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 ABSTRAK  

 

DARUTAQIQ MUHAMMAD, NUGRAHA. Valuasi Ekonomi Sumberdaya 

Padang Lamun di Perairan Kampung Bugis Kelurahan Tanjung Uban Utara 

Kabupaten Bintan. Tanjungpinang Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, 

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

Pembimbing Ir. Linda Waty Zen., M.Sc and Fitria Ulfah S.P., MM. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ekologi yang 

meliputi identifikasi, kerapatan jenis dan luasan area padang lamun serta nilai 

ekonomi sumberdaya padang lamun di Perairan Kampung Bugis Kabupaten 

Bintan. Penelitian ini menggunakan metode survey pengamatan ekologi lamun 

menggunkan metode petak contoh ukuran 1m x 1m dengan jumlah 31 titik 

pengamatan yang tersebar di Perairan Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara. 

Penilaian nilai valuasi sumberdaya padang lamun didapat dengan cara wawancara 

kepada responden dengan menggunakan lembar kuisioner. Hasil pengamatan 

kondisi ekologi padang lamun di Perairan Kampung Bugis Kabupaten Bintan 

ditemukan 6 jenis lamun diantaranya Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, 

Cymodecea serrulata, Syingrodium isoetifolium, Halodule pnifolia dan Halodule 

uninervis dengan kerapatan total yang didapat sebesar 52.97 ind/m
2
 dengan 

kerapatan tertinggi terdapat pada jenis T. hemprichii yaitu sebesar 25.19 ind/m
2
 

dan skala kerapatan terendah terdapat pada jenis H. pnifolia sebesar 1.32 ind/m
2
 

kondisi tersebut termasuk kedalam skala kerapatan yang jarang dengan luasan 

area padang lamun sebesar 8.254 Ha. Nilai ekonomi ekosistem padang lamun di 

Perairan Kampung Bugis didapatkan  nilai manfaat langsung sebesar Rp. 

16.067.764.300,00 /tahun atau (82.97 %) dari total manfaat keseluruhan, nilai 

manfaat tidak langsung sebesar Rp. 1.628.000.000,00 /tahun atau (8.40 %)dari 

total manfaat keseluruhan, nilai manfaat pilihan sebesar Rp. 1.654.349,22 /tahun 

atau (0.01 %) dari total mafaat keseluruhan, nilai manfaat keberadaan sebesar Rp. 

67.241.333,33  /tahun atau (0.35 %) dari total manfaat keseluruhan, nilai manfaat 

warisan sebesar Rp. 1.606.766.430,00  /tahun atau (8.29 %) dari total manfaat 

keseluruahn dan nilai ekonomi total sebesar Rp. 19.371.426.421,55 /tahun 

 

Kata kunci : lamun, kampung bugis, valuasi ekonomi 
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ABSTRACT 

 
DARUTAQIQ MUHAMMAD, NUGRAHA. Economic Valuation of Resources 

Ecosystem Seagrass in Waters Area of Kampung Bugis. Majors Management of 

Aquatic Resource Departmen, Faculty of Marine Sciences and Fisheries, Raja Ali 

Haji Maritime University. Supervisor Ir. Linda Waty Zen., M.Sc and Fitria Ulfah 

S.P., MM. 

 

This research was conducted to obtain information around ecology condition 

about identification of sea grass characteristic, density of sea grass characteristic, 

area of sea grass beds, and economics value of sea grass beds in Kampung Bugis 

waters, Bintan district. This research used observation survey method to sea grass 

ecology using plot sample with dimension 1m x 1m in 31 spots that scattered in 

Kampung Bugis waters, sub district of Bintan Utara. The result of sea grass beds 

value was obtained from questionnaire conducted using questionnaire sheet. From 

the observation of the ecological conditions of seagrass beds in wates of Kampung 

Bugis Bintan regency, researcher found 6 types of seagrasss, include Enhalus 

acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodecea serrulata, Syringodium isoetifolium, 

Halodule pnifolia and Halodule uninervis with a total density of 52.97 ind/m
2
. 

The higest density scale found in T. hemprichii type wituh 25.19 ind//m
2
, whereas 

the lowest density scale is found in H. pnifolia type with 1.32 ind//m
2
. This 

condition belongs to a rare density scale with an area of 8.254 Ha of seagress 

beds. The economic value of the seagress ecosystem in Kampung Bugis waters 

complied from the questionnaires and interviews found that the direct benefit 

value of  IDR 16.067.764.300,00 /year (82.97 %) of the total value benefit, the 

indirect benefit value IDR1.628.000.000,00 /year (8.40 %), the preferred benefit 

value of IDR Rp. 1.654.349,22 /year (0.01 %), the value of the existence benefit 

of IDR 67.241.333,33/year (0.35 %), and inheritance value of IDR 

1.606.766.430,00/year (8.29) from total economic benefit value of IDR 

19.371.426.421,55 /year 

Keywords : seagrass, kampung bugis, economic valuation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.    Latar Belakang 

Pada daerah pesisir terdapat tiga tipe ekosistem yang memiliki peranan penting 

bagi habitat berbagai biota yang berada di wilayah pesisir, yaitu ekosistem 

terumbu karang, ekosistem lamun dan ekosistem mangrove. Di antara ketiganya, 

ekosistem padang lamun paling sedikit dikenal. Hal itu disebabkan kurangnya 

perhatian dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap ekosistem lamun 

tersebut, sehingga ekosistem lamun ini sering disalahartikan sebagai lingkungan 

yang tidak berguna dan tidak memberi manfaat bagi manusia. Padahal ketiga 

ekosistem ini saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Letak padang 

lamun berada di tengah-tengah diantara ekosistem mangrove yang berhubungan 

langsung dengan daratan dan ekosistem terumbu karang yang berhubungan 

dengan laut dalam. Sebagaimana mangrove dan terumbu karang, padang lamun 

juga merupakan ekosistem penting bagi kehidupan di laut dan di darat (Kordi., 

2011). 

Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem laut dangkal yang 

mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan 

jasad hidup di laut dangkal yaitu sebagai produsen primer, habitat biota dan 

penjebak sedimen serta unsur hara pada perairan (Romimohtarto, Juwana., 2001). 

Kampung Bugis merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Bintan 

dengan  potensi sumberdaya ekosistem padang lamun yang cukup luas. Fenomena 

tersebut dapat terlihat jelas pada waktu surut di sepanjang perairan pesisir 

Kampung Bugis, tetapi fungsi dan keberadaannya belum banya diketahui oleh 

masyarakat sekitar, sehingga ekosistem itu sendiri tidak dihiraukan. 

Berdasarkan hasil penelitian Darutaqiq. (2017), ditemukan 5 jenis lamun pada 

perairan Kampung Bugis diantaranya Cymodecea serrulata, Enhalus acoroides, 

Halodule pnifolia, Syringodium isoetifolium dan Thalassia hemprichii dengan 

kerapatan tertinggi pada terdapat pada species Cymodecea serrulata sebesar 36.8 

ind/m
2
. Walaupun demikian, kondisi kerapatan lamun pada perairan tersebut 

tergolong kedalam kondisi kerapatan yang jarang berdasarkan skala kerapatan 

menurut Amaran dan Ambo Rappe (Nurzahraeni., 2014). Ekosistem padang 
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lamun sangat rentan terhadap tekanan, baik bencana alam maupun dampak dari 

aktivitas mmanusia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa degradasi dari 

ekosistem lamun lebih banyak disebabkan oleh manusia, degradasi akan 

menganggu fungsi ekologis dari ekosistem padang lamun itu sendiri (Widiastuti., 

2011).  

Pesisir Perairan Kampung Bugis sendiri merupakan daerah yang padat aktivitas 

seperti pemukiman warga, daerah rekreasi pantai dan area penangkapan ikan dan 

non ikan. Banyaknya aktivitas pesisir tersebut dapat berdampak terhadap 

penurunan kualitas air yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem padang 

lamun seperti berkurangnya luasan ekosistem lamun dan kemampuan daya 

dukungnya terhadap produktivitas perikanan. Hal tersebut akan menimbulkan 

permasalahan ekologi dan ekonomi bagi masyarakat sekitar perairan pesisir 

Kampung Bugis. Hal ini karena lamun sendiri merupakan ekosistem laut yang 

menjadi tempat tinggal bagi biota perairan yang berasosiasi dengan ekosistem 

tersebut seperti ikan, udang, kerang-kerangan, kuda laut dan lain-lain. Oleh karena 

itu, apabila terjadi penurunan fungsi ekosistem padang lamun, maka akan 

berakibat pula terhadap biota yang berasosiasi dengan ekosistem padang lamun 

tersebut, seperti terjadinya penurunan jumlah populasi dan berpindahnya biota-

biota tersebut (beruaya). Kondisi tersebut akan berdampak terhadap jumlah hasil 

tangkapan yang didapat oleh nelayan sekitar, sehingga berakibat kepada 

penurunan tingkat pendapatan  masyarakat pesisir Kampung Bugis yang 

berprofesi sebagai nelayan ataupun yang memanfaatkan wilayah lamun sebagai 

lokasi mata pencaharian. 

Dengan demikian, banyaknya aktivitas di Perairan Kampung Bugis dapat 

memicu terjadinya degradasi terhadap sumberdaya padang lamun. Oleh karena itu 

perlu dilakukan valuasi  ekonomi terhadap sumberdaya padang lamun tersebut. 

Valuasi ekonomi dapat ditransnformasi melalui nilai ekologi dengan mengukur 

nilai manfaat dari seluruh bagian fungsi yang dihasilkan (Fauzi., 2004). Untuk itu, 

maka perlu adanya kajian tentang valuasi ekonomi sumberdaya padang lamun di  

Perairan Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 
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1.2. Perumusan Masalah 

Banyaknya aktvitas di pesisir Kampung Bugis yang dapat memicu degradasi 

terhadap sumberdaya padang lamun, dapat berakibat terhadap penurunan ekonomi 

masyarakat sekitar yang memanfaatkan lamun sebagai lokasi penangkapan biota, 

maka dirumuskanlah beberapa masalah yang perlu dikaji yaitu : 

1. Bagaimana struktur komunitas padang lamun meliputi jenis, tingkat 

kerapatan dan luas area lamun di perairan Kampung Bugis Kecamatan 

Bintan Utara Kabupaten Bintan 

2. Bagaimana nilai ekonomi ekosistem padang lamun berdasarkan nilai 

manfaat langsung, manfaat tak langsung, manfaat pilihan, manfaat 

warisan, dan manfaat keberadaan di perairan Kampung Bugis 

Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 

 

1.3.    Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk : 

1.  Mengidentifikasi  jenis lamun, mengetahui nilai kerapatan lamun, 

luasan area padang lamun di perairan Kampung Bugis Kecamatan 

Bintan Utara Kabupaten Bintan 

2. Mengetahui nilai ekonomi ekosistem padang lamun di  perairan pantai 

Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara Kabupataen Bintan 

 

1.4.    Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberi data dan informasi mengenai struktur komunitas ataupun 

kondisi  ekologis padang lamun di perairan pantai Kampung Bugis 

Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 

2. Memberikan tentang nilai ekonomi sumberdaya ekosistem padang 

lamun di Perairan Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara 

Kabupaten Bintan, sehingga bila nantinya terjadi kerusakan terhadap 

ekosistem padang lamun di perairan tersebut akibat kegiatan manusia 
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atau alam dapat diketahui nilai ekonomi sumberdaya padang lamun 

yang hilang. 

 

1.5.    Kerangka Berfikir 

Setelah melihat banyaknya aktivitas yang dilakukan pada perairan pesisir 

pantai Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan yang memicu 

kerusakan terhadap sumberdaya padang lamun, maka perlu diketahui total nilai 

ekonomi sumberdaya padang lamun melalui valuasi ekonomi sumberdaya di 

perairan tersebut, sehingga dapat memberikan informasi tentang besarnya nilai 

yang dihasilkan oleh sumberdaya padang lamun, selanjutnya dapat memberikan 

gambaran tentang kerugian jika terjadi kerusakan sumberdaya padang lamun 

tersebut. Adapun kerangka berfikir untuk menyusun valuasi ekosistem 

sumberdaya padang lamun di perairan pesisir pantai Kampung Bugis Kecamatan 

Bintan Utara Kabupaten Bintan adalah sebagaimana terdapat dalam Gambar 1 
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Kegiatan Masyarakat di Perairan 

Kampung Bugis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Penelitian

Perairan Pantai Kampung Bugis 

Pemanfaatan sumberdaya padang 

lamun 

Rekreasi Pantai Kegiatan Nelayan 

Kondisi Ekologi  Ekosistem 

Padang Lamun 

Nilai Ekonomi           

Ekosistem  Padang Lamun 

 Manfaat Langsung (Direct 

Use Value) 

 Manfaat Tak Langsung 

(Indirect Use Value) 

 Manfaat Pilihan ( Option Use 

Value) 

 Manfaat Keberadaan               

(Existenece Value) 

 Manfaat Warisan (Beques 

Use Value) 

 Identifikasi jenis 

lamun 

 Kerapatan jenis 

lamun 

 Luas area padang 

lamun 

Valuasi  Ekonomi Ekosistem Padang Lamun di Perairan Pantai 

Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Defenisi Ekosistem Lamun 

Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem laut dangkal yang paling 

produktif  disamping itu ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam 

menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal, yaitu 

sebagai produsen primer, habitat biota, penjebak sedimen dan penjebak zat hara 

(Romimohtarto, Juwana., 2001). 

Lamun atau sea grasses adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan 

berbunga yang terdapat di lingkungan laut dan hidup di perairan pantai yang 

dangkal. Seperti halnya rumput di darat, mereka mempunyai tunas berdaun yang 

tegak dan tangkai-tangkai yang merayap yang efektif untuk berkembang biak di 

dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari yang memadai, bagi 

pertumbuhannya. Air yang bersirkulasi diperlukan untuk menghantarkan zat-zat 

hara dan oksigen, serta mengangkut hasil metabolisme  lamun ke luar  padang 

lamun (Bengen., 2002). Padang lamun adalah hamparan tumbuhan lamun yang 

menutup suatu area pesisir atau laut dangkal, terbentuk dari jenis lamun atau lebih 

dengan kerapatan padat atau jarang (Anonim, 2010 dalam Tuwo., 2011). 

Ekosistem padang lamun merupakan habitat penting di daerah beriklim tropis. 

Ekosistem lamun (seagrass ecosystem) adalah satu sistem organisasi ekologi 

padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen 

abiotik (air dan sedimen) dan biotik (hewan dan tumbuhan) lamun dapat 

ditemukan pada berbagai karakteristik substrat. Hampir semua tipe substrat dapat 

ditumbuhi lamun, mulai dari substrat berlumpur sampai berbatu. Namun padang 

lamun yang luas lebih sering ditemukan di substrat lumpur berpasir yang tebal 

antara hutan rawa mangrove dan terumbu karang (Bengen., 2002). Ekosistem 

lamun memiliki banyak fungsi antara lain sebagai daerah asuhan (nursery 

ground), daerah mencari makan (feeding ground) dan sebagai daerah pemijahan 

(spawning ground) ikan-ikan dan biota lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi. 

Tumbuhan lamun terdiri dari akar, batang dan daun. Pada tumbuhan lamun, 

daun umumnya memanjang, kecuali jenis Halophila memiliki bentuk daun 

lonjong. daun mudah dikenali dari bentuk daun dan ujung daun, keberadaan atau 
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ketiadaan ligula atau lidah daun. Daun lamun terdiri atas dua bagian yang berbeda 

yaitu, pelepah dan daun pelepah daun menutupi rhizoma yang baru tumbuh dan 

melindungi daun muda. Pada genus Halophila yang memiliki bentuk daun 

petiolate, tidak memiliki pelepah. Ciri anatomi yang khas dari daun lamun adalah 

tidak adanya stomata dan keberadaan kutikel yang tipis. Kutikel daun yang tipis 

tidak dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon, sehingga daun dapat 

menyerap nutrient langsung dari air laut (Anonim, 2010 dalam Tuwo., 2011). 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Morfologi Lamun (Azkab., 2006). 

Akar lamun memiliki perbedaan yang jelas. Lamun memiliki akar yang kuat 

berkayu. Akar dan rhizoma lamun memiliki fungsi yang sama dengan tumbuhan 

darat. Akar - akar halus yang tumbuh pada rhizoma memiliki adaptasi khusus 

perairan, dimana akar memiliki pusat stele yang dikelilingi oleh endodermis. Stele 

mengandung phloem atau jaringan transport nutrient dan xylem atau jaringan 

yang menyalurkan air. Karena xylem sangat tipis, maka akar lamun tidak 

berkembang baik untuk menyalurkan air, sehingga tidak berperan penting dalam 

penyaluran air (Anonim, 2010 dalam Tuwo., 2011). 

Diseluruh dunia telah di identifikasi terdapat 60 jenis lamun, 13 diantaranya di 

temukan di Indonesia (Nainggolan., 2011). Lamun tersebut  termasuk kedalam 2 

famili, yaitu famili Hydrocharitaceae meliputi, Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii,  Halophila decipiens , H. ovalis,  H. minor, H. spinulosa dan  H. 

beccarii sedangkan famili Potamogetoneceae meliputi Halodule uninervis, H. 

pinifolia, Cymodecea rotundata, C. serulata, Syringodium isoetifolium, dan 

Thalassodendron ciliatum ( Asriana et al., 2012 dalam Sefiani., 2016).  
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2.2. Jenis-Jenis Lamun 

Lamun memiliki bunga, berpolinasi, menghasilkan buah dan menyebarkan 

bibit seperti halnya tumbuhan darat. Klasifikasi lamun adalah berdasarkan 

karakter tumbuh-tumbuhan. Selain itu, genera di daerah tropis memiliki morfologi 

yang berbeda sehingga perbedaan spesies dapat dilakukan dengan dasar gambaran 

morfologi dan anatomi (Takaedengan, Azkab ., 2010).  

Secara morfologi jenis lamun E. acoroides akan tumbuhan tropis yang 

mempunyai akar kuat dan diselimuti oleh benang-benang hitam yang kaku. 

Rhizomanya tertanam di dalam substrat. Pada akarnya terdapat rambut bisus. 

Daun-daunnya sebanyak 2 atau 4 helai yang ujungnya membulat. Panjang daun 

lebih dari 1 m dan lebar 1,5 cm. Buah berbentuk bulat telur berukuran 4-7 cm. 

Lamun tropis tumbuh di perairan dangkal dengan substrat pasir berlumpur. 

Lamun ini tumbuh subur di daerah yang terlindung di pinggir bawah  dari 

mintakat pasang surut dan di batas atas mintakat bawah litoral (Kordi., 2011) 

                                           

                         

 

Gambar 3 Enhalus acoroides 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

Spesies H. ovalis atau lamun sendok (spoon grass) adalah lamun yang 

mempunyai tangkai ramping, berdiameter 1 mm, hampir tidak berwarna dan 

merayap. Sepanjang tangkai yang merayap muncul daun-daun berpasangan ke 

atas di bawah permukaan air dan akar-akarnya kecil ramping ke  bawah, ke dalam 

tanah. Daun-daun bu ndar telur (oval) tipis berwarna hijau  dengan warna 

kemeah-merahan berukuran panjang 10-15 mm dan lebar 5-10 mm.  Masing-

masing daun ditunjang oleh tangkai (petiole) berukuran panjang 8-15 mm  dan 

diameter 0,5 mm. Di daerah yang terlindung, lamun sendok membentuk 

permadani tumbuh-tumbuhan di antar air surut rata-rata pada pasang surut bulan 

setengah dan air surut rata-rata pada pasang surut purnama, memberikan 

lingkungan yang cocok untuk pelekatan alga. Di lingkungan ini lamun sendok 
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membentuk tajuk (canopy). Lamun sendok mempunyai bunga berkelamin tunggal 

dan soliter. Lamun sendok terdapat di pantai pasir, di paparan terumbu dan di 

dasar pasir lumpur dari pasang surut rata-rata sampai batas bawah dari daerah 

pasang surut (Romimohtarto, Juwana, 2001 dalam Kordi., 2011). 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Halophila ovalis 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

Susetiono. (2007), menyatakan bahwa habitat lamun jenis H. minor  serta 

helaian daunnya sangat mirip dengan Halophila ovalis tetapi  lebih kecil (0,7-1,4 

cm) dan jumlah urut daun juga lebih sedikit (3-8 pasang),  rimpang tipis dan 

mudah patah, mampu hidup diperairan yang berlumpur.    

 

                        

Gambar 5 Halophila minor 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

H. spinulosa  memiliki struktur daun yang berpasangan dan sejajar dalam satu 

tegakan. Setiap pinggiran daun bergerigi. (Waycott et al., 2004 dalam 

Nurzahraeni., 2014). 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Halophila spinulosa   

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 
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H. decipiens memiliki daun yang berbentuk seperti dayung dan seluruh tepi 

daun bergerigi. Terdapat sepasang petiole  secara langsung dari rhizome (Waycott 

et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014 ). 

                           

 

 

 

Gambar 7 H. decipiens 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014 ). 

 

H. sulawesii terdapat gerigi halus pada bagian serrulated laminal margins. 

Halophila sulawesii memperlihatkan sebuah Bunga jantan dan dua buah Bunga 

Betina yang masih berada dalam rhizome (Kuo., 2007). 

 

 

                                  

Gambar 8 Halophila sulawesii (Kuo., 2007). 

Spesies C. rotundata atau dikenal sebagai lamun ujung bulat (round tipped 

seagrass) tumbuh di substrat pasir, kadang pecahan karang dan sedikit berlumpur. 

Lamun ini mempunyai daun berukuran panjang 7-20 cm dan lebar 2-4 mm, 

mempunyai 7-15 tulang daun dan 2-7 helai daun perpangkal. Ujung daun halus 

membulat dan tumpul (Kordi., 2011). 

 

 

 

Gambar 9 Cymodocea rotundata (Kordi., 2011). 

Sama halnya dengan C. rotundata, bentuk daunnya melengkung  

menyerupai selempang bagian pangkal menyempit dan ke arah ujung agak  
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melebar. Panjang dan lebarnya juga hampir sama berkisar 5-15 m dan 2-4 mm, 

yang membedakannya dengan ujung daun dari C. serrulata adalah ujung daunnya 

bergerigi dengan tulang daun berjumlah 13-17. 

 

   

 

Gambar 10 Cymodocea serrulata 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

Lamun jenis T. henprichii mempunyai rimpang agak membulat, daun tebal dan 

agak melengkung. Bunga jantan mempunyai tangkai pendukung pendek saja,yaitu 

sekitar 3 cm (atas inzet). Sedangkan bunga betina tangkai pendukungnya lebih 

pendek, yaitu berkisar antara 1-1,5 cm dan buahnya terbagi dalam 8-20 keping 

yang tidak beraturan (Susetiono, 2007  dalam Nurzahraeni., 2014).  Umumnya 

hidup berdampingan dengan jenis lainnya seperti E. acoroides Bila mendominasi 

selalu membentuk kelompok vegetasi yang rapat (bawah). Spesies T. henprichii 

tumbuh di substrat berpasir hingga pada pecahan karang mati dan sering menjadi 

spesies  dominan pada padang lamun campuran dan melimpah (Kordi., 2011).   

 

 

 

Gambar 11 Thalassia hemprichii 

      (Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

H. uninervis adalah lamun sublittoral ditemukan dari pertengahan pasang surut 

hingga kedalaman 20 m. Umumnya pada kedalaman antara 0-3 m di  laguna 

sublittoral dan di dekat terumbu karang. Lamun ini dapat membentuk padang 

rumput padat bercampur dengan spesies lamun lain (Carruthers et al, 2007 dalam 

Hendra., 2011). H. uninervis  memiliki ujung daun yang berbentuk trisula dan 
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runcing. Lebar dan panjang daunnya masing-masing 0.2 – 4 mm dan 5 – 25 cm. 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

 

 

 

Gambar 12 Halodule uninervis 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

H. pinifolia  merupakan  species  terkecil  dari genus  Halodule. Bentuk daun 

lurus dan tipis. Biasanya pada bagian tengah ujung daun robek. Lamun ditemukan 

di sepanjang Indo-Pasifik Barat  di daerah tropis dan sangat umum di daerah 

intertidal (Den Hartog, 1970 dalam Nurzahraeni., 2014). 

                                          

 

 

Gambar 13 Halodule pinifolia 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

 

S. isoetifolium termasuk dalam Family Potamogetonaceae dengan ciri ciri 

utama yaitu tidak memiliki ligula seperti pada Family Hydrocaritaceae. Ditemukan 

di seluruh wilayah Indo-Barat Pasifik Tropis. Tumbuh dengan kepadatan tinggi 

tanpa spesies lain. Namun bila tumbuh dengan spesies lain ukurannya akan lebih 

kecil. Jenis lamun ini jarang ditemukan di daerah intertidal dangkal (McKenzie, 

2007 dalam Hendra., 2011). 

 

 

                                       

Gambar 14 Syringodium isoetifolium 

(Waycott et al., 2004 dalam Nurzahraeni, 2014). 
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T. ciliatum memiliki daun yang berbentuk sabit. Rhizoma sangat keras dan 

berkayu. Terdapat bekas-bekas goresan di antara rhizoma dan tunas. Di temukan  

di Indo-Pasifik barat  di  seluruh daerah tropis  (Den Hartog, 1970 dalam 

Nurzahraeni., 2014). 

                                              

 

 

 

 

Gambar 15 Thalassodendron ciliatum 

(Waycott et al., 2004 dalam  Nurzahraeni., 2014). 

 

2.3. Fungsi dan Manfaat Ekosistem lamun 

Ekosistem lamun merupakan salah satu ekosistem di luat dangkal yang paling 

produktif. Disamping itu, ekosistem lamun mempunyai peranan penting dalam 

menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal (Azkab, 

1999 dalam Gunawan., 2016). Secara ekologi lamun memiliki peranan penting 

diantaranya sebagai produsen primer, sebagai habitat biota diantaranya  sebagai 

daerah asuhan (fishing ground), daerah pemijahan (spawning ground), daerah 

mencari makan (nursery ground), selain itu lamun juga merupakan daerah 

penangkap serdimen dari darat dan sebagai penahan laju ombak dari laut dan 

sebagai pendaur zat hara, lamun sendiri memegang peranan penting dalam 

pendaur berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut. 

Khususnya zat hara yang dibutuhkan oleh alga epifit (Asriyana, Yuliana., 2012) 

Selain memiliki fungsi ekologis lamun juga memiliki fugsi ekonomis, Menurut 

Philips, Menez. (1998) dalam Asriyana, Yuliana. (2012), menyatakan bahwa 

lamun sebagai komoditi sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara 

tradisional maupun secara modern. Secara tradisional lamun telah di manfaatkan 

diantaranya seperti  digunakan untuk kompos dan pupuk, cerutu dan mainan anak-

anak,  dianyam menjadi keranjang, tumpukan untuk pematang, mengisi kasur, ada 

yang dimakan. Sedangkan pada zaman modern ini, lamun telah dimanfaatkan 

untuk keperluan sebagai penyaring limbah, bahan untuk pabrik kertas, obat-obatan 

dan sumber obat bahan kimia  (Fortes,1990 dalam Asriyana, Yuliana., 2012). 
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Selain itu lamun juga sering dimanfaatkan sebagai mata pencaharian masyarakat 

pesisir yang berprofesi sebagai nelayan sebagai area penangkapan ikan maupun 

non ikan. 

 

2.4. Valuasi Ekonomi 

Valuasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai 

kuantitatif terhadap barang dan jasa yang di hasilkan oleh sumberdaya alam dan 

lingkungan, baik atas nilai pasar (market value) maupun nilai non pasar (non 

market value) (Tuwo., 2011). Valuasi ekonomi adalah nilai ekonomi untuk 

menduga total kontribusi ekonomi dari sebuah ekosistem tertentu kepada 

masyarakat (Bakosurtanal., 2005).  

Penilaian ekonomi sumberdaya merupakan suatu alat hitug ekonomi (economic 

tool) tertentu yang digunakan untuk mengestimasi nilai uang dari abrnag dan jasa 

yang diberikan oleh sumberdaya alam.  Hal ini bertujuan agar penilaian tidak 

semata terkait dengan maksimisasi kesejahteraan individu tetapi terkait dengan 

tujuan ekologi dan keadilan distribusi, nilai ekonomi ddari suatu barnag dan jasa 

dapat diukur dengan cara dijumlahkannya kehendak membayar (WTP) dari 

banyak individu terhadap barang dan jasa. Sehingga WTP direfleksikan sebagai 

preferensi individu terhadap suatu barang yang dipertanyakan. Sehigga valuasi 

ekonomi dan konteks lingkungan hidup yang baik merupakan pengukuran 

preferensi untuk membandingkan antara lingkungan hidup yang baik dan yang 

rusak. Selain itu, valuasi ekonomi merupakan fundamental untuk pemikiran 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development)  (Bakosurtanal., 2005).  

Menurut Fortes (1990) dalam Kordi. (2011), nilai ekonomi padang lamun di 

hitung berdasarkan pada daya dukungnya terhadap sumberdaya perikanan. Di 

Cairns North Queensland, perikanan yang didukung oleh padang lamun 

mempunyai nilai produksi yang yang mencapai US $ 540.000/ tahun (Agustina.,  

2014). Dalam menyusun kebijakan pengelolaan diperlukan nilai guna maupun 

fungsional untuk memperhitungkan nilai yang terkandung dalam suatu 

sumberdaya alam, nilai tersebut merupakan nilai ekonomi total (Total Economic 

Value). Nilai ekonomi total (TEV) yaitu nilai yang terkandung dalam suatu 

sumberdaya alam baik nilai guna maupun nilai fungsional yang diperhitungkan 
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Use Value (UV) 

 Direct Use 

Value (DUV) 

 Indirect Use 

Value (IUV) 

 Option Use 

Value (OUV) 

Non Use Value  

(NUV) 

 Bequest Use 

Value  (BUV) 

 Existance Use 

Value  (EUV) 

dalam kebijakan pengelolaan, sehingga dalam penyusunan kebijakan alokasinya 

dapat tepat sasaran.  

Nilai ekonomi total merupakan penjumlahan dari  nilai ekonomi berbasis 

pemanfaatan  atau penggunaan use value  yang terdiri dari penggunaan langsung, 

penggunaan tidak langsung, nilai pilihan, nilai ekonomi berbasis bukan 

pemanfaatan, yang terdiri dari nilai warisan, dan nilai keberadaan (Adrianto  et 

al., 2004 dalam Agustina., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai ekonomi total juga dapat di interpretasikan sebagai nilai ekonomi total 

dari perubahan kualitas lingkungan hidup (Bakosurtanal., 2005). Net atau total 

15erminol value (TEV) dapat ditulis dalam persamaan matematis sebagai berikut ( 

CSERGE, 1994 dalam Bakosurtanal.,  2005) : 

  TEV = UV + NUV = ( DUV + IUV + OV ) + ( XV + BV) 

Dimana : 

Total Economic Value  (TEV)    = Merupakan  nilai ekonomi  yang ukur dalam  

   15erminology sebagai kesediaan membayar        

   (willingness to pay) untuk  mendapatkan 

    komoditi tersebut. 

Use Value  (UV)               =  Nilai manfaat, yaitu cara penilaian atau upaya 

Total Use Value (TEV) 



16 
 

 
 

      kuantifikasi barang dan jasa sumberdaya alam      

 dan lingkungan ke nilai uang (Monetize), 

terlepas   dari  ada tidaknya nilai pasar 

terhadap barang dan jasa  tersebut. Nilai 

manfaat meliputi: 

a. Nilai manfaat langsung ( Direct use value)    

yaitu output ( Barang dan Jasa) yang 

terkandung dalam suatu sumberdaya yang 

langsung dapat dimanfaatkan.  

b. Nilai manfaat tidak langsung( Indirect use 

value) yaitu barang dan jasa yang ada karena 

keberadaan suatu sumberdaya yang tidak 

secara langsung dapat diambil dari 

sumberdaya alam tersebut.  

c.  Nilai manfaat pilihan ( Option value ) yaitu 

interpretasi nilai keanekaragaman dari suatu 

ekosistem (Biodiversity).  

Non Use Value   (NUV)  =  Nilai bukan  manfaat, merupakan nilai yang  tidak   

berhubungan dengan manfaat aktual dari barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya (Fauzi, 2004) 

Nilai bukan  manfaat meliputi : 

a. Nilai manfaat warisan ( Beques value)  yaitu 

nilai yang berkaitan dengan perlindungan 

atau pengawetan (preservation)  suatu 

Desa Teluk Bakau 
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sumberdaya agar dapat diwariskan kepada 

generasi mendatang 

b. Nilai manfaat  keberadaan ( Existence value) 

yaitu suatu sumberdaya alam yang terlepas 

dari manfaat yang dapat diambil dari 

padanya. DUV ( Direct Use Value )   =    

Nilai langsung,  yaitu output ( barang dan 

jasa) yang terkandung dalam suatu 

sumberdaya yang secara langsung 

dimanfaatkan. 

Indirect Use Value (IUV)  =   Nilai tidak langsung, yaitu barang dan jasa yang 

ada karena keberadaan suatu sumberdaya yang 

tidak secara langsung dapat diambil dari 

sumberdaya alam tersebut. 

  Option Value (OV)       =      Nilai pilihan, potensi manfaat langsung atau tidak      

langsung dari suatu sumberdaya alam yang dapat 

dimanfaatkan diwaktu mendatang dengan asumsi 

sumberdaya tersebut tidak mengalami 

kemusnahan atau kerusakan yang permanen. 

Nilai ini merupakan kesanggupan individu untuk 

membayar atau mengeluarkan sejumlah uang agar 

dapat memanfaatkan potensi SDA di waktu 

mendatang. 

 Eqsistence Value (EV)   =    Nilai keberadaan,  nilai suatu sumberdaya alam yang    
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    terlepas  dari manfaat yang dapat diambil. 

Beques Value       (BV)       =    Nilai warisan, berkaitan dengan perlindungan  atau 

pengawetan  (Prevervation) suatu sumberdaya 

agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1.   Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juli 2017, yang berlokasi di 

perairan Pantai Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. 

Pembuatan peta menggunakan software ArchGis 10.3 

 

Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ArchGis 10.3 

Gambar 16 Peta Lokasi Penelitian 
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3.2.Alat dan Bahan  

Alat dan bahan pada kegiatan paraktik lapang ini disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Alat  dan Bahan Penelitian 

No Alat dan Bahan Kegunaan 

Sampling Lamun 

1 Transek kuadran 1x1 Untuk Pengamatan Jenis Lamun dan 

Kerapatan Jenis Lamun 

  

2 GPS Penentuan titik koordinat stasiun 

 

3 Roll Meter Pengukuran jarak di setiap transek 

 

4 Buku Identifikasi Lamun Mengidentifikasi Jenis Lamun yang ditemukan 

 

5 Kertas Label  Pemberian tanda pada sampel lamun  

6 Kantong Plastic Wadah sampel lamun 

 

7 Alat tulis Mencatat hasil di lapangan 

 

8 Kamera  Mendokumentasikan kegiatan di lapangan  

 

No Alat dan Bahan Kegunaan 

Valuasi Ekonomi 

1 Lembaran kuisioner Untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi tingkat 

pemanfaatan lamun  

 

2 Alat Tulis Untuk mencatat hasil yang 

diperoleh di lapangan  

 

3 Kamera Untuk mendokumentasikan 

kegiatan di lapangan  

 

3.3.    Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode survey  yaitu 

pengamatan atau observasi ke lapangan. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan 

dan kondisi ekologis ekosistem padang lamun di Perairan Pantai Kampung Bugis 

Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, data yang dikumpulkan berupa data 

primer dan sekunder. Pengumpulan data primer  meliputi perhitungan ekologi 

lamun seperti menghitung kerapatan dan jenis lamun. Data primer juga 
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dikumpulkan melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) 

kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar ekosistem lamun. Adapun data 

yang diperlukan dalam daftar pertanyaan seperti biota yang dimanfaatkan, harga 

jual biota, tingkat pendapatan dari pemanfaatan ekosistem lamun, biaya 

operasional, keinginan untuk menerima (WTA) dan kesediaan untuk membayar 

(WTP). Sementara data sekunder diperoleh dari kelurahan sekitar di daerah 

tersebut. Data sekunder juga diperoleh dari hasil studi literatur, studi literatur 

dibutuhkan untuk membandingkan nilai ekonomi ekosistem lamun yang didapat 

pada lokasi penelitian dengan nilai ekonomi yang didapat pada kawasan 

ekosistem lamun lainnya (Wahyuningsih., 2015) 

 

3.4.    Prosedur Penelitian  

3.4.1. Titik Sampling 

Berdasarkan pemetaan hasil survei awal ditentukan 31 titik  yang 

tersebar secara acak (random) menggunakan software ArchGis 10.3 Citra 

Google Earth 2016 di sepanjang perairan Pantai Kampung Bugis 

Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan 

 

3.4.2. Penentuan Responden  

Pengumpulan data pemanfaatan sumberdaya pada kawasan ekosistem 

lamun di Perairan Pantai Kampung Bugis Kecamatan Bintan Utara 

Kabupaten Bintan didapat dari wawancara kepada responden 

menggunakan kuisioner. Cara pengambilan sampel responden 

menggunakan purposive samping yaitu metode pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu atau sengaja, dengan populasi 

responden adalah masyarakat setempat yang melakukan aktivitas 

penangkapan di sekitar ekosistem padang lamun.  Jumlah responden dalam 

penelitian ini sebanyak 30 orang, jumlah ini digunakan bagi peneliti 

pemula selain itu  jumlah responden akan mudah di analisis (Burn dalam 

Mirawati., 2013). 
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3.4.3. Pengamatan Lamun 

Metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekologi padang 

lamun menggunakan metode transect plot, dimana titik pengamatannya 

menyebar (acak) di sepanjang perairan Pantai Kampung Bugis Kecamatan 

Bintan Utara Kabupaten Bintan, dimana akan diamati keraptan 

jenis/spesies lamun yang terdapat di lokasi tersebut. Pengamatan jenis dan 

perhitungan kerapatan jenis lamun dilakukan pada saat air laut sedang 

surut yaitu dengan kedalaman 5-30 cm dengan meletakan plot pada titik 

sampling yang sudah ditentukan. Tiap jenis lamun dihitung jumlah 

tegakan masing-masing jenis lamun dalam petak transek lalu dimasukan 

kedalam rumus perhitungan kerapatan lamun 

Data sampel lamun yang didapat kemudian diidentifikasi  dengan 

mengacu kepada Kepmen LH No. 200 Tahun 2004, tentang kriteria baku 

kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun serta dilakukan 

perhitungan masing – masing  jenis. 

 

3.4.4. Penentuan Luas Area Padang Lamun  

Penentuan luas area padang lamun menggunakan metode digitasi yaitu 

pemetaan menggunakan software Arcgis 10.3 Citra Google Earth 2016, 

dengan melihat luasan padang lamun pada peta Kampung Bugis 

Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. 

 

3.5.    Analisis Data 

3.5.1. Analisis Data Lamun  

a. Jenis Lamun 

Identifikasi jenis lamun yang ditemukan dilakukan dengan cara 

mencocokkan jenis lamun yang dijumpai dengan mengacu kepada 

KEPMEN LH No. 200 tahun 2004. 
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b. Kerapatan Jenis Lamun  

Kerapatan jenis (Di) adalah jumlah individu (tegakan) persatuan 

luas. Kerapatan masing-masing Jenis pada setiap stasiun dihitung 

dengan menggunakan rumus (Brower et.al. 1988 dalam Kordi, 2011) : 

 i 
ni

 
 

Dimana :  

Di = Jumlah Individu (tegakan) ke-i per satuan luas 

ni = Jumlah Individu (tegakan) ke-I dalam transek kuadrat 

A = Luas transek kuadrat 

Setelah di dapat nilai kerapatan, kemudian dilakukan analisis kondisi 

padang lamun berdasarkan skala kerapatan lamun pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Skala kondisi padang lamun berdasarkan kerapatan  

Skala Kerapatan (Ind/m
2
) Kondisi 

5 > 625 Sangat rapat 

4 425 – 624 Rapat 

3 225 – 424 Agak rapat 

2 25 – 224 Jarang 

1 < 25 Sangat jarang 

    

 Sumber : Amaran dan Ambo Rappe, 2009 dalam Nurhazraeni, 2014 

 

c. Kerapatan Relatif  

Kerapatan relatif merupakan perbandingan antara jumlah individu 

jenis dan total individu seluruh jenis. Kerapatan relatif  lamun dapat 

dihitung dengan persamaan (Tuwo., 2011) : 

 r 
 i        

 n
 

Dimana :  

KR = Kerapatan relatif (%)  

Ni = Jumlah individu jenis ke-I (ind/m²)  

Σn   Jumlah individu seluruh jenis (ind/m²) 
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3.5.2. Analisis Data Valusi Ekonomi Pemanfaatan Lamun 

a. Nilai Manfaat Langsung (Dirrect Use Value) 

Merupakan nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan langsung dari 

suatu sumberdaya, yang dapat diartikan juga sebagai manfaat yang 

dapat dikonsumsi atau dinikmati sehingga dapat dirasakan manfaatnya 

secara langsung. Dari hasil observasi lapangan didapatkan biota yang 

dapat dimanfaatkan antara lain ikan, kerang, siput, ketam dll. Maka 

nilai manfaat langsung padang lamun dapat dihitung dengan persamaan 

berikut (Suzana, et al., 2011 dalam Agustina., 2014)  

    ∑   i

n

i  

 

Dimana : 

DUV  = Direct use value  (Nilai manfaat langsung) 

DUVi   =  Manfaat penangkapan (Ikan, kerang, sotong, kepiting, 

     Kuda laut  dll) 

    n   =  Jumlah jenis pemanfaatan 

    i   =  Jenis pemanfaatan ke - i 

 

Nilai pemanfaatan langsung padang lamun tersebut, diperoleh dari 

rumus sebagai berikut (Widiastuti, 2011 dalam Agustina., 2014) :   

 Nilai Ekonomi Perikanan 

 

    = Rente ekonomi ( Ikan, sotong, ketam dll ) x Jumlah RTP 

    = ( penerimaan – ( laba layak – laba kotor ) ) x Jumlah RTP 

 

Dimana :  

Penerimaan = hasil tangkapan x harga rata – rata tangkapan 

Laba kotor = penerimaan – biaya operasional 

Laba layak = discount rate x biaya operasional 

 Rente ekonomi  = penerimaan - (laba layak – laba kotor) 
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b. Nilai Manfaat tidak langsung 

Penilaian ini menggunakan pendekatan Contingent Valuation 

Method (CVM) menggunakan teknik survey, yakni keinginan 

untuk menerima (willingness to accept), jika terjadi kerusakan atas 

sumberdaya. Dalam melakukan pendekatan CVM di lakukan 

tahapan berikut (Fauzi, 2004 dalam Bakosurtanal., 2005) : 

1. Membuat hipotesis pasar sumberdaya yang akan di 

evaluasikan 

2. Mendapatkan nilai lelang melalui survey langsung 

dengan menggunakan kuisioner. Tujuanya untuk 

memperoleh nilai maksimum keinginan membayar 

(WTP) dari responden dari suatu kegiatan, misalnya 

perbaikan lingkungan.  

3. Menghitung rataan WTP dan WTA  dari setiap 

individu. Nilai ini didasarkan nilai lelang (bid) yang 

diperoleh pada tahap dua. Perhitungan ini biasa 

didasarkan pada nilai “mean” (rataan) dan nilai 

“median” (nilai tengah). Perhitungan rataan WTP dan 

WTA lebih mudah dilakukan untuk survei yang 

menggunakan pertanyaan berstruktur. 

4. Memperkirakan kurva lelang (bid curve) dengan 

mengregresikan WTP/ WTA sebagai variabel tidak 

bebas (dependent variabel) . dengan    variabel bebas. 

5. Mengagretkan data rataan lelang yang diperoleh pada 

tahap ketiga. Proses ini melibatkan konversi dari data 

rataan sampel ke rataan populasi secara keseluruhan 

Untuk mengetahui perkiraan nilai WTP/WTA dapat 

diketahui dengan menggunakan daftar pertanyaan menggunakan 

daftar pertanyaan yang terlampir pada lampiran lembaran 

Kuisioner nomor 13 dan 14 
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c. Nilai Manfaat Pilihan (Option Value) 

Penilaian manfaaat pilihan pada ekosistem lamun biasanya 

menggunakan metode benefit transfer, yaitu dengan cara menilai 

perkiraan benefit dari tempat lain lalu benefit ini ditransfer untuk 

memperoleh perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari 

lingkungan. Menurut Ruitenbeek. (1991) dalam Widiastuti. (2011), 

besarnya nilai cadangan  keanekaragaman hayati adalah sebesar 

US$ 15/ha/tahun. Nilai manfaat pilihan ini peroleh dengan 

persamaan (Widiastuti., 2011 ) : 

Option Value = Luas padang lamun (Ha) x nilai  

   keanekaragaman hayati ( per ha ) 

 

d. Nilai Manfaat Keberadaan (Exsistence Value) 

Nilai manfaat keberadaan dihitung menggunakan teknik 

pengukuran langsung dengan menanyakan kepada masyarakat 

mengenai kesediaan mereka membayar (willingness to pay) barang 

dan jasa yang di hasilkan oleh sumberdaya alam tersebut (Fauzi, 

2004 dalam Agustina., 2014). Metode yang digunakan adalah 

contingent valuation method (CVM), yaitu metode mengestimasi 

nilai yang diberikan oleh indivdu yang diberikan terhadap suatu 

sumberdaya tersebut. Adapun tahapan yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut (Fauzi, 2004 dalam Agustina, 2014) : 

 Membuat hipotesis pasar terhadap sumberdaya yang 

akan di evaluasi 

 Mendapatkan nilai lelang melalui teknik permainan 

lelang (bidding game) 

 Menghitung rataan WTP 

 Memperkirakan kurva lelang 

 Mengagregatkan data dengan mengalikan rataan WTP 

dengan jumlah RTP 
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e. Manfaat Warisan ( Beques Value) 

Nilai warisan ekosistem padang lamun yang dimiliki tidak dapat 

dinilai dengan pendekatan nilai pasar. Oleh karena itu, nilai 

warisan dapat dihitung dengan pendekatan perkiraan. Sehubungan 

dengan hal tersebut maka diperkirakan bahwa nilai warisan tidak 

kurang 10% dari manfaat langsung (Marhayana, 2012 dalam 

Susanti., 2015). Dengan rumus sebagai berikut : 

BV= 10%x Total Nilai Manfaat Langsung 

 

f. Nilai Ekonomi Total (Total Economic Value) 

Nilai manfaat total suatu sumberdaya menggunakan persamaan 

sebagai berikut (Bakosurtanal., 2005 dalam Agustina., 2014): 

TEV = (DUV + IUV+ OV) + ( XV + BV ) 

 

Dimana : 

TEV (Total economic Value)     = Nilai ekonomi total 

DUV (Direct Use Value)      = Nilai manfaaat langsung 

IUV (Indirect Use Value)     = Nilai manfaat tidak langsung 

OV (Option Value)       = Nilai manfaat pilihan 

XB (Exsistence  Value)          = Nilai manfaat keberadaan  

BV (Beques Value)      = Nilai manfaat warisaan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Kondisi Umum Wilayah 

Kelurahan Tanjung Uban Utara merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat 

di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. Berdasarkan data monografi 

kelurahan, daerah ini terbagi menjadi 2 desa yaitu  Kampung Bugis dan Sakera, 

dengan luasan  wilayah sebesar ± 4558 Km
2
.  secara geografis daerah ini memiliki 

batas administrasi yang berbatasan dengan desa-desa yang ada di wilayah 

setempat dan laut lepas negara lain, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut 

China Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Tanjung Uban Selatan, sebelah 

barat berbatasan dengan Tanjung Uban Kota, sebelah Timur berbatasan dengan 

Desa Sebong Pereh dan Desa Lancang Kuning. 

Berdasarkan letak Geografis, Kelurahan Tanjung Uban Utara berada pada 

ketinggian tanah 4 meter dari permukaan laut, dengan banyaknya curah hujan 200 

mm/ tahun dengan suhu udara rata-rata 28
0
C. Jarak Tanjung  Uban Utara dari 

pusat pemerintahan kecamatan  sejauh 7 km,  jarak dari pusat pemerintah kota 7 

km, jarak dari ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi masing-masing sebesar 

120 Km dan 90 Km. Jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Uban Utara 

sebanyak 3.511 orang  dimana berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki 

sebanyak 1718 orang dan perempuan sebanyak 1739 orang dengan  jumlah kepala 

keluarga sebanyak 1.412 orang. 

Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Uban Utara berdasarkan mata 

pencaharian yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 76 orang,  yaitu 37 nelayan 

berada di daerah Kampung Bugis dan  39 orang berada di wilayah Sakera. 

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini adalah nelayan yang berada 

di Kampung Bugis. Dari keseluruhan nelayan yang ada di Kampung Bugis, 

sebanyak 30 orang yang diambil menjadi responden. Hasil tangkapan dan armada 

yang digunakan oleh nelayan di perairan Kampung Bugis dapat dilihat pada Tabel 

3.  

 

 

 



29 
 

 
 

Tabel 3 Hasil Tangkapan, Alat Tangkap  dan Armada Tangkap Nelayan 

 

No Nama Biota  Jenis Alat Tangkap Jenis Armada Penangkapan 

1. Kepiting Bubu (bento), mengutip Sampan/ Bekarang 

2. Sotong Pancing Sototng Pompong/Sampan 

3. Kuda Laut  Kaca Mata Selam - 

4. Kerang Bulu Mengutip - 

5. Gonggong Mengutip - 

6.  Ranga Mengutip - 

7. Ikan Pinang-Pinang Jaring, Pancing Pompong/Sampan 

8. Ikan Dingkis Jaring, Pancing Pompong/Sampan 

9. Ikan Puput Jaring, Pancing Pompong/Sampan 

10. Ikan Todak Jaring Pompong/Sampan 

11. Ikan Kaci Jaring Pompong/Sampan 

12.  Ikan Lebam Jaring Pompong/Sampan 

 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Pada umumnya nelayan di Kampung Bugis merupakan nelayan pesisir pantai 

dan bukan nelayan laut lepas. Mereka memanfaatkan daerah pesisir sebagai 

daerah mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil tangkapan 

yang biasa dimanfaatkan nelayan diantaranya seperti kepiting, ikan pinang-

pinang, ikan dingkis, ikan puput, ikan todak, ikan kaci, ikan lebam, sotong, kuda 

laut, kerang bulu, gong-gong dan ranga, dengan alat tangkap seperti bubu, jaring, 

pancing dan mengutip (kegiatan berkarang).  Lamun sendiri merupakan daerah 

asuhan (fishing ground), daerah pemijahan (spawning ground), daerah mencari 

makan (nursery ground) bagi biota yang beraosiasi dengan ekosistem lamun 

tersebut (Asriyana, Yuliana., 2012). Armada yang biasa digunakan yaitu 

pompong, sampan dan ada juga yang tidak menggunakan armada seperti kegiatan 

berkarang dan kegiatan mengumpulkan kepiting dalam bubu bento (sebutan nama 

bubu kepiting). 
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4.2.  Struktur Komunitas Padang Lamun  

4.2.1. Identifikasi Jenis Lamun 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 31 titik sampel pengamatan 

yang tersebar di perairan Kampung Bugis,  ditemukan 6 species jenis lamun dari 

13 species jenis lamun yang ada di Indonesia yaitu jenis Enhalus acoroides, 

Thalassia hemprichii, Cymodecea serrulata, Syringrodium Isoetifolium, Halodule 

pnifolia dan Halodule uninervis. Untuk lebih jelas tentang  jenis lamun yang 

ditemukan di  Kampung Bugis, dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Jenis lamun yang di temukan di Kampung Bugis 

No Famili Jenis Lamun 
Jumlah 

(Ind/Jenis) 

Persentase 

(%) 

1.  Hydrocharitaceae 
E. acoroides 423 30,70  

T. hemprichii 588 42,67 

2.  Potamogetonaceae 

C.  serrulata 118 8,56 

S. isoetifolium  137 9,94 

H. pinifolia 41 2,98 

H. uninervis 71 5,15 

Total 1378 100 

 

Sumber : Data Primer (2017)   

 

Lamun yang ditemukan termasuk ke dalam dua family yaitu Hyrocharitaceae 

dan family Patamogetoneceae. Dari Famili Hydrocharitaceae ditemukan 2 genus 

yaitu Enhalus dan Thalassia, sementara dari family Patamogetoneceae ditemukan 

3 genus diantaranya adalah Syringodium, Halodule dan Cymodecea. Jumlah jenis 

yang paling tinggi terdapat pada jenis T. hemprichii yaitu sebesar 558 

individu/jenis, dengan jumlah persentase sebesar 42,67%. Menurut Harpiansyah.  

(2014), jenis lamun ini memiliki kemampuan adaptasi untuk hidup pada berbagai 

substrat dengan baik. Selain itu, lamun jenis ini merupakan jenis lamun yang 

membentuk vegetasi tunggal yang biasanya dijumpai dengan jenis E. acoroides 

(Ngongira et al., 2013). Sementara untuk jenis lamun terendah terdapat pada 

lamun jenis H. pnifolia dengan jumlah individu 41 individu/jenis dengan jumlah 

persentase sebesar 2,98% hal ini dikarenakan lamun jenis ini biasanya memiliki 
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sifat hidup yang homogen  dan tidak bisa berkompetisi dengan lamun jenis 

lainnya (Den Hartdog, 1970 dalam Nurzahraeni., 2014) 

 

a. Enhalus acoroides 

E. acoroides merupakan tanaman yang kuat, yang memiliki daun yang panjang 

dengan permukaan yang halus dan memiliki rhizoma yang tebal. Terdapat bunga 

yang besar dari bawah daun.  Den Hartog. (1970) dalam Supriharyono. (2007), 

menyatakan bahwa klasifikasi jenis lamun E. acoroides termasuk kedalam : 

   Kingdom : Plantae 

   Division : Anthophyta 

   Class  : Angiospermae 

   Order  : Helobiae 

   Family  : Hydrocharitaceae 

   Genus  : Enhalus 

   Species : Enhalus acoroides 

 

Untuk lebih jelas mengenai jenis lamun E. acoroides dapat dilihat pada 

Gambar 17.  

 

     

 

 

 

(a) Lamun di Lokasi Penelitian    (b) Lamun Menurut KEPMEN LH  

No 200 Tahun 2004 

 

Gambar 17 Lamun E. acoroides  

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Lamun ini ditemukan sepanjang Indo-Pasifik barat di daerah tropis (Waycott et 

al., 2004 dalam Nurhazraeni, 2014).  Lamun jenis ini beradaptasi dengan dua tipe 

populasi diantaranya : (a) tumbuh-tumbuhan yang pendek, berdaun tipis meliputi 

populasi yang jarang pada terumbu yang dangkal; (b) tumbuh-tumbuhan yang 
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panjang berdaun tebal terdiri dari populasi yang dapat hidup di bagian dalam dan 

terlindung dari suatu teluk kecil (Romimohtarto, Juwana., 2007). 

 

b. Thalassia hemprichii 

Lamun jenis ini termasuk ke dalam genus Thalassia dan family 

hydrocharitaceae. T. hemprichii merupakan jenis lamun yang memiliki rimpang 

berdiameter 2-4 mm tanpa rambut-rambut kaku, panjang daun 100-300mm, lebar 

daun 4-10 mm, dan jenis daun ini ialah yang bercabang dua  (Discricous), tidak 

terpisah, akar tidak tertutup dengan jaringan hitam, rimpang berdiameter 2-4 mm ( 

Endrawati, 2010 dalam Amran., 2016).  

Menurut Waycott et al., (2004) dalam Nurzahraeni. (2014),  klasifikasi jenis 

lamun T. hemprichii termasuk ke dalam : 

Kingdom : Plantae  

Division : Angiospermae  

Class  : Liliopsida  

Order  : Hidrocharitales  

Family  : Hydrocharitaceae  

Genus  : Thalassia 

Species : Thalassia hempricii 

 

Untuk lebih jelas mengenai jenis lamun T. hemprichii dapat dilihat pada 

Gambar 18. 

 

 

 

 

 

  (a)Lamun di Lokasi Penelitian    (b) Lamun Menurut KEPMEN LH No 200 

     Tahun 2004 

 
Gambar 18 Lamun Thalassia hemprichii 

 Sumber : Data Primer 2017 
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c. Cymodecea serrulata 

C. serrulata memiliki daun berbentuk selempang yang melengkung dengan 

bagian pangkal menyempit dan ke arah ujung agak melebar. Ujung daun yang 

bergerigi memiliki warna hijau atau orange pada rhizoma (Waycott et al., 2004 

dalam Nurhazraeni., 2014). Jenis lamun C. serrulata memiliki ujung daun seperti 

gergaji atau bergerigi, dengan 13 – 17 tulang daun, panjang daun 6-15cm, lebar 

daun 5-9mm (Den Hartdog 1970 dalam Azkab., 1999). Menurut Waycott et al., 

(2004) dalam Nurzahraeni (2014)  Klasifikasi jenis lamun C. serrulata termasuk 

kedalam : 

Kingdom: Plantae  

Division: Angiospermae  

Class: Liliopsida  

Order: Potamogetonales  

Family: Potamogetonaceae  

Genus: Cymodocea  

Species: Cymodocea serrulata 

 

Untuk lebih jelas mengenai jenis lamun C. serrulata dapat dilihat pada Gambar 

19. 

 

 

 

 

      

  

    (a)Lamun di Lokasi Penelitian     (b) Lamun Menurut KEPMEN LH  

    No 200 Tahun 2004 

 

Gambar 19 Lamun Cymodecea serrulata 

    Sumber : Data Primer (2017) 

 

d. Syringodium isoetifolium 

S. isoetifolium termasuk dalam Family Potamogetonaceae dengan ciri ciri 

utama yaitu tidak memiliki ligula seperti pada Family Hydrocaritaceae, 
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ditemukan di seluruh wilayah Indo-Barat Pasifik Tropis. Tumbuh dengan 

kepadatan tinggi tanpa spesies lain.  

Untuk lebih jelas mengenai jenis lamun S. isoetifolium dapat dilihat pada 

Gambar 20. 

 

 

    

   

 

   (a)Lamun di Lokasi Penelitian     (b) Lamun Menurut KEPMEN LH  

    No 200 Tahun 2004 

 

  Gambar 20 Lamun Syringodium isoetifolium  

    Sumber : Data Primer (2017) 

 

Namun bila tumbuh dengan spesies lain ukurannya akan lebih kecil, mengenal 

lamun jenis ini sangatlah mudah hanya bias dilihat dari bentuk daunnya yang 

silinder dan memanjang sehingga berbentuk seperti lidi hanya saja tidak lurus. 

Jenis lamun ini jarang ditemukan di daerah intertidal dangkal (McKenzie, 2007 

dalam Hendra., 2011). Menurut Waycott et al. (2004) dalam Nurzahraeni. (2014),  

klasifikasi jenis lamun S. isoetifolium termasuk kedalam : 

Kingdom : Plantae  

Division : Angiosperm.ae  

Class  : Liliopsida  

Order  : Potamogetonales  

Family  : Potamogetonaceae  

Genus  : Syringodium  

Species : Syringodium isoetifolium 

 

e. Halodule pinifolia 

H. pinifolia merupakan species terkecil dari genus Halodule. Bentuk daun lurus 

dan tipis, sepintas memiliki kemiripan dengan lamun Syriongodium, namun jika 

dilihat dengan seksama, daun dari spesies ini cenderung pipih dan tidak silindris. 

Lamun ini memiliki daun yang panjang antara 5-20cm, dengan lebar sekitar 0.6-
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1.2 mm dengan ujung daun yang tumpul dan bergerigi. Untuk lebih jelas 

mengenai jenis lamun H. pnifolia dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

 

. 

 

 

 

  

(a)Lamun di Lokasi Penelitian     (b) Lamun Menurut KEPMEN LH  

No 200 Tahun 2004 

 

Gambar 21 Lamun Halodule  pnifolia 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Menurut Waycott et al. (2004) dalam Nurzahraeni. (2014), klasifikasi jenis 

lamun H. pniofolia  termasuk kedalam : 

Kingdom : Plantae  

Division : Angiospermae  

Class  : Liliopsida  

Order  : Potamogetonales  

Family  : Potamogetonaceae  

Genus  : Halodule  

Species : Halodule pinifolia 

 

Lamun ini membentuk lamun yang homogen, karena lamun ini tidak bisa 

berkompetisi dengan lamun jenis lainnya. Lamun ditemukan di sepanjang Indo-

Pasifik Barat di daerah tropis dan sangat umum di daerah intertidal (den Hartog, 

1970 dalam Nurhazraeni., 2014). 

 

f. Halodule uninervis 

Lamun ini juga memiliki kekerabatan dengan lamun H. pnifolia. Karakteristik 

yang membuat lamun ini berbeda dengan lamun jenis H. pnifolia adalah ujung 

daun yang memiliki tiga ujuang (trisula dan runcing), lamun jenis ini mempunyai 
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daun sepanjang 6-15cm dan lebar sekitar 0.25-3.5 mm terdiri dari 1-3 urat halus 

yang jelas kelihatan, memiliki sarung serat dan rhizome biasanya berwarna putih 

dengan serat-serat berwarna hitam pada nodes-nya. Lamun di sepanjang Indo-

Pasifik barat di daerah tropis dan sangat umum di daerah intertidal (Waycott et al., 

2004 dalam Nurzahraeni., 2014). 

Menurut Waycott et al. (2004) dalam Nurzahraeni. (2014),  klasifikasi jenis 

lamun H. uninervis  termasuk kedalam : 

Kingdom : Plantae  

Division : Angiospermae  

Class  : Liliopsida  

Order  : Potamogetonales  

Family  : Potamogetonaceae  

Genus  : Halodule  

Species : Halodule uninervis 

 

Untuk lebih jelas mengenai jenis lamun H. uninervis dapat dilihat pada Gambar 

22. 

 

 

 

 

 

 

     (a)Lamun di Lokasi Penelitian   (b) Lamun Menurut KEPMEN LH  

    No 200 Tahun 2004 

   

     Gambar 22 Lamun Halodule uninervis 

         Sumber : Data Primer (2017) 

 

4.2.2. Kerapatan Jenis dan Kerapatan Relatif 

Kerapatan jenis merupakan banyaknya jumlah individu atau tegakan suatu 

spesies lamun pada luasan tertentu, sedangkan kerapatan relatif merupakan 

perbandingan antara jumlah individu jenis dan jumlah total individu seluruh jenis. 
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(Fachrul., 2006). Hasil penelitian yang dilakukan di 31 titik pengamatan dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5  Kerapatan Jenis dan Kerapatan Relatif  Lamun di Desa Kampung  

   Bugis 

No Jenis Jumlah Kerapatan Jenis 

(ind/m
2
) 

Kerapatan 

Relatif (%) 

1 E. acoroides 454 14.65 27.65 

2 T. hemprichii 781 25.19 47.56 

3 C. serrulata 118 3.81 7.19 

4 S. isoetifolium 177 5.71 10.78 

5 H. pnifolia 41 1.32 2.50 

6 H.  uninervis 71 2.29 4.32 

TOTAL 1642 52.97 100 

     

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Tabel 5 menunjukan hasil penelitian mengenai kerapatan jenis lamun yang 

yang dilakukan di 31 titik pengamatan yang tersebar di perairan Kampung Bugis 

diperoleh total  nilai kerapatan jenis lamun sebesar 52.97 ind/m
2
.  Jenis T. 

hemprichii memiliki nilai kerapatan jenis lamun yang paling tinggi diantara lamun 

jenis lainnya  yaitu sebesar  25.19 ind/m
2 

dengan persentase kerapatan sebesar 

47.56% Menurut Harpiansyah. (2014), jenis lamun ini memiliki kemampuan 

beradaptasi untuk hidup pada berbagai substrat dengan baik sehingga tersebar 

merata di ketiga stasiun. Selain itu, lamun jenis ini merupakan jenis lamun yang 

membentuk vegetasi tunggal yang biasanya dijumpai dengan lamun jenis E.  

acoroides (Ngongira et al., 2013). Sedangkan untuk lamun jenis H. pnifolia 

diperoleh hasil yang paling sedikit yaitu sebesar 1.32 ind/m
2
 dengan persentase 

kerapatan sebesar 2.50%. Hal ini dikarenakan lamun jenis ini biasanya 

membentuk lamun yang homogen karena tidak bisa berkompetisi dengan lamun 

jenis lainnya.  (Den Hartog., 1970 dalam Nurhazraeni., 2014).  

Berdasarkan skala kondisi kerapatan padang lamun menurut Amran dan Ambo 

Rappe. (2009) dalam Nurhazraeni. (2014),  kerapatan lamun digolongkan menjadi 

5 kondisi yaitu :  sangat rapat sebesar ≥ 625 ind/m
2
, rapat 425-624 ind/m

2
, agak 

rapat 225-424 ind/m
2
, jarang 25-224 ind/m

2 
dan  agak  jarang <25 ind/m

2 
yang 

merupakan dasar acuan untuk menentukan tingkat kerapatan padang lamun di 
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perairan Kampung Bugis. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa 

kerapatan lamun yang terdapat di perairan Kampung Bugis tergolong ke dalam 

kerapatan yang jarang yaitu sebesar 52.97 ind/m
2
 dengan  kerapatan terendah dan 

tertinggi sebesar  1.32 - 25.19 ind/m
2
. Menurut Bengen. (2010)  dalam  Amran.   

(2016),  lambatnya pertumbuhan atau rusaknya padang lamun dapat disebabkan 

oleh Natural stress (kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam) dan 

Antropogenic stress (kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas kegiatan manusia). 

Faktor alam bisa disebabkan oleh gunung meletus, tsunami, kompetisi maupun 

predasi. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas kegiatan manusia 

seperti perubahan fungsi pantai untuk pembuatan dermaga, kegiatan wisata pantai, 

blooming alga, logam berat dan minyak serta kegiatan overfishing (pengambilan 

ikan secara berlebihan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak 

ekosistem perairan) 

Berdasarkan pengamatan selama penelitian yang menjadi kerusakan ekosistem 

padang lamun di perairan Kampung Bugis yaitu disebabkan oleh tumpahan 

oli/minyak, aktivitas nelayan menangkap ikan maupun non ikan, lalu lintas dan 

labuh jangkar perahu nelayan serta kegiatan wisata pantai. Banyaknya kegiatan 

tersebut berpotensi terhadap penurunan kualitas perairan di Kampung Bugis yang 

berdampak terhadap menurunnya fungsi ekologi dari ekosistem padang lamun 

tersebut. Menurut masyarakat setempat pada musim utara kawasan pesisir 

Kampung Bugis sering kali dicemari oleh limbah oli yang secara tidak langsung 

dapat menghalangi proses fotosintesis lamun itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

(a) Kegiatan Rekreasi Pantai di          (b)  Limbah Oli di Perairan Pantai Utara 

             Kampung Bugis      Bintan (Trikora, Berakit, Hingga   
         Sakera dan Kampung Bugis) 

 

Gambar 23 Kegiatan Rekreasi Pantai dan Limbah Oli 

  Sumber : Data Primer 2017  
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Riyani. (2017), menyatakan bahwa suhu di perairan Kampung Bugis berkisar 

antara 29-30
o
C, kisaran suhu tersebut masih bisa ditolelir oleh spesies lamun. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Berwick. (1983) dalam Lefaan. (2008), bahwa suhu 

dari 25
0
C – 30

0
C  merupakan kisaran suhu yang optimum untuk fotosintesis 

lamun. Sementara nilai salinitas yang didapat memiliki nilai yang sama yaitu 

berkisar 31‰. Nilai ini termasuk kisaran yang cocok untuk kehidupan lamun. 

Nilai salinitas optimum untuk spesies lamun adalah 35‰ (Dahuri., 2003), 

sementara KEPMEN LH no. 200 tahun 2004, kisaran salinitas yang baik bagi 

kehidupan lamun adalah kisaran 33-34‰, maka dapat disimpulkan dari hasil yang 

didapat, bahwa kisaran salinitas yang didapat di perairan Kampung Bugis masih 

sesuai bagi kehidupan lamun secara optimal.  Secara umum kondisi periaran di  

Desa Kampung Bugis masih tergolong dalam kondisi baik hal ini ditandai dengan 

banyaknya jenis lamun yang di jumpai pada kawasan tersebut yaitu sebanyak 6 

jenis dari 13 jenis lamun yang dapat tumbuh di perairan Indonesia 

 

4.2.3.  Luas Area Padang Lamun  

Dari hasil pengamatan luasan area padang lamun di lokasi penelitian dengan 

cara pemetaan menggunakan software ArcGis 10.3 dengan Citra Google Earth 

2016, didapatkan bahwa luasan padang lamun di perairan tersebut sebesar 8.254 

ha. Dengan total luasan area padang lamun yang cukup luas di Kampung Bugis, 

tentunya perairan tersebut memiliki potensi yang sangat besar terutama bagi 

masyarakat yang memanfaatkan ekosistem lamun sebagai mata pencahariannya 

karena ekosistem padang lamun sendiri merupakan habitat biota perairan yaitu 

sebagai daerah pemijahan, pengasuhan, mencari makan dan sebagai tempat 

berlindung dari predator.  

 

4.3.   Nilai Ekonomi Ekosistem Padang Lamun 

4.3.1. Nilai Manfaat Langsung (DUV) 

Nilai manfaat langsung (DUV), adalah nilai yang dihasilkan dari adanya 

pemanfaatan sumberdaya secara langsung berupa biota-biota yang berasosiasi 

pada ekosistem padang lamun, seperti ikan, udang, kerang bulu, sotong, kuda laut 

gonggong dan ranga. Pemanfaatan secara langsung ini dapat diartikan nelayan di 
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Kampung Bugis yang memanfaatkan lamun sebagai area tangkap biota yang 

bernilai ekonomis di padang lamun. Diperoleh beberapa biota padang lamun yang 

dimanfaatkan oleh nelayan, sebagai mana yang terdapat pada Tabel 6.  

 

 Tabel 6 Jenis Biota Padang Lamun Kampung Bugis 

 

No 

 Hasil Tangkapan   

Nama Alat Tangkap 
Nama Lokal  Nama Ilmiah  

1. Kepiting Portunus plagicus Bubu Bento, mengutip 

2. Sotong Loligo sp Pancing Sotong 

3. Kuda Laut Hippocampus sp Kaca mata selam 

4. Kerang Bulu Anadara antiquata Mengutip 

5. Gonggong Strombus ganurium Mengutip 

6 Ranga Lambis sp. Mengutip 

7 Ikan Pinang-Pinang Upeneus sulphureus Jaring, Pancing 

8 Ikan Dingkis Siganus javus Jaring, Pancing 

9 Ikan Puput Charcharinus sp Jaring, Pancing 

10  Ikan Todak Tylosurus sp Jaring 

11 Ikan Kaci Plectorchinchus sp Jaring 

12 Ikan Lebam Siganus guttaus Jaring 

   

  Sumber : Data primer (2017) 
 

Berdasarkan hasil penelitian, biota yang berasosiasi dengan ekosistem lamun 

sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari beragam jenis biota yang dimanfaatkan 

oleh nelayan. Selain itu, jenis alat tangkap yang digunakan nelayan juga cukup 

beragam seperti jaring, pancing dan kaca mata selam. Dengan adanya aktivitas 

penangkapan yang berbeda, baik dari jenis alat tangkap maupun jumlah yang 

diperoleh, tentunya akan memberi kontribusi terhadap nilai ekonomi ekosistem 

lamun. 

Nilai kontribusi ini berupa penilaian manfaat langsung oleh nelayan terhadap 

jumlah dan jenis biota tangkapan. Untuk lebih jelas tentang manfaat langsung 

ekosistem sumberdaya padang lamun diperairan Kampung Bugis dapat dilihat 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7 Nilai Manfaat Langsung Biota Padang Lamun di Desa Kampung Bugis  

No Jenis Hasil Tangkapan Nilai Manfaat 

Lngsung 

(RP/Bulan) 

Nilai Manfaat 

Langsung 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Kepiting 228,049,500.00 1,824,396,000.00 11.35 

2 Sotong 147,681,800.00 1,181,454,400.00 7.35 

3 Kuda Laut 203,185,500.00 1,015,927,500.0 6.32 

4 Kerang Bulu 33,758,060.00 270,064,480.00 1.68 

5 Gonggong 24,076,640.00 192,613,120.00 1.20 

6 Ranga 38,176,600.00 305,412,800.00 1.90 

7 Ikan Pinang-Pinang 187,526,360.00 1,500,210,880.00 9.34 

8 Ikan Dingkis 561,641,500.00 4,493,132,000.00 27.96 

9 Ikan Puput 184,060,940.00 1,472,487,520.00 9.16 

10 Ikan Todak 75,912,900.00 607,303,200.00 3.78 

11 Ikan Kaci 97,953,800.00 783,630,400.00 4.88 

12 Ikan Lebam 302,641,500.00 2,421,132,000.00 15.07 

Total Nilai Manfaat Langsung 16,067,764,300.00 100 

 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Tabel 7 di atas menjelaskan tentang nilai manfaat langsung dari biota yang 

berasosiasi dengan padang lamun yang merupakan hasil tangkapan dari nelayan 

yang melakukan kegiatan penangkapan di kawasan padang lamun Kampung 

Bugis. Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai manfaat langsung per biota, nilai 

tersebut merupakan nilai manfaat langsung dalam rupiah untuk setiap bulan dan 

setiap tahunnya, untuk penjelasan dari nilai manfaat langsung  yang didapatkan 

per biota, dijelaskan sebagai berikut 

 

a. Nilai Manfaat Langsung  Kepiting 

Dalam penangkapan kepiting alat tangkap yang digunakan berupa alat tangkap 

bubu bento. Sebelum pemasangan bubu di perairan, nelayan memasang umpan 

terlebih dahulu ke dalam bubu, umpan yang diberikan adalah ikan yang memiliki 

nilai ekonomis rendah. Pemasangan bubu biasanya dilakukan nelayan dengan 

meletakan bubu di sekitar ekosistem lamun dalam keadaan pasang ataupun surut, 

dan dilihat lagi ketika air dalam keadaan surut. Jenis kepiting yang didapat di 

perairan Kampung Bugis yaitu kepiting rajungan dengan rata-rata tangkapan 

sebanyak 4kg/orang/hari. Sebelum dijual biasanya nelayan mengelompokkan 

kepiting berdasarkan ukuran menjadi Grade A, B dan C. Untuk Grade A ataupun 

ukuran yang paling besar dihargai sekitar Rp. 40.000- Rp. 42.000, sementara 



42 
 

 
 

untuk Grade B (ukuran sedang) dihargai sekitar Rp. 30.000- Rp. 32.000. 

Sementara untuk Grade C (ukuran kecil) dihargai sekitar Rp. 25.000. Namun 

untuk harga jual rata-rata dari kepiting yang didapatkan oleh nelayan yaitu sebesar 

Rp. 31.000/kg. Nilai manfaat langsung dari kegiatan penangkapan kepiting yaitu 

sebesar Rp. 228,049,500.00,-/perbulan atau sekitar 1,824,396,000.00,-/tahun 

dengan persentase sebesar 11.35 % dari total nilai manfaat langsung. (Lampiran 3) 

 

b. Nilai Manfaat Langsung Sotong 

Penangkapan sotong di Kampung Bugis biasanya menggunakan alat tangkap 

pancing dengan umpan udang mainan, dengan cara menarik ulur tali pancing 

tersebut seolah-olah umpan udang yang digunakan seperti hidup, biasanya 

nelayan melakukan kegiatan memancing sotong pada saat bulan terang. Sama 

halnya dengan kepiting kegiatan memancing sotong dilakukan 1 hari untuk satu 

kali penangkapan dengan rata-rata penangkapan sebanyak 2 kg dengan harga jual 

sebesar Rp 44.000/Kg 

Nilai manfaat langsung yang didapatkan dari kegiatan penangkapan sotong 

yaitu sebesar Rp. 147,681,800.00/bulan sementara untuk pertahunnya sebesar Rp. 

1,181,454,400.00 dengan persentase 7.35 % dari total nilai manfaat langsung. 

(Lampiran 3) 

 

c. Nilai Manfaat Kuda Laut  

Kegiatan penangkapan kuda laut di Kampung Bugis dilakukan dengan cara 

menggunakan kaca mata selam seperti masker dan snorkel. Nelayan yang 

menangkap kuda laut didaerah Kampung Bugis tergolong sedikit. Dari total 30 

sampel responden yang diberikan pertanyaan melalui lembar pertanyaan atau 

kuisioner hanya 5 orang saja yang melakukan kegiatan penangkapan kuda laut di 

sekitar perairan Kampung Bugis. Hal ini dikarenakan sulitnya mencari kuda laut 

dan mengalami penurunan  harga di setiap tahunnya. Dari hasil wawancara 

dengan responden nelayan setempat harga jual kuda laut mengalami penurunan 

sampai Rp.1.000.000,00-/kg dalam keadaan kering pada 2 tahun terakhir.  Pada 

tahun 2015 sekitar Rp.5,500,000.00,-/kg dalam keadaan kering  dan menurun 

sampai tahun 2017 hanya Rp.4,600,000,-/kg dalam keadaan kering . Di Kampung 
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Bugis masyarakat menjual kuda laut per ekor yaitu sekitar Rp.8.000.00,- dalam 

keadaan basah, dengan rata-rata tangkapan sebanyak 14 ekor dalam satu kali 

penangkapan. 

Menurut hasil wawancara dengan nelayan setempat kegiatan penangkapan 

kuda laut dilakukan selama 5 bulan dalam setahun. Hal ini dikarenakan musim 

kuda laut di daerah tersebut banyak dijumpai dari Bulan Januari hingga Maret, 

tetapi untuk bulan April hingga Mei nelayan masih tetap mencari kuda laut 

tersebut hanya saja hasilnya tidak sebannyak pada musim puncak yaitu bulan 

Januari hingga Maret.  Nilai manfaat langsung yang didapatkan dari kegiatan 

penangkapan kuda laut yaitu sebesar Rp. 203,185,500.00/bulan sementara untuk 

pertahunnya sebesar Rp. 1,015,927,500.00 yang dikalikan dengan sabanyak bulan 

tangkapan saja, dengan persentase 6.32% dari total nilai manfaat langsung ( 

Lampiran 3). 

 

d. Nilai Manfaat Langsung Kerang Bulu 

Pemanfaatan kerang bulu oleh nelayan di Kampung Bugis dilakukan dengan 

cara menjual langsung hasil tangkapan ke pengepul dan pasar kota dengan harga 

Rp. 7.000/Kg. Kebanyakan nelayan menjual dengan cangkangnya tanpa di olah 

atau dihilangkan cangkangnya terlebih dahulu dengan rata-rata hasil tangkapan 

sebanyak 4kg dalam sekali penangkapan. Masyarakat nelayan di Kampung Bugis 

mencari kerang bulu pada waktu surut dengan cara berkarang atau menyusuri 

pesisir pantai sambil mengamati mata kerang di dasar substrat.  

Adapun pendapatan rata-rata manfaat kerang bulu yaitu sebesar Rp. 

33,758,060.00/bulan atau sekitar Rp.270,064,480.00/tahun atau sekitar 1.68% dari 

total manfaat langsung (Lampiran 3). 

 

e. Nilai Manfaat Langsung Gonggong 

Untuk pemanfaatan gonggong oleh masyarakat nelayan di Kampung Bugis 

dengan cara menjual langsung ke pengepul, orang sekitar hingga ke pasar kota, 

hasil tangkapan yang didapat langsung  dijual tanpa dilakukan pengelolahan 

seperti dibuang terlebih dahulu cangkangnya atau dengan cara dimasak. 

Gonggong yang dijual berupa gonggong hitam ataupun orang sekitar biasa 
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menyebutnya gonggong jantan. Gonggong jenis ini cukup banyak hidupnya di 

daerah padang lamun Kampung Bugis. Penangkapan gonggong sama saja dengan 

Kerang Bulu yaitu dengan cara berkarang atau menyusuri pesisir pantai sambil 

mengamati cangkangnya di dasar substrat pada area padang lamun. 

Untuk pendapatan rata-rata manfaat Gonggong adalah biota yang paling sedikit 

persentase nilai manfaat langsung diantara jenis biota lainnya hanya sekitar 1,20% 

dari total manfaat langsung, hal ini dikarenakan kecilnya nilai harga jual dari 

gonggong ini yaitu hanya Rp. 5.000.00,-/Kg dengan rata-rata tangkapan 5Kg 

dalam sekali penangkapan,  dengan demikian manfaat langsungnya sebesar Rp. 

24,076,640.00,-/bulan atau sekitar Rp. 192,613,120.00,-/tahun. (Lampiran 3) 

 

f. Nilai Manfaat Langsung Ranga 

Pemanfaatan ranga oleh masyarakat di Kampung Bugis sama saja seperti 

gonggong yaitu dengan cara dijual langsung ke pengepul, orang sekitar hingga 

pasar kota.  Hasil tangkapannya pun dijual langsung tanpa dilakukan penegelolaan 

terlebih dahulu seperti dengan cara di buang cangkangnya ataupun dimasak. 

Biasanya masyarakat setempat menjual ranga yang masih ada cangkangnya 

dengan harga Rp. 6.000.00/kg dengan rata-rata tangkapan dalam satu kali 

tangkapan sebanyak 4 kg. Kegiatan penangkapan ranga sama saja dengan 

gonggong dan  kerang bulu pada saat air sedang surut yaitu dengan cara berkarang 

atau menyusuri pesisir pantai sambil mengamati cangkangnya didasar substrat 

pada area padang lamun. 

Adapun pendapatan rata-rata manfaat ranga yaitu sebesar Rp. 

38,176,600.00/bulan atau sekitar Rp. 305,412,800.00 /tahun atau sekitar 1,90% 

dari total manfaat langsung. ( Lampiran 3). 

 

g. Nilai Manfaat Langsung Ikan  

Kegiatan penangkapan ikan di daerah Kampung Bugis menggunakan jaring 

dan pancing. Berdasarkan hasil wawancara responden dengan menggunakan 

pertanyaan berstruktur atau lembar kuisioner, diketahui bahwa jenis ikan yang 

dimanfaatkan di perairan Kampung Bugis diantaranya adalah ikan pinang-pinang, 

ikan dingkis, ikan puput, ikan todak, ikan kaci, dan ikan lebam.  Rata-rata dalam 
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sebulan nelayan melakukan kegiatan penangkapan selama 28 hari, daerah 

tangkapan dilakukan di daerah pesisir, karena hampir semua masyarakat yang 

tinggal didaerah kampung bugis merupakan nelayan pesisir dan bukan nelayan 

laut lepas. Dalam setahun rata-rata nelayan hanya dapat melakukan kegiatan 

penangkapan selama 8 bulan karena pada bulan tertentu terjadi angin kuat atau 

masyarakat setempat biasa menyebutnya musim angin utara yaitu terjadi pada 

bulan November sampai Februari. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pendapatan rata-rata nilai 

manfaat langsung ikan yang didapat dihitung berdasarkan masing-masing jenis. 

Adapun rinciann nilai manfaat langsung ikannya sebagai berikut : 

Nilai manfaat  langsung  dari  penangkapan  ikan pinang-pinang yaitu sebesar 

Rp. 187,526,360.00 rupiah/bulan serta penangkapan per tahun sebesar Rp. 

1,500,210,880.00 dengan  persentase sebesar 9.34 % dari total manfaat langsung.  

Hasil tangkapan rata-rata yang didapat  sebanyak 5 kg, dengan harga jual sebesar 

Rp. 21.000.00/kg. (Lampiran 3) 

Nilai manfaat  langsung  dari  penangkapan  ikan dingkis yaitu sebesar Rp. 

187,526,360.00/bulan serta penangkapan per tahun sebesar Rp. 4,493,132,000.00 

dengan  persentase sebesar 27.96 % dari total manfaat langsung.  Hasil tangkapan 

rata-rata yang didapat  sebanyak 15 kg, dengan harga jual sebesar Rp. 

19.000.00/kg. (Lampiran 3) 

Nilai manfaat  langsung  dari  penangkapan  ikan puput yaitu sebesar Rp. 

184,060,940.00/bulan serta penangkapan per tahun sebesar Rp. 1,472,487,520.00 

dengan  persentase sebesar 9.16 % dari total manfaat langsung.  Hasil tangkapan 

rata-rata yang didapat  sebanyak 7 kg, dengan harga jual sebesar Rp. 

15.000.00/kg. (Lampiran 3) 

Nilai manfaat  langsung  dari  penangkapan  ikan todak yaitu sebesar Rp. 

75,912,900.00/bulan serta penangkapan per tahun sebesar Rp. 607,303,200.00 

dengan  persentase sebesar 3.78 % dari total manfaat langsung.  Hasil tangkapan 

rata-rata yang didapat  sebanyak 3 kg, dengan harga jual sebesar Rp. 

15.000.00/kg. (Lampiran 3) 

Nilai manfaat  langsung  dari  penangkapan  ikan kaci yaitu sebesar Rp. 

97,953,800.00/bulan serta penangkapan per tahun sebesar Rp. 783,630,400.00 



46 
 

 
 

dengan  persentase sebesar 4.88 % dari total manfaat langsung.  Hasil tangkapan 

rata-rata yang didapat  sebanyak 2 kg, dengan harga jual sebesar Rp. 

32.000.00/kg. (Lampiran 3) 

Nilai manfaat  langsung  dari  penangkapan  ikan lebam yaitu sebesar Rp. 

302,641,500.00/bulan serta penangkapan per tahun sebesar Rp. 2,421,132,000.00 

dengan  persentase sebesar 15.07 % dari total manfaat langsung.  Hasil tangkapan 

rata-rata yang didapat  sebanyak 4 kg, dengan harga jual sebesar Rp. 

40.000.00/kg. (Lampiran 3) 

Dari hasil yang didapat, secara keseluruhan nilai manfaat langsung untuk jenis 

ikan sangat beragam, baik dari jumlah tangkapan maupun dari harga jual. Nilai 

manfaat tertinggi terdapat dari jenis ikan dingkis. Ikan dingkis yang didapat 

nelayan memiliki harga jual yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga 

jual ikan jenis lainnya seperti ikan lebam maupun kaci. Namun hasil tangkapan 

yang didapatkan nelayan untuk sekali penangkapan paling tinggi diantara jenis 

ikan lainnya yaitu 15kg untuk sekali penangkapan. Hal tersebut yang membuat 

jenis ikan dingkis paling besar persentase manfaat langsungnya dibandingkan 

jenis ikan lainnya. Untuk lebih jelas tentang nilai manfaat langsung dari hasil 

tangkapan yang didapat nelayan data dilihat pada Gambar 24. 

 

 

 

Sumber : Data Primer (2017)  

                   

Gambar  24 Persentase Nilai Manfaat Langsung (DUV) 
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4.3.2.   Nilai Manfaat Tidak Langsung (IUV) 

Nelayan di daerah Kampung Bugis sangat bergantung kepada ekosistem 

padang lamun dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ekosistem lamun di 

Kampung Bugis merupakan tempat bermain, memijah dan mencari makan serta 

tempat berlindung dari gangguan predator bagi biota-biota perairan yang 

beraosisasi dengan padang lamun. Dengan demikian menurut Kordi. (2011) 

dalam Amran. (2016), ekosistem padang lamun  merupakan daerah (spawning 

ground) , pengasuhan (nursery ground) dan tempat mencari makan (feeding 

ground). Menurut Fauzi (2004), penilaian manfaaat tidak langsung didapatkan 

menggunakan teknik pendekatan Contingent Valuation Method (CVM) yaitu 

teknik valuasi yang dasarkan pada survey langsung dengan menanyakan langsung 

keinginan menerima bayaran atau WTA (Willingness to Accept) jika terjadi 

kerusakan akibat kegiatan manusia seperti reklamasi pantai untuk pembuatan 

dermaga, pembuatan resort di tepi pantai yang membatasi akses masuk nelayan 

kedaerah laut dan hal-hal yang membuat penurunan fungsi ekologi atau kerusakan 

sumberdaya (padang lamun). Penilaian ini diperoleh langsung dari responden 

yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan (Fauzi., 2004). 

Nilai manfaat tidak langsung didapatkan dari nilai rata-rata manfaat tidak 

langsung dari setiap nelayan dalam setahun lalu dikalikan dengan jumlah RTP 

(Rumah Tangga Perikanan) di Kampung Bugis yaitu sebayak 37 orang. Dari hasil 

penelitian rata-rata nilai manfaat tidak langsung dari setiap nelayan sebesar Rp. 

5,500,000.00,-/bulan atau sekitar Rp. 44,000,000.00,-/tahun dengan total manfaat 

tidak langsung sebesar Rp. 1,628,000,000.00,-/tahun. (Lampiran 4) 

Nilai manfaat tidak langsung tersebut adalah nilai ganti rugi kepada nelayan 

yang memanfaatkan sumberdaya (padang lamun) di daerah Kampung Bugis 

apabila ke depannya daerah tersebut terjadi kegiatan reklamasi pesisir seperti 

pembangunan pelabuhan, pembangunan resort atau hotel di daerah pesisir yang 

mengganggu kelestarian dan fungsi ekologi padang lamun di daerah tersebut, 

sehingga nelayan tersebut tidak dirugikan akibat dari  pihak yang memiliki 

kepentingan dalam reklamasi pantai didaerah tersebut. 
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4.3.3. Nilai Manfaat Pilihan (OV) 

Nilai manfaat pilihan dapat diperoleh dengan menggunakan nilai 

keanekaragaman (Biodiversity) dari adanya ekosistem padang lamun. Hal ini 

dikarenakan adanya kesadaran masyarakat untuk memberi harga atau nilai suatu 

ekosistem padang lamun. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai 

manfaat pilihan padang lamun, adalah metode  benefit transfer yaitu dengan 

menilai perkiraan benefit dari tempat lain, lalu ditransfer untuk memperoleh 

perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari lingkungan yang diteliti. Metode ini 

diketahui dengan cara menghitung nilai keanekaragaman hayati yang ada pada 

ekosistem tersebut (Marhayana., 2012 dalam Amran., 2016).  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan software ArchGis 10.3 

diketahui luasan area padang lamun Kampung Bugis yaitu sebesar 8,254 ha, Hasil 

tersebut diperoleh melalui metode digitasi yaitu pemetaan menggunakan software 

ArchGis 10.3 dengan citra spot Google Earth 2016 dan melakukan kroscek 

langsung dilapangan dengan menggunakan Global Posision System (GPS) supaya 

memperkecil eror/bias. Besarnya nilai keanekaragaman hayati yaitu sebesar US$ 

15/ha/tahun Ruitenbeck. (1991) dalam Agustina. (2014), dari pernyataan tersebut 

maka untuk memperoleh nilai pilihan didapat rumus perkalian nilai cadangan 

keaekaragaman hayati dengan luasan padang lamun yang sudah diketahui yaitu 

8.254 ha, sementara nilai US$ 1 dollar pada  5 juni 2017 sebesar Rp. 13.362,00,-. 

Maka dapat dihitung nilai manfaat pilihan dari sumberdaya padang lamun tersebut 

sebesar Rp. 1,654,349.22/tahun (Lampiran 6). Nilai manfaat pilihan akan semakin 

besar tergantung kepada luasan lamun yang didapat dan besarnya nilai tukar dollar 

terhadap rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai manfaat pilihan 

dapat menggambarkan bahwa keadaan ekosistem lamun pada suatau daerah 

tersebut dalam keadaan baik. 

 

4.3.4. Nilai Manfaat Keberadaan (EV) 

Menurut Fauzi. (2004), nilai manfaat keberadaan adalah manfaaat yang 

dirasakan langsung oleh masyarakat dari keberdaan lamun. Nilai manfaat 

keberadaan  menggunakan teknik  pendekatan CVM (Contingengent valuation 

method) dengan menanyakan kepada masyarakat mengenai kesediaan mereka 
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membayar (willingness to pay) barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya 

(padang lamun) tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman 

mengenai fungsi dan manfaat ekosistem lamun dan dampak dari kerusakan dan 

penurunan fungsi serta manfaat dari ekologi sumberdaya padang lamun tersebut.  

Hasil yang didapatkan menggambarkan tingkat kepedulian masyarakat sekitar 

terhadap pemeliharaan sumberdaya padang lamun tersebut  

Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai keberadaan yaitu sebesar Rp. 

227,167/bulan atau 1,817,333/tahun. Hasil ini kemudian dikalikan dengan jumlah 

RTP (Rumah Tangga Perikanan) sebanyak 37 orang nelayan, sehingga didapatkan 

jumlah nilai manfaat keberadaan dari adanya ekosistem padang lamun di desa 

Kampung Bugis sebesar Rp. 67,241,333.33/tahun.(Lampiran 5). 

Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Teluk Bakau oleh 

Selfiani., (2017), dengan jumlah RTP sebanyak 130 orang nelayan didapatkan 

nilai Rp. 156. 491/ tahun dan dikalikan dengan jumlah RTP menjadi Rp. 20. 343. 

860/tahun. Walaupun Desa Teluk Bakau jumlah RTP lebih banyak tetapi hasil 

WTP (Willingness to Pay) yang didapat sangat jauh perbedaanya. Hal tersebut 

menandakan bahwa tingkat kepedulian masyarakat nelayan Kampung Bugis 

terhadap pemeliharaan sumberdaya padang lamun sangat besar jika dibandingkan 

dengan masyarakat nelayan di Desa Teluk Bakau. 

 

4.3.5. Nilai Manfaat Warisan (BV) 

Fauzi. (2004) dalam Wahyuningsih. (2015),  menyatakan bahwa Nilai manfaat 

warisan adalah nilai ekonomi yang didapatkan dari sumberdaya ekosistem lamun 

yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.  Hal ini dikarenakan 

ekosistem padang lamun mempunyai nilai penting baik ditinjau dari nilai ekonomi 

maupun ekologi  yang dapat dirasakan secara langsung muapun tidak langsung 

bagi masyarakat yang tinggal didaerah pesisir Kampung Bugis 

Oleh karena itu nilai warisan ekosistem padang lamun yang dimiliki tidak 

dapat dinilai dengan pendekatan nilai pasar, sehingga nilai warisan dapat dihitung 

dngan pendekatan perkiraan. Artinya, kemauan untuk memberi bantuan (dana, 

aksi dll) untuk perlindungan suatu ekosistem atau spesies dengan pertimbangan 

bahwa ekosistem atau spesies tersebut memiliki nilai untuk diketahui oleh 
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generasi yang akan datang dalam keadaan seperti apa yang ada di masa sekarang 

ini (Susanti., 2015). Menurut Marhayana. (2012) dalam Susanti. (2015), nilai 

warisan tidak dapat diukur dari nilai pasar sehingga dihitung dengan pendekatan 

perkiraan bahwa nilai warisan tidak kurang 10% dari total nilai manfaat langsung 

yang diperoleh dari suatu ekosistem. Perkiraan ini menunjukan nilai warisan 

sumberdaya ekosistem padang lamun di Kampug Bugis sebesar Rp. 

1,606,766,430.00/tahun.  (Lampiran 7). 

 

4.3.6. Nilai Ekonomi Total Ekosistem Padang Lamun 

Nilai ekonomi total adalah total adalah nilai ekonomi yang terkandung dalam 

suatu sumberdaya alam ekosistem padang lamun secara keseluruhan, meliputi 

nilai guna maupun fungsional yang harus diperhitungkan dalam menyusun 

kebijakan suatu pengelolaannya, sehingga alokasi dan alternatif penggunaannya 

dapat ditentukan secara benar dan tepat mengenai sasaran ( Bakosurtanal, 2005 

dalam Selfiani., 2017),  Nilai ekonomi total yang didapatkan dari berbagai 

manfaat di desa Kampung Bugis dapat dilihat dari Tabel 8. 

 

Tabel 8 Nilai Ekonomi Total Ekosistem Padang Lamun 

No Nilai Ekonomi Total Rupiah/ Tahun Persentase (%) 

1 Nilai Manfaat Langsung 16,067,764,300.00 82.97 

2 Nilai manfaat Tidak Langsung 1,628,000,000.00 8.40 

3 Nilai Manfaat Pilihan 1,654,349.22 0.01 

4 Nilai manfaat Keberadaan 67,241,333.33   0.35 

5 Nilai manfaat warisan 1,606,766,430.00 8.29 

Total 19,371,426,412.55 100 

 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

 

Tabel 8 menunjukan nilai ekonomi dan persentase nilai dari masing-masing 

nilai manfaat sumberdaya ekosistem padang lamun secara keseluruhan yang 

terbagi menjadi nilai manfaat langsung, nilai manfaat tidak langsung nilai manfaat 

pilihan, nilai manfaat keberadaan dan nilai manfaat warisan. Nilai ekonomi total 

yang didapat di Kampung Bugis Sebesar Rp. 19,371,426,412.55/ tahun. Untuk 
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lebih jelasnya mengenai nilai dari masing-masing manfaat dapat di lihat pada 

Gambar 25.  

 

 

 

Sumber : Data Primer (2017) 

 

Gambar 25 Diagram Persentase Nilai Ekonomi Total 

 

a. Nilai Manfaat Langsung 

Nilai manfaat langsung yang didapat di Kampung Bugis merupakan nilai 

dengan persentase terbesar dibandingkan dengan nilai manfaat lainnya dengan 

persentase 82.97%atau sekitar Rp. 16,067,764,300.00/tahun. Hal tersebut 

menunjukan bahwa ekosistem lamun di Kampung Bugis memiliki kontribusi 

yang besar untuk nelayan yang berada di Kampung Bugis, karena nelayan di 

Kampung Bugis memanfaatkan lamun sebagai wilayah tangkap biota perairan 

baik ikan maupun non ikan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Nilai 

manfaat langsung didapat dari hasil penangkapan nelayan berupa biota-biota 

yang beraosiasi dengan ekosistem padang lamun. Masyarakat di Kampung 

Bugis sudah memanfaatkan lamun sebagai area tangkapnya untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka. Besaran dari nilai manfaat langsung bergantung 

terhadap pendapatan  nelayan dalam melaut, jadi apabila semakin besar 

pendapatan nelayan di Kampung Bugis maka semakin besar juga nilai manfaat 

lamun terebut. Besarnya nilai manfaat langsung yang didapat di kawasan 

perairan pesisir Kampung Bugis, khususnya di daerah padang lamun 
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menandakan bahwa ekosistem lamun dalam kawasan tersebut masih dalam 

kondisi yang baik dan dapat menjadi pelindung bagi biota yang berasosiasi di 

dalamnya. Fungsi dan peran ekologi sumberdaya padang lamun di perairan 

tersebut memiliki kontribusi langsung bagi masyarakat sekitar. Hal itu 

ditandai dengan beragamnya jenis biota yang beraosisasi dengan ekosistem 

padang lamun di perairan tersebut. 

 

b.  Nilai Manfaat tidak langsung  

Nilai Manfaat tidak langsung memiliki peranan yang penting bagi 

kehidupan biota maupun pelindung daerah pesisir. Dengan adanya kondisi 

ekosistem lamun yang baik dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap 

kelangsungan hidup biota yang berasosiasi serta dapat membantu meredam 

lajunya ombak dari laut menuju pesisir. Daun lamun yang lebat dan rapat 

dapat menjadi tempat berlindungnya biota perairan yang menjadikan lamun 

sebagai tempat tinggal, mencari makan dan tempat penetasan telur serta 

tempat pemeliharaan bagi biota yang berasosiasi sehingga biota-biota 

tersebut menjadi aman dan tenang saat berada pada kawasan ekosistem 

padang lamun tersebut.   

 Nilai  manfaat tidak langsung dari ekosistem padang lamun memiliki 

persentase sebesar 8.40% atau setara Rp. 1,628,000,000.00/tahun. Hal ini 

menunjukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kontribusi 

lamun cukup baik. Besar kecilnya nilai manfaat tidak langsung dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman nelayan di Perairan Kampung Bugis terhadap fungsi 

dan manfaat ekosistem lamun di Perairan tersebut dengan cara menanyakan 

dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak kerusakan 

lamun kedepannya bagi ekonomi masyarakat sekitar. Ekosistem lamun 

memiliki peranan penting khususnya bagi masyarakat nelayan yang 

menggantungkan nasib terhadap laut  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mereka, karena ekosistem lamun berperan dalam penyediaan berbagai jenis 

ikan ataupun non ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis. Apabila 

terjadi kerusakan terhadap padang lamun tersebut, maka kehidupan biota 
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yang berasosiasi juga akan berkurang bahkan hilang dan memilih untuk pergi 

mencari habitat yang cocok untuk mendukung kehidupan mereka. 

 Hampir semua masyarakat nelayan di Kampung Bugis menyadari 

pentingnya ekosistem lamun bagi kehidupan mereka. Hal ini terlihat pada 

saat ditanyakan kepada nelayan kesediaan mereka dibayar jika terjadi 

kerusakan terhadap suatu sumberdaya (padang lamun). Nelayan 

menginginkan bayaran yang tinggi apabila terjadi kerusakan terhadap 

sumberdaya padang lamun tersebut (willingness to accept). Besaran 

keinginan menerima bayaran (WTA) yang terdapat di kampung bugis yaitu 

berkisar Rp. 1,500,000.00 sampai Rp. 15,000,000.00 

 

c. Nilai Manfaat Pilihan 

Nilai manfaat pilihan merupakan nilai yang menentukan besarnya nilai 

cadangan suatu sumberdaya (Selfiani., 2017), sementara untuk nilai manfaat 

pilihan memiliki persentase yang paling kecil dibandingkan dengan nilai 

manfaat lainnya, yaitu sebesar Rp. 1,654,349.22/ tahun dengan persentase 

sebesar  0.01 %. Hal tersebut menunjukan bahwa luasan area padang lamun di 

Perairan Kampung Bugis rendah. Besaran nilai manfaat pilihan bergantung 

terhadap luasan sumberdaya padang lamun serta kurs dollar saat ini, semakin 

luas area padang lamun yang terdapat di perairan Kampung Bugis, maka akan 

semakin besar  pula nilai manfaat pilihan yang didapat begitupun sebaliknya, 

semakin kecil nilai luasan padang lamun yang terdapat di Kampung Bugis 

maka akan semakin kecil pula nilai manfaat pilihan yang didapat. 

 

d. Nilai Manfaat Keberadaan     . 

Nilai manfaat keberadaan didapat dengan cara menanyakan langsung 

kesediaan masyarakat nelayan untuk membayar (willingness to pay)  terhadap 

suatu kerusakan sumberdaya padang lamun yang dijadikan tempat mata 

pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai manfaat 

keberadaan ekosistem padang lamun di Kampung Bugis yaitu sebesar Rp. 

67,241,333.33/tahun  atau berkisar 0.35% dari total manfaat keseluruhan. Hal 

ini menunjukan bahwa masyarakat masih kurang peduli terhada ekosistem 
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padang lamun, padahal lamun sendiri merupakan salah satu area penangkapan 

nelayan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seandainya apabila 

mereka paham tentang dampak apabila terjadinya kerusakan dan hilangnya 

ekosistem padang lamun,maka akan menurun pula hasil tangkapan mereka 

yang berakibat kepada penurunan nilai ekonomi masyarakat tersebut 

Besar kecilnya nilai manfaat keberadaan dipengaruhi oleh tingkat 

pemahaman masyarakat tentang fungsi serta manfaat keberadaan ekosistem 

lamun sebagai daerah mata pencaharian mereka. Pada kenyataannya 

masyarakat belum menyadari fungsi penjagaan dan pemeliharaan ekosistem 

padang lamun agar ekosistem tersebut agar tetap lestari dan bisa digunakan 

secara berkelanjutan. Total nilai dari keinginan membayar terhadap ekosistem 

lamun yang mengalami kerusakan memperoleh nilai yang rendah. Padahal 

kontribusi dari adanya ekosistem padang lamun memiliki dampak yang besar. 

Untuk menentukan nasib dari keberlanjutan hasil dari tangkapan yang mereka 

dapatkan. Rusaknya ekosistem padang lamun tentunya berdampak besar 

terhadap kehidupan biota ataupun penentu keberadaan biota tersebut. 

Akibatnya akan terjadi penurunan jumlah tangkapan mereka sehingga 

menurun pula nilai ekonomi masyarakat tersebut. 

 

e. Nilai Manfaat Warisan  

Menurut Marhayana. (2012) dalam Susanti. (2015), nilai manfaat warisan 

dihitung dengan pendekatan perkiraan yaitu 10% dari total manfaat langsung.  

Nilai dari manfaat warisan pastinya mempunyai peran yang besar untuk 

keberlanjutan nilai ekonomi nelayan dimasa yang akan datang. Dari hasil 

perhitungan didapatkan nilai manfaat warisan sebesar Rp. 

1,606,766,430.00/tahun atau sekitar 8.29% dari total manfaat ekonomi secara 

keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai warisan bergantung 

kepada nilai manfaat langsung yang didapat. Besarnya nilai warisan 

menyimpulkan bahwa kondisi ekosistem lamun yang masih bagus hal ini 

ditandai dengan adanya 6 jenis lamun yang dijumapai dari total 13 jenis 

spesies lamun yang ada di Indonesia, kondisi lamun yang bagus maka akan 

banyak biota yang beraosiasi didalamnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Ditemukan 6 jenis lamun diantaranya adalah Enhalus acoroides, Thalassia 

hemprichii, Cymodecea serullata, Syingrodium isoetifolium, Halodule pnifolia 

dan Halodule uninervis yang merupakan famili dari Hydrocharitaceae dan 

Patamogetonaceae, diperoleh total nilai kerapatan jenis lamun sebesar 52.97 

ind/m
2
. Kerapatan tertinggi terdapat pada jenis Thalassia hemprichii yaitu 

sebesar 25.19 ind/m
2
, Sedangkan kerapatan terendah terdapat pada jenis 

Halodule pnifolia yaitu sebesar 1.32 ind/m
2
 dengan luasan lamun sebesar 

8.524 ha.  

2. Nilai ekonomi total ekosistem padang lamun di Kampug Bugis  didapat 

sebesar Rp. 19,371,426,412.55/tahun dengan persentase Nilai Manfaat 

Langsung (DUV) 82.97%, Nilai Manfaat Tidak Langsung  (IUV) 8.40%, Nilai 

Manfaat Pilihan (OV) 0.01%, Nilai Manfaat Keberadaan (EV) 0.35% dan 

Nilai Manfaat Warisan (BV) 8.29%. 

 

5.2. Saran 

Perlu adanya  penelitian lebih lanjut mengenai Valuasi Ekonomi sumberdaya 

padang lamun pada perarian Kampung Bugis dengan menggunakan metode lain 

seperti TCM Travel Cost Method untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

dampak kerusakan ekosistem lamun yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata, 

selain itu perlu adanya pemberian pemahaman lebih lanjut mengenai manfaat 

ekosistem padang lamun seperti dengan memberi pemahaman lain sperti carbon 

budget yang terdapat pada ekosistem lamun  serta manfaat lamun lainnya baik 

dari segi ekologi maupun segi sosial ekonomi agar dapat mendapatkan nilai 

manfaat keberadaan dan manfaat tidak langsung pada ekosistem lamun yang 

maksimal. 
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Lampiran 1 Daftar pertanyaan responden 

 

 

LEMBAR QUISIONER 

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA PADANG LAMUN 

DI   PERAIRAN PANTAI KAMPUNG BUGIS 

      

No kuisioner    : 

Tgl Wawancara   : 

 

Data Responden 

Nama Responden   :      

Jenis Kelamin    :  L / P 

Usia     : 

Pendidikan    : SD/SMP/SMA/ Akademis /Univ* 

Asal                           : 

Jumlah Anggota Keluarga       :  2   4   >5 

      3          5 

Lama tinggal di  Kampung Bugis  : 

Pekerjaan Nelayan   :        Sampingan       Utama       

1. Apakah anda melakukan penangkapan ikan atau biota lain di sekitaran 

ekosistem lamun di Pantai Kampung Bugis ? 

Iya                                Tidak   

2. Aktivitas apa saja yang anda lakukan di ekosistem lamun ? 

      Bekarang     Meletakan Bubu 

      Memancing    Menjaring Ikan 

      Dan lain, lain .. 

 

3. Jika nelayan adalah pekerjaan utama anda, berapakah tingkat pendapatan 

perbulan anda dari adanya keberadaan lamun ? 

<  Rp. 500.000                                      Rp. 500.000 – 1.000.000 
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>   Rp. 5.000.000                 >  Rp. 1.000.000 – 5.000.000 

 

4. Berapakah pendapatan perbulan anda dari pekerjaan sampingan sebagai 

nelayan? 

 

>  Rp. 1.000.000 – 5.000.000                     >   Rp. 5.000.000  

 

    Rp. 500.000-1.000.000   < Rp. 500.000  

    

5. Jenis Sumberdaya apa saja yang anda manfaatkan dari adanya keberadaan 

lamun? 

Produk Perikanan(ikan,kerang,siput,ketam, kuda laut  dll)  (Jika iya 

lanjut ke  pertanyaan no.6)    

Produk Non Perikanan 

 

6. Jenis tangkapan biota yang di lakukan di sekitar ekosistem lamun di  perairan 

Pesisir Kampung Bugis ? 

Jenis biota 

ikan / biota 

laut yg 

ditangkap 

Jlm hasil 

tangkapan 

(kg) 

Harga 

jual 

(Rp/Kg) 

Biaya untuk 

penangkapan 

(Rp/ trip) 

Alat 

tangkap yg 

digunakan 

 

Trip 

frekuensi 

penangkapa

n dlm 1 

bulan 

Trip 

frekuensi 

penangka

pan dlm 1 

tahun 

Kerang            

Siput            

Kepiting            

Kuda Laut            

Ikan............            

Ikan............            

Ikan..............            

Ikan..............

.           

 

 

7. Jenis alat tangkap apa yang digunakan dalam penangkapan ikan/ biota? 

           Jaring         Pancing    Bagan Tancap    

   Pukat      Bubu     Lainnya ........ 

8. Jenis Armada penangkapan apa yang digunakan ? 

Sampan    Motor tempel 

Kapal motor    Lainnya............ 

 

9. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam melakukan penangkapan? 

1 hari      3 – 5 hari 

1 minggu     1 bulan 

     

v v

v v
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  >1 bulan 

 

10. Bagaimana cara anda memanfaatkan hasil tangkapan yang didapatkan? 

       Dijual          Dikonsumsi  Dijual dan dikonsumsi 

 

11. Jika hasil tangkapan tersebut dijual, didaerah manakah anda menjualnya? 

       Didaerah sekitar   Pasar kota  

             Pengumpul    Perusahaan perikanan 

 

12. Seandainya  terjadi kerusakan terhadap sumberdaya padang lamun, 

bersediakah anda untuk menerima pembayaran atau bersediakah anda dibayar 

untuk setiap sumberdaya yang rusak (WTA)? * 

 

............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................ 

 

13. Berapakah kesediaan  anda untuk membayar terhadap sumberdaya  (Ikan, 

kerang, ketam, siput, kuda laut dll) yang dihasilkan dari adanya sumberdaya 

lamun (WTP) ?* 

 

............................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................. 

 

Keterangan :  

 WTA    =  Kesediaan menerima bayaran = Nilai manfaat tidak langsung 

 WTP    =  Kesediaan membayar terhadap sumberdaya = Nilai manfaat   

                warisan dan keberadaan 

*    =   Menggunakan teknik biding game dengan diberikan 

          pemahaman bertingkat terhadap kehilangan sumberdaya lamun  

         akibat terjadinya kerusakan,misalnya nelayan tidak bisa 

         memanfaatkan lamun seperti mencari biota di sekitar lamun      

          yang berdampak terhadap berkurangnya nilai ekonomi yang di  

         peroleh 

 

 

 

 

 

 

 

v v v

v

v

v

v
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Lampiran 2 Hasil Perhitungan Nilai Manfaat Langsung (DUV) 

 

No 
Jenis Hasil 

Tangkapan 

Biaya 

Operasional 

(Rp) 

Harga Jual 

Tangkapan 

(Rp) 

Hasil Rata-Rata 

Tangkapan 

(Kg/Ekor) 

1 Kepiting 25,000 31,000 4 

2 Sotong 30,000 44,000 5 

3 Kuda Laut 25,000 8,000 14 

4 Kerang Bulu 21,000 7,000 4 

5 Gonggong 24,000 5,000 5 

6 Ranga 10,000 6,000 4 

7 Ikan Pinang-Pinang 26,000 21,000 5 

8 Ikan Dingkis 25,000 19,000 15 

9 Ikan Puput 29,000 15,000 7 

10 Ikan Todak 15,000 15,000 3 

11 Ikan Kaci 30,000 32,000 2 

12 Ikan Lebam 25,000 40,000 4 

Nilai manfaat langsung dihitung dengan rumus berikut :   

                    Nilai Perikanan 

 

=  Rente ekonomi (Kepiting, sotong, kuda laut, kerang, ikan)   X   Jumlah Rumah 

Tangga Perikanan                 (RTP) 

                                                         

Kemudian mencari rente ekonomi  sebagai berikut: 

 

  Penerimaan (Laba layak –  Laba kotor )   X    Jumlah  RTP  

Keterangan : 

Penerimaan = Hasil tangkapan (Kepiting, sotong, kuda laut, kerang, ikan )  x  

Harga tangkapan (ikan,   

sotong, kepiting) 

Laba layak  = Discount rate ( 11,5 %)    x  Biaya  operasional  

Laba Kotor  =  Penerimaan – Biaya Operasional 

Rente ekonomi = Penerimaan – (Laba layak – Laba kotor ) 

Nilai perikanan = Rente ekonomi (ikan, kuda laut, kepiting)  x  Jumlah RTP
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Lampiran 3 Rekap Perhitungan Nilai Manfaat Langsung (DUV) 

No Jenis Hasil Tangkapan  Biaya 

Operas

ional 

Harga 

Jual  

(Rp) 

Hasil Rata-

Rata 

Penangkapan 

Penerimaa

n (Rp) 

Laba 

Kotor  

(Rp) 

Discount 

Rate 

Rente 

Ekonomi 

(Rp) 

Nilai 

Perikanan 

(Rp) 

Hasil Tangkapan 

Perbulan (Rp) 

Hasil Tangkapan 

Pertahun (Rp) 

1. Kepiting 25,000 31,000 4 124,000 99,000 11.5% 220,125 8,144,625 228,049,500.00 1,824,396,000.00 

2. Ikan Pinang-Pinang 26,000 21,000 5 105,000 79,000 11.5% 181,010 6,697,730 187,526,360.00 1,500,210,880.00 

3. Sotong 30,000 44,000 2 88,000 58,000 11.5% 142,550 5,274,350 147,681,800.00 1,181,454,400.00 

4. Ikan Dingkis 25,000 19,000 15 285,000 260,000 11.5% 542,125 20,058,625 561,641,500.00 4,493,132,000.00 

5. Kuda laut 25,000 8,000 14 112,000 87,000 11.5% 196,125 7,256,625 203,185,500.00 1,015,927,500.00 

6. Kerang Bulu 21,000 7,000 4 28,000 7,000 11.5% 32,585 1,205,645 33,758,060.00 270,064,480.00 

7. Gonggong 24,000 5,000 5 25,000 1,000 11.5% 23,240 859,880 24,076,640.00 192,613,120.00 

8. Ranga 10,000 6,000 4 24,000 14,000 11.5% 36,850 1,363,450 38,176,600.00 305,412,800.00 

9. Ikan Puput 29,000 29,000 7 105,000 76,000 11.5% 177,665 6,573,605 184,060,940.00 1,472,487,520.00 

10. Ikan Todak 15,000 15,000 3 45,000 30,000 11.5% 73,275 2,711,175 75,912,900.00 607,303,200 

11. Ikan Kaci 30,000 30,000 2 64,000 34,000 11.5% 94,550 3,498,350 97,953,800.00 783,630,400 

12. Ikan Lebam 25,000 25,000 4 160,000 135,000 11.5% 292,125 10,808,625 302,641,500.00 2,241,132.00 

TOTAL 74,452,325 2,084,665,100.00 16,067,763,300 
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Lampiran 4 Hasil Perhitungan Nilai Manfaat Tidak Langsung  

 

No Nama Responden WTA/Rp 

1. Tajudin 1,500,000 

2. Rohadi  2,000,000 

3. Andi Sarifudin 2,000,000 

4. Budi 2,000,000 

5. Jauk 1,000,000 

6. Saidi 2,000,000 

7. Mortala 7,000,000 

8. Kamal 3,000,000 

9. Andi Yarsi 5,000,000 

10. Abdul Rasyid 7,000,000 

11. Sabarudin 5,000,000 

12. Nasrul 10,000,000 

13. Amang 3,000,000 

14. Siddik 8,000,000 

15. M Faisal 9,000,000 

16. Iskandar 5,000,000 

17. Baso Irawan 4,000,000 

18. Soali 7,000,000 

19. Warman 2,500,000 

20. Maraali 8,000,000 

21. Abdul Rahman 5,000,000 

22. Alimudin 5,000,000 

23. Muhammadi 3,000,000 

24. Marihono 3,000,000 

25. Mar'ali 12,000,000 

26. Abu Sofian 8,000,000 

27. Abdul Rajak 5,000,000 

28. Hasanudin 3,000,000 

29. Andi Afrizal 15,000,000 

30. Safarudin 12,000,000 

TOTAL 

                                   

165,000,000  

Rata-Rata per bulan 

                                        

5,500,000  

Rata-Rata pertahun 

                                      

44,000,000  

Jumlah RTP 37 

Nilai Manfaat tidak langsung (IUV ) 

pertahun 1,628,000,000.00 
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Lampiran 5 Hasil Perhitungan Nilai Manfaat Keberadaan 

 

No Nama Responden WTP 

1 Tajudin 20,000 

2 Rohadi  20,000 

3 Andi Sarifudin 150,000 

4 Budi 10,000 

5 Jauk 15,000 

6 Saidi 10,000 

7 Mortala 5,000,000 

8 Kamal 1,000,000 

9 Andi Yarsi 10,000 

10 Abdul Rasyid 10,000 

11 Sabarudin 15,000 

12 Nasrul 25,000 

13 Amang 5,000 

14 Siddik 15,000 

15 M Faisal 20,000 

16 Iskandar 10,000 

17 Baso Irawan 5,000 

18 Soali 25,000 

19 Warman 25,000 

20 Maraali 25,000 

21 Abdul Rahman 25,000 

22 Alimudin 20,000 

23 Muhammadi 5,000 

24 Marihono 30,000 

25 Mar'ali 100,000 

26 Abu Sofian 50,000 

27 Abdul Rajak 50,000 

28 Hasanudin 20,000 

29 Andi Afrizal 50,000 

30 Safarudin 50,000 

TOTAL 6,815,000 

Rata-Rata Perbulan                             227,167  

Rata-Rata Pertahun                         1,817,333  

Jumlah RTP 37 

Nilai Eksistensi (EV) pertahun 67,241,333.33 
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Lampiran 6 Hasil Perrhitungan Nilai Manfaat Pilihan 

Nilai Manfaat Pilihan dihitung dengan dengan menggunakan rumus 

keanekaragaman hayati sebagai berikut. 

  Nilai  Keanekaragaman Hayati 

          Luas Padang Lamun (ha)     X      Nilai Keanekaragaman Hayati (ha) 

Keterangan : 

Luas Padang Lamun                  =  Luas dari seluruh lamun di Kampung Bugis 

Nilai Keanekaragaman Hayati   =  Nilai cadangan keanekaragaman yaitu sebesar 

           U$$ 15/ha/tahun, dengan nilai tukar rupiah. 

Luas Padang Lamun          = 8,254 ha 

Nilai Keanekaragaman Hayati  = U$$ 15 /ha/tahun (Berdasarkan nilai tukar 

rupiah pada tanggal 5 Juni 2017 sebesar Rp. 13.362). 

 

      Nilai Keanekaragaman Hayati 

       =   8,254 ha    X   ( 15/ha/tahun x Rp.13.362 ) 

       =    1,654,349.22/tahun 

 

Jadi, nilai manfaat pilihan di Desa Kampung Bugis sebesar Rp. 1,654,349.22/ 

tahun. 
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Lampiran 7 Hasil Perhitungan Manfaat Warisan 

 

Nilai Manfaat dihitung dengan menggunaka pendekatan perkiraan yaitu 10% dari 

total nilai manfaat langsung jadi : 

Nilai manfaat warisan = Total Nilai Manfaat langsung X 
  

   
   

   = 16,067,764,300.00 X 
  

   
   

   = 1,606,776,430.00 
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Lampiran 8 Hasil Perhitungan Nilai Manfaat Total 

 

Nilai Manfaat Total dihitung dengan cara menjumlahkan hasil dari seluruh 

manfaat yang diberikan oleh lamun tersebut : 

TEV = ( DUV + IUV + OV )+ (XV+BV) 

No Total Nilai Ekonomi Rupiah/ Tahun Persentase (%) 

1 Nilai Manfaat Langsung 16,067,764,300.00 82.95 

2 Nilai manfaat Tidak Langsung 1,628,000,000.00 8.40 

3 Nilai Manfaat Pilihan 1,654,349.22 0.01 

4 Nilai manfaat Keberadaan 67,241,333.33 0.35 

5 Nilai manfaat warisan 1,606,766,430.00  8.29 

Total 19,371,426,412.55 100 
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Lampiran 9 Titik Koordinat Lokasi Perhitungan Kerapatan Lamun 

 

Titik X Y 

1 104.2361 1.11084 

2 104.234 1.108898 

3 104.232 1.107557 

4 104.2301 1.106049 

5 104.2293 1.104564 

6 104.228 1.102948 

7 104.227 1.100573 

8 104.2249 1.098268 

9 104.2227 1.095956 

10 104.2206 1.09417 

11 104.2185 1.094985 

12 104.2206 1.096352 

13 104.2225 1.098463 

14 104.2246 1.10047 

15 104.2264 1.102421 

16 104.2281 1.105163 

17 104.2342 1.110574 

18 104.235 1.111388 

19 104.2328 1.108898 

20 104.2336 1.109807 

21 104.2344 1.111866 

22 104.2326 1.110047 

23 104.2281 1.106444 

24 104.2269 1.105686 

25 104.2261 1.104663 

26 104.2252 1.103486 

27 104.2241 1.10205 

28 104.2226 1.100343 

29 104.2205 1.098019 

30 104.2181 1.096112 

31 104.2305 1.096223 
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Lampiran 10 Dokumentasi Perhitungan Keraptan Lamun 
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Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara dengan Responden di Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


