hemprichii. Jenis Cymodocea 

serullata dijumpai pada wilayah tengah 

antara jenis Enhalus acoroides dan 

Thalassia hemprichii. Dikemukakan oleh 

Septian (2016) jenis lamun Enhalus 

accoroides ditemukan pada perairan yang 

berada dekat dengan garis pantai maupun 

yang berada jauh dari pantai. Enhalus 

accoroides umumnya tumbuh bersama-

sama dengan spesies lamun jenis lain, 

seperti jenis Thalassia hemprichii, 

Cymodocea serullata dan Halodule 

uninervis. Kondisi tersebut hampir sama 

seperti hasil penelitian yang dilakukan 

yakni bahwa jenis Enhalus acoroides 

hidup bersama jenis Cymodocea serullata 

dan Thalassia hemprichii. 

 

Sebaran Jenis Lamun 

Indeks Sebaran Jenis Lamun 

Indeks sebaran jenis lamun dianalisis 

dengan menggunakan indeks sebaran 

morisita sehingga diperoleh sebaran acak, 

seragam dan mengelompok. Dari hasil 

Cymodoc
ea 

serrulata  
8% 

Thalassia 
hemprichi

i  
70% 

Enhalus 
acoroides  

22% 

Komposisi Jenis Lamun 
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analisa sebaran morisita maka diperoleh 

hasil seperti pada sub bab berikut. 

 

Teluk Bakau 

Di perairan Teluk Bakau sebaran jenis 

lamun secara lengkap dilihat pada tabel 12. 

 

Tabel 12 Sebaran jenis lamun di perairan 

Teluk Bakau 

Jenis Id Sebaran 

Cymodocea serrulata  2.57 Mengelompok 

Thalassia hemprichii  2.31 Mengelompok 

Cymodocea rotundata  1.55 Mengelompok 

Syringodium isotifolium  6.40 Mengelompok 

Enhalus acoroides  2.90 Mengelompok 

Sumber : hasil pengamatan lapangan. (2016) 

 Jenis Cymodocea serrulata nilai indeks 

sebaran sebesar 2,57, jenis Thalassia 

hemprichii nilai indeks sebaran sebesar 

2,31, jenis lamun Cymodocea rotundata 

nilai indeks sebaran sebesar 1,55, jenis 

Syringodium isotifolium nilai indeks 

sebaran sebesar 6,40 dan jenis Enhalus 

acoroides nilai indeks sebaran sebesar 

2,90. Keseluruhan jenis lamun memiliki 

sebaran yang mengelompok, artinya jenis-

jenis lamun di perairan Teluk Bakau hidup 

secara berkelompok (berkoloni). Pola 

sebaran yang mengelompok 

menggambarkan spesies lamun yang 

terdiri dari vegetasi campuran sehingga 

pola sebaran jenisnya mengelompok. Pola 

sebaran yang acak umumnya adalah jenis 

vegetasi tunggal hanya 1 spesies lamun. 

 

Malang Rapat 

 Berdasarkan pengukuran indeks sebaran 

morisita di Perairan Malang Rapat sebaran 

jenis lamun di sajikan seperti pada tabel 

13. 

Tabel 13 Sebaran jenis lamun di perairan 

Malang Rapat 

Jenis Id Sebaran 

Cymodocea serrulata  7.00 Mengelompok 

Thalassia hemprichii  1.52 Mengelompok 

Cymodocea rotundata  1.48 Mengelompok 

Sumber: hasil pengamatan lapangan. (2016) 

 

 Sebaran jenis lamun Cymodocea 

serrulata memiliki nilai indeks morisita 

sebesar 7,00, untuk jenis lamun Thalassia 

hemprichii nilai indeks sebaran morisita 

yakni 1,52 dan jenis lamun Enhalus 

acoroides memiliki nilai indeks sebaran 

yakni 1,48. Untuk perairan Teluk Bakau 

sebaran jenis lamun juga tergolong sebaran 

mengelompok. 

 

Biomassa Lamun 

 Biomassa lamun adalah berat dari 

semua material yang hidup pada suatu 

satuan luas tertentu, baik yang berada di 

atas maupun di bawah substrat yang sering 

dinyatakan dalam satuan gram berat kering 

per m
2 

(gbk/m
2
). Produksi lamun di artikan 

sebagai penambahan biomassa lamun 

selang waktu tertentu, dengan laju 

produksi (produktivitas) dinyatakan 

dengan satuan berat kering per m
2
. 

Biomassa dan produksi dapat bervariasi 

secara spasial dan temporal yang 

disebabkan beberapa faktor, terutama 

nutrien dan cahaya. Selanjutnya, biomassa 

lamun bukan hanya merupakan fungsi dan 

ukuran tumbuhan, tetapi juga merupakan 

fungsi dari kerapatan (Asriyana dan 

Yuliana, 2012). Nilai biomassa lamun di 

perairan Teluk Bakau dan Desa Malang 

Rapat dibahas pada bab berikut. 

 

Teluk Bakau 
 Biomassa lamun di perairan Teluk 

Bakau yang dianalisis dengan metode 

melor sehingga diperoleh hasil biomassa 

lamun seperti pada Tabel 14 dan Gambar 

11. 

Tabel 14 Biomassa lamun di perairan 

Teluk Bakau 

Lokasi 
Koordinat Kode 

Sampling 

Biomass 

(g/m2) X  Y 

Teluk 

Bakau 

104.6521 1.05946 L1 0.33 

104.6521 1.05943 L2 1.14 

104.65211 1.05941 L3 0.35 

104.65211 1.05937 L4 0.74 

104.65214 1.05937 L5 0.99 

104.65216 1.05932 L6 0.27 

104.65234 1.05942 L7 1.74 

104.65231 1.05957 L8 1.38 

104.65237 1.05962 L9 0.45 

104.6525 1.05954 L10 1.4 

104.65249 1.05931 L11 2.56 
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104.65257 1.05921 L12 2.73 

104.65262 1.05929 L13 1.94 

Rata rata 1.23 

Kisaran 
0,27 ─ 

2,73 

 Sumber: hasil pengamatan lapangan (2016) 

 

 
Gambar 11 

Biomassa lamun di perairan Teluk Bakau (2016) 

 

Dari hasil analisis seperti pada tabel dan 

gambar diatas, diketahui nilai biomassa 

lamun di perairan Teluk Bakau berkisar 

antara 0,27 ─ 2,73 g/m
2
 dengan nilai 

biomassa rata-rata sebesar 1,23 g/m
2
. Nilai 

biomassa tertinggi terdapat pada titik 12 

dengan nilai 2,73 g/m
2
 dan terendah pada 

titik 6 dengan nilai biomassa total sebesar 

0,27 g/m
2
.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Arifa (2014) diperairan Teluk Bakau 

menyebutkan bahwa nilai biomassa lamun 

berada pada kisaran 82,33 – 153,04 g/m
2 

dengan rata-rata biomassa 209,72 g/m
2
. 

Dibandingkan dengan penelitian tersebut, 

maka nilai biomassa pada penelitian ini 

tergolong sangat rendah.  

Perbedaan nilai biomassa lamun di 

perairan Teluk Bakau dan Desa Malang 

Rapat disebabkan oleh dominan jenis 

lamun yang dijumpai pada saat penelitian 

yakni jenis Cymodocea serullata yang 

struktur daunnya lebih kecil. Sedangkan 

pada penelitian oleh Arifa (2014) 

didominasi oleh jenis Enhallus acoroides. 

Dengan ukuran daun yang lebih kecil 

memungkinkan nilai biomassanya juga 

relatif  kecil dibandingkan dengan lamun 

yang memiliki ukuran daun yang lebih 

besar dengan nilai berat yang lebih besar. 

Untuk lebih jelas melihat nilai biomassa 

lamun di perairan Teluk Bakau dapat 

dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12  

Peta Sebaran nilai Biomassa lamun di perairan 

Teluk Bakau Digitasi ArcGIS (2016) 

 

Berdasarkan hasil pemetaan sebaran 

biomassa lamun di perairan Teluk Bakau, 

biomassa di golongkan menjadi beberapa 

interval kelas. Mulai dari kisaran 0,2 – 0,7 

g/m
2
 hingga 2,2 – 2,7 g/m

2
. Namun 

diketahui bahwa nilai biomassa pada area 

yang dekat dengan pantai adalah biomassa 

yang paling rendah dan semakin 

bertambah seiring semakin kearah laut. 

Hal ini bisa dipengaruhi oleh adanya 

aktivitas sekitar pantai yang lebih intensif 

dibandingkan dengan area yang agak jauh 

dengan pantai. Aktivitas tersebut berupa 

penangkapan biota pada kawasan lamun 

yang mengakibatkan terpijaknya lamun 

dan tercabut akibat dari tarikan jaring yang 

umumnya digunakan nelayan sebagai alat 

untuk menangkap ikan. Aktifitas tersebut 

cukup mempengaruhi tinggi rendahnya 

nilai biomassa lamun.  

Menurut Septian (2016) rendahnya 

angka kondisi lamun di pesisir umumnya 

diduga karena pantai semakin ramai 

dikunjungi wisatawan dan tingginya 

kegiatan kapal-kapal nelayan di kawasan 

padang lamun, sehingga kekeruhan 

perairan meningkat, seperti diketahui 

bahwa kekeruhan menghambat terjadinya 

fotosintesis. 
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Malang Rapat 
 Biomassa lamun di perairan Desa 

Malang Rapat yang dianalisis dengan 

metode melor sehingga diperoleh hasil 

biomassa lamun seperti pada Tabel 15 dan 

Gambar 13. 

Tabel 15 Biomassa lamun di perairan 

Malang Rapat 

Lokasi 
Koordinat 

Kode 

Sampling 

Biomass 

(g/m
2
) 

X Y 

Malang 

Rapat 

104.63685 1.09294 L14 0.89 

104.63702 1.0927 L15 2.13 

104.63713 1.0927 L16 2.56 

104.63743 1.0927 L17 2.89 

104.63743 1.09267 L18 1.65 

104.63743 1.09266 L19 2.09 

104.63744 1.09266 L20 2.78 

Rata rata 2.14 

Kisaran 
0,89 ─ 

2,89 

Sumber: hasil pengamatan lapangan (2016) 

 

 
Gambar 13 

Biomassa lamun di perairan Malang Rapat (2016) 

 

Dari hasil analisis seperti pada tabel dan 

gambar diatas, diketahui nilai biomassa 

lamun di perairan Desa Malang Rapat 

berkisar antara 0,89 ─ 2,89 g/m
2
 dengan 

nilai biomassa rata-rata sebesar 2,14 g/m
2
. 

Nilai biomassa tertinggi terdapat pada titik 

17 dengan nilai 2,89 g/m
2
 dan terendah 

pada titik 14 dengan nilai biomassa total 

sebesar 0,89 g/m
2
.  Pada titik dengan nilai 

biomassa yang lebih tinggi, umumnya 

memiliki nilai kerapatan lamun yang lebih 

tinggi pula, sedangkan pada titik sampling 

dengan nilai biomassa terkecil umumnya 

memiliki nilai kerapatan yang lebih 

rendah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Larasanti (2015) di perairan Desa Malang 

Rapat mendapatkan hasil biomassa 

berkisar antara 0,35 – 19,92 g/m
2
. 

Dibandingkan dengan hasil penelitian saat 

ini yang dilakukan di perairan Desa 

Malang Rapat, maka nilai biomassa 

tergolong rendah, meskipun pada 

penelitian tersebut biomassa terendahnya 

mencapai 0,89 g/m
2
. Untuk lebih jelasnya 

sebaran nilai biomassa di perairan Desa 

Malang Rapat disajikan pada peta seperti 

Gambar 14.  

 
Gambar 14 

Peta Sebaran nilai Biomassa lamun di perairan 

Malang Rapat Digitasi ArcGIS (2016) 

 

Penghitungan biomassa lamun 

dilakukan dengan cara menimbang berat 

kering lamun pada masing-masing titik 

sampling yang terdiri dari 20 titk 

sampling. Penimbangan berat kering 

dibedakan berdasarkan jenis lamun, 

dimana penimbangannya dipisahkan antara 

bagian daun, batang dan akar.  

Berdasarkan peta sebaran lamun di 

perairan Desa Malang Rapat diketahui 

bahwa biomassa terendah berkisar antara 

interval 0,8-1,2 g/m
2
 dan terendah pada 

 

interval 0,8-1,2 g/m
2
. Biomassa pada area 

pesisir diketahui lebih rendah juga 

dibandingkan dengan biomassa pada area 

kearah laut, disebabkan oleh adanya 

peningkatan aktifitas pesisir dibandingkan 

dengan aktifitas yang lebih jauh kearah 

laut. Dominan kelas biomassa lamun di 

perairan Malang Rapat adalah antara 2,2-

2,4 g/m
2
. 
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Kualitas Air 
Kondisi parameter kualitas perairan 

merupakan faktor penting bagi keberdaan 

ekosistem padang lamun. Dari hasil 

pengukuran parameter perairan di Desa 

Malang Rapat yaitu meliputi suhu, 

salinitas, derajat keasaman dan oksigen 

terlarut dapat dilihat pada Tabel 16 

dibawah ini. 

Tabel 16 Data Parameter Kualitas Perairan  

Parameter 
Satu

an 

Hasil Pengukuran 
Baku mutu 

(Kepmenlh 

No. 51 Tahun 

2004) 

Malang 

Rapat 

Telu

k 

Baka

u 

Suhu  °C 28,6 28,3 28-30 

Salinitas  ‰ 36,02 35,1 33-34 

Derajat 

Keasaman 

- 7,86 7,62 7-8,5 

Oksigen 

Terlarut 

mg/L 6,8 6,2 >5 

Substrat - Pasir Pasir  - 

Sumber: hasil pengamatan lapangan (2016) 

 

Suhu 

Pengukuran suhu di perairan Desa 

Malang Rapat saat pengukuran rata-rata 

sebesar 28,6°C sedangkan di perairan 

Teluk Bakau sebesar 29,3°C dengan baku 

mutu perairan 25°C-30°C daerah ini 

merupakan daerah yang dangkal 

perairannya sehingga banyak cahaya yang 

masuk kedalam kolom air yang meningkat. 

Suhu yang diperoleh dalam pengukuran 

masih dalam kisaran yang optimum untuk 

pertumbuhan lamun. Menurut Tuwo 

(2011) kisaran suhu optimum bagi 

pertumbuhan lamun mencapai 28-30. 

Kemampuan proses fotosintesis akan 

menurun dengan tajam apabila suhu 

perairan berada di luar kisaran optimal 

(Asriyana dan Yuliana, 2012). Lamun 

membutuhkan suhu optimum untuk 

fotosintesis berkisar antara 25-35°C (Kordi 

2011). 

 

Salinitas 

Salinitas di perairan Desa Malang Rapat 

hasil pengukuran adalah 36,02 ‰ 

sedangkan di perairan Teluk Bakau dengan 

rata-rata sebesar 35,1 ‰ dengan baku 

mutu perairan untuk parameter salinitas 

yakni sebesar 33 – 34 ‰ ini menunjukkan 

hasil yang didapat di perairan tersebut 

tergolong tinggi karena diatas baku mutu 

perairan yang ditentukan. Tingginya 

salinitas di perairan Desa Malang Rapat 

dan Teluk Bakau di pengaruhi oleh adanya 

penguapan pada saat paparan sinar 

matahari. Diketahui bahwa pada saat 

penelitian di lapangan kondisi musim yang 

sedang berlangsung adalah musim 

kemarau sehingga kandungan salinitasnya 

lebih tinggi. 

Menurut Hutomo (1987) dalam Gustini 

(2014) mengatakan bahwa lamun sebagian 

besar memiliki kisaran toleransi yang 

besar terhadap salinitas antara 10-40 ‰. 

Nilai optimum toleransi terhadap salinitas 

air laut yaitu 35 ‰. Toleransi lamun 

terhadap salinitas bervariasi juga terhadap 

jenis dan umur. Lamun yang tua dapat 

mentoleransi fluktuasi salinitas yang besar. 

Salinitas juga berpengaruh terhadap 

biomssa, produktivitas, kerapatan, lebar 

daun dan kecepatan pulih. Sedangkan 

kerapatan semakin meningkat dengan 

meningkatnya salinitas. Penurunan 

salinitas akan menurunkan kemampuan 

fotosintesis spesies ekosistem lamun 

(Dahuri, 2003). 

Salah satu faktor yang menyebabkan 

kerusakan lamun yaitu meningkatnya 

salinitas yang diakibatkan oleh kurangnya 

suplai air tawar dari sungai. Salinitas di 

perairan pesisir pada mumnya selalu 

berfluktuasi karena dipengaruhi berbagai 

faktor diantaranya yaitu sirkulasi air, 

penguapan, curah hujan dan aliran air 

sungai (Nybakken, 1992). 

 

Derajat Keasaman  

Hasil pengukuran derajat keasaman di 

perairan Desa Malang Rapat saat 

pengambilan data didapatkan 7,86 

sedangkan di perairan Teluk Bakau rata-

ratanya sebesar 7,62. Nilai pH adalah 

adalah salah satu indikator baik buruknya 

habitat perairan, organisme air memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam 

mentoleransi pH perairan. Nilai pH di 

perairan Desa Malang Rapat masih berada 

pada kisaran yang normal dan layak untuk 

mendukung kehidupan organisme dan 

pertumbuhan lamun berdasarkan baku 
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mutu  Kepmenlh No. 51 tahun 2004 yaitu 

berkisar antara 7-8,5.  

 

Oksigen Terlarut  

Hasil pengukuran oksigen terlarut di 

perairan Desa Malang Rapat yang 

didapatkan yaitu 6,8 mg/L, sedangkan di 

perairan Teluk Bakau yakni sebesar 6,2 

mg/L dengan baku mutu menurut 

Kepmenlh No. 51 (2004) yakni sebesar > 5 

mg/L. Perairan Desa Malang Rapat serta 

Teluk Bakau dapat dikategorikan baik dan 

tidak tercemar. Menurut Effendi (2003) 

menjelaskan pengelompokan oksigen 

terlarut terdiri dari 4 jenis yaitu: tidak 

tercemar (>6.5mg/L), tercemar ringan 

(4.5-6.5mg/L), tercemar sedang (2.0-

4.4mg/L) dan tercemar berat (<2.0mg/L). 

 

Substrat 

Hasil pengamatan lamun yag dijumpai 

yaitu Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Cymodocea serrulata, 

Cymodocea rotundata,, Halodule pinifolia, 

Halodule ininervis, Syiringodium 
isoetifolium.  Berdasarkan jenis lamun 

yang dijumpai pada tiap titik pengamatan 

yang berbeda dapat disimpulkan bahwa 

lamun bisa hidup pada tipe subtrat yang 

beragam pula jenisnya, namun jenis lamun 

yang paling banyak dan paling luas yang 

biasa dijumpai yaitu pada tipe substrat 

lumpur-berpasir tebal, selain tipe substrat 

yang mempengaruhi hidup lamun, 

karakteristik perairan juga memberikan 

sumbangan besar bagi keberlangsungan 

hidup lamun, dimana lamun memerlukan 

asupan sinar matahari yang cukup, agar 

proses fotosintesisnya dapat berjalan 

dengan baik, sehingga lamun dapat hidup 

dengan baik pada karakteristik perairan 

yang dangkal sehingga hal ini 

memudahkannya dalam memperoleh 

cahaya matahari guna kelangsungan 

pertumbuhannya (Larasanti, 2015).  

Menurut Dahuri et.al., (2003), 

tumbuhan lamun mampu hidup pada 

berbagai macam tipe substrat mulai dari 

lumpur hingga karang. Kebutuhan substrat 

yang paling utama adalah kedalaman 

substrat yang cukup. Peranan kedalaman 

pada substrat dalam stabilitas sedimen, 

yaitu sebagai pelindung tanaman dari arus 

laut dan sebagai tempat pengolahan serta 

pemasok nutrien. Hampir semua tipe 

substrat lumpur berpasir yang tebal antara 

hutan rawa mangrove dan terumbu karang 

(Dahuri, 2003).  

Menurut Supriharyono (2007) dalam 

Rudini (2016) hampir semua tipe substrat 

atau dasar perairan dapat ditumbuhi oleh 

tumbuhan lamun, dari substrat berlumpur 

sampai berbatu. Namun pada ekosistem 

padang lamun yang luas umumnya di 

jumpai pada substrat lumpur berpasir yang 

tebal. Tipe substrat pada stasiun penelitian 

ditemukan mulai dari subtrat lumpur 

hingga pasir. Tipe substrat tersebut masih 

sesuai untuk pertumbuhan lamun yang 

hidup pada tipe substrat yang beragam 

mulai dari lumpur hingga bebatuan. 

 

Pengelolaan Ekosistem Padang Lamun 

Kawasan Desa Malang Rapat dan Teluk 

Bakau dapat dimanfaatkan untuk semua 

kegiatan, tetapi kegiatan tersebut harus 

mempunyai keselarasan dengan 

lingkungan agar sumberdaya di dalamnya 

tidak mengalami penurunan. Perlunya 

pengaturan pemanfaatan kawasan pesisir 

Desa Malang Rapat dan Teluk Bakau 

sebagai daerah wisata maupun daerah 

pemukiman penduduk. Oleh karena itu, 

pentingnya keterlibatan semua pihak 

dalam pengelolaan daerah pesisir baik 

pengelola wisata, masyarakat maupun 

pemerintah. Ini dimaksudkan agar lamun 

pada Desa Malang Rapat dan Teluk Bakau 

tersebut tetap terjaga kelestariannya dan 

tidak mengalami penurunan. 

Banyaknya peranan dari ekosistem 

padang lamun membuat keberadaan 

ekosistem padang lamun sangat penting 

bagi penyangga sumberdaya perikanan 

laut, sehingga ekosistem padang lamun 

perlu dilestarikan. Salah satu langkah 

strategis pengelolaan sumberdaya lamun 

yaitu dengan dilakukanya kegiatan 

transplantasi lamun di kawasan yang perlu 

di rehabilitasi khusus di perairan Teluk 
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Bakau yang lebih rendah nilai biomassa 

lamunnya. Rehabilitasi lingkungan dengan 

transplantasi ini perlu dilakukan untuk 

memperbaiki kawasan padang lamun agar 

biota yang ada dan ekosistemnya 

menunjang mata pencarian masyarakat. 

Kegiatan tersebut memungkinkan untuk 

dilakukan pada kawasan perairan padang 

lamun di Desa Malang Rapat dan Teluk 

Bakau.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

: 

1. Sebaran jenis lamun perairan Teluk 

Bakau terdiri dari 5 jenis yakni; 

Cymodocea serrulata, Thalassia 

hemprichii, Cymodocea rotundata, 
Syringodium isotifolium, dan Enhalus 

acoroides dengan sebaran 

mengelompok. Sedangkan di perairan 

Desa Malang Rapat ditemukan 3 jenis 

yakni; Cymodocea serrulata, Thalassia 

hemprichii dan Enhalus acoroides 

dengan sebaran mengelompok. 

2. Biomassa di perairan Teluk Bakau 

berkisar antara 0,27 ─ 2,73 g/m
2
 dengan 

nilai biomassa rata-rata sebesar 1,23 

g/m
2
. Biomassa lamun di perairan Desa 

Malang Rapat berkisar antara 0,89 ─ 

2,89 g/m
2
 dengan nilai biomassa rata-

rata sebesar 2,14 g/m
2
 tergolong rendah. 

 

Saran  

Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti 

diantaranya yakni: 

1. Perlunya menjaga kelestarian ekosistem 

lamun melalui langkah-langkah 

pengelolaan kawasan padang lamun di 

perairan Teluk Bakau dan Malang 

Rapat. 

2. Perlu dilakukan penelitian terkait 

dengan hubungan nutrient terhadap 

biomassa dan sebaran lamun di perairan 

Teluk Bakau dan Malang Rapat. 
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