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ABSTRAK 

 

YANTI, SISKA. Potensi dan Pola Pemanfaatan Siput Gonggong di Perairan Desa 

Pangkil Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau. Tanjumgpinang: Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing oleh Dr. 

Febrianti Lestari, S.Si.,Msi. Dan Susiana, S.Pi.,M.Si. 

 

Penelitian ini dilakukan di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat Provinsi 

Kepulauan Riau dan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui potensi dan pola pemanfaatan terhadap sumberdaya siput gonggong 

yang ada di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat. Penentuan stasiun dilakukan 

berdasarkan metode Purposive Sampling. Pengambilan sampel siput gonggong pada 

setiap stasiun dilakukan ketika kondisi air surut terendah. Jenis siput gonggong yang 

dijumpai diperairan Desa Pangkil Tanjungkeramat yaitu Strombus canarium, Strombus 

urceus, Strombus epidromis. Penangkapan siput gonggong oleh masyarakat Desa 

Pangkil Tanjungkeramat merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan pada daerah 

pasir berbatu. Pola pemanfaatan siput gonggong meliputi waktu penangkapan siput 

gonggong, alat atau cara penangkapan siput gonggong dan pengelolaan hasil tangkapan. 

Waktu penangkapan siput gonggong yang tepat antara bulan November-Januari pada 

musim angin utara. Lama waktu penangkapan adalah 2 jam. Siput gonggong diambil 

dengan cara memungut langsung dengan tangan dengan rata–rata berjarak >50 m dari 

bibir pantai menuju kearah laut. Ukuran siput gonggong yang tertangkap antara 3 cm 

hingga 7 cm (ukuran sedang) dijual dengan harga Rp. 26.000 – 30.000 /kg. Kelimpahan 

siput gonggong per stasiun antara4-5,4 individu/m
2
. Rata-rata kisaran suhu antara 29,2-

30,2 
0
C, salinita santara 25,8-29,3 ppm, kecepatan arus antara 0,35-0,44 m/dtk, derajat 

keasaman (pH) antara 7,2-7,5, oksigen terlarut antara 6,5-7,2 mg/l dengan tipe substrat 

pasir berkerikil hingga pasir. Kelimpahan siput gonggong di Desa Pangkil 

Tanjungkeramat tergolong rendah, sehingga perlu dilakukannya pengelolaan dan 

pemantauan untuk tetap menjaga keberadaan siput gonggong. 

 

Kata kunci: siput gonggong, desa pangkil tanjungkeramat, kelimpahan, dan pola 

pemanfaatan siput gonggong (Strombus sp.). 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

YANTI, SISKA. Potential and Pattern of Snail Gonggong Utilization in Waters of 

Pangkil Village Tanjungkeramat Teluk Bintan Sub-district Bintan Regency Riau 

Province Province. Tanjumgpinang: Department of Water Resources Management, 

Faculty of Marine Science and Fisheries, Raja Ali Haji Maritime University. Advisor by 

Dr. Febrianti Lestari, S.Si., Msi. Dan Susiana, S.Pi., M.Si. 

 

This research was conducted in the waters of Pangkil Village Tanjungkeramat Riau 

Islands Province and implemented in May-June 2017. This study aims to determine the 

potential and utilization patterns of the existing snail gonggong resources in the waters 

of Pangkil Village Tanjungkeramat. The determination of the station is based on 

Purposive Sampling method. Sampling of bark snails at each station is performed when 

the tidal conditions are lowest. Type of snail bark found in the village Pangkil 

Tanjungkeramat Strombus canarium, Strombus urceus, Strombus epidromis. The arrest 

of snail barks by Pangkil Tanjungkeramat Village community is a side job done on 

rocky sand area. The pattern of bark snail utilization involves the time of catching bark 

snails, tools or methods of catching bark snails and managing the catch. The timing of 

catching a proper bark snail is between November-January on the north wind season. 

The duration of the arrest is 2 hours. Snail bark taken by way of direct picking up by 

hand with an average of> 50 m distance from the shoreline towards the sea. The size of 

bark snails caught between 3 cm to 7 cm (medium size) are sold at Rp. 26,000 - 30,000 / 

kg. Abundance of bark snails per station between 4-5.4 individuals / m2. The average 

temperature range between 29.2-30.2 0C, salinity of 25.8-29.3 ppm, current velocity 

between 0.35-0.44 m / s, the degree of acidity (pH) between 7.2- 7.5, dissolved oxygen 

between 6.5-7.2 mg / l with the type of sand substrate pebbles to sand. The abundance 

of snail bark in Pangkil Tanjungkeramat Village is low, so it is necessary to do the 

management and monitoring to keep the existence of snail bark. 

 

Keywords: bark snails, tanjungkeramat pangkil village, abundance, and patterns of 

barking snails (Strombus sp.) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kepulauan Riau 96% wilayahnya terdiri atas lautan, 2.408 buah pulau, dengan 

garis panjang pantai sepanjang 1.795 km
2
 sehingga wilayah Kepulauan Riau 

mempunyai potensi laut yang cukup besar untuk dimanfaatkan salah satunya 

adalah wilayah pesisir Pulau Bintan. Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan  

terletak  antara  Lintang Utara  – 1034’52” Lintang  Utara  dan 104012’47”  Bujur 

Timur disebelah barat – 10802’27” Bujur Timur disebelah Timur. Luas wilayah 

Kecamatan Teluk Bintan mencapai  411,97     ,  dengan luas daratan 185       

(44,90%) dan luas lautan 226,97 km
2
 (55,10%). Wilayah daratan terdiri atas desa 

besar dan kecil yang jumlahnya sebanyak 6 desa (BPS Kabupaten Bintan, 2014).  

Salah satu dari Desa  tersebut adalah Desa  Pangkil yang terletak di Kecamatan 

Teluk Bintan dengan batas wilayah Utara Desa Pengujan, Selatan Kota Batam, 

Barat Kota Batam, Timur Kota Tanjungpinang, desa yang terdapat di sebelah 

timur Tanjungpinang ini memiliki ekosistem perairan yang sumberdaya lautnya 

berlimpah, salah satunya adalah siput gonggong. Pemanfaatan sumberdaya siput 

gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat sudah berlangsung sejak 

lama dan diusahakan secara turun-temurun baik dimanfaatkan sebagai pelengkap 

lauk pauk maupun dijual untuk menambah pendapatan (income) nelayan. Hasil 

dari pengumpulan siput gonggong oleh nelayan umumnya langsung dijual ke 

pengumpul atau ke masyarakat – masyarakat yang datang maupun yang ada di 

Desa Pangkil. Rata-rata hasil tangkapan nelayan yang mencari siput gonggong 

berkisar antara 2 sampai 3kg/hari dengan jarak area tangkapan siput gonggong 

hingga 50 meter dari bibir pantai ke arah laut. Harga rata-rata siput gonggong 

yang dijual oleh penangkap siput gonggong kepada pengumpul berkisar antara 

Rp.22.000 sampai Rp.25.000 per kg. 

Mengingat bahwa perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat merupakan salah 

satu perairan yang menjadi habitat siput gonggong serta menjadi target 

penangkapan siput gonggong, maka peneliti berkeinginan mengadakan penelitian 

mengenai potensi dan pola pemanfaatan siput gonggong yang ada di perairan 



 
 

 
 

Desa Pangkil Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Pemanfaatan terhadap sumberdaya sipu gonggong yang ada di perairan Desa 

Pangkil tidak hanya dilakukan oleh nelayan setempat, namun juga dilakukan oleh 

masyarakat yang ada di Desa Pangkil Tanjungkeramat sebagai pekerjaan 

sampingan. Mengingat banyaknya pemanfaatn yang dilakukan terhadap siput 

gonggong di perairan Desa Pangki Tanjungkeramat, dikhawatirkan akan 

mengancam potensi sumberdaya yang ada. Oleh karena itu, rumusan masalah dari 

penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi siput gonggong yang ada di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi 

Kepulauan Riau? 

2. Bagaimana pola pemanfaatan siput gonggong oleh penangkap siput gonggong 

yang ada di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan 

Kabupaten Bintan? 

 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui potensi siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Mengetahui pola pemanfaatan siput gonggong di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa Pangkil Tanjungkeramat 

khususnya, mengenai potensi dan pola pemanfaatan siput gonggong yang ada 

di perairan Desa Pangkil. 



 
 

 
 

2. Memberikan informasi kepada pihak terkait (perangkat Desa Pangkil), untuk 

lebih memperhatikan lagi, potensi-potensi sumberdaya yang ada di Desa 

Pangkil Tanjungkeramat dengan pola pemanfaatannya yang baik. 

3. Memberikan informasi kepada mahasiswa sebagai referensi jika ingin 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Siput Gonggong 

Siput gonggong (Strombus sp.) merupakan kelas yang terpenting dari filum 

Moluska, karena sebagian diantaranya merupakan sumber protein dan bernilai 

ekonomis tinggi (Syari, 2005). Siput ini memiliki karakteristik seperti operkulum 

yang pipih panjang, mirip pisau berduri, serta dapat digunakan sebagai alat gerak 

di atas pasir atau lumpur. Selain itu hewan ini memiliki ulir yang meningkat di 

sepanjang cangkangnya dan lekukan stromboid. Siput gonggong juga memiliki 

kulit yang sangat keras dengan garis bulat pada cangkangnya dengan variasi 

warna cangkang kekuningan atau keemasan (Utami, 2012). Adapun anatomi siput 

gonggong dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 

  Gambar 1 Anatomi siput gonggong (Zaidi, 2009) 

 

Bentuk cangkang siput pada umumnya seperti kerucut dari tabung yang 

melingkar seperti konde (gelung, whorl). Puncak kerucut merupakan bagian yang 

tertua, disebut apex. Sumbu kerucut disebut columella.Gelung terbesar disebut 

body whorl dan gelung kecil-kecil di atasnya disebut spire (ulir). Di antara bibir 

dalam (inner lip) dan gelung terbesar (body whorl) terdapat umbilicius, yaitu 

ujung collomella, yang berupa celah sempit sampai lebar dan dalam. Apabila 

umbilicius tertutup, maka cangkang disebut imperforate (Suwignyo et al., 2005). 



 
 

 
 

Aperture ialah bukaan cangkang, tempat tersembunyinya kepala dan kaki. Bila 

aperture dihadapkan pada kita dengan apex (puncak) ke atas, dinamakan dekstral 

apabila aperture disebelah kanan, dan disebut sinistral apabila aperture di sebelah 

kiri. Kebanyakan spesies mempunyai cangkang dekstral, beberapa spesies 

mempunyai cangkang baik dekstral maupun sinistral (Suwignyo, 2005). 

Cangkang gastropoda terdiri atas 4 lapisan. Paling luar adalah periostrakum, 

yang merupakan lapisan tipis terdiri dari bahan protein seperti zat tanduk, disebut 

conchiolin atau conchin. Pada lapisan ini terdapat endapan pigmen beraneka 

warna, yang menjadikan banyak cangkang siput terutama spesies laut sangat 

indah warnanya, kuning, hijau cemerlang degan bercak-bercak merah atau garis-

garis cerah. Jenis air tawar umumnya berwarna kusam. Periostrakum berfungsi 

untuk melindungi lapisan di bawahnya yang terdiri dari kalsium terhadap erosi 

(Suwignyo, 2005). 

 

2.2. Klasifikasi Siput Gonggong 

Gonggong termasuk sejenis siput laut (Strombus sp. L.1758), merupakan salah 

satu hewan lunak (Mollusca), banyak hidup di pantai Pulau Bintan dan sekitarnya, 

seperti Pulau Dompak, Pulau Lobam, Pulau Mantang, Senggarang, dan Tanjung 

Uban (Amini, 1984 dalam Viruly, 2011). Gonggong merupakan Mollusca yang 

termasuk kelas Gastropoda dengan spesies Strombus sp.  Klasifikasi siput 

gonggong menurut Zaidi etal. (2009) adalah sebagai berikut : 

 

Filum  :  Mollusca  

Kelas  :  Gastropoda  

Ordo  :  Mesogastropoda  

Famili  :  Strombiadae  

Genus   :  Strombus 

Spesies :  Strombus sp. Linn.1758 

 

 

 

 



 
 

 
 

2.3. Jenis-Jenis Siput Gonggong 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di perairan Desa Pangkil Tanjung 

Qudus oleh Yanti (2016) dijumpai 2 jenis siput gonggong yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat yaitu, S. turturella dan S. urceus.  

 

2.3.1. S. turturella 

Jenis S. turturella merupakan salah satu dari jenis siput gonggong yang 

ditemukan di perairan Desa Pangkil Tanjung Qudus. Adapun bentuk dari jenis S. 

turturella dapat dilihat pada Gambar 2. 

  

 

Gambar 2 S. turturella (Yanti, 2016) 

Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Littorinimorpha 

Famili  : Strombidae 

Genus  : Strombus 

Spesies : Strombus turturella 

  

Jenis siput gonggong S. turturella memiliki ciri-ciri warna kuning keemasan 

yang lebih terang dibandingkan dengan S. canarium dan juga memiliki cangkang 

yang tidak begitu tebal. Menurut Ruppert dan Barnes (1994) in Siddik (2011), 

siput gonggong memiliki cangkang yang tepinya menebal dan berwarna serta 

memiliki tutup memipih panjang dengan siphon. Cangkang siput gonggong terdiri 

atas 4 lapisan, lapisan terluar adalah Periostrakum yang merupakan lapisan tipis 

terdiri dari bahan protein seperti zat tanduk, disebut conchiolin atau conchin. Pada 

lapisan ini terdapat 9 endapan pigmen berwarna. Periostrakum berfungsi untuk 

melindungi lapisan dibawahnya yang terdiri dari kalsium karbonat terhadap erosi. 

 



 
 

 
 

2.3.2. S. urceus 

Siput gonggong  yang kedua yang dijumpai di perairan Desa Pangkil Tanjung 

Qudus adalah S. urceus. Gambar dan bentuk dari siput gonggong S. Urceus  dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

  

Gambar 3 S. urceus (Yanti, 2016) 

 

Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Littorinimorpha 

Famili  : Strombidae 

Genus  : Canarium 

Spesies : Strombus urceus 

 

Pada jenis S. urceus memiliki ciri-ciri warna hitam keabu-abuan yang sedikit 

gelap dan juga mempunyai bentukyang lebih kecil dibandingkan dengan S. 

turturella. Jenis siput gonggong ini biasanya disebut masyarakat dengan sebutan 

gonggong jantan, siput gonggong ini juga banyak ditemukan di area dengan 

substrat yang halus hingga sedang. Hidup jenis siput gonggong ini juga berkoloni 

dan berada pada area yang rendah sampai sedang kerapatan lamunnya, sehingga 

jenis siput gonggong ini mudah ditemukan. Rata-rata panjang cangkang berkisar 

antara 51,2 mm sampai 61.82 mm (Zaidi, 2009). 

 

2.4. Habitat Siput Gonggong 

Habitat siput gonggong pada umumnya hidup di daerah berpasir dan 

berlumpur. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh (Dody, 2007) bahwa spesies siput 

gonggong umumnya mendiami substrat lunak dan dapat ditemukan pada substrat 

yang didominasi oleh pasir hingga pasir berlumpur dan berada pada areal yang 

tenang dan terlindung dari gerakan arus yang kuat. Sama halnya yang di tuliskan 



 
 

 
 

oleh (Abbott, 1960 in Utami, 2012) bahwa habitat siput gonggong umumnya 

adalah substrat lumpur berpasir yang banyak ditumbuhi tumbuhan bentik seperti 

lamun dan makro algae, mulai dari batas surut terendah hingga kedalaman ± 6 

meter. 

Siput gonggong juga banyak ditemukan pada kawasan padang lamun serta 

memiliki asosiasi yang tinggi terhadap kondisi padang lamun. Menurut Putra, 

(2014)  bahwa kehidupan siput gonggong banyak ditemukan di daerah lamun 

yang berjenis Enhalus accoroides, Thalassia hemprichii, Thalassodendron 

ciliatum, Cymodocea rotundata, Halophila ovalis. 

Siput gonggong banyak ditemukan pada substrat pasir berlumpur yang 

ditumbuhi tanaman laut seperti rumput setu, samo-samo (E. accoroides) dan 

Thalassia sp. Kondisi perairan dimana banyak ditemukan siput gonggong, 

salinitasnya berkisar antara 26 - 32‰, pH antara 7,1 - 8,0, oksigen terlarut 4,5 - 

6,5 ppm, kecerahan air 0,5 - 3,0 meter serta suhu berkisar antara 26 - 30
0
C 

(Amini, 1984 in Viruly, 2011). 

Siput gonggong mencari makan secara deposit feeder, yaitu menyapu dan 

menyedot endapan di dasar Perairan (Sugiarti, 2005 in Siddik, 2011). Menurut 

Nasution dan Siska (2011), siput gonggong memakan plankton, detritus dan 

lamun. Selanjutnya, menurut Abbott (1960) in Andiarto (1989) siput gonggong 

lebih bersifat epifauna atau hidup di atas permukaan substrat, walaupun hewan ini 

juga memiliki kebiasaan membenamkan diri pada waktu-waktu tertentu. 

Pemilihan ini dikarenakan kegiatan mencari makan dan reproduksi dilakukan di 

permukaan substrat. 

Siput gonggong lebih bersifat epifauna atau hidup di atas permukaan substrat, 

walaupun hewan ini juga memiliki kebiasaan membenamkan diri pada waktu-

waktu tertentu. Pemilihan ini dikarenakan kegiatan mencari makan dan reproduksi 

dilakukan di permukaan substrat. Jenis siput laut ini memiliki tingkah laku dalam 

beberapa fase sebagai berikut fase membenamkan diri ke dalam substrat, fase 

aktif mencari makan di permukaan substrat, dan fase reproduksi siput gonggong 

akan membenamkan diri ke dalam substrat pada saat pergerakan masa air. 

 

 



 
 

 
 

2.5. Pola Pemanfaatan Siput Gonggong 

Sebaran siput gonggong umumnya berada pada kedalaman 1 m hingga 6 meter, 

eksploitasi siput gonggong yang berada pada kedalaman 2 m -4 m hanya dapat 

dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki kemampuan menyelam yang 

memadai (Dody, 2011).  

Pengambilan siput gonggong di alam dilakukan dengan cara menyelam dan 

memungut dengan tangan. Hal ini dapat dilakukan jika kondisi perairan sedang 

surut dan gelombang cukup mendukung. Jika kondisi air pasang, sulit bagi 

nelayan untuk mendapatkan siput gonggong, begitupun halnya jika kondisi 

perairan bergelombang yang menyebabkan tingkat kekeruhan semakin tinggi, 

sehingga membatasi pandangan saat menyelam untuk mendapatkan siput 

gonggong. Waktu pengambilan siput gonggong yang paling efektif adalah pada 

bulan Februari hingga Juni, selain bulan-bulan tersebut aktivitas penangkapan 

tidak maksimal karena kondisi perairan yang bergolak dan menyebabkan 

meningkatnya kekeruhan air yang akan menyulitkan nelayan untuk mencari siput 

gonggong di alam (Dody, 2011). 

Berdasarkan observasi atau survei awal pengambilan siput gonggong di 

perairan Desa Pangkil dilakukan dengan secara langsung dengan menggunakan 

tangan ataupun dilakukan dengan cara menyelam. Hasil dari pengumpulan siput 

gonggong oleh nelayan umumnya langsung dijual ke pengumpul atau ke 

masyarakat–masyarakat yang datang maupun yang ada di Desa Pangkil. Rata-rata 

hasil tangkapan nelayan yang mencari siput gonggong berkisar antara 2 sampai 3 

kg/hari setelah di rebus dan dilepaskan dari cangkangnya dengan jarak area 

tangkapan siput gonggong hingga 50 meter dari bibir pantai kearah laut. Harga 

rata-rata siput gonggong yang dijual oleh nelayan berkisar antara Rp.22.000 

sampai Rp.25.000 per kg (Yanti, 2016). 

Di Kepulauan Riau siput gonggong telah dimanfaatkan cukup lama, terutama 

oleh masyarakat pesisir, yang menjadikannya sumber makanan langsung. Selain 

itu siput gonggong memberikan manfaat terhadap perekonomian masyrakat 

pesisir sebagai makanan has dari Kepulauan Riau. Siput gonggong juga memiliki 

kandungan nilai gizi yang cukup tinggi dan baik bagi kesehatan. 



 
 

 
 

Analisis kandungan nilai gizi Strombus sp yang dilakukan pada Balai 

Penelitian Teknologi Perikanan di Jakarta (Amini, 1986) dapat dilihat pada Tabel 

1.  

Tabel 1 Hasil penelitian nilai gizi siput gonggong 

Kandungan Gonggong segar (%) Gonggong rebus (%) 

Air 85,47 O 

Abu  Abu 2,51 1,45 

Protei Protein 9,77 15,38 

Lema Lemak 0,85 1,10 

Gara Garam 1,49 0,58 

T. V. B (mg.N%) 6,15 3,67 

T. M. A (mg.N%) 0,89 0,99 

 

2.6. Potensi Siput Gonggong 

Potensi siput gonggong umumnya dapat dilihat dengan menghitung indeks 

kelimpahan dengan rumus persamaan Shanon-Wiener ( Fahrul, 2008) sebagai 

berikut : 

 

2.6.1. Kelimpahan  

Kelimpahan organisme adalah jumlah individu pada suatu area. Cara 

menghitung kelimpahan yang paling akurat adalah dengan cara menghitung setiap 

individu pada area tersebut. Umumnya tidak dapat menghitung semua individu 

dalam ekosistem dan walaupun mungkin, maka dibutuhkan waktu yang banyak. 

Menurut J.B.S Andane, kelimpahan ditentukan oleh gabungan pengaruh 

faktor  serta semua proses mengenai populasi tergantung atau tidak tergantung 

pada populasi hanya dapat diubah oleh kelahiran, kematian oleh migrasi. 

Kelimpahan dapat diukur dengan dua cara yaitu kelimpahan absolut atau jumlah 

individu-individu per unit area dan kelimpahan relatif adalah populasi spesies 

yang mendukung kelimpahan  total.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syafrizal (2012) hasil 

perhitungan nilai kelimpahan yang terdapat di Desa busung mencapai 12,70 

ind/m
2
, kelimpahan siput gonggong yang terdapat di Desa Busung dalam kategori 

rendah dengan kisaran kelimpahan jenis S. canarium pada perairan Desa Busung 



 
 

 
 

sebesar 2,90 ind/m
2
, Jenis S. turturella pada perairan Desa Busung sebesar 1,93 

ind/m
2
, Jenis S. urceus pada perairan Desa Busung sebesar 3,70 ind/m

2
, Jenis S. 

epidromis pada perairan Desa Busung sebesar 4,17 ind/m
2
. karena lajunya 

penangkapan yang di lakuakan oleh nelayan atau masyarakat sekitar, sehingga 

populasi siput gonggong tidak bisa menghadapi lajunya penangkapan yang di 

lakukan oleh nelayan atau masyarakat. 
 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kelimpahan yaitu: 

Ada tujuh parameter utama yang menentukan tingkat kelimpahan populasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Natalitas 

Menentukan jumlah melalui produksi individu–individu baru hasil 

perkembangbiakan. Pengertian natalitas mencakup dua aspek perkembangbiakan 

yaitu yang disebut fekunditas yang menunjukan potensi populasi untuk 

menghasilkan individu baru dan fertilitas yang lebih menunjukan kinerja 

perkembangbiakan yang direalisasikan dalam populasi. 

 

2. Mortalitas 

Merupakan kematian spesies dalam suatu populasi. Dalam kondisi lingkungan 

yang bagaimanapun ideal dan optimum, spesies dalam populasi akan mengalami 

kematian yang disebabkan oleh umur. 

 

3. Imigrasi 

Imigrasi yaitu fenomena masuknya individu–individu dari area lain ke dalam 

populasi dan meningkatkan tingkath kelimpahan populasi itu. Penyebab utama 

terjadinya imigrasi yaitu adanya kompetisi atau persaingan individu-individu 

sesama jenis. 

 

4. Emigrasi 

Merupakan suatu pergerakan pindah atau pemencaran yang bersifat khas, 

karena melibatkan individu populasi secara menyeluruh dan terjadi secara 

periodik dan menyangkut pergerakan bolak–balik antar dua daerah. 



 
 

 
 

5. Kompetisi 

Pengaruh kompetisi terhadap kelimpahan individu yaitu sangat berpengaruh 

besar karena individu–individu ini akan saling bersaing untuk mendapatkan 

makanan dan juga tempat untuk mereka dapat berkembang biak.  

 

6. Predasi 

Predasi menunjukan bahwa terdapat lebih banyak pemangsa dan parasit di 

daerah tropik dari pada di daerah yang lain, dengan demikian akan menurunkan 

populasi pemangsa sehingga persaingan antara pemangsa pun menurun. 

 

7. Waktu 

Suatu komunitas secara beragam mengikuti waktu. Akibatnya komunitas yang 

lebih tua memiliki lebih banyak jenis dari pada komunitas yang lebih muda. 

 

2.7.Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Keberadaan Siput Gonggong 

2.7.1. Substrat Dasar 

Substrat merupakan tempat tinggal tumbuhan dan hewan yang hidup di dasar 

perairan atau di permukaan benda yang ada di kolom perairan. Substrat juga 

berguna sebagai habitat, tempat mencari makan, dan memijah bagi sebagian besar 

organisme akuatik. Menurut Hynes, (1978) in Utami, (2012) faktor utama yang 

menentukan penyebaran, kelimpahan, dan komposisi jenis bentik adalah substrat 

dasar perairan, yaitu lumpur, pasir tanah liat berpasir, kerikil dan batu. 

Tipe substrat suatu perairan akan mempengaruhi penyebaran, kelimpahan,dan 

komposisi bentos. Penyebaran dan kelimpahan siput berhubungan dengan 

diameter rata-rata butiran sedimen, kandungan debu dan liat, serta cangkang-

cangkang biota yahng telah mati, yang secara umum dapat dikatakan bahwa 

semakin besar ukuhran butiran berarti semakin kompleks substrat, sehingga 

semakin beragam puhla jenis biotanya. Menurut (Odum, 1993 in Utami, 2012) 

menyatakan bahwa suhbstrat dasar yang berupa batu-batu pipih dan batu kerikil 

merupakan lingkungan hidup yang baik bagi organisme bentik yang memiliki 

kelimpahan dan keanekaragaman yang besar dibandingkan dengan perairan yang 

berpasir dan berlumpur halus. 



 
 

 
 

 Pada jenis sedimen berpasir, kandungan oksigen relatif besar dibandingkan 

pada sedimen yang halus karena pada sedimen berpasir terdapat pori udara yang 

memungkinkan terjadinya pencampuran yang lebih intensif dengan air di atasnya, 

tetapi pada sedimen ini tidak banyak nutrien, sedangkan pada substrat yang lebih 

halus walaupun oksigen sangat terbatas tapi tersedia nutrien dalam jumlah besar 

(Wood, 1987 in Utami, 2012). Spesies siput gonggong umumnya mendiami 

substrat lunak dan dapat ditemukan pada substrat yang didominasi oleh pasir 

hingga pasir berlumpur (Utami, 2012). 

 

2.7.2  Suhu 

Suhu air dipermukaan dipengaruhi oleh curah hujan, penguapan, kelembaban 

udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas matahari. Suhu air di perairan 

Indonesia umumnya berkisar antara 28
0
C –31°C. Suhu air di dekat pantai 

biasanya sedhikit lebih tinggi daripada yang di lepas pantai (Utami, 2012). 

Menurut (Utami, 2012) bahwa siput gonggong hidup pada kisaran suhu antara 

28,5
0
C -29,9°C. 

 

2.7.3    Salinitas 

Salinitas adalah  total konsentrasi dari seluruh ion terlarut dalam perairan yang 

dinyatakan dalam satuan gr/kg atau ‰. Salinitas mempunyai peranan penting 

dalam kehidupan organisme, misalnya dalam distribusi biota akuatik. Penurunan 

salinitas di perairan estuari akan mengubah komposisi dan dinamika populasi 

organisme. Tanggapan atau respon organisme terhadap kadar salinitas berbeda-

beda (Levinton, 1982 in Utami, 2012). Kondisi ini diperkuat lagi dengan yang 

dituliskan oleh bahwa siput gonggong hidup pada kisaran salinitas antara 31,0‰-

33,3‰ (Utami, 2012). 

 

2.7.4 Kecepatan Arus 

Arus adalah proses pergerakan massa air menuju kesetimbangan yang 

menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Gerakan tersebut 

merupakan resultan dari beberapa gaya yang bekerja dan beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Arus laut (sea current) adalah gerakan massa air laut dari satu 



 
 

 
 

tempat ke tempat lain baik secara vertikal (gerak ke atas) maupun secara 

horizontal (gerakan ke samping). Menurut hasil yang di peroleh oleh (Putra, 2014) 

bahwa kecepatan arus dengan kisaran 0,04 m/dtk -0,178m/dtk baik untuk 

kehidupan siput gonggong. 

 

2.7.5    Derajat Keasaman (pH) 

Toksisitas suatu senyawa kimia juga dipengaruhi pH. Senyawa ammonium 

yang dapat terionisasi banyak ditemukan pada perairan yang memiliki pH rendah. 

Ammonium bersifat tidak toksik (innocuous). Namun pada suasana alkalis (pH 

tinggi) lebih banyak ditemukan ammonia yang tak terionisasi (unionized) dan 

bersifat toksik. Ammonia tak terionisasi ini lebih mudah terserap ke dalam tubuh 

organisme akuatik dibandingkan dengan ammonium Tebbut, (1992) in Utami, 

(2012). Menurut Nybakken (1992) in Utami  (2012) lingkungan perairan laut yang 

memiliki pH yang bersifat relatif lebih stabil dan berada dalam kisaran yang 

sempit, biasanya berkisar antara 7,5-8,4. Sedangkan menurut Utami, 2012 bahwa 

siput gonggong hidup pada kisaran pH antara 7,60-7,67. 

 

2.7.6 Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen terlarut yang terdapat dalam air laut berasal dari difusi udara dan 

fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan bentik. Kecepatan difusi oksigen dari 

udara ke dalam air sangat lambat, sehingga fotosintesis fitoplankton merupakan 

sumber utama dalam penyediaan oksigen terlarut di perairan. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi kelarutan oksigen antara lain suhu, salinitas, pergerakan 

massa air, tekanan atmosfer, luas permukaan air, dan persentase oksigen 

sekelilingnya (BAPPEDA, 2007 in Utami, 2012).  

Kadar oksigen berfluktuasi tergantung pada proses pencampuran, pergerakan 

massa air, aktivithas fotosintesis, respirasi, dan limbah yang masuk ke dalam 

badan perairan Effendi, (2003) in Utami, (2012). Penurunan oksigen terlarut 

secara temporer selama beberapa hari biasanya tidak mempunyai pengaruh yang 

berarti karena moluska dapat melakukan metabolisme secara anaerob namun 

metabolisme ini akan menyebabkan organisme kekurangan energi sehingga 

mempengaruhi aktivitas lainnya seperti reproduksi dan pertumbuhan. Kadar 



 
 

 
 

oksigen terlarut optimum bagi moluska bentik adalah 4,1 mg/L -6,6 mg/L, 

sedangkan kadar minimal yang masih dalam batas toleransi adalah 4 mg/L Clark 

(1974) in Utami (2012). Namun menurut Sutamihardja ( 1978) in Utami (2012) 

kadar oksigen terlarut yang normal di perairan laut berkisar antara 5,7 mg/L -8,5 

mg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Febuari – Juli 2017 di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini. 

 

Gambar 4 Lokasi penelitian ( Citra Landsat 8 2014) 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian dapat dilihan pada Tabel 2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 2 Alat yang digunakan dalam penelitian 

No. Alat yang digunakan Keterangan 

1. Pengambilan Data Lapangan 

- Plot berukuran 1x1 m 

- Boat 

- GPS 

- Alat tulis 

- Kuisioner 

- Multi tester 

- Saltmeter 

- Pipa paralon 

- Botol aqua 

 

Potensi siput gonggong 

Alat transportasi 

Menentukan titik koordinat 

Identifikasi 

Wawancara 

Mengukur pH, DO, Suhu Perairan 

Mengukur salinitas 

Sampel substrat 

Mengukur kecepatan arus 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian diuraikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No. Bahan yang digunakan  Kererangan 

1. Aquades Membilas alat 

2. Tisu Mengeringkan alat 

3. Gonggong  Objek penelitian 

4.  Kantong  Untuk menyimpan sampel 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu 

pengambilan data secara langsung dilapangan serta wawancara dengan nelayan 

untuk data pemanfaatan siput gonggong. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi penentuan stasiun lokasi penyamplingan,  

pengambilan sampel siput gonggong, pengumpulan data pemanfaatan siput 

gonggong dan analisis data. 

 

 

 



 
 

 
 

3.4.1 Penentuan Stasiun Lokasi Penyamplingan 

Penentuan stasiun pada lokasi penelitian dilakukan dengan teknik purposive 

sampling sebanyak 3 (tiga) stasiun yang di anggap mewakili.  

Stasiun I    : berada di perairan aktifitas pelayaran (dermaga) 

Stasiun II   : berada di perairan yang tidak ada aktivitas penduduk 

Stasiun III  : berada di perairan yang  ada aktivitas penduduk. 

 

3.4.2 Pengambilan Sampel Siput Gonggong 

Untuk mengetahui potensi siput gonggong di perairan pesisir Desa Pangkil 

Tanjungkeramat, lokasi penelitian di bagi atas 3 stasiun (stasiun I, stasiun II dan 

stasiun III). Pengambilan sampel siput gonggong pada setiap stasiun dilakukan 

ketika kondisi air surut terendah, untuk memudahkan dalam pengambilan siput 

gonggong dengan menggunakan tangan. Pengamatan siput gonggong dilakukan 

pada area pasang surut pada kawasan zona litoral (pasang tertinggi dan surut 

terendah). Pengamatan siput gonggong dilakukan dengan mengunakan line 

transek sepanjang 50 meter dan diletakkan plot dengan ukuiran 1 x 1 meter 

dengan jarak 10 meter dari satu plot ke plot lainnya dan satutransek ke transek 

lainnya sejauh 20 meter. Konsep/gambaran transek pengamatan dapat dilihat pada 

gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Metode peletakan transek di lokasi penelitian 

 

 

 
 

 

STASIUN 1 

STASIUN 2 

STASIUN 3 

LAUT 

ALUR 

Plot Pengamatan (1X1) 

DARATAN 



 
 

 
 

 

3.4.3. Pengumpulan Data Pemanfaatan Siput Gonggong 

Untuk pengumpulan data pemanfaatan siput gonggong dilakukan dengan cara 

wawancara dengan panduan kuisioner terhadap penangkapsiput gonggong yang 

terdapat di Desa Pangkil Tanjungkeramat Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan Kepulauan Riau. Jumlah responden yang akan menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh penagkap siput gonggong yang ada di perairan Desa 

Pangkil Tanjung keramat. Kemudian data ditabulasikan dalam bentuk tabel dan 

ditampilkan dalam bentuk grafik atau gambar. Selanjutnya dilakukan analisis 

secara deskriptif.  

 

3.4.4. Analisis Data   

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya atau data 

yang dikumpulkan dan diolah langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari pihak lain dan telah dikumpulkan serta dilaporkan dalam 

bentuk publikasi. 

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang meliputi 

data jenis siput gonggong, kelimpahan siput gonggong, dan kondisi fisika kimia 

perairan di perairan Desa Pangkil. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data pemanfaatan siput gonggong yang diperoleh dari 

wawancara kepada nelayan, data dokumentasi, lembaga penelitian, pustaka-

pustaka, laporan-laporan pihak swasta, masyarakat dan pihak lain yang 

berhubungan, seperti Kantor Desa Pangkil, Kantor Camat, dan Kantor Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. 

Data primer dan sekunder dikumpulkan  kemudian data ditabulasikan dalam 

bentuk tabel dan ditampilkan dalam bentuk grafik atau gambar. Selanjutnya 

dilakukan analisis secara deskriptif. Data yang berhasil dikumpulkan dalam 

penelitian ini kemudian di hitung indeks kelimpahan menggunakan rumus 

persamaan Shanor-Wiener (Fachrul, 2008) sebagai berikut: 

 

 



 
 

 
 

 

3.5. Indeks Kelimpahan Siput Gonggong 

Kelimpahan adalah jumlah individu per satuan luas dan volume (Browser et 

al., 1990). Kelimpahan jenis siput gonggong per satuan luas dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

 

Di =
 

M
 

Keterangan:  

Di : Kelimpahan jenis siput gonggong (ind/m
2
) 

X : Jumlah individu jenis siput gonggong 

m : Luas kuadrat pengambilan contoh (m
2
) 

 

3.6. Pengukuran Tipe Substrat  

Contoh substrat diambil pada plot yang sama dengan pengambilan siput 

gonggong. Substrat diambil dengan menggunakan pipa paralon dan dimasukkan 

ke dalam kantong sampel yang diberi label serta disimpan dalam cool box. 

Sampel substrat selanjutnya dianalisis di laboratoriun Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan UMRAH. Prosedur penentuan substrat dasar perairan yang akan 

dilakukan yaitu:  

1.  Sampel substrat diambil sebanyak 25 gram, keringkan dalam oven dengan 

suhu 60-70 °C selama 24 jam  

2. Selanjutnya substrat ditempatkan di dalam Beaker Glass yang berisi 250 ml air 

kran dan ditambahkan hydrogen peroksida (H2O2) diaduk selama 10-15 menit. 

3. Kemudian suspense substrat untuk penentuan jenis disaring dengan saringan 2 

mm (-1 Ø), 1 mm (0 Ø), 0.25 mm (2 Ø), dan 0.0625 mm (4 Ø)s dengan 

menyemprotkan air kran ke saringan sehingga partikel yang lebih kecil (halus) 

lolos dari mata saringan dan yang besar akan tertahan. 

4. Setiap fraksi yang tertahan dikeringkan pada masing-masing saringan pada 

suhu 100 °C selama 4 jam. Setelah kering ditimbang beratnya untuk 

mengetahui persentase berat dari masing-masing fraksi. Selanjutnya persentase 



 
 

 
 

fraksi sedimen menggunakan metode aturan Segitiga Shepard. 

 

Dimana: 

P : Pasir  

K : Kerikil  

L : Lumpur  

Sk :Sampel Kering 

 

Tabel 4 Penamaan Jenis Sedimen Berdasarka Metode Segitiga Shepard  

No. Jenis Sedimen Deskripsi 

1 Pasir Sedimen mengandung 75% pasir atu lebih 

2 Pasir berlumpur Kandungan sedimen kurang 75% lumpur dan diatas 

25% 

3 Lumpur berpasir Kandungan sedimen kurang 75% lumpur diatas 25% 

4 Lumpur Sedimen mengandung 75% atau lebih lumpur 

5 Lumpur berkrikil Kandungan sedimen kurang dari 75% lumpur dan 

kerikil diatas 25% 

6 Krikil berlumpur Kandungan sedimen kurang kurang dari 75% kerikil 

dan lumpur diatas 25% 

7 Krikil berpasir Kandungan sedimen kurang dari 75% kerikil dan 

lumpur 25% 

8 Pasir berlumpur Kandungan sedimen kurang dari 75% pasir dan 

kerikil diatas 25% 

 

3.7. Pengukuran Parameter Perairan 

Parameter perairan yang diukur adalah suhu, salinitas, kecepatan arus, derajat 

keasaman (pH), dan oksigen terlarut. Pengukuran parameter perairan dilakukan  

saat pasang air laut. 

 

3.7.1. Suhu  

Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan Multi Tester (YK-2005 WA), 

pengukuran suhu dilakukan bersamaan dengan pengukuran Oksigen Terlarut 

(DO). Pengukuran suhu dilakukan dengan menghidupkan multiterster dengan 



 
 

 
 

menekan tombol “ON” kemudian Probe dimasukkan untuk pengukuran Suhu. 

Kemudian Probe pada alat tersebut dicelupkan kedalam perairan. Seluruh bagian 

dari probe suhu harus tercelup kedalam air yang diukur. Setelah itu didiamkan 

beberapa menit sampai dapat dipastikan angka yang ditunjukkan pada layar 

berada dalam kondisi tidak bergerak (stabil). Kemudian nilai suhu yang 

ditunjukkan pada layar sebelah kiri bawah multi terster tersebut dicatat hasilnya. 

Pengukuran suhu dilakukan saat pasang air laut. 

 

3.7.2. Salinitas   

Salinitas diukur dengan menggunakan Salt Meter ( YK-31SA ).  Prosedur 

penggunaan alat adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan dan memasukkan probe pada bagian atas salt meter sampai 

rapat dan posisi yang benar, kemudian menekan tombol “ON” pada alat 

untuk menghidupkan alat, dan memasukan ujung probe kedalam air hingga 

sebatas kepala probe. 

2. Menggerakkan probe beberapa saat agar mempermudah dalam pembacaan 

pada alat dan tunggu beberapa saat hingga menunjukan angka tetap pada 

tampilan (layar) alat. 

3. Menekan tombol “HOLD”, jika angka yang ditunjukan sudah benar-benar 

tetap (tidak berubah), mencatat angka yang ditunjukan oleh alat. Melakukan 

pengukuran salinitas pada saat pasang. 

 

3.7.3. Kecepatan Arus 

Pengukuran kecepatan arus permukaan menggunakan Current Drogue yang 

dihanyutkan dimana jarak antara tempat menghanyutkan Current Drogue dan 

tempat berhentinya telah ditentukan terlebih dahulu. Untuk menghitung waktunya 

menggunakan stopwatch. Mengukur kecepatan arus dengan menstandarkan jarak 

yang ditempuh Current Drogue (meter) dalam waktu (detik). 

 

Kecepatan arus (v) = 
                

             
 

 

 



 
 

 
 

3.7.4. Derajat Keasaman 

Derajat Keasaman (pH) diukur dengan menggunakan alat multi tester(YK-

2005WA). Prosedur pengukuran pH dengan multi tester adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan dan memasukkan probe elektroda pH kedalam soket pada alat 

dengan benar dan pada posisi yang tepat, menekan tombol “POWER” untuk 

menghidupkan alat. 

2. Menekan tombol “MODE” pada alat hingga layar alat menunjukkan tampilan 

“pH” dan masukkan indicator manual untuk Suhu. 

3. Menyiapkan larutan “Buffer Solution” yang akan digunakan pada pH 4,00 

untuk mengakalibrasikan alat yang ditempatkan pada botol kalibrasi. 

4. Melakukan terlebih dahulu proses kalibrasi alat sebelum melakukan 

pengukuran, dengan cara menekan tombol “REC” dan “HOLD” secara 

bersamaan hingga pada layar alat menunjukkan angka 4,00. 

5. Menekan tombol “ENTER” untuk mengakhiri proses kalibrasi, lalu membuka 

botol kalibrasi pada ujung alat, dan melakukan pengukuran pH, kemudian 

hasil yang ditunjukkan pada layar alat dicatat setelah angka yang ditunjukkan 

stabil (tidak berubah). Melakukan Pengukuran pH dilakukan pada saat pasang 

air laut. 

 

3.7.5. Oksigen Terlarut (DO) 

Untuk mengukur oksigen terlarut, dilakukan dengan menggunakan multi tester 

(YK-2005WA). Prosedur pengukuran Oksigen Terlarut dilakukan dengan cara :  

1. Menyiapkan dan memasukkan probe Oksigen terlarut (DO) kedalam soket 

DO pada alat dengan benar dan pada posisi yang tepat. 

2. Menekan tombol “POWER” untuk menghidupkan alat. 

3. Menekan tombol “Mode” pada alat, hingga layar alat menunjukkan tampilan 

“%02” dan memasukkan indicator manual untuk suhu. 

4. Membiarkan alat selama 5 menit hingga angka stabil dan tidak berubah. 

5. Melakukan kalibrasi alat sebelum melakukan pengukuran, dengan cara 

menekan tombol “REC” dan “HOLD” secara bersamaan. 

6. Menekan tombol “ENTER”, tunggu selama 30 detik, hingga pada layar 

menunjukkan tampilan “%02” menunjukkan angka 20.9. 



 
 

 
 

7. Menekan tombol “FUNC” hingga menunjukkan tampilan “mg/L” kemudian 

alat dapat digunakan untuk pengukuran Oksigen Terlarut. Melakukan 

pengukuran DO dilakukan pada saat pasang air laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian 

Secara geografi Desa Pangkil merupakan Desa di wilayah Kecamatan Teluk 

Bintan dengan luas daratan 
+_

22.5 Km
2
 dan luas wilayah keseluruhan 1050 Km

2
. 

Dimana Desa Pangkil adalah merupakan penghasil sektor perikanan dan 

perikanan air tawar, di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa. Kepala Desa di 

bantu unsur kewilayahan diantaranya Kepala Dusun ( I ) Kepala Dusun ( II ) dan 

Kepala Dusun ( III ). Adapun Desa Pangkil memiliki batas-batas sebagai berikut:  

 

Sebelah Utara   : Desa Pengujan 

Sebelah Selatan  : Kelurahan Karas 

Sebelah Barat   : KelurahanSembulang 

SebelahTimur  : KelurahanDompak 

 

4.2. Demografi Kependudukan 

Jumlah penduduk di Desa Pangkil berdasarkan data terakhir awal tahun 2016 

tercatat berjumlah 1.351 jiwa, yang terbagi atas laki-laki berjumlah 687 jiwa dan 

perempuan berjumlah 664 jiwa, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.  

Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Pangkil 

No JenisKelamin Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 Laki-laki 687 50.8 

2 Perempuan 664 49.2 

 Jumlah 1.351 100 

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkil Tahun 2016 

  



 
 

 
 

Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Pangkil 

No Nama Pekerjaan Jumlah (jiwa) Persentase (%) 

1 Buruh Bangunan 10 0,70 

2 Nelayan 337 24,90 

3 Pedagang 36 2,70 

4 Pensiunan 4 0,3 

5 PNS 25 1,80 

6 Lain-lain 940 69,60 

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkil Tahun 2016 

Mayoritas dari penduduk di Desa Pangkil yaitu bermata pencaharian sebagai 

Nelayan (337jiwa). Ini memungkinkan karena letak desa Pangkil dekat dengan 

laut. 

 

Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Pangkil 

No Nama Pendidikan             Jumlah  Persentase (%) 

Laki-laki Perempuan 

1 PAUD 19 21 2,97 

2 SD 95 96 14,13 

3 SLTP 52 47 7,33 

4 SLTA 27 35 4,59 

5 D3 5 8 0,96 

6 S1 10 22 2,37 

7 S2 1 0 0 

8 Tidak sekolah 398 357 55,88 

9 Pra sekolah 80 78 11,69 

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkil Tahun 2016 

Mayoritas dari penduduk di Desa Pangkil yaitu Banyak yang tidak 

menyelesaikan pendidikan (755jiwa). Sedangkan yang tamatan diploma dan S1 

jumlahnya sedikit. Inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat 

Pangkil tentang mejaga ekosistem pesisir. 

 

 



 
 

 
 

4.3. Keterkaitan Antara Jumlah Penduduk dan Pendidikan Dengan 

Matapencaharian atau Pekerjaan Masyarakat Sekitar 

Desa Pangkil memiliki jumlah penduduk 1351 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

687 jiwa dan perempuan 664 jiwa.  Yang sebagian besar penduduknya hanya 

menempuh tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sekitar 191 jiwa dari 1351 jiwa 

dan selebihnya tidak tamat sekolah lebih dari setengah dari keseluruhan jumlah 

penduduknya.  

Matapencarian suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat pendidikan serta 

pengetahuan dari diri seseorang. Dari 1351 jiwa penduduk ada sekitar 408 jiwa 

yang memiliki pekerjaan. Masyarakat desa Pangkil banyak yang berprofesi 

sebagai nelayan di tinjau berdasarkan kondisi geografisnya merupakan bagian dari 

daerah kepulauan yang di kelilingi laut seta buruh, Pedagang, maupun swasta dan 

lain sebagainya hanya beberapa penduduk yang bekerja di instansi negara, 

pegawai negeri sipil. 

Rendahnya peluang kerja serta mendapatkan penghasilan seadanya akan 

mempengaruhi kondisi perekonomian mereka sehingga anak-anak dari keluarga 

yang kurang dalam hal ekonomi lebih kemungkinan akan putus sekolah SD, SMP 

hingga SMA yang tertinggi bahkan mungkin ada yang tidak menyekolahkan 

mereka malah ikut membantu perekonomian keluarga.  

 

4.4. Potensi Siput Gonggong di Perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

4.4.1. Identifikasi Jenis Siput Gonggong di Perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat dijumpai 3 jenis siput gonggong diantaranya terdiri atas S. 

canarium, S. urceus dan S. epidromis. 

 

4.4.1.1.S. canarium 

Jenis siput gonggong yang terdapat di perairan Desa Pangkil salah satunya 

adalah S. canarium. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan kepada 

masyarakat, jenis siput gonggong ini yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di 

bandingkan dengan jenis lain, serta memiliki daging yang kenyal dan juga banyak 



 
 

 
 

diminati oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya jenis siput gonggong S. 

canarium dapat dilihat pada Gambar 6. 

  

 

Gambar 6 S. canarium  

 

Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Littorinimorpha 

Famili  : Strombidae 

Genus  : Strombus 

Spesies : Strombus canarium 

 

Adapun ciri-ciri dari jenis siput gonggong S. canarium yaitu memiliki warna 

kuning keemasan gelap dan bentuk cangkang yang tebal. Gastropoda jenis S. 

canarium bersifat filter feeder/deposit feeder yang memanfaatkan serasah 

tumbuhan lamun, siput gonggong ini memiliki saluran pencernaan lengkap, 

berbentuk U atau melingkar. Mulut dengan radula yang mempunyai deretan-

deretan gigi kitin kecil melintang untuk menggerus makanannya. Anus membuka 

ke rongga mantel, kelenjar pencernaan besar dengan kelenjar ludah (Zaidi et al. 

2008). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat, siput gonggong jenis S. canarium di temukan pada substrat 

berpasir yang ditumbuhi tumbuhan lamun dengan ukuran yang tertangkap < 5cm. 

Ukuran siput gonggong dikategorikan menjadi ukuran kecil (0 cm – 3 cm), ukuran 

sedang (3 cm – 7 cm), dan ukuran besar (>7 cm). Berdasarkan hasil wawancara 

kepada responden menunjukkan bahwa jenis yang umumnya diambil oleh 



 
 

 
 

masyarakat berukuran sedang. Untuk semua responden mengatakan bahwa ukuran 

sedang yang umumnya didapatkan pada setiap pengambilan siput gonggong 

antara ukuran 3 cm hingga 7 cm. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat 

mengatakan bahwa jenis siput gonggong dengan ukuran yang besar (>7 cm ) 

sudah sulit untuk didapatkan. Hal ini mencirikan bahwa telah terjadi over 

(kelebihan) tangkapan dengan penurunan dari segi ukuran dan jumlah, hal ini juga 

mencirikan telah terjadi pemanfaatan yang cenderung tinggi terhadap siput 

gonggong di sekitar perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waris, (2014) ukuran siput 

gonggong yang terdapat diperairan Kampung Madung berkisar antara 5,38 cm – 

7,53 cm. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di perairan 

Pangkil Tanjungkeramat, ukuran siput gonggong berkisar antara 3 cm – 7 cm 

tergolong ukuran sedang. 

 

4.4.1.2.S. urceus 

Siput gonggong S. urceus juga ditemukan pada saat pengamatan di perairan 

Desa Pangkil. Gambar dan bentuk dari siput gonggong S. urceus  dapat dilihat 

pada Gambar 7. 

  

 

Gambar 7 S. urceus 

Kelas  : Gastropoda 

Ordo  : Littorinimorpha 

Famili  : Strombidae 

Genus  : Canarium 

Spesies : Strombus urceus 

 



 
 

 
 

Pada jenis S. urceus memiliki ciri-ciri warna hitam keabu-abuan yang sedikit 

gelap dan juga mempunyai bentukyang lebih kecil dibandingkan dengan dua jenis 

siput gonggong yang ditemukan pada saat pengamatan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat yaitu S. canarium, dan S. epidromis. Jenis siput gonggong ini 

biasanya disebut masyarakat dengan sebutan gonggong jantan, siput gonggong ini 

juga banyak ditemukan di area dengan substrat yang halus hingga sedang. Hidup 

jenis siput gonggong ini juga berkoloni dan berada pada area yang rendah sampai 

sedang kerapatan lamunnya, sehingga jenis siput gonggong ini mudah ditemukan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat, siput gonggong jenis S. urceus di temukan pada substrat pasir 

berkrikilpada ekosistem batu karang dengan ukuran yang tertangkap <3 cm. 

Ukuran siput gonggong dikategorikan menjadi ukuran kecil (0 cm – 3 cm), ukuran 

sedang (3 cm – 7 cm), dan ukuran besar (>7 cm). Berdasarkan hasil wawancara 

kepada responden menunjukkan bahwa jenis yang umumnya diambil oleh 

masyarakat berukuran sedang. Untuk semua responden mengatakan bahwa ukuran 

sedang yang umumnya didapatkan pada setiap pengambilan siput gonggong 

antara ukuran 3 cm hingga 7 cm. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat 

mengatakan bahwa jenis siput gonggong dengan ukuran yang besar (>7 cm ) 

sudah sulit untuk didapatkan. Hal ini mencirikan bahwa telah terjadi over 

(kelebihan) tangkapan dengan penurunan dari segi ukuran dan jumlah, hal ini juga 

mencirikan telah terjadi pemanfaatan yang cenderung tinggi terhadap siput 

gonggong di sekitar perairan Desa Pangkil TanjungKeramat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waris. (2014) ukuran siput 

gonggong yang terdapat diperairan Kampung Madung berkisar antara 5,38 mm – 

7,53 mm. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di perairan 

Pangkil Tanjungkeramat, ukuran siput gonggong berkisar antara 3 cm – 7 cm 

tergolong ukuran sedang. 

 

4.4.1.3.S. epidromis 

Jenis siput gonggong yang dijumpai diperairan Desa Pangkil yang juga 

menjadi targer penangkapan oleh masyarakat yaitu jenis siput gonggong cangkang 

tipis (S. epidromis) yang dapat dilihat pada Gambar 8. 



 
 

 
 

 

 

 

Gambar 8 S. epidromis 

 

Kelas  : Gastropoda  

Ordo  : Littorinimorpha 

Famili  : Strombidae 

Genus  : Strombus 

Spesies : Strombus epidromis 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat, siput gonggong jenis S. epidromis di temukan pada substrat 

berpasir yang ditumbuhi tumbuhan lamun dengan ukuran yang tertangkap < 3 cm. 

Ukuran siput gonggong dikategorikan menjadi ukuran kecil (0 cm – 3 cm), ukuran 

sedang (3 cm – 7 cm), dan ukuran besar (>7 cm). Berdasarkan hasil wawancara 

kepada responden menunjukkan bahwa jenis yang umumnya diambil oleh 

masyarakat berukuran sedang. Untuk semua responden mengatakan bahwa ukuran 

sedang yang umumnya didapatkan pada setiap pengambilan siput gonggong 

antara ukuran 3 cm hingga 7 cm. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat 

mengatakan bahwa jenis siput gonggong dengan ukuran yang besar (>7 cm ) 

sudah sulit untuk didapatkan. Hal ini mencirikan bahwa telah terjadi over 

(kelebihan) tangkapan dengan penurunan dari segi ukuran dan jumlah, hal ini juga 

mencirikan telah terjadi pemanfaatan yang cenderung tinggi terhadap siput 

gonggong di sekitar perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Waris, (2014) ukuran siput 

gonggong yang terdapat diperairan Kampung Madung berkisar antara 5,38 cm – 



 
 

 
 

7,53 cm. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di perairan 

Pangkil Tanjungkeramat, ukuran siput gonggong berkisar antara 3 cm – 7 cm 

tergolong ukuran sedang. 

 

4.5. Kelimpahan Siput Gonggong di Perairan Desa Pangkil 

Kelimpahan menggambarkan nilai individu per satuan luas pengamatan yang 

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

perairan Desa Pangkil secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil Pengukuran Kelimpahan Siput Gonggong 

No Jenis 
Kelimpahan (ind/m

2
) 

Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

1 S.canarium 0,6 0 0,8 

2 S.urceus 0,6 1,4 1,8 

3 S. epidromis 0,4 0 0.2 

Jumlah Total 1,6 1,4 2,8 

 

Secara keseluruhan total kelimpahan tertinggi terdapat pada stasiun 3 dengan 

total 2,8 ind/m
2
.Stasiun 3 merupakan area aktifitas penduduk sehingga bahan 

organik yang berasal dari kegiatan langsung menuju ke laut ke stasiun I sehingga 

terjadi penumpukan bahan organik yang terakumulasi pada substrat dapat 

dimanfaatkan oleh siput gonggong sebagai bahan makanan melalui filter feeder 

(memakan bahan organik pada substrat). 

Jika dilihat dari keseluruhan, kelimpahan siput gonggong di perairan Desa 

Pangkil Tanjungkeramat tergolong rendah. Bila dibandingkan dari hasil penelitian 

Dody (2011) yang mendapati kelimpahan siput gonggong mencapai 1 – 5 ind/m
2
. 

Kelimpahan yang rendah dipengaruhi oleh lajunya penangkapn terhadap 

sumberdaya yang ada. Jika menggunakan acuan yang dilakukan oleh Dody (2011) 

seharusnya siput gonggong yang ditemukan lebih banya karena,  pada bulan April 

hingga Agustus tersebut jumlah siput gonggong juga lebih banyak. Menurut Dody 

(2011) bahwa waktu pengambilan siput gonggong yang paling efektif adalah pada 

bulan Februari hingga Juni, selain bulan-bulan tersebut aktivitas penangkapan 

tidak maksimal karena kondisi perairan yang bergolak dan menyebabkan 



 
 

 
 

meningkatnya kekeruhan air yang akan menyulitkan nelayan untuk mencari siput 

gonggong di alam. 

 

4.6. Pola Pemanfaatan Siput Gonggong di Perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat 

Pemanfaatan siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat diambil 

menggunakan kuisioner terhadap nelayan sebanyak 20 responden. Data ini 

diambil langsung dengan wawancara terhadap penangkap siput gonggong yang 

berada di Desa Pangkil Tanjugkeramat. Komponen-komponen pemanfaatan siput 

gonggong meliputi target atau musim penangkapan, alat yang digunakan dan 

pendistribusian hasil tangkapan. 

 

4.6.1.Musim dan Waktu Penangkapan Siput Gonggong 

Musim  penangkapan siput gonggong yang tepat dilakukan oleh nelayan 

setempat adalah antara bulan November hingga Januari pada musim angin utara. 

Sebanyak 20 responden (100%) mengatakan pada bulan tersebut kondisi angin 

tidak terlalu kencang sehingga memudahkan penangkapan siput gonggong. Pada 

bulan November hingga Januari tersebut jumlah siput gonggong juga lebih 

banyak. Menurut Dody (2012) bahwa waktu pengambilan siput gonggong yang 

paling efektif adalah pada bulan Februari hingga Juni, selain bulan-bulan tersebut 

aktivitas penangkapan tidak maksimal karena kondisi perairan yang bergolak dan 

menyebabkan meningkatnya kekeruhan air yang akan menyulitkan nelayan untuk 

mencari siput gonggong di alam. Pada saat pengambilan data siput gonggong 

dilakukan pada bulan Juni sehingga jumlah siput gonggong yang ditemukan 

cukup banyak karenena merupakan waktu yang efektif. Berdasarkan hasil 

wawancara oleh responden mengatakan bahwa sebanyak 1 kali sehari dalam 

pengambilan siput gonggong sesuai dengan kondisi surutnya air. Lama waktu 

pengambilan siput gonggong dapat dilihat pada Gambar 9. 

 



 
 

 
 

 

Gambar 9 Lama Waktu Pengambilan Siput Gonggong 

 

Setelah dilakukannya wawancara maka didapatkan hasil terhadap 20 responden 

sebanyak 60% (12 responden) mengatakan bahwa pengambilan siput gonggong 

dalam 1 kali penangkapan yaitu 2 jam, 30% (6 responden) mengatakan 1 jam. 

Sedangkan 10% (2 responden) lagi mengatakan bahwa pengambilan siput 

gonggong dalam 1 kali penangkapan lebih dari 2 jam. Lamanya waktu 

pengambilan siput gonggong dipengaruhi oleh lamanya interval waktu dari surut 

menuju kepasang. Namun dilihat dari hasil wawancara umumnya penangkapan 

siput gonggong dilakukan selama 2 jam. 

 

4.6.2.Tujuan Penangkapan Siput Gonggong 

Tujuan  penangkapan siput gonggong oleh masyarakat di perairan Desa 

Pangkil Tanjungkeramat merupakan pekerjaan sampingan bagi nelayan apabila 

tidak melaut. Dari hasil wawancara dari 20 responden, keseluruhannya (100%) 

mengatakan bahwa penangkapan siput gonggong oleh masyarakat Desa Pangkil 

Tanjungkeramat merupakan pekerjaan sampingan. Hal ini terjadi karena waktu 

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

pekerjaan penangkapan siput gonggong merupakan pekerjaan sampingan. 

Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arman. (2012) di 

Tanjung Sebauk bahwa penangkapan siput gonggong oleh masyarakat hanya 

sebagai pekerjaan sampingan. 

 



 
 

 
 

4.6.3.Jumlah dan Cara Penangkapan Siput Gonggong 

Jumlah siput gonggong yang diambil di Perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

untuk setiap 1 kali pengambilan berkisar antara 0 – 100 ekor. Dalam penelitian ini 

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

Hasil wawancara kepada responden di Desa Pangkil Tanjungkeramat secara 

lengkap disajikan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Jumlah Penangkapan Siput Gonggong 

 

Hasil penelitian menunjukaan bahwa sebanyak 70 % responden mengatakan 

bahwa hasil tangkapan siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

berkisar antar 50 – 100 ekor. Sedangkan sebesar 5 % responden mengatakan 

bahwa hasil tangkapan siput gonggong dapat mencapai >100 ekor setiap 1 kali 

turun dan 25% lagi mengatakan 0-50 ekor setiap 1 kali turun. Pada saat 

pengambilan sampel, didapatkan hasil penangkapan antara 70 hingga 110 ekor 

siput gonggong yang berhasil ditangkap untuk 3 jenis siput gonggong yang 

dijumpai di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat. Dengan kondisi tersebut, 

maka hasil penelitian sesuai dengan pendapat 70 % responden (14 orang) yang 

mengatakan hasil tangkapan berkisar antara 50 – 100 ekor.  

Selanjutnya cara penangkapan siput gonggong dibedakan atas 3 cara yaitu 

dengan menggunakan siput kilah, menyelam, dan dilakukan langsung dengan 

tangan. Hasil wawancara kepada responden mengenai cara penangkapan siput 

gonggong dapat dilihat pada Gambar 11. 



 
 

 
 

 

Gambar 11 Cara Penangkapan Siput Gonggong 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden didapatkan sebanyak 75% 

responden (15 orang) mengambil siput gonggong dengan cara menggunakan 

tangan secara. Sedangkan sebanyak 10% responden (2 orang) melakukan 

pengambilan siput gonggong dengan cara menyelam menggunakan snorkel dan 

alat penampung dan 15% responden (3 orang) menggunakan siput kilah. Selain 

itu, hasil wawancara kepada responden juga menunjukkan bahwa cara 

pengambilan siput gonggong dilakukan sesuai dengan musim. Pengambilan pada 

saat surut jauh dengan interval waktu yang lama dilakukan dengan menggunakan 

siput kilah dan diambil secara langsung dengan tangan. Sedangkan pada saat air 

surut dekat dengan interval waktu yang tidak lama, pengambilan siput gonggong 

dilakukan dengan menyelam. Namun umumnya pangambilan siput gonggong 

dilakukan dengan menggunakan tangan. 

Berbeda halnya dengan penelitian di Tanjung Sebauk yang dilakukan oleh 

Arman, 2012, pengambilan sampel siput gonggong umumnya dilakukan dengan 

cara menyelam. Hal ini di karenakan di Tanjung Sebauk  interval waktu air surut 

tidak berlangsung lama. 

 

4.6.4.Jenis, dan Ukuran Siput Gonggong yang  Tertangkap 

Jenis siput gonggong yang ditemui di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

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

wawancara menyebutkan bahwa jenis yang umumnya yang ditemui oleh 



 
 

 
 

masyarakat yaitu gonggon jantan (S. urceus). Sedangkan untuk gonggong betina 

(S. canarium dan S. epidromis) sulit dijumpai oleh masyarakat Desa Pangkil 

Tanjungkeramat. Ukuran siput gonggong dikategorikan menjadi ukuran kecil (0 

cm – 3 cm), ukuran sedang (3 cm – 7 cm), dan ukuran besar (>7 cm). Berdasarkan 

hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa jenis yang umumnya 

diambil oleh masyarakat berukuran sedang.  

Untuk semua responden mengatakan bahwa ukuran sedang yang umumnya 

didapatkan pada setiap pengambilan siput gonggong antara ukuran 3 cm hingga 7 

cm. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengatakan bahwa jenis siput 

gonggong dengan ukuran yang besar (>7 cm ) sudah sulit untuk didapatkan. Hal 

ini mencirikan bahwa telah terjadi over (kelebihan) tangkapan dengan penurunan 

dari segi ukuran dan jumlah, hal ini juga mencirikan telah terjadi pemanfaatan 

yang cenderung tinggi terhadap siput gonggong di sekitar perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Waris, (2014) ukuran 

siput gonggong yang terdapat diperairan Kampung Madung berkisar antara 5,38 

cm – 7,53 cm. Bila dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di 

perairan Pangkil Tanjungkeramat, rata-rata ukuran siput gonggong berkisar antara 

3 cm – 7 cm tergolong ukuran sedang. 

 

4.6.5. Lokasi Penangkapan Siput Gonggong 

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden, semua responden mengatakan 

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

menuju kearah laut. Lokasi pengambilan siput gonggong pada zona pasut 

sepanjang intertidal yaitu antara batas pasang tertinggi hingga surut terjauh pada 

area padang lamun. 

 

4.6.6.  Pola Pemanfaatan 

Pola pemanfaatan siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

pada umumnya hanya direbus dan dilepaskan dari cangkangnya, kemudian hasil 

tangkapan dikonsumsi sebagai lauk pauk dan sebagian langsung dijual kepada 

pengumpulsebagai pekerjaan sampingan dengan harga Rp.26.000-Rp.30-000/kg 



 
 

 
 

nya.. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Pangkil 

Tanjungkeramat, bahawasannya siput gonggong dulu pernah di olah menjadi 

kerupuk. Namun, tidak berlangsung lama akibat dari ketersediaan siput gonggong 

yang tidak stabil. Sebagian kecil dari masyarakat juga melakukan pengolahan 

cangkang siput gonggong jenis S. canarium sebagai kerajinan tangan berupa 

bungga gonggong (lampiran 1).  

Berbeda halnya dengan penelitian sebelumnya di Tanjung Sebauk yang 

dilakukan oleh Arman, 2012 bahwasannya, Untuk distribusi atau penjualan siput 

gonggong dilakukan oleh masyarakat yang menangkap siput gonggong kepada 

pengumpul.Artinya keseluruhan hasil tangkapan dijual ke pengumpul dengan 

harga satuan rata–rata Rp. 400 – 600 per ekornya sesuai dengan hasil tangkapan 

siput gonggong besar atau kecil. Oleh pengumpul, siput gonggong dijual ke 

sekitar Tanjung Sebauk (lokal) dengan target penjualan kepada para pengusaha 

rumah makan “seafood” pada kawasan Tanjung Sebauk dan sekitarnya. Siput 

gonggong langsung dijual secara utuh beserta cangkangnya dan tidak diolah 

terlebih dahulu (seperti direbus atau dilepaskan dari cangkangnya).Lebih jelasnya 

pola pemanfaatan siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat dapat 

dilihat pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Pengolahan Hasil Tangkapan Siput Gonggong 
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4.7. Kondisi Habitat Siput Gonggong di Perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat 

4.7.1 Jenis Substrat Dasar di Perairan Desa Pangkil TanjungKeramat 

Substrat dasar perairan merupakan parameter yang sangat penting bagi biota 

yang hidup di dasar perairan, khususnya siput gonggong sebagai habitat, tempat 

mencari makan, dan memijah atau bereproduksi. Jenis substrat dasar yang 

terdapat pada perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat yaitu pasir, dan kerikil. 

Berdasarkan hasil pengayakan substrat dengan menggunakan saringan 

bertingkat didapatkan jenis substrat stasiun 1, 2, dan 3 di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat  dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Jenis Substrat Stasiun I, 2, dan 3 

Substrat Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 

Pasir 81,25 56,25 75 

Kerikil 18,75 43,75 25 

 

Berdasarkan pada tabel 7  didapatkan 2 kelompok bagian besar antara lain 

kerikil dan pasir. Kemudian setelah dilakukan analisis substrat pada stasiun 1 

didapatkan persentase fraksi krikil yaitu 19%, untuk fraksi pasir yaitu 81%, 

dengan demikian jenis substrat pada stasiun 1 yaitu “pasir ”, pada stasiun 2 

didapatkan persentase fraksi krikil yaitu 44%, untuk fraksi pasir yaitu 56%, dan 

dengan demikian jenis substrat pada stasiun 2 yaitu “pasir ”, dan analisis substrat 

pada stasiun 3 didapatkan persentase fraksi krikil yaitu 25%, untuk fraksi pasir 

75%, dengan demikian jenis substrat yang didapat pada stasiun 3 yaitu“pasir”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengamatan substrat pada stasiun 

pengamatan berbentuk pasir berkerikil hingga pasir. Kondisi ini kurang sesuai 

dengan kehidupan siput gonggong yang menyukai substrat pasir berlumpur, akan 

tetapi hasil yang didapatkan dari pengamatan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat bahwa keberadaan siput gonggong masih dapat dijumpai, karena 

pada lokasi tersebut masih ditumbuhi oleh vegetasi lamun. Seperti yang diketahui 

bahwa lamun merupakan habitat bagi siput gonggong itu sendiri. Hal ini didukung 

oleh pendapat Siddik (2011) S. canarium banyak ditemukan pada substrat pasir 

berlumpur yang di tumbuhi rumput laut samo-samo (E. accoroides). Menurut 



 
 

 
 

Siddik (2011), anakan siput dari marga Strombus biasanya selalu berasosiasi 

dengan tumbuhan lamun jenis Thalassia dan Syringodium. Kondisi substrat yang 

lebih kasar dipengaruhi oleh arus yang kuat dan juga adanya pecahan-pecahan 

cangkang biota yang telah mati, sehingga substrat kasar dijumpai pada lokasi 

pengamatan tersebut. 

 

4.8. Kondisi Parameter Perairan di Perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

Hasil pengukuran parameter perairan yang mempengaruhi kehidupan siput 

gonggong di Desa Pangkil Tanjungkeramat meliputi suhu, salinitas, kecepatan 

arus, pH, dan DO secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

4.8.1.  Suhu 

 

 

Gambar 13 Suhu Perairan 

 

Suhu pada perairan merupakan parameter perairan yang umumnya di 

pengaruhi oleh intensitas cahaya matahari. Kisaran suhu yang di peroleh secara 

umum di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat adalah  29,2
0
C. Nilai suhu 

tersebut dapat di katakan layak untuk kehidupan siput gonggong di perairan. 

Berdasarkan baku mutu KepMen LH No. 51 tahun 2004 nilai suhu yang baik 

berkisar antara 28-30 
0
C, dan masih dapat di toleransi hingga perubahan suhu < 2 

0
C. Menurut Dody (2007) bahwa siput gonggong hidup pada kisaran suhu antara 

28,5-29,9 
0
C. 
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4.8.2. Salinitas (ppm) 

 

 

Gambar 14 Salinitas Perairan 

 

Salinitas merupakan jumlah dari seluruh garam dalam gram pada setiap 

kilogram air laut dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisme, 

khususnya bagi siput gonggong. Hasil pengukuran salinitas di perairan Desa 

Pangkil Tanjungkeramat berkisar antara 25,8 ppm – 29,3 ppm dengan jumlah 

rata-rata yaitu 29,5 ppm. Salinitas di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

dikatagorikan baik karena  menurut Dody (2007) salinitas yang mendukung 

kehidupan siput gonggong yaitu pada kisaran 31,0 ppm – 33,3 ppm. 

 

4.8.3. Kecepatan Arus (m/detik) 

 

 

Gambar 15 Kecepatan Arus 
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Arus adalah proses pergerakan massa air menuju kesetimbangan yang 

menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Gerakan tersebut 

merupakan resultan dari beberapa gaya yang bekerja dan beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Pada daerah dengan kecepatan arusnya kurang dari 0,1 

m/detik termasuk kecepatan arus yang sangat lemah, sedangkan kecepatan arus 

sedang yaitu 0,1 m/detik – 1 m/detik.  

Kecepatan arus pada perairan Desa Pangkil berkisar antara 0,35 m/detik - 0,44 

m/detik dengan rata-rata 0,40 m/detik. Nilai kecepatan arus yang diperoleh di 

sekitar lokasi penelitian lebih cepat dibandingkan dengan nilai kecepatan arus 

yang didapat oleh Putra (2014) di perairan Pulau Penyengat yaitu 0,11 m/detik. 

Hal ini dikarenakan titik lokasi penelitian di daerah yang berhadapan langsung 

dengan laut.Karena pada saat pengukuran dilakukan pada air pasang, sehingga 

menyebabkan arus tersebut bergerak lebih cepat. 

 

4.8.4. Derajat Keasaman (pH) 

 

Gambar 16 Ph 

 

Derajat keasaman (pH) merupakan parameter kualitas air yang mengontrol tipe 

dan laju kecepatan reaksi dari beberapa bahan yang ada di perairan. pH perairan di 

Desa Pangkil secara umum adalah 7,5. Nilai pH tersebut tergolong baik untuk 

kehidupan biota perairan laut berdasarkan kriteria Kepmen LH No. 51 tahun 2004 

yang menyatakan nilai pH yang baik untuk perairan laut adalah 7-8,5. Menurut 

Dody (2007) bahwa siput gonggong hidup pada kisaran pH antara 7,60-7,67. 
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4.8.5. Oksigen Terlarut (mg/L) 

 

 

Gambar 17 DO 

 

Oksigen terlarut (DO) merupakan  salah satu faktor penting dalam suatu 

perairan. Oksigen  terlarut  merupakan  suatu  kebutuhan bagi organisme  yang 

ada di dalamnya.  Nilai DO yang kecil dalam suatu  perairan menandakan bahwa 

perairan tersebut banyak mengandung bahan organik, sehingga oksigen yang ada 

di dalamnya sedikit  karena sulit untuk  masuk  ke dalam  perairan.  DO perairan 

di Desa Pangkil Tanjungkeramat secara umum adalah 7,2 mg/ l.  Nilai DO 

tersebut sudah  termasuk dalam  kisaran optimal seperti yang di jelaskan 

(Asmawi, 1984 in Faudilla, 2012) kisaran oksigen terlarut untuk kegiatan 

perikanan tidak boleh kurang dari 4 mg/L. Kadar oksigen terlarut yang paling baik 

untuk perikanan adalah sekitar 7-9 mg/L. Dari hasil yang di dapat tersebut  

menunjukkan bahwa di daerah tersebut masih normal dan  masih  layak bagi 

kelangsungan  hidup biota perairan karena masih sesuai dengan baku mutu 

KepMen LH No. 51 tahun 2004 yaitu 7- 8,5 mg/L. 

 

4.8.6. Aspek Pengelolaan Siput Gonggong 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di perairan Desa Pangkil 

Tanjungkeramat, potensi siput gonggong sudah mulai menurun. Hal ini 

dikarenakan kelimpahan terhadap siput gonggong yang di temukan pada saat 

penelitian hanya mencapai 1-3 ind/m
2
. Sementara, jika dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya oleh Dody (2011) di Pulau Penyengat kelimpahan siput 
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gonggong yang di temukan bisa mencapai 1-5 ind/m
2 

selain itu, hasil wawancara 

kepada masyarakat Desa Pangkil Tanjungkeramat juga mengatakan bahwa hasil 

tangkapan mereka juga mulai menurun dari sebelumnya.  

Dengan demikian, mengingat mulai menurunnya potensi siput gonggong yang 

ada di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat, maka  aspek pengelolaan terkait 

potensi dan pola pemanfaatan siput gonggong yang akan dilakukan adalah, 

mengatur lokasi penangkapan pada saat musim penangkapan tiba, dengan atas 

dasar kesepakatan bersama oleh kepala Desa Pangkil dan masyarakat Desa 

Pangkil Tanjungkeramat, demi menjaga keberlangsungan hidup siput gonggong 

agar tidak punah dan demi kepentingan bersama di masa yang akan datang.  

Aspek pengelolaan lainnya ialah menghimbau kepada masyarakat Desa 

Pangkil Tanjungkeramat, untuk mempertahankan kondisi lingkungan perairan 

yang menjadi habitat siput gonggong agar tetap baik. 

  



 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal antara lain : 

Potensi siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat,dilihat dari 

kelimpahan yang diperoleh pada setiap stasiun, dikatagorikan rendah.Hal ini 

dikarenakan siput gonggong yang di temukan hanya 1-3 ind/m
2 . 

Sedangkanjika 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Dody (2011) di Pulau 

Penyengat kelimpahan siput gonggong yang di temukan bisa mencapai 1-5 

ind/m.
2 

selain itu, hasil wawancara kepada masyarakat Desa Pangkil 

Tanjungkeramat juga mengatakan bahwa hasil tangkapan mereka juga mulai 

menurun dari sebelumnya.  

Pola pemanfaatan siput gonggong di perairan Desa Pangkil Tanjungkeramat 

pada umumnya direbus dan dilepaskan dari cangkangnya, kemudian hasil 

tangkapan dikonsumsi sebagai lauk pauk dan sebagian langsung dijual kepada 

pengumpul sebagai pekerjaan sampingan dengan harga Rp.26.000-Rp.30-000/kg 

nya. 

 

5.2. Saran 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian 

mengenai konservasi terhadap sumberdaya siput gonggong, karena berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan keberadaan potensi siput gonggong di alam 

sudah mulai menurun. 
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Lampiran 1. Pengambilan sampel siput gonggong 
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