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ABSTRAK 

 

Akbar, Imandhika. 2017. Struktur Komunitas Siput Gonggong dan Analisa Kesesuaian 

Habitatnya di Perairan Desa Pengudang Bintan. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan. 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Diana 

Azizah, S.Pi., M.Si. dan Pembimbing II: Dedy Kurniawan, S.Pi., M.Si. 

 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui struktur komunitas dan kesesuaian habitat siput 

gonggong (Strombus sp) di perairan Desa Pengudang. Pelaksanaan penelitian pada bulan Mei – 

Juli 2017 dengan menggunakan metode acak (random). Berdasarkan hasil pengamatan penelitian 

di perairan Desa pengudang  pada lokasi atau area sampling ditemukan 3 jenis siput gonggong 

yang telah teridentifikasi yaitu jenis Strombus canarium, Strombus epidromis, dan Strombus 

urceus. Jenis lamun yang dijumpai di titik sampling penelitian yakni Thalassia hemprichi, 

Enhallus accoroides, Cymodecea surullata, Halodule uninervis dan Halophila ovalis. Namun 

untuk jenis lamun dominan di perairan Pengudang yakni Enhallus acoroides dan Thalassia 

hemprichii. Hasil pengamatan dan analisa data diperoleh nilai total kesesuaian yakni 29,5 dengan 

nilai persentase yang diperoleh yakni 73,75 dengan kondisi kesesuaian S2 (sesuai). Dikatakan 

sesuai artinya perairan Desa Pengudang masih layak dan baik bagi kehidupan gonggong. 

 

 

Kata Kunci : Struktur Komunitas, Siput Gonggong, Kesesuaian Habitat, Pengudang 
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PENDAHULUAN 

 

Desa Pengudang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Bintan. Desa 

Pengudang memiliki potensi sumberdaya kelautan yang masih alami. Potensi kelautan terdiri 

dari potensi ekosistem yang ada di sekitar perairan Desa Pengudang, maupun sumberdaya berupa 

keberadaan biota-biota yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk di konsumsi maupun untuk 

menunjang perekonomiannya.  

Salah satu biota penting yang dijumpai di perairan Desa Pengudang yaitu siput gonggong 

(Strombus sp.). Siput gonggong biasanya dimanfaatkan secara langsung sebagai sumber 

makanan oleh masyarakat setempat, dan siput gonggong juga  merupakan salah satu makanan 

khas masyarakat Kepulauan Riau. Menurut Kurniawan (2017) ada beberapa jenis siput gonggong 

yang ada zona litoral pesisir Pulau Bintan yaitu Strombus urceus, Strombus epidromis dan 

Strombus turturella.  

Menurut Izuan (2014) ada dua jenis siput gonggong di Kepulauan Riau pemanfaatannya telah 

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu S. canarium dan S. urceus. Karena bernilai 

ekonomis, jenis siput gonggong tersebut banyak diekploitasi oleh masyarakat sebagai makanan 

dan dijual, sehingga populasinya akan semakin terancam. Faktor lain yang juga akan 

mempengaruhi populasi siput gonggong yakni kondisi habitat siput gonggong yang semakin 

menipis dan semakin menurun kualitasnya. 

Siput gonggong memiliki habitat hidup di sekitar padang lamun sebagai tempat untuk 

memijah, mencari makan, dan tempat pengasuhan. Jenis siput gonggong S. canarium 

kebanyakan ditemukan pada kawasan padang lamun serta memiliki asosiasi yang tinggi terhadap 

kondisi padang lamun  (Izuan, 2014). Dengan demikian, keberlangsungan hidup siput gonggong, 

sangat dipengaruhi oleh ketersediaan habitat yang baik dan sesuai. 

Habitat siput gonggong di perairan Desa Pengudang umumnya merupakan padang lamun dengan 

tipikal substrat halus. Namun sejauh ini belum dilakukan kajian terkait kondisi komunitas dan 

habitat siput gonggong untuk mendapatkan data yang valid terkait dengan komunitas dan habitat 

siput gonggong. Dengan demikian, diperlukan penelitian tentang Struktur Komunitas Siput 

Gonggong dan Analisis Kesesuaian Habitatnya untuk mengetahui jenis siput gonggong dan 

habitat yang sesuai untuk kehidupan siput gonggong di Desa Pengudang. 

 



 

 

  

METODE PENELITIAN 

 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2017 sampai Juli 2017. Lokasi pengambilan 

sampel bertempat di Desa Pegudang Kabupaten Bintan dan analisis sampel dilakukan di 

Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.  

 

2. Alat Dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan dan pengukuran contoh merupakan alat 

dan bahan pendukung dalam pengambilan, penanganan dan analisis sampel.  Adapun alat dan 

bahan yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Parameter uji serta alat dan bahan yang digunakan 
No. Parameter Uji Alat Bahan 

1. Pengamatan Gonggong - Plot ukuran 1 x 1 m 

- Buku identifikasi 

- Plastik sampel 

2. Pengamatan Habitat - Plot ukuran 1 x 1 m 

- Buku identifikasi lamun 

- Plastik sampel 

3. Pengamatan Kualitas Air 

a. Suhu 

b. Salinitas 

c. Arus 

d. pH 

e. DO 

f. Substrat 

 

- Multitester 

- Refractometer 

- Current droge 

- pH meter 

- multitester 

- oven, ayakan sieve net, 

timbangan  

 

- Aquades 

- Larutan pengkalibrasi 

alat 

- Tissue 

- Alumunium foil 

 

 

3.  Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu pengamatan 

langsung ke lapangan terhadap kondisi perairan di daerah Desa Pengudang. 

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 yang digunakan dalam penelitian ini 

lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 



 

 

Tabel 2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
No. Jenis Data Data yang dibutuhkan Sumber 

1. Primer  - Komunitas Gonggong 

- Kondisi lamun 

- Suhu 

- Salinitas 

- pH 

- DO 

- Substrat 

- Pengamatan lapangan 

- Pengamatan lapangan 

- Pengukuran insitu 

- Pengukuran insitu 

- Pengukuran insitu 

- Pengukuran insitu 

- Analisa laboratorium 

2. Sekunder  - Data demografi 

- Sumber Literatur 

- Kantor Desa Pengudang 

- Buku, jurnal, laporan ilmiah. 

 

4.  Penentuan Titik Sampling 

Penentuan titik sampling pada setiap stasiun pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

alat bantu Global Positioning System (GPS). Pengambilan sampel siput gonggong dilakukan 

dengan menggunakan metode acak (random sampling), siput gonggong diambil pada setiap 

transek. selanjutnya ditentukan 30 titik sampling secara random menggunakan bantuan bantuan 

software sampling plan. Kemudian output yang berbentuk titik koordinat yang ada dijadikan titik 

sampling. Peta lokasi sampling penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian dan sampling pengambilan data 

 



 

 

 

 

5. Prosedur Sampling  

5.1.  Sampling Gonggong 

Siput laut gonggong diambil pada saat air surut dengan kedalaman air 60-100 cm. 

pengamatan siput gonggong menggunakan transek kuadran sebanyak 1 buah yang terbuat dari 

pipa paralon yang diberi pemberat. contoh (Transecct plot) yang di gunakan penelitian ini adalah 

petak  berbentuk persegi dengan ukuran 1 x 1 m. Skematik transek siput gonggong mengikuti 

metode transek untuk pengamatan lamun dan diletakkan sesuai dengan transek pada lamun.  

5.2.  Sampling Lamun 

Teknik pengambilan  contoh   sampel    pada   penelitian  ini berdasarkan  pada penggunaan 

metode plot kuadran. Pengambilan contoh Lamun dilakukan pada saat surut dengan 

menggunakan kuadran 1 x 1 m. Pengambilan sampel dilakukan ketika saat surut. Skema petak 

contoh yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini. 

 
Gambar  2. Petak untuk pengamatan Lamun  

Kepmenlh No. 200 Tahun (2004) 

 

Setelah di tentukan titik koordinat lokasi pengambilan data, langkah awal adalah dengan 

membedakan jenis lamun kemudian memfoto bagian secara keseluruhan untuk semua plot. 

Setelah difoto, lamun didalam plot dibedakan jenisnya dan dihitung jumlah tegakan lamun untuk 

perhitungan data  kerapatan lamun. 

1 m 

20 cm 



 

 

 

 

5.3. Sampling Perairan 

Pengukuran parameter kualitas air dilakukan sebagai data pendukung dalam menggambarkan 

kondisi perairan pada lokasi penelitian. Pengukuran parameter perairan fisika dan kimia yang 

dilakukan adalah suhu, salinitas, kecepatan arus, pH, DO. Yang diukur dalam setiap plot.  

a) Salinitas 

Pengukuran salinitas menggunakan alat refractometer bias cahaya. Pengamatan dilakukan 

pada setiap titik sampling pada saat pengambilan data lapangan. 

b) Suhu 

Pengukuran suhu di lakukan menggunakan multi tester. Pengamatan dilakukan pada setiap 

titik sampling pada saat pengambilan data lapangan. 

c) Derajat Keasaman (pH) 

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

sampling pada saat pengambilan data lapangan. 

d) DO (Disolved oxygen) 

Untuk mengukur oksigen dapat menggunakan multi taster Pengamatan dilakukan pada setiap 

titik sampling pada saat pengambilan data lapangan. 

e) Sampling Substrat 

Pengamatan dan penentuan jenis substrat dasar pada lokasi Penelitian  dilakukan dengan 

metode ayakan kering dengan menggunakan ayakan bertingkat (sievenet). Prosedur pengayakan 

sedimen kering dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Sampel sedimen yang diambil dilapangan, dikeringkan di oven hingga mencapai berat 

konstan. 

b) Timbang sedimen dengan timbangan analitik sebanyak 100 gr, dan gerus dengan alu serta 

lumpang hingga gumpalan terpisah. 

c) Siapkan ayakan dengan ukuran 2 mm (Ø - 1), dimana ayakan dengan mesh size terbesar 

pada tingkat teratas dan seterusnya. 

d) Masukan sampel tersebut dengan ayakan ukuran 2 mm (Ø - 1), kemudian ayakan 

digoyang sampai semua partikel dalam ayakan terayak secara sempurna.Timbang sampel 

pada masing-masing ayakan. 



 

 

e) Bersihkan screen ayakan dengan menggunakan brush/sikat.Susunlah ayakan berdasarkan 

mesh size yang ada dalam populasi pasir, dimana ayakan dengan mesh size terbesar 

berada pada tingkat teratas dan seterusnya. Urutan mesh size dari atas kebawah sebagai 

berikut : 1mm (0Ø), 0,5 mm (1 Ø; 500 um), 0,25mm (2Ø: 250 um), 1/8 mm (3Ø:125 

um), 1/16 mm (4 Ø; 63um). 

f) Masukan sampel yang diperoleh di ayakan paling atas, kemudian ayakan digoyang 

sampai semua partikel dalam populasi in terayak secara sempurna. Timbang sedimen 

yang tertahan pada masing-masing ayakan dan catat beratnya. 

 

6. Analisis Data Komunitas Gonggong 

6.1. Identifikasi Gonggong 

Data jenis-jenis gonggong yang ditemukan pada lokasi penelitian difoto dengan latar 

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

berdasarkan ciri-ciri fisik yang dimiliki gonggong. Ciri-ciri fisik yang dimaksud meliputi jumlah 

putaran cangkang, corak cangkang, bentuk jangkang, warna cangkakng, tampak cangkang atas 

dan bawah, serta operculum dan bentuk isi gonggong yang diperoleh. Hasil tersebut kemudian 

dicocokkan dengan panduan website identifikasi gonggong yang mengacu pada buku siput dan 

kerang Indonesia karya Dharma (1988). 

 

6.2. Kelimpahan Jenis 

Untuk mengukur kelimpahan atau kepadatan siput laut gonggong maka digunakan rumus ( 

Fachrul, 2007 ) : 

Di = Ni / A 

Keterangan:   

Di = Jumlah Individu per satuan luas ( individu/m
2
) 

 Ni = Jumlah individu dalam transek kuadrat ( individu ) 

 A = Luas transek kuadrat (m
2
) 

 

6.3. Kelimpahan Relatif 

Kelimpahan Relatif (KR), yaitu perbandingan antara jumlah individu jenis dan jumlah total 

individu seluruh jenis. Kelimpahan Relatif dihitung dengan rumus (Fachrul, 2007) : 



 

 

 

   
  

  
 x 100 

Dimana :  KR = Kelimpahan Relatif 

ni  = Jumlah individu ke-i 

     = Jumlah individu seluruh jenis 

 

6.4. Frekuensi Jenis 

Frekuensi jenis (Fi) merupakan peluang suatu jenis spesies ditemukan dalam titik contoh 

yang diamati, dirumuskan sebagai berikut ( Fachrul, 2007 ) : 

 

Fi = Pi / ∑ Pi 

 Keterangan: 

 Fi  = Frekuensi Jenis ke-i 

 Pi  =  Jumlah petak contoh dimana spesies-I ditemukan  

∑pi  =  Jumlah total petak contoh yang diamati. 

 

6.5. Frekuensi Relatif 

Frekuensi relative (Rfi) adalah perbandingan antara frekuensi spesies - i dan jumlah frekuensi 

untuk seluruh spesies, dirumuskan sebagai berikut ( Fachrul, 2007 ):  

 

      
   

    
 x 100 

Keterangan:  

Rfi =  Frekuensi Relatif  

fi =  Frekuensi jenis ke-I  

∑fi =  Jumlah frekuensi seluruh jenis 

 

6.6. Indeks Nilai Penting 

Indeks Nilai Penting (INP), digunakan untuk menghitung dan menduga keseluruhan dari 

peranan jenis lamun di dalam satu komunitas. Semakin tinggi nilai INP suatu jenis terhadap jenis 



 

 

lainnya, semakin tinggi peranan jenis pada komunitas tersebut (Fachrul, 2007). Rumus yang 

digunakan untuk menghitung INP adalah : 

 

INP = FR + KR 

 

Dimana :  INP = Indeks Nilai Penting 

   FR  = Frekuensi Relatif 

   KR  = Kelimpahan Relatif 

 

7. Analisa Habitat  

7.1. Identifikasi Lamun 

Pengamatan lamun dilakukan disetiap kuadran contoh yang dibuat. Identifikasi jenis lamun 

dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan lifeform (panduan) identifikasi 

jenis lamun di Indonesia dalam Kepmen LH No. 200 Tahun 2004. Untuk lamun yang belum 

diketahui jenisnya, diidentifikasi di Laboraturium FIKP-UMRAH dengan mengambil sampel 

daun beserta akar yang terdapat dalam petak contoh plot yang telah dipasang. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan untuk kerapan lamun. 

7.2. Kerapatan Lamun 

Kondisi ekosistem padang lamun dapat dianalisis salah satunya dengan menghitung 

kerapatan jenis (Fachrul, 2007). Kerapatan jenis dilakukan untuk melihat perbandingan antara 

jumlah total individu (ni) dengan unit area yang diukur (A). kerapatan jenis lamun dapat dihitung 

berdasarkan persamaan: 

 

Ki =  
  

 
 

Keterangan : 

Ki = Kerapatan jenis 

 ni = Jumlah total tegakan jenis per-i 

A = Luas area total pengambilan sampel (m
2
) 

 

 



 

 

8. Analisa Kesesuaian Habitat 

Parameter-parameter uji dimasukkan kedalam tabel keseuaian untuk memperoleh hasil 

kesesuaian parameter habitat gonggong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.  Tabel Keseuaian Habitat 
No Parameter Kriteria Batas Nilai Bobot 

1 Kerapatan lamun*
 

>152 4 Sangat Sesuai  

3,5 

  

110 – 152 3 Sesuai 

62 – 109 2 Kurang sesuai 

< 62 1 Tidak Sesuai 

2 Substrat** Pasir berlumpur 4 Sangat Sesuai  

 

2,5  

Pasir – pasir kasar 3 Sesuai 

Pasir Kasar 2 Kurang sesuai 

Lumpur 1 Tidak Sesuai 

3 Salinitas*** 33-34 4 Sangat Sesuai  

 

1  

29-32 3 Sesuai 

28-31 2 Kurang sesuai 

<28 dan > 34 1 Tidak Sesuai 

4 Suhu ** 28 – 31 4 Sangat Sesuai  

 

1  

24 – 27 3 Sesuai 

31 – 35 2 Kurang sesuai 

< 24 atau >35 1 Tidak Sesuai 

5 pH*** 7-8,5 4 Sangat Sesuai  

 

1  

6-7 3 Sesuai 

8,6-9 2 Kurang sesuai 

>6 dan <9 1 Tidak Sesuai 

6 DO*** >5 4 Sangat Sesuai  

 

1  

4-5 3 Sesuai 

3-4 2 Kurang sesuai 

<3 1 Tidak Sesuai 

Keterangan Sumber: * Izuan , (2014) 

   ** Dody (2007) 

*** KepmenLH No. 51 (2004)  

 

 

                                  Nilai Skor = Total Skor Keseluruhan x 100 

                                      Skor Tertinggi 

 

Sehingga diperoleh penentuan kategori berdasarkan persentase interval kesesuaian seperti 

yang terlihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Kesesuaian Lahan (Sudarman, 2015) 
Interval Nilai Kesesuaian Kategori % Interval Kesesuaian 

1 S1 (Sangat Sesuai) 75 – 100 

2 S2 (Sesuai) 50 – 76 

3 S3 (Kurang sesuai) 25 – 49 

4 N (Tidak Sesuai) < 25 

 

 



 

 

    HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Struktur Komunitas Gonggong di Perairan Desa Pengudang  

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di perairan Desa Pengudang  pada lokasi atau area 

sampling ditemukan 3 jenis siput gonggong yang telah teridentifikasi yaitu jenis Strombus 

canarium, Strombus epidromis, dan Strombus urceus. 

 

2. Jenis Siput Gonggong 

a) Jenis Strombus canarium 

Jenis siput gonggong yang terdapat di perairan Desa Pengudang salah satunya adalah S. 

canarium. Jenis siput gonggong ini yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan 

dengan jenis lain, serta memiliki daging yang kenyal dan juga banyak diminati oleh masyarakat 

setempat. Untuk lebih jelasnya jenis siput gonggong S. canarium dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3. Identifikasi Jenis S. canarium 

                                                      Class            : Gastropoda 

                                      Sub-class      : Caenogastropoda 

                                      Ordo             : Littorinimorpha 

                                      Superfamily  : Stromboidea 

                                      Family          : Strombidae 

                                      Genus           : Strombus  

                                      Species         : Strombus canarium 

 

 

b) Jenis Strombus epidromis 

Jenis S. epidromis merupakan salah satu dari jenis siput gonggong yang ditemukan di 

perairan Desa Pengudang . Adapun bentuk dari jenis S. epidromis dapat dilihat pada Gambar 4. 



 

 

 

Gambar 4. Identifikasi Jenis S. epidromis 

                                              Class            : Gastropoda 

                              Sub-class      : Caenogastropoda 

                              Ordo             : Littorinimorpha 

                              Superfamily  : Stromboidea 

                              Family          : Strombidae 

                              Genus           : Strombus 

                              Species         : Strombus epidromis  

 

c) Jenis Strombus urceus 

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

Gambar dan bentuk dari siput gonggong S. urceus dapat dilihat pada Gambar 5.  

  

Gambar 5. Identifikasi Jenis Gonggong S.  urceus  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Class            : Gastropoda 

                             Sub-class      : Caenogastropoda 

                             Ordo             : Littorinimorpha 

                             Superfamily  : Stromboidea 

                             Family          : Strombidae 

                             Genus           : Canarium 

                             Species         : Canarium urceus 

 



 

 

3. Komposisi Jenis Gonggong di Perairan Desa Pengudang  

Komposisi jenis siput gonggong dihitung dengan satuan persentase (%) adalah perbandingan 

nilai komposisi suatu jenis terhadap keseluruhan jenis yang dijumpai. Hasil analisis komposisi 

jenis dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Komposisi Siput Gonggong di Perairan Desa Pengudang 

 

 

4. Kelimpahan dan Kelimpahan Relatif 

Kelimpahan menggambarkan nilai individu per satuan luas pengamatan yang dinyatakan 

dalam (ind/m
2
) sedangkan kelimpahan relatif digambarkan dalam nilai persentase (%). 

Kelimpahan siput gonggong yang ditemukan di masing-masing stasiun perairan Desa Pengudang  

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kelimpahan siput gonggong yang ditemukan di perairan Desa Pengudang  

Jenis  jumlah (ind) 
Kelimpahan 

(ind/m
2
) 

Kelimpahan 

Relatif (%) 

S. canarium 41 1,4 53,9 

S. epidromis 21 0,7 27,6 

S. urceus 14 0,5 18,4 

JUMLAH 76 2,5 100 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelimpahan tertinggi adalah jenis S. canarium dengan 

kelimpahan sebesar 1,4 ind/m
2
, jenis S. epidromis dengan kelimpahan sebesar 0,7 ind/m

2
. Jenis 

54% 
28% 

18% 

Komposisi Siput Gonggong (%) 

Strombus canarium

Strombus epdromis

Strombus urceus



 

 

S. urceus dengan kelimpahan mencapai 0,50 ind/m
2
. Kelimpahan relatif siput gonggong yang 

ditemukan di perairan Desa Pengudang  secara lengkap pada grafik dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 
Gambar 7. Kelimpahan relatif siput gonggong yang ditemukan di perairan  

Desa Pengudang 

 

 

5. Frekuensi dan Frekuensi Relatif 

Frekuensi menggambarkan peluang kehadiran dalam suatu ukuran sampling suatu spesies 

dalam suatu komunitas. Frekuensi siput gonggong yang ditemukan di perairan Desa Pengudang  

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Frekuensi siput gonggong yang ditemukan di perairan Desa Pengudang  

Jenis  
Jumlah dijumpainya 

(plot) 

Frekuensi 

(%) 

Frekuensi Relatif 

(%) 

S.canarium 25,0 0,8 47,2 

S. epidromis 15,0 0,5 28,3 

S. urceus 13,0 0,4 24,5 

JUMLAH 53 2 100 

 

Berdasarkan hasil analisis frekuensi jenis tertinggi adalah jenis S. canarium dengan frekuensi 

sebesar 0,8%. Sedangkan pada jenis S. urceus dengan frekuensi sebesar 0,4%. Serta frekuensi 

secara keseluruhan  pada jenis S. epidromis dengan kelimpahan mencapai 0,5%.  

Tabel diatas merumusakan bahwa rata-rata nilai frekuensi relatif secara keseluruhan untuk 

jenis S. canarium mencapai 47,2% rata-rata nilai frekuensi relatif secara keseluruhan untuk jenis 
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S. epidromis mencapai 28,3% dan rata-rata nilai frekuensi relatif secara keseluruhan untuk jenis 

S. urceus mencapai 24,5%. Secara keseluruhan paling tinggi spesies yang dijumpai adalah jenis 

S. canarium. Untuk lebih jelasnya, nilai frekuensi relatif dapat dilihat pada grafik dibawah 

seperti Gambar 7. 

 
Gambar 7. Frekuensi Relatif Siput Gonggong Perairan Desa pengudang   

 

Secara keseluruhan paling tinggi spesies yang dijumpai adalah jenis S. canarium.  Jenis 

gonggong S. canarium  umumnya mudah dijumpai karena memiliki sifat hidup berkoloni di 

perairan sehingga jumlahnya lebih banyak dijumpai. Menurut Zaidi et al. (2009) jenis siput 

gonggong S. canarium  hidup berkoloni, sehingga jenis siput gonggong ini mudah ditemukan. 

Nilai frekuensi peluang dijumpainya siput gonggong pada semua plot pengamatan tergolong 

rendah hanya berkisar antara 24 - 47% yang mencirikan hanya ada pada sebagian plot dari total 

keseluruhan plot pengamatan yang dijumpai siput gonggong. Hal ini selain dipengaruhi oleh 

penyebaran makanan dan ciri-ciri pola sebaran gonggong yang dominan pada sebaran acak 

hingga seragam juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan perairan.  

Kondisi keasaman perairan serta ketersediaan oksigen, salinitas, suhu serta karakteristik 

substrat juga berpengaruh terhadap nilai peluang kehadiran gonggong pada semua plot 

pengamatan. Dengan nilai frekuensi jenis S. canarium yang paling tinggi dibandingkan dengan 

jenis lainnya mencirikan bahwa jenis ini memiliki adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi 

lingkungan dibuktikan dengan peluang dijumpainya jenis ini lebih besar dibandingan dengan 

jenis lainnya. 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Strombus canarium Strombus epdromis Strombus urceus

Fr
e

ku
e

n
si

 R
e

la
ti

f 
(%

) 

Jenis Gonggong 



 

 

 

6. Indeks Nilai Penting 

Indeks Nilai Penting menggambarkan peluang kehadiran dalam suatu ukuran sampling suatu 

spesies dalam suatu komunitas. Indeks Nilai Penting siput gonggong yang ditemukan di perairan 

Desa Pengudang dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Indeks Nilai Penting siput gonggong yang ditemukan di perairan Desa Pengudang  

Jenis  
Kelimpahan Relatif 

(%) 

Frekuensi Relatif 

(%) 
INP 

S. canarium 53,9 47,2 101,1 

S. epidromis 27,6 28,3 55,9 

S. urceus 18,4 24,5 42,9 

JUMLAH 100 100 200 

 

Berdasarkan hasil analisis Indeks Nilai Penting tertinggi adalah jenis S. canarium. Tabel 

diatas merumusakan bahwa rata-rata Indeks Nilai Penting secara keseluruhan untuk jenis S. 

canarium mencapai 101,1%, Indeks Nilai Penting secara keseluruhan untuk jenis S. epidromis 

mencapai 55,9%, dan Indeks Nilai Penting secara keseluruhan untuk jenis S. urceus mencapai 

42,9%.  Secara keseluruhan paling tinggi spesies yang dijumpai adalah jenis S. canarium. Jenis 

S. canarium memiliki pengaruh yang besar terhadap komunitas siput gonggong di Desa 

Pengudang. Artinya jenis S. canarium ini sebagai penentu kondisi siput gonggong di perairan 

Desa Pengudang. 

 

7. Analisis Habitat Siput Gonggong 

Analisa kesesuaian habitat siput gonggong meliputi jenis lamun, kerapatannya, kondisi 

parameter fisika dan kimia perairan sekitarnya sehingga diperoleh nilai kondisi habitat siput 

gonggong. 

7.1. Jenis dan Kerapatan Lamun 

Jenis lamun yang dijumpai di titik sampling penelitian yakni Thalassia hemprichii, Enhalus 

acoroides, Halodule uninervis, Cymodocea serullata dan Halophila  ovalis. Namun untuk jenis 

lamun dominan di perairan Pengudang yakni Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii.  

Untuk lebih jelasnya, nilai kerapatan lamun pada titik sampling penelitian disajikan seperti 

pada tabel 8. 

Tabel 8. Kerapatan jenis lamun di perairan Desa Pengudang 



 

 

Jenis  Tegakan jenis (ind) Kerapatan (tegakan/m
2
) 

E. acoroides 794 26,5 

T. hemprichii 927 30,9 

H. ovalis 572 19,1 

C. serullata 118 3,9 

H. uninervis 428 14,3 

JUMLAH 2839 94,6 

 

Kerapatan lamun berkisar antara 19,1 – 30,9 tegakan/m
2
 dengan kerapatan total pada nilai 

94,6 tegakan/m
2
. Merujuk pada sumber literatur Gosari dan Haris  (2012) mengatakan bahwa 

kelas kondisi padang lamun skala 5 memiliki nilai kerapatan > 175 (sangat rapat), jumlah 

tegakan 125-175 (rapat), jumlah tegakan 75-125 (agak rapat), jumlah tegakan 25-75 (jarang), dan 

jumlah tegakan < 25 (sangat jarang). Melihat dari keterangan diatas, diperoleh kesimpulan 

bahwa kerapatan total vegetasi lamun di perairan Pengudang  sebesar  94,6 tegakan/m
2
 tergolong 

agak rapat. 

7.2. Kondisi Parameter Perairan 

Hasil pengukuran parameter perairan meliputi suhu, salinitas, derajat keasaman, oksigen 

terlarut, dan substrat dipaparkan seperti pada tabel 9. 

Tabel 9. Hasil pengamatan parameter perairan Desa Pengudang 

No. Parameter Satuan Rata-rata hasil 

1 Suhu o
C 29,33 

2 Salinitas o
/oo 32,80 

3 pH - 8,34 

4 DO mg/L 6,75 

5 Substrat  -  Pasir berlumpur 

 

7.3 Kesesuaian Habitat  

Hasil pengamatan tipe habitat meliputi kerapatan lamun, substrat, salinitas, suhu, derajat 

keasaman dan oksigen terlarut yang dianalisa menjadi tingkat kesesuaian habitat secara lengkap 

disajikan pada tabel 10. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 10. Kesesuaian Habitat siput gonggong di perairan Desa Pengudang 

No Parameter            Hasil Skor Bobot Nilai                    Sumber 

1 Substrat     Pasir berlumpur 4 2.5 10                     Dody (2017) 

2 Suhu            29.33 4 1 4                       Dody (2017) 

3 pH   8.34 4 1 4             Kepmen. LH. No 51 (2004) 

4 DO   6.75 4 1 4             Kepmen. LH. No 51 (2004) 

5 Salinitas   32.80 3 1 4             Kepmen. LH. No 51 (2004) 

6 Kerapatan Lamun   94.63 2 3.5 7                       Izuan (2014) 

Total nilai 32 

Nilai Kesesuaian 80,0 

Kondisi Kesesuaian S1 (Sangat Sesuai) 

 

Hasil pengamatan dan analisa data diperoleh nilai total kesesuaian yakni 32 poin dengan nilai 

persentase yang diperoleh yakni 80,0 dengan kondisi kesesuaian S1 (sangat sesuai). Dikatakan 

sangat sesuai artinya perairan Desa Pengudang sangat  layak dan baik bagi kehidupan gonggong 

dengan kondisi parameter yang diukur masih tergolong layak untuk kehidupan biota akuatik. 

Kesesuaian habitat menunjukkan bahwa siput gonggong masih dapat berkembang biak dengan 

hasil rata-rata kondisi parameter fisika dan kimia yang diukur. 

Meskipun nilai kesesuaian habitat siput gonggong sangat sesuai, akan tetapi nilai kelimpahan 

siput gonggong masih tergolong rendah. Rendahnya kelimpahan akibat dari dampak eksploitasi 

oleh masyarakat sebagai bahan makanan yang terus diambil untuk memenuhi kebutuhan 

makanan dan menunjang penghasilan ekonomisnya. Kesesuaian habitat yang sangat mendukung 

kehidupan siput gonggong di perairan Desa Pengudang hanya menjelaskan dari segi ekologi, 

sedangkan dari aspek penangkapan terus mengalami tekanan. 

 

8. Aspek Pengelolaan 

Dari hasil analisa struktur komunitas serta kajian kesesuaian habitat siput gonggong  dapat 

dirumuskan pengelolaan perairan Desa Pengudang seperti tersaji pada tabel 11. 

Tabel 11. Aspek Pengelolaan  
No. 

 

Permasalahan 

 

 Pengelolaan  

 

1. Kelimpahan siput gonggong  tidak terlalu 

tinggi dan jenis gonggong yang dijumpai 

merupakan jenis gonggog yang 

 Nilai kelimpahan siput Gonggong yang 

tidak terlalu tinggi mengakibatkan oleh 

adanya penangkapan dan eksploitasi 



 

 

umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai makanan dan dijual. Sehingga 

dengan demikian, populasi siput 

gonggong terus terjadi. 

sehingga akan terjadi penurunan populasi 

alami. Untuk itu, perlu terus 

dikembangkan teknologi pembudidayaan 

siput Gonggong. Populasi siput gonggong 

akan terus terjaga dalam kondisi 

terkontrol.  

2. Kondisi lamun yang dijumpai 

kerapatannya juga tidak tergolong tinggi 

dan jumlah yang dijumpai hanya 

sebanyak 5 jenis dari 10 jenis yang 

pernah dilaporkan dijumpai di Pulau 

Bintan. 

 Kerapatan lamun tidak terlalu tinggi 

sehingga perlu dilakukan kegiatan 

rehabilitasi lamun. Kegiatan ini bertujuan 

untuk memperbaiki kondisi lamun yang 

rusak sehingga dapat lebih baik dan 

menyediakan habitat bagi biota yang 

berasosiasi didalamnya.  

 

V.  PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di perairan Desa Pengudang  pada lokasi atau area 

sampling ditemukan 3 jenis siput gonggong yang telah teridentifikasi yaitu jenis Strombus 

canarium, Strombus epidromis, dan Canarium urceus. Jenis lamun yang dijumpai di titik 

sampling penelitian yakni Thalassia hemprichi, Enhalus acoroides, Cymodocea serullata, 

Halodule unineris dan Halophila ovalis. Namun untuk jenis lamun dominan di perairan Desa 

Pengudang yakni Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii. 

Hasil pengamatan dan analisa data diperoleh nilai total kesesuaian yakni 32 dengan nilai 

persentase yang diperoleh yakni 80,0 dengan kondisi kesesuaian S1 (sangat sesuai). Dikatakan 

sesuai artinya perairan Desa Pengudang masih layak dan baik bagi kehidupan gonggong. 

 

 

 



 

 

2.   Saran 

Diharapkan untuk menilai kesesuaian habitat dan kondisi parameter perairan terus dijaga 

dengan baik agar tidak menimbulkan masalah kelangkaan sumberdaya siput gonggong di 

perairan Desa Pengudang. Untuk dapat diteliti lebih lanjut terkait dengan kesesuaian parameter 

fisika dan kimia perairan dengan parameter-parameter yang lebih banyak. 
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