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ABSTRAK 

SRIANTI. 2017. Karakteristik dan Distribusi Perifiton pada Daun Lamun yang 

Berbeda di Perairan Sakera, Kabupaten Bintan.Tanjungpinang Jurusan 

Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing oleh Dr. Ir. Khodijah Ismail, 

M.Si., dan Tri Apriadi, S.Pi., M.Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan sebaran perifiton 

pada daun lamun di perairan Pantai Sakera. Penelitian ini dilakukan pada Maret  

sampai  Juli 2017 denganrandom samplingpada 30 titik sampling. Perifiton pada 

daun lamun di perairan pantai Sakera berhasil dijumpai sebanyak 19 spesies dari 4 

kelas yang dijumpai yakni Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Euglenaceae, dan 

Dinophyceae.. Diketahui bahwa kelimpahan total perifiton pada jenis lamun 

Enhalus acoroides sebesar 10.176 sel/cm
2
 sedangkan pada jenis Thalassia 

hemprichii  hanya sebesar 4.308 sel/cm
2
. Jenis yang memiliki kelimpahan lebih 

tinggi yakni  Enhalus acoroides. Secara keseluruhan jenis pola sebaran perifiton 

di perairan Pantai Sakera adalah mengelompok, pola sebaran yang mengelompok 

artinya komunitas perifiton hidup berkelompok atau berkoloni. 

Kata kunci :Perifiton, Pantai Sakera, Lamun, Karakteristik, Distribusi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

 

 

 

ABSTRACT 

SRIANTI. 2017. Characteristics and Distribution of Perifiton on Different 

Seagrasses in Sakera Waters, Bintan Regency. Tanjungpinang. Department of 

Aquatic Resources Management. Faculty of Marine Science and Fisheries. Raja 

Ali Haji Maritime University. Supervison Dr. Ir. Khodijah Ismail, M.Si., and Tri 

Apriadi, S.Pi., M.Si.  

The objective of this study wasdetermine the characteristics and distribution of 

periphyton on the  leaves of seagrass in the waters of  Sakera Beach, Bintan. The 

study was conducted from March to July 2017 with random sampling at 30 

sampling  points. periphyton on the leaves of seagrasses in Sakera waters have 

been found as many as 19 species from 4 classes Bacillariophyceae, 

Cyanophyceae, Euglenophyceae, and Dinophyceae. The total abundance of 

periphyton on Enhalus acoroides leaves was 10.176 cells / cm
2
while on Thalassia 

hemprichii  was 4.308 cells / cm
2
. The distribution pattern of  periphyton in 

Sakera are grouping, it is mean that periphyton community live in groups or 

colonies. 

Keywords: Sakera Beach,Seagrass, Characteristics, Distribution. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Padang lamun dapat membentuk vegetasi tunggal (hanya ditumbuhi oleh satu 

jenis) dan dapat membentuk vegetasi campuran yang ditumbuhi oleh beberapa 

jenis lamun.  Berdasarkan penelitian mengenai jenis-jenis lamun yang terdapat di 

beberapa lokasi di Pulau Bintan antara lain adalah : Cymodocea rotundata, 

Cymodocea serrulata, Ehhalus acoroides, Halodule uninervis, Halodule pinifolia,  

Halophila ovalis, Hallophila spinulosa, Thalassia hemprichii, Thalassodendron 

ciliatum, dan Syringodium isoetifolium (Arkham et al., 2015). 

Ekosistem lamun merupakan kesatuan ekosistem yang memiliki produktivitas 

yang tinggi dan berfungsi sebagai penahan sedimentasi, gelombang,arus serta 

menjadi habitat bagi biota laut. Menurut Supriati. (2009), salah satu komunitas 

bahari yang paling produktif adalah lamun satu-satunya spermatophyta yang telah 

beradaptasi untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan laut. 

Pantai Sakera terletak di Kabupaten Bintan yang menyimpan potensi 

keanekaragaman hayati.Ekosistem yang dapat dijumpai di pantai Sakerayakni 

ekosistem lamun dan terumbu karang.Ekosistem lamun ditemukan  dalam jumlah 

yang banyak, sehingga mendukung kehidupan organisme yang berasosiasi 

didalamnya.  Menurut Armanda. (2016), terdapat 4 jenis lamun di perairan  Pantai 

Sakera yaitu E. acoroides, T. hemprichii, C  serrulata, dan H.  uninervis. 

Dengan keanekaragaman jenis lamun yang tinggi dan struktur morfologi daun 

dari beberapa jenis lamun yang berukuran cukup besar memungkinkan untuk 

ditumbuhi kelompok organisme mikro salah satunya yakni perifiton. Perifiton 

merupakan tumbuhan atau hewan yang menempel.Tumbuhanlaut yang umumnya 

ditempeli oleh perifiton adalah lamun.Perifiton memberikan banyak manfaat, baik 

bagi lamun maupun ekosistemnya sendiri.Selain itu, perifiton terdapat pada 

permukaan daun lamun tersebut juga menyebabkan produktivitas primer 

ekosistem lamun menjadi tinggi.Informasi mengenai jenis-jenis perifiton yang 

hidup pada lamun tersebut di perairan pantai Sakera belum banyak 

didokumentasikan, sehingga diperlukan penelitian  secara ilmiah. Berdasarkan hal 
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tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik dan 

distribusi Perifiton pada daun lamun yang berbeda di Perairan Sakera, Kabupaten 

Bintan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Beranekaragam jenis lamun yang dijumpai di perairan Pantai Sakera sangat 

mendukung untuk menjadi habitat bagi perifiton dengan cara melekat pada daun 

lamun. Perifiton merupakan  produsen utama yaitu sebagai  sumber makanan bagi 

organisme akuatik dalam rantai makanan di ekosistem lamun. 

Kondisi padang lamun sangat menentukan kondisi perifiton sehingga pada 

kondisi lamun yang baik/subur sangat layak untuk penempelan perifiton. Aktivitas 

yang dapat menyebabkan kerusakan area lamun berupa aktivitas penangkapan, 

permukimanserta aktivitas lain yang akan menyebabkan gangguan pada lamun. 

Dengan demikian akan menyebabkan pengaruhnya terhadap penempelan 

perifiton. 

Terdapat 4 jenis lamun di perairan  Pantai Sakera yaitu E. acoroides, T. 

hemprichii, C. serrulata, dan H. uninervis (Armanda, 2016). Dengan demikian 

jenis-jenis tersebut sangat memungkinkan untuk menjadi media penempelan 

organisme perifiton. Sehingga memungkinkan jenis-jenis tersebut berpotensi 

memiliki ciri dominan terhadap jenis perifiton yang menempel. Alhanif. (1996) 

mendapati bahwa perifiton yang menempel pada jenis lamun memiliki peluang 

dominan jenis yang berbeda-beda tergantung pada jenis lamun yang menjadi 

media penempelannya. 

Perifiton sebagai organisme yang berasosiasi terhadap komunitas lamun 

memiliki fungsi sebagai indikasi kesuburan lamun. Namun sejauh ini belum 

dilakukan kajian terkait dengan komunitas perifiton yang dapat dijadikan sebagai 

data untuk melihat nilai kesuburan lamun. Jenis lamun yang tumbuh pda suatu 

ekosistem perairan memiliki karakteristik tumbuhan yang berbeda-beda, hal ini 

juga sangat memungkinkan adanya perbedaan jenis perifiton yang berasosiasi. 

Sampai saat ini, informasi terkait dengan sebaran jenis perifiton untuk jenis 

lamunyang berbeda di perairan Pantai Sakera belum tersedia, sehingga belum 

dapat diketahui secara pasti.Melihat dariuraian permasalahan diatas, maka perlu 
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kajian terkait distribusi atau sebaran perifiton sehingga diperoleh informasi 

mengenai distribusi perifiton.Berdasarkan hal tersebut, maka disampaikan 

beberapa rumusan permasalahan : 

 

1. Bagaimana karakteristik dan kelimpahan perifiton pada daun lamun yang 

berbeda di Perairan Pantai Sakera, Kabupaten Bintan ? 

2. Bagaimana pola distribusi perifiton pada daun lamun yang berbeda di 

Perairan Pantai Sakera, Kabupaten Bintan ? 

3. Bagaimana hubungan nutrien terhadap kelimpahan perifiton dengan jenis 

lamun yang berbeda di Perairan Pantai Sakera, Kabupaten Bintan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui karakteristik dan kelimpahanperifiton pada daun lamun yang 

berbeda di Perairan Pantai Sakera, Kabupaten Bintan ? 

2. Mengetahui pola distribusiperifiton pada daun lamun yang berbeda di 

Perairan Pantai Sakera, Kabupaten Bintan ? 

3. Mengetahui hubungan nutrien terhadap kelimpahan perifiton dengan jenis 

lamun yang berbeda di Perairan Pantai Sakera, Kabupaten Bintan ? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik perifiton pada daun lamun, serta dapat memberikan informasi 

mengenai distribusi perifiton pada area lamun. Dari informasi terkait karakteristik 

dan distribusi perifiton dapat menggambarkan mengenai peranan lamun sebagai  

tempat penempelan perfiton. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Skema kerangka pemikiran penelitian tentang karakteristik dan distribusi 

perifiton pada daun lamun yang berbeda di perairan Pantai Sakera, Bintan dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Penelitian Terdahuluan 

Organisme perifiton merupakan makanan utama bagi invertebrata yang 

berasosiasi dengan padang lamun. Penutupan perifiton yang terlalu besar dapat 

mengurangi produktivitas padang lamun yang menjadi inangnya, dengan 

menghalangi sinar matahari dan mengurangi ketersediaaan nutrien (Frankovich 

dan Fourquorean, 1997; Miller-Myers dan Virstein, 2000 in Wibowo et al.,2014). 

Puspitasari. (2016), menyatakan bahwa di dalam lingkungan laut, semua 

organisme bawah air termasuk lamun dipengaruhi oleh penempelan organisme 

fouling seperti bakteri, alga dan invertebrata.Sehingga organisme-organisme 

tersebut memiliki asosiasi yang kuat terhadap organisme inangnya. 

Prakoso et al. (2015), menyebutkan bahwa epifitik yang hidup di lamun 

memanfaatkan lamun sebagai habitat dan juga memanfaatkan nutrien dari serasah 

lamun sebagai makanannya, dengan demikian epifitik pada lamun memiliki 

hubungan atau asosisasi dengan lamun sebagai tempat berlindung, mencari 

makan, dan bertumbuh kembang. Perifiton yang berasosiasi dengan suatu 

ekosistem memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai salah satu mata 

rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus materi dari alga planktonik 

sampai konsumen tingkat tinggi, seperti kepiting, ikan dan udang (Kurniawan 

etal., 2010). 

Menurut Hukom, Pelasula. (2012), daun–daun lamun juga berasosiasi dengan 

alga kecil yang dikenal dengan nama epifit. Epifit ini dapat tumbuh subur dan 

melekat pada tumbuhan lamun yang merupakan makanan bagi udang–udang kecil 

dan beberapa jenis ikan. Selain fungsi-fungsi diatas, padang lamun juga 

merupakan tempat yang baik bagi hewan kecil untuk berlindung dari predator.  

Menurut Irwani, Afiati. (2013), bila suatu organisme penempel masih terpengaruh 

arus, maka organisme tersebut tergolong epibion/perifiton, sedangkan sebaliknya 

disebut bentos. 

Alhanif. (1996), mengatakan bahwa salah satu peranan lamun dalam 

ekosistem perairan adalam sebagai tempat habitat hidup berbagai jenis 

biota.Kelebatan daun lamun sangat mendukung sejumlah besar organisme epifit 
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(perifiton) dengan kondisi substrat yang cocok untuk penempelannya. Komunitas 

perifiton pada ekosistem lamun turut memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan produktivitas primer ekosistem padang lamun secara keseluruhan. 

Jenis lamun yang umumnya menjadi tempat penempelan perifiton yakni E. 

acoroides, T. hemprichii, C. rotundata, C. serullata, serta T. ciliatum dan 

memiliki asosiasi hubungan yang cukup erat dengan jenis lamun C. rotundata. 

Kelimpahan perifiton dipengaruhi oleh tingkat penutupan daun, serta biomassa 

daun sebagai tempat penempelannya.Beberapa penelitian mengenai jenis-jenis 

perifiton pada daun lamun yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil Penelitian Tentang Jenis Perifiton Lamun pada Daun Berbeda 

No Jenis Lamun Kelas Perifiton Jenis Perifiton Peneliti Lokasi 

1 E.acoroides Bacillariophyceae Fragilaria sp. 

Surirella sp. 

Skeletonema sp. 

Coscinodiscus 

sp. 

Melosira sp. 

Nitschia sp. 

Asterionella sp. 

Chaetoceros sp. 

Rhizosolenia sp. 

Thalassiosira 

sp. 

Isthimia sp. 

Frustulia sp. 

Navicula  sp. 

Synedra sp. 

Desi. (2017) Desa 

Pengudang, 

Bintan 

  Cyanophyceae Navicula  sp. 

Synedra sp. 

Oscillatoria sp 

  

  Chlorophceae Spirogyra sp. 

Closterium sp. 

Chlorella sp. 

  

  Dinophyceae Ceratium  sp.   
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Thalassia sp. 

Cymodocea 

sp. 

Enhalus sp. 

Syringgodium 

sp. 

Halodule sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodophyceae 
Clorophyta 

Cyanophyta 

Rhodophyta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitzschia sp. 

Synedra sp. 

Coconeus sp. 

Grammataphora

sp. 

Fragilaria sp. 

Navicula sp. 

Acnanthes sp. 

Licmophora sp. 

Cymbella sp. 

Coleochaeta sp. 

Cosmarium sp. 

Pediastrum sp. 

Lyngbya sp. 

Anabaena sp. 

Spermathamnio

n sp. 

Pysiphonia sp. 

Spaerotrichia 

sp. 

Dasya sp. 

 

Novianti et 

al. (2015) 

Perairan Pulau 

Panjang, 

Jepara 

3 

 

 

 E. acoroides 

T. hemprichii 

C. rotundata 

C. serullata 

Bacillariophyceae 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Alhanif. ( 

1996) 

Perairan Nusa 

Lombanagan, 

Provinsi Bali 

 

 

 

 T. ciliatum Bacillariophyceae 
Chrysophyceae 

Cyanophyceae 

Hydrozoa 

Sarcodina 

Rotatonia 

Rhydophyceae 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  

 

 

Menurut Apriliana et al. (2014), pada jenis lamun E. acoroides dan T. hemprichii 

ditemukan kelimpahan perifiton kedua jenis lamun tersebut cukup tinggi 

dibandingkan dengan jenis yang lain. Menurut Isabella. (2011), keberadaan dan 

kepadatan perifiton dipengaruhi oleh kerapatan lamun. Tingginya produktivitas 



8 

 

 

 

lamun tak lepas dari peranannya sebagai habitat dan naungan berbagai biota yang 

membentuk jaring-jaring makanan yang sangat kompleks, sehingga terjadi aliran 

energi yang sangat kompleks pula.Ada biota yang hidup menetap di ekosistem 

lamun dan ada pula sebagai pengunjung yang setia. Daerahlamun terdapat pula 

algae dan fitoplankton yang menempel pada daun lamun (perifiton ) atau di 

sekitar perairan (Ira et al., 2013 ). 

Nitajohan. (2008), menyatakan bahwa lamun memproduksi sejumlah besar 

bahan organik sebagai substrat untuk algae, epifit, mikroflora dan fauna. 

Organisme di daerah padang lamun, akan ditemukan dalam  jumlah berlimpah,  

karena lamun digunakan sebagai perlindungan dan persembunyian dari predator 

dan kecepatan arus yang tinggi dan juga sebagai sumber bahan makanan baik 

daunnya maupun epifit atau detritus.  Epifit pada padang lamun selain penting 

sebagai penghasil sedimen utama, juga untuk meningkatkan produktivitas di 

ekosistem lamun. Daun lamun memungkinkan ditempeli epifit dan asosiasi biota 

lain karena mempunyai permukaan yang luas.   

 

2.2. Komunitas Lamun 

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga (angiospermae)  yang memiliki 

daun, batang, dan akar sejati yang telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di 

dalam air laut (Tuwo, 2011). Tumbuhan ini memiliki beberapa sifat yang 

memungkinkan hidup di lingkungan laut, yaitu mampu hidup di media air asin, 

mampu berfungsi normal dalam keadaan terbenam, mempunyai sistem perakaran 

jangkar yang berkembang baik, mampu melaksanakan penyerbukan dan daur 

generatif dalam keadaan terbenam. Secara struktural lamun memiliki batang yang 

terbenam dalam tanah yang disebut rimpang. Rimpang dan akar lamun terbenam 

di dalam substrat yang membuat lamun dapat berdiri dengan kuat menghadapi 

arus dan ombak  (Rahman et al.,  2016). 

Perairan Indonesia dipastikan memiliki 12 dari 16 jenis lamun 3 dari 12 jenis 

menyebar di wilayah timur Indonesia, Halophyla spinulosa hanya tercatat di 

kepulauan Riau, Anyer, Baluran Utara, dan Papua, dan H. decipiens hanya tercatat 

di Teluk Jakarta, Teluk Moti (Sumbawa) dan kepulauan Aru. Jenis-jenis lamun 
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yang memiliki sebaran terluas adalah T. hempricii dan E. acoroides  (Tomascik et 

al.,1997 in Supriati, 2009). 

Ekosistem lamun dapat berupa vegetasi tunggal yang tersusun atas satu jenis 

lamun dengan membentuk padang lebat (Bengen, 2001). Padang lamun dapat 

membentuk vegatasi tunggal yang terdiri atas satu vegetasi atau membentuk 

vegetasi campuran yang terdiri dari 2 sampai 12 jenis lamun, jenis lamun yang 

biasanya tumbuh tunggal adalah T. hemprichii, E. acoroides, H. ovalis, H. 

univerisis, C.  serrulata, dan T.  ciliatum (Asriyana, Yuliana, 2012). 

Ekosistem lamun di Indonesia di jumpai pada daerah pasang surut (intertidal ) 

dan dibawahnya (subtidal). Dilihat dari pola zonasi lamun secara horizontal, 

ekosistem lamun terletak diantara dua ekosistem penting yaitu ekosistem terumbu 

karang dan mangrove. Ekosistem lamun berhubungan erat dan berinteraksi 

dengan mangrove dan terumbu karang serta sebagai mata rantai dan penyangga 

(buffer) bagi kedua ekosistem tersebut.Interaksi ketiga kelompok ini yaitu, 

interaksi fisik, nutrien dan zat organik melayang, ruaya hewan dan dampak 

kegiatan manusia. Zonasi sebaran lamun dari pantai kearah tubir secara umum 

berkesinambungan, namun bisa terdapat perbedaan pada komposisi jenis maupun 

luas penutupannya (Bengen,  2001). 

Menurut Supriadi et al. (2012), umumnya semua jenis lamun memiliki tingkat 

produktivitas berbeda-beda. Namun jenis yang memiliki tingkat produktivitas 

yang tinggi diantaranya ialah pada jenis lamun E. acoroides, T.  hemprichii, dan 

C. rotundata. Lebih lanjut, diperoleh hasil bahwa dari ketiga bagian lamun (daun, 

akar, dan rhizoma), nilai produktivitas daun jauh lebih besar dibandingkan dengan 

produktivitas akar serta rhizoma. Dengan demikian menjelaskan bahwa pada 

bagian daun merupakan bagian terpenting dalam aktivitas produksi pada 

komunitas lamun. 

Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga yang sepenuhnya 

menyesuaikan diri dengan hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari 

rhizoma (rimpang), daun, dan akar.Rhizoma merupakan batang yang terbenam 

dan merayap secara mendatar, serta berbuku-buku.Pada buku-buku tersebut 

tumbuh batang pendek yang tegak keatas, berdaun dan berbunga, serta tumbuh 

akar. Dengan rhizoma dan akar inilah tumbuhan tersebut menampakan diri dengan 
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kokoh di dasar laut sehingga tahan terhadap hempasan ombak dan arus. Lamun 

sebagian besar berumah dua, yaitu dalam satu tumbuhan hanya ada satu bunga 

jantan saja atau satu bunga betina saja. Sistem pembiakan bersifat khas karena 

mampu melakukan penyerbukan di dalam air (hydrophilous pollination) dan 

buahnya juga terbenam di dalam air (Azkab, 2006). Strruktur morfologi lamun 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Struktur Tumbuhan Lamun (Hutomo, Nontji, 2014). 

 

Salah satu komunitas bahari yang paling produktif adalah lamun yang 

merupakan  satu-satunya spermatophyta yang telah beradaptasi untuk hidup dan 

berkembang dalam lingkungan laut (Supriati, 2009). Padang lamun merupakan 

salah satu ekosistem yang sangat penting, baik secara fisik maupun biologis 

(Wibowo et al., 2014). Supriadi et al. (2012), menyatakan bahwa lamun 

merupakan salah satu ekosisitem penting di perairan laut dangkal yang memiliki 

produktivitas yang tinggi dan menjaga kestabilan ekosistem perairan. Riniatsih, 

Endrawati. (2013), menyebutkan bahwa padang lamun merupakan ekosistem yang 

memiliki peranan penting  bagi lingkungan  pesisir. Padang lamun rentan terhadap 

perubahan kondisi lingkungan perairan.Penurunan  luas padang lamun di dunia 

merupakan akibat  dari tekanan lingkungan baik alami maupun hasil aktivitas 

manusia. 

  

2.3. Diskripsi Perifiton 

Perifiton merupakan jasad nabati dan hewani yang hidupnya melekat di 

batang, daun vegetasi akuatik, permukaan benda-benda yang muncul atau keluar 

dari permukaan dasar perairan. Keberadaan fitoperifiton yang menempel pada 

daun lamun diduga sebagai faktor penunjang produktivitas primer kawasan lamun 
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melalui jaring makanan di perairan Pulau Panjang. Kelimpahan organisme 

tersebut dapat mendukung terselenggaranya produktivitas yang tinggi di 

ekosistem lamun (Apriliana et al., 2014). 

Martoni. (2016), menyebutkan bahwa perifiton dianggap sebagai salah satu 

unsur indikator dalam ekosistem perairan terkait dengan kesuburan dan 

pencemaran. Keberadaan epifit perifiton atau  mikroalga memegang peranan 

penting antara lain : sebagai sumber makananan bagi organisme laut dan berperan 

sebagai perpindahan karbon dari lamun kesedimen atau substrat dan ada juga 

berperan sebagai fiksasi nitrogen dan fosfat untuk meningkatkan perairan. 

Novianti et al. (2013), mengatakan bahwa salah satu organisme yang erat 

kaitannya dengan tumbuhan lamun ialah perifiton. Perifiton merupakan jasad-

jasad yang dapat hidup melekat pada permukaan daun lamun. Organisme perifiton 

mempunyai peranan penting dalam penyedia produktivitas perairan, karena dapat 

melakukan proses fotosintesis yang dapat membentuk zat organik dari zat 

anorganik. Organisme ini juga memanfaatkan nutrien yang ada di ekosistem 

lamun. 

Perifiton berfungsi sebagai organisme yang turut membantu lamun dalam 

fiksasi bahan organik berupa nitrogen di air. Namun jika kondisinya terlalu 

banyak (blooming) dapat mengakibatkan tekanan pada komunitas lamun. Lamun 

dapat tertekan oleh perifitonnya sebagai akibat dari pengkayaan nutrien, 

mengakibatkan kemunduran ekosistem padang lamun di  banyak tempat. Perifiton 

mengurangi tingkat fotosintesis makrofita dengan menghalangi cahaya yang ada 

dan tingkat difusi karbon anorganik (Wibowo et al., 2014). 

Menurut Apriliana et al. (2014), karakteristik perifiton dianalisis dan diteliti 

berdasarkan jenis lamun yang menjadi tempat penempelannya. Untuk melepaskan 

perifiton dari daun lamun untuk mengamatan karakteristik, di lakukan pengerikan 

pada sisi-sisi daun. Pengenalan karakteristik perfiton dilakukan dengan melakukan 

perhitungan kelimpahan dan komposisi perifiton menggunakan sedgwick rafter 

counting chamber.  

Menurut Irwani, Afiati. (2013), bahwa analisis karakteristik perifiton pada 

daun lamun dapat dilkukan secara langsung dengan menggunakan pisau silet dan 

diawetkan dengan formalin 4%.  Pengenalan karakteristik dapat dilakukan dengan 
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inventarisasi jenis mengunakan sedgwick rafter counting chamber dan 

miksropkop kemudian di identifikasi berdasarkan klasifikasi taksonomi jenis. 

 

2.4. Keanekaragaman Perifiton 

  Indeks keanekaragaman merupakan suatu pernyataan atau penggambaran 

secara matematik yang melukiskan struktur kehidupan organisme dan 

memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah organisme. Semakin banyak 

organisme yang terdapat dalam suatu area, maka semakin besar nilai 

keanekaragaman yang juga sangat tergantung pada jumlah total individu masing-

masing jenis.Perhitungan indeks keanekaragaman dilakukan menggunakan indeks 

Shannon-wiener. Dalam menentukan nilai keanekaragaman dibagi menjadi 3 

kategori yakni: keanekaragaman kecil, keanekaragaman sedang, dan 

keanekaragaman tinggi (Alhanif, 1996). 

Analisis keanekaragaman menggunakan indeks keanekaragaman (H’) yakni 

dengan cara menghitung jumlah keseluruhan dari nilai perbandingan jumlah 

individu suatu jenis dengan jumlah individu keseluruhanjenis.  Penentuan nilai 

kenaekaragaman digunakan persamaan statistik dengan fungsi logaritma alami (-

Log-) dan tranformasikan kedalam nilai positif (Apriliana  et al., 2014). 

 

2.5. Distribusi Perifiton 

Menurut Alhanif (1996), proses analisis distribusi komunitas perifiton 

dilakukan menggunakan rumus indeks sebaran Morisita sehingga dapat ditentukan 

kedalam tiga jenis sebaran yaitu acak, mengelompok, dan seragam. Dalam analisis 

disribusi perfiton digunakan nilai statistik chi-kuadrat dengan selang kepercayaan 

95% (0,05) zonasi atau sebaran komunitas perifiton umumnya hidup pada tiga 

zona: 

a. Zona eulitoral yaitu daerah yang masih terpengaruh oleh gelombang pasang 

surut dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. 

b. Zona sublitoral yaitu zona yang masih terpengaruh oleh  cahaya matahari 

dan memiliki komunitas biota yang paling tinggi keanekaragmannya. 

c. Zona sublitoral bawah yaitu zona yang masih mengalami pengaruh cahaya 

matahari namun sudah sedikit meredup pada zona ini komunitas perifiton 

secara kuantutatif mengalami penurunan. 
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2.6. Hubungan Nutrien dengan Kelimpahan Perifiton 

Berdasarkan hasil penelitian Handoko et al. (2013), diketahui bahwa 

keterkaitan antara sebaran konsentrasi nitrat terhadap kelimpahan fitoplankton 

sangat kecil, dan terjadi keterkaitan jika konsentrasi nitrat sebesar 1,3-1,9 mg/L. 

Wulandari. (2009) mengatakan bahwa keberadaan organisme fitoplankton 

termasuk fitoperifiton umumnya tidak begitu dipengaruhi oleh suhu, salinitas, 

arus, pH, dan faktor lain, kelimpahannya lebih dipengaruhi oleh kandungan unsur 

hara. 

 

2.7. Parameter Perairan 

2.7.1. Suhu 

Menurut Pescod (1973) in Nitajohan (2008), suhu air memengaruhi sifat 

fisika, kimia, dan  biologi perairan.  Kenaikan suhu akan memengaruhi kecepatan 

metabolisme dan  respirasi organisme air yang selanjutnya mengakibatkan 

peningkatan konsumsi oksigen. Suhu optimum bervariasi pada masing-masing 

jenis fitoplankton.Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya intensitas cahaya 

dan konsentrasi nutrien.Bagi lamun, suhu memengaruhi proses-proses fisiologi 

seperti fotosintesis, laju respirasi, pertumbuhan, dan reproduksi. 

Suhu akanmemengaruhi keberadaan fitoplankton di suatu tempat.  Adanya 

fluktuasi suhu akan menyebabkan turunnya kelimpahan kelompok fitoplankton.  

Kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20-30 
o
C 

Effendi, 2003). Mardiyana et al. (2014), suhu memiliki korelasi  positif dengan 

kandungan zat bioaktif dalam organisme perifiton. Menurutnya perifiton hidup 

pada kondisi suhu normal dam mampu hidup mencapai 39°C. 

  

2.7.2. Kecerahan 

Kecerahan adalah kondisi perairan yang menggambarkan sifat optik air yang 

ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh 

bahan -bahan yang terdapat didalam air. Kecerahan disebabkan oleh adanya bahan 

organik dan bahan organik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan 

pasir halus) maupun  bahan anorganik dan organik yang berupa plankton dan 
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mikroorganisme lain (Davis dan Cornwell, 1991 in Effendi, 2003). Berdasarkan 

penelitian Mardiyana et al .(2014), intensitas cahaya matahari sangat 

memengaruhi biomassa dan pertumbuhan perifiton. Pada perairan yang memiliki 

tingkat kecerahan yang tinggi sangat mendukung proses fotosintesis perifiton 

untuk menghasilkan senyawa pertumbuhan. Pernyataan Anggraini et al. (2013), 

kecerahan yang baik untuk perfiton dan lamun yaitu lebih besar dari 5 meter, 

tetapi disesuaikan berdasarkan morfologi perairan pada lokasi yang berbeda. 

2.7.3. Kekeruhan 

Effendi. (2003), menyatakan bahwa kekeruhan merupakan sifat optik yang 

ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh 

bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan diakibatkan dari adanya 

bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut seperti lumpur dan 

pasir halus maupun bahan anorganik dan organik berupa plankton dan 

mikroorganisme lain. 

 Effendi. (2003), mengungkapkan bahwa padatan tersuspensi berkorelasi 

positif terhadap kekeruhan perairan. Semakin tinggi nilai padatan tersuspensi 

maka nilai kekeruhan juga semakin tinggi. Akan tetapi, tingginya padatan terlarut 

belum tentu selalu diikuti dengan tingginya kekeruhan, kasusnya pada air laut 

yang memiliki nilai padatan terlarut tinggi tetapi tingkat kekeruhannya justru lebih 

rendah. 

 

2.7.4. Kecepatan Arus 

Pertumbuhan dan kehidupan padang lamun juga dipengaruhi oleh kecepatan 

arus perairan. Pada ekosistem padang lamun, arus menentukan tingginya produksi 

primer melalui penyebaran unsur hara dan gas-gas. Namun, kecepatan arus yang 

tinggi dapat menyebabkan naiknya padatan tersuspensi, yang berlanjut pada 

reduksi penetrasi cahaya kedalam air atau turunnya kecerahan air. Kondisi ini 

menyebabkan rendahnya laju prosuksi tanaman  (Koch, 1994 in Kordi, 2011). 

Arus merupakan faktor yang memengaruhi kelimpahan perifon, paada arus yang 

cukup kuat akan menghambat penempelan perifon pada daun lamun sehingga 
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perifiton terbawa oleh arus . Jika kondisi arus tidak terlalu kuat akan mendukung 

penempelan perfiton pada daun lamun sehingga keanekaragamannya meningkat. 

2.7.5. Derajat Keasaman (pH) 

Mengacu pada Kepmenlh No. 51 (2004), kisaran pH optimal untuk kehidupan 

lamun berkisar 7-8,5. Menurut Effendi. (2003), nilai pH sangat memengaruhi  

proses biokomiawi perairan. Kisaran pH < 4.00, akan menyebabkan, sebagian 

besar tumbuhan akuatik akan mati karena tidak dapat bertoleransi pada pH 

rendah. Besaran pH berkisar antara 0-14, nilai pH kurang dari 7 menunjukkan 

lingkungan yangasam sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang 

basa, untuk pH = 7 disebut sebagai netral (Kordi, 2011). Menurut Nybakken. 

(1992), kisaran derajat keasaman yang baik untuk organisme atau komunitas 

perifiton pada area lamun 7,5-8,4. 

2.7.6. Oksigen Terlarut (DO) 

Menurut Kepmelh No. 51 (2004), kondisi oksigen terlarut yang layak untuk 

kehidupan organisme akuatik adalah > 5 mg/L. Rendahnya nilai oksigen terlarut  

di perairan diperkirakan karena kondisi panas yang cukup terik sehingga suhu 

perairan meningkat yang berpengaruh terhadap kelarutan gas oksigen di perairan. 

Namun masih layak untuk kehidupan lamun karena umumnya jenis lamun yang 

ditemukan masih banyak. Menurut Prakoso et al. (2015), kisaran oksigen terlarut 

yang baik untuk organisme atau komunitas perifiton pada area lamun 3,5-4,4 

mg/L. 

2.7.7. Salinitas 

Salinitas adalah jumlah semua garam dalam air setelah semua karbonat diubah 

menjadi oksida-oksidanya, semua bromida dan iodida digantikan oleh klorida dan 

dinyatakan dalam satuan perseribu(Effendi, 2003). Fitoplankton laut dapat 

berkembang secara optimum pada salinitas 35
o
/oo (Millero dan Sohn, 1992 in  

Nitajohan, 2008). Penurunan salinitas menyebabkan penurunan laju fotosintesis 

dan pertumbuhan.  Lamun akan hidup secara optimal pada salinitas kurang lebih 

33-34 
o
/oo (Nybakken, 1992). 
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Spesies lamun mempunyai kemampuan toleransi yang berbeda-beda  terhadap 

salinitas, namun sebagian besar memiliki kisaran yang lebar terhadap salinitas 

yaitu antara 10 – 40 ‰ (Dahuri, 2003). 

2.7.8. Nutrien (Nitrat dan Fosfat) 

Zat hara merupakan zat-zat yang diperlukan dan mempunyai pengaruh 

terhadap proses dan perkembangan hidup organisme seperti fitoplankton, terutama 

zat hara nitrat dan fosfat. Kedua zat hara ini berperan penting terhadap sel 

jaringan jasad hidup organisme serta dalam proses fotosintesis (Mustofa, 2015). 

Menurut Handoko et al. ( 2013), nitrat merupakan faktor penentu dari kelimpahan 

organisme yang melakukan fotosintesis serta berpengaruh terhadap kondisi atau 

tingkat optimal bagi produktivitas perairan. 

Pernyataan  Girsang et al. (2013), fosfat merupakan bahan makanan  utama 

yang digunakan semua organisme untuk pertumbuhan dan sumber energi. Fosfat 

didalam air laut, berada dalam  bentuk senyawa organikdan anorganik. Nitrat 

merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan dan perkembangan 

fitoplankton.Nitrat digunakan sebagai salah satu bahan pembentukan protein dan 

metabolism seluler.Ketersediaan nitrat juga menentukan perkembangan lamun di 

komunitasnya. 

Dalam keputusan Kepmenlh No. 51 (2004), disebutkan bahwa baku mutu 

konsentrasi maksimum fosfat yang layak untuk kehidupan biota laut adalah 0,015 

mg/L, dan nitrat adalah sebesar 0,008 mg/L. Menurut Risamasu, Prayitno. (2011), 

zat hara seperti fosfat, nitrit, nitrat dan Silikat umumnya merupakan unsur yang 

dimanfaatkan oleh fitoplankton termasuk alga untuk menunjang pertumbuhannya. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

  
3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-Juli2017, di Perairan Pantai Sakera, 

Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. 

Analisis laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di Tabel 2. 

Tabel 2 Alat yang digunakan Dalam Penelitian 

No. Alat Satuan Keterangan 

1. Hand refractometer ppt Mengukur salinitas 

2. Multitester mg/L Mengukur oksigen terlarut 

3. Multitester - Mengukur derajat keasaman 

4. Multitester 
o
C Mengukur suhu 

5. Current meter m/detik Mengukur kecepatan arus 

6. Turbidy meter - Mengukur kekeruhan 

7. Sechi disk - Mengukur kecerahan 

8. Icebox  - Wadah sampel perifiton 

9. Kuas/sikat halus - Mengereik daun lamun 

10. Spektrofotometer mg/L Mengukur nitrat  

11. Nampan - Wadah sampel perifiton 

12. Botol semprot aquades - Membilas daun lamun 

13. Botol sampel - Mengisi sampel perifiton 

14. Penggaris - Mengukur daun lamun 

15. Kantong plastik  - Mengisi sampel lamun 

16 Kertas lebel - Tanda pada setiap botol sampel 

17. GPS x
o
 y’ z’’ Menentukan titik koordinat 

18. Plot samping 1x1 meter Menganalisis jenis lamun 

19. Buku identifikasi - Mengidentifikasi perifiton 

20. Gunting/cutter - Memotong daun lamun 

21. Pinset - Mengambil sampel daun lamun 

22. Alat tulis - Mencatat hasil pengamatan 

23. Spektrofotometer mg/L Mengukur fosfat 

24.. Mikroskop - Menganalisis perifiton 

25. Kamera motic - Dokumentasi perifiton 

26. Cover gelas - Pengamtan perifiton 

27. Sedgwick rafter counting 

chamber 

- Menghitung jumlah perifiiton 

28. Gelas ukur mL Mengisi sampel perifiton 
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3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat di Tabel 3. 

Tabel 3 Bahan yang digunakan Dalam Penelitian 

No. Bahan  Satuan Keterangan 

1. Daun lamun      cm Objek penempelan perifiton 

2. Aquades  mL Media untuk jenis perifiton 

3. Lugol 4% mL Pengawetan sampel perifiton 

4. Tissue  - Pengering alat  

5. Kulkas/es - Penyimpanan sampel perifiton 

 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan 

metode survei.Penelitian dilakukan dengan pengambilan data langsung di 

lapangan.Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, maka data yang 

dibutuhkan terbagi dua yakni data primer dan data sekunder. 

 

3.3.1. Data Primer 

Data primer merupakan data inti yang diperoleh langsung oleh peneliti di 

lapangan.Data primer yang didapat dari penelitian ini adalah data hasil identifikasi 

perifiton, serta pengukuran parameter fisika dan kimia perairan. 

 

3.3.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yakni data 

demografi lokasi penelitian, jurnal, penelitian, dan literatur terkait dengan 

penelitian ini. Untuk lebih jelasnya data primer dan sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4  Data Primer dan Data Sekunder 

 

No 

 

Komponen Data 

 

Jenis Data 

 

 

Sumber Data 

Primer Sekunder 

1. Biota 

Perifiton 

 

√ 

 Pengamatan di 

laboratorium 

2. Parameter Perairan 

- Suhu 

- Kecerahan 

- Kekeruhan 

- Kecepatan arus 

- Salinitas 

- Derajat keasaman 

- Oksigen terlarut 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

 

 

 

Pengamatan langsung 

di lapangan 

 - Nitrat  

- Fosfat 

√ 

√ 

 

 Pengamatan di 

laboratorium 

3. Keadaan Umum  √ Dokumentasi Kantor 

Desa 

 

 

3.4. Penentuan Titik Sampling 

Penentuan lokasi sampling dilakukan berdasarkan metode acak atau random 

sampling (Fachrul, 2007).Titik sampling ditentukan dengan metode random 

sampling, menggunakan software visual sampling plan.Penentuan sampling 

secara acak ini dipilih berdasarkan software tersebut jumlah minimum titik 

sampling yang di anggap mewakili berjumlah 30 titik. Peta lokasi sampling 

disajikan pada Gambar 3 dan Koordinat titik sampling disajikan pada Lampiran 1. 
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Gambar 3  Peta Titik Sampling di Lokasi Penelitian di Perairan Pantai Sakera, 

Bintan 

 

Sumber :Citra Landast 2016 

 

 

3.5. Prosedur Pengamatan 

3.5.1. Identifikasi Jenis Lamun 

Identifikasi jenis dilakukan dengan mencocokkan data-data di lapangan 

seperti bentuk daun, bunga dan akar lamun dengan katalog, kemudian jenis–jenis 

lamun yang didapat di lapangan disajikan dalam bentuk tabel (Mckenzie, 2003). 

Menurut Supriati. (2009), contoh klasifikasi lamun diidentifikasi dari divisi 

sampai famili, Kelas, Sub Kelas, Ordo Hydrocariales dan spesies. 

 

3.5.2. Pengamatan Kerapatan dan Tutupan Lamun 

Pengamatan kerapatan lamun menggunakan plot berukuran 1x1 m
2
 dan 

dihitung jumlah tegakan masing-masing jenis dan mengacu pada metode sampling 

berdasarkan (Kepmenlh No. 200 Tahun 2004). Pengamatan kerapatan lamun  

dilakukan pada saat air surut.Untuk pengamatan tutupan lamun dilakukan dengan 

metode perbandingan visual. Adapun pengamatan tutupan lamun dilakukan 

dengan mem foto setiap plot pengamatan dan dibandingkan dengan pedoman 

penentuan tutupan lamun yang digunakan (Mckenzie, 2003). Penentuan 

persentase penutupan lamun dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4 Penentuan Persentase Penutupan Lamun (Mckenzie, 2003). 

 

3.5.3. Pengambilan Sampel Daun Lamun 

Pengambilan sampel lamun dilapangan dilakukan dengan menggunakan plot 

berukuran 1x1 m
2
, dan dibedakan untuk setiap jenisnya. Menurut Novianti et al. 

(2013), petak contoh yang digunakan berupa alat kuadrat yang berukuran 1 m x 1 

m.  Plot diletakkan pada titik-titik sampling yang telah disusun sebelumnya 

dengan pemetaan dan ditentukan titik koordinatnya. Sebanyak satuhelai  daun 

lamun dari masing-masing jenis pada setiap plot pengamatan di potong bagian 

pangkal menggunakan gunting. 

Dari jenis lamun yang dijumpai, tidak keseluruhan di lakukan pengerikan 

melainkan hanya jenis lamun yang memiliki ukuran daun yang cukup. Lamun 

yang  dikerik perifiton pada penelitian ini yaitu lamun jenis E. acoroides dan T. 

hemprichii sedangkan lamun jenis C. rotundadata, H. pinifolia, dan H. univervis 

tidak bisa dilakukan pengerikan perifiton karena ukuran daun yang kecil tidak 

memungkinkan untuk dikerik. 

 

3.5.4. Pengambilan Sampel Perifiton  

Pengambilan sampel perifiton dilakukan dengan metode pengerikan. Menurut 

Wibowo et al.(2014), perifiton dipisahkan dari permukaan daun lamun dengan 
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cara pengerikan. Sampel daun lamun yang telah digunting selanjutnya diletakkan 

diatas nampan yang berisi aquades. Kemudian dilakukan pengerikan 

menggunakan kuas dengan  luasandaun lamun 5 x 2 cm
2
 (atau disesuaikan dengan 

ukuran daun lamun). Sampel perifiton yang didalam nampan dipindahkan ke gelas 

ukur, ditambahkah aquades hingga volume mencapai 100 mL.Kemudian sampel  

perifiton dimasukkan ke botol sampel dan  diberi Lugol 4%. Setiap sampel diberi 

label sesuai titik kuadrannya selanjutnya sampel perifiton diamati dibawah 

mikroskop. 

 

3.5.5. Pengamatan dan Identifikasi Perifiton 

Pengamatan dan identifikasi perifiton dilakukan di laboratorium Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Prosedur perhitungan 

sampel perifiiton dilakukan dengan metode sensus yaitu pengamatan dilakukan 

secara total pada alat sedgwick rafter counting chamber.  

 Cara perhitungan dan identifikasi perifiton dapat dilakukan sebagai 

berikut(Wibowo et al., 2014):   

1. Sebelum pengamatan, sampel perifiton digoncangkan dengan tujuan untuk 

menghomogenkan sampel perifiton sehingga sampel yang mengendap 

dapat teramati. 

2. Perifiton yang sudah terlarut di ambil menggunakan pipet tetes dan 

meneteskannya pada alat sedgwick rafter counting chamber 

3. Sedgwick rafter counting chamberditutup dengan cover glass. 

4. Pengamatan dan perhitungan perifiton dilakukan dengan menggunakan 

Sedgewick-Rafter Counting Chamber dengan menggunakan miskroskop 

optik dengan pembesaran 10-40x. 

5. Dokumentasi jenis perifiton menggunakan camera motic agar lebih jelas 

hasil foto yang diperoleh. 

  

Identifikasi jenis perifiton dilakukan dengan membandingkan morfologi, 

warna, corak, serta  bentuk dari struktur tubuh perifiton.  Hasil dokumentasi jenis 

perifiton yang teramati dibandingkan dengan buku literatur. Identifikasi jenis-jenis 

Perifiton  menggunakanbuku identifikasi menurut (Davis, 1955) yaitu “Marine 

and Fresh Water Plankton”. 
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3.6. Sampling Kualitas Perairan 

3.6.1.  Suhu 

Pengujian suhu dilakukan dengan multi tester, pengukuran dilakukan dengan 

menghidupkan multi tester dengan menekan tombol “ON” kemudian probe 

dimasukan untuk prngukuran suhu. Kemudian probe pada alat tersebut dicelupkan 

kedalam perairan. Setelah itu didiamkan beberapa menit sampai dapat dipastikan 

angka yang ditunjukan pada layar dalam kondisi stabil. Kemudian nilai suhu yang 

ditunjukan pada layar multi tester sebelah kiri bawah terebut dicatat.Untuk 

pengambilan sampel suhu dilakukan sebanyak 1x pengambilan sampel dengan 

tiga kali pengulangan pada setiap titik pengamatan. 

 

3.6.2.  Kecerahan 

 Kecerahan dapat diukur dengan alat secchi disk. Cakram secchidisk di 

celupkan kedalam air sampai pada kedalaman dimana warna hitam dan putih 

secchi disk tidak lagi terlihat dari permukaan.Kemudian pada tali pengikat diberi 

tanda tepat pada batas yang tercelup air, selanjutnya tali yang tercelup air diukur 

panjangnya dengan menggunakan mistar atau meteran. Cara pengukuran yang 

sama diulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang akurat. 

Untuk menghitung kecerahan dapat digunakan rumus : 

Kecerahan  meter =
Jarak tampak + Jarak hilang

2
 

 Jarak tampak : jarak dari permukaan perairan di tambah dengan jarak mata 

peneliti ke permukaan perairan sampai cakram secchi diskterlihat (meter), 

sedangkan jarak hilang adalah jarak antar permukaan perairan sampai cakram 

secchi disk tidak terlihat (meter). 

3.6.3.  Kekeruhan 

Kekeruhan dapat diukur dengan turbidimeter.Pada alat turbidimeter terdapat 

botol sampel yang kosong, dan botol yang telah diisi larutan standar.Botolkosong 

diisi dengan air sampel dengan volume 10 ml, kemudian dibandingkan dengan 

larutan standar.Sebelum alat turbidimeter digunakan dikalibrasi terlebih dahulu 

dengan menggunakan larutan standar. Dimasukkan larutan standar kedalam 
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turbidimeter kemudian ditekan “call” hingga menunjukkan nilai kekeruhan larutan 

standar tersebut. Kemudian dimasukkan larutan sampel kedalam turbidimeter 

tersebut dantekan tombol “test”.Nilai yang tertera dicatat sebagai nilai kekeruhan 

dengan satuan Nephelo Turbidy Unit (NTU). 

 

3.6.4.  Kecepatan Arus 

Kecepatan arus diukur menggunakan Current metermodel flowatchFL 03.Cara 

kerja alat current meter yakni membaca hasil kecepatan putaran baling-baling 

yang dicelupkan ke perairan.Pembacaan data di lakukan beberapa saat hingga 

layar pada alat current meter menunjukan angka tetap, data yang di tampilkan 

pada layar alat berupa data digital. 

 

3.6.5.  Salinitas 

Pengukuran salinitas dengan menggunakan refractometer pada setiap titik 

sampling pengamatan, dengan mencelupkan ke perairan dan mencatat 

salinitasnya.Untuk pengambilan sampel salinitas dilakukan sebanyak 1x 

pengambilan sampel dengan tiga kali pengulangan pada setiap titik pengamatan. 

 

3.6.6.  Derajat Keasaman (pH) 

Derajat Keasaman (pH) diukur dengan menggunakan alat multi tester. 

Menyiapkan Probe elektroda pH dan dimasukkan kedalam socket pada alat 

dengan benar dan pada posisi yang tepat.Tombol “POWER” ditekan untuk 

menghidupkan alat.Tombol “MODE” pada alat ditekan hingga layar alat 

menunjukkan tampilan “pH” dan masukkan indikator manual untuk suhu.Larutan 

“Buffer Solution” yang akan digunakan pada pH 4,00 disiapkan untuk 

mengkalibrasi alat yang ditempatkan pada Botol kalibrasi. Proses kalibrasi alat 

dilakukan sebelum melakukan pengukuran, dengan cara menekan tombol “REC” 

dan “HOLD” secara bersamaan hingga pada layar alat menunjukkan angka 4,00. 

Tombol “ENTER” ditekan untuk mengakhiri proses kalibrasi, lalu buka botol 

kalibrasi pada ujung alat, dan pengukuran pH dapat dilakukan,kemudian hasil 

yang ditunjukkan pada layar alat dicatat setelah angka yang ditunjukkan stabil 

(tidak berubah). Untuk pengambilan sampel derajat keasaman dilakukan sebanyak 
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1x pengambilan sampel dengan tiga kali pengulangan pada setiap titik 

pengamatan. 

 

3.6.7.  Oksigen Terlarut (DO) 

Untuk mengukur oksigen terlarut, dilakukan dengan menggunakan multi 

tester. Dengan cara masukan probe socket kedalam socket DO, tekan tombol 

power untuk menghidupkan alat. Tekan tombol mode hingga menunjukan 

tampilan % O2 dan indikator suhu dimasukan tunggu 5 menit biarkan angka 

stabil. Kalibrasi dahulu alatnya sebelum di lakukan pengukuran. Tekan enter lalu 

biarkan selama 30 detik hingga tampilan berubah % O2 menunjukan angka 20.9 

tekan tombol func untuk menunjukan mg/L lalu celupkan alat ke perairan. Untuk 

pengambilan sampel oksigen terlarut dilakukan sebanyak 1x pengambilan sampel 

dengan tiga kali pengulangan pada setiap titik pengamatan. 

 

3.6.8.  Nutrien (Nitrat dan Fosfot) 

Pengukuran nutrien (nitrat dan fosfat) dilakukan di setiap titik sampling. 

Pengukuran nitrat menggunakan SNI 01-3554-2006 dan fosfat menggunakan 

metode spektrofotometri.Sampel nitrat dan fosfat yang diambil di lapangan 

dikirim ke Batam untuk diuji di laboratorium (Balai Teknik Kesehatan 

Lingkungan) BTKL Batam. 

 

 

3.7. Analisis Data 

3.7.1. Komposisi Jenis 

Komposisi jenis dihitung dengan rumus berikut (Fachrul, 2007) 

Kj=
ni

N
×100% 

Dimana : 

Kj : Komposisi jenis (%)  

ni : Jumlah jenis ke-i (individu)  

N : Jumlah seluruh jenis (individu) 
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3.7.2. Kerapatan Jenis Lamun 

Kerapatan lamun (Ki), yaitu jumlah total individu jenis dalam suatu unit area 

yang diukur. Kerapatan jenis lamun dihitung dengan menggunakan rumus  

sebagai berikut (Fachrul, 2007): 

Ki =
ni

A
 

Keterangan : 

Ki :Kerapatan jenis ke-i 

ni :Jumlah total individu ke-i 

A :Luas area pengambilan sampel (m
2
) 

 

Untuk skala kondisi padang lamun berdasarkan kerapatan dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5  Skala Kondisi Padang Lamun Berdasarkan Kerapatan (Brun-

Blaquet,1995 in Gosari, Haris,2012) 

 

Skala Kerapatan (ind/m
2
) Kondisi 

5 >175 Sangat rapat 

4 125-175 Rapat 

3 75-125 Agak rapat 

2 25-75 Jarang 

1 <25 Sangat jarang 

 

 

3.7.3. Persentase Tutupan Lamun 

Penutupan (P), merupakan luas total area yang tertutupi oleh jenis lamun. 

Penutupan jenis lamun dapat dihitung menggunakan metode Mckenzie (2003). 

Pada metode ini pengukuran penutupan hanya menyesuaikan pada gambar yang 

telah diberikan persentasenya (Mckenzie, 2003).  

Selanjutnya untuk penentuan kondisi padang lamun dilakukan dengan melihat 

nilai penutupannya. Pedoman penetapan kondisi lamun berdasarkan nilai 

kerapatan mengacu pada Kepmenlh Nomor 200 (2004) dapat dilihat Tabel 6. 
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Tabel 6 Penentuan Kondisi Lamun Berdasarkan Tutupan 

 

 Status     Kondisi   Penutupan (%) 

 Baik    Kaya/Sehat   > 60  

 Rusak   Kurang kaya/Kurang sehat  30 – 59,9 

 Rusak   Miskin    < 29, 9 

 

3.7.4. Kelimpahan Perifiton 

Menurut APHA (1995) in Harahap et al. (2015), kelimpahan sel perifiton 

diperoleh dengan perhitungan terhadap jumlah sel yang ditemukan per luasan 

daun lamun (sel/cm
2
).Perhitungan jumlah perifiton dilaksanakan dengan 

menggunakan rumus yaitu:   

N( sel
cm2 )=n×

Vp

Vcg
×

Acg

Aa
×

1

A
 

Pada metode sensus nilai  Acg (Luas penampang cover glas) dan Aa (Luas 

amatan) sama dengan  1000 mm
2
 

Sehingga : 

N  sel/ cm2 = x 
1

A
n x 

Vp

Vcg
 x 

1000 mm2

1000 mm2
 

Maka rumus kelimpahan perifiton menjadi: 

N  sel/ cm2 =n x 
Vp

Vcg
 x 

1

A
 

Dimana:  

N   : Kelimpahan perifiton (sel/cm
2
)   

N   : Jumlah  perifiton yang tercacah (sel) 

Vp : Volume pengencer (100 mL) 

Vcg: Volume sampel dibawah cover glass SRC (1 mL) 

A    : Luasan kerikan (5x2 cm
2
) 
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3.7.5. Distribusi Perifiton 

Untuk mengetahui pola penyebaran perifiton pada daun lamun digunakan 

rumus disperse morosita (Brower, Zar, 1977in Alhanif, 1996) dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Id=
n ( X²-N)

N (N-1)
 

Keterangan: 

Id: Indeks penyebaran morisita  

n: Jumlah plot pengambilan contoh 

N: Jumlah individu dalam n plot 

x: Jumlah individu pada tiap-tiap plot 
 

Dengan kriteria Indeks: 

Id = 1,0: Penyebaran acak 

Id < 1,0: Penyebaran merata 

Id > 1,0: Penyebaran mengelompok 

 
 

3.7.6. Keanekaragaman Perifiton 

Indeks keanekaragaman jenis dihitung dengan rumus Shannon-Wiener sebagai 

berikut (Koesoebiono, 1987 in  Fachrul, 2007): 

H'=- Pi Log₂ Pi

S

i=1

 

Keterangan:   

H : Indeks keanekaragaman shannon 

 
Pi : ni/N : jumlah spesies ke-i 

ni : Jumlah individu jenis i 

N : Jumlah total individu seluruh jenis 
 

Berdasarkan formulasi di atas, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 

dikategorikan atas nilai-nilai sebagai berikut : 
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H’ <1: keanekaragaman kecil 

H’ 1 < H’ < 3 : keanekaragaman sedang  

H’ > 3: keanekaragaman tinggi 

 

3.7.7. Keseragaman Perifiton 

Keseragaman dapat dikatakan sebagai komposisi individu tiap jenis yang 

terdapat dalam suatu komunitas. Keseragaman jenis dihitung dengan rumus 

sebagai berikut (Fachrul, 2007): 

E =
H′

Hmaks
 

 

Keterangan: 

E   : Indeks keseragaman  

H’ : Indeks keanekaragaman Shannon-wiener 

H’ maks : Keanekaragaman maksimum 
 

Kisaran indeks keseragaman yang disebut  dalam Deget (1976) in  Sugianti, 

Mujiyanto. (2014) sebagai berikut: 

 
E < 0,3: Keseragaman populasi kecil 

0,3< E < 0,6: Keseragaman populasi sedang 

E  > 0,6: Keseragaman populasi tinggi 

 

3.7.8. Dominansi Perifiton 

Untuk mengetahui dominansi jenis tertentu digunakan indeks dominansi 

Simpson sebagai berikut (Fachrul, 2007): 

D=   
ni

N
 

2s

i=1

 

Keterangan:  

D  :  Indeks dominasi simpson  

ni  : Jumlah individu jenis ke-i  

N  : Jumlah total individu  
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S   :  Jumlah spesies 

 

Kisaran indeks dominansi berdasarkan Sugianti, Mujiyanto. (2014)sebagai 

berikut : 

 

< 0,5= Dominansi rendah 

0,5<C<1 = Dominansi sedang 

C>1= Dominansi tinggi 

 

3.7.9. Hubungan Nutrien dengan Kelimpahan Perifiton 

 Korelasi nitrat dan fosfat dengan kelimpahan perfiton dianalisis secara statistic 

dengan menggunakan regresi linear berganda Sudjana (1992) in Efrizal. (2006) 

dengan persamaan: 

Y = a +  b1 X1 + ……b₂X2 

 

Keterangan: 

Y            :  Kelimpahan fitoplankton (sel/l) 

a dan b : Konstanta 

X1          : Nitrat 

X2                : Fosfat 
 

3.8. Pengolahan Data 

Untuk membandingkan hubungan nutrien dengan kelimpahan perifiton  

menggunakan regresi linear berganda menggunakananalysisnof varians (one way 

anova) dengan bantuan sofrware SPSS ver.16 dan microsoft exel.Kemudian data 

sebaran jenis perifiton disajikan dalam bentuk peta menggunakan citra satelit 

(ArcGis)  dengan suffer atau ocean data view. 

Data kualitas air ditabulasikan dalam bentuk tabel, gambar dan grafik dan 

dibahas secara deskriptif menggunakan literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, 

publikasi ilmiah, serta sumber lain terkait penelitian. Hasil pengukuran kualitas air 

dibahas dengan mengacu pada Kepmenlh No. 51 Tahun 2004. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Wilayah Pantai Sakera merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Tanjung 

Uban Utara. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka Keluruhan Tanjung 

Uban Utara pada tahun 2007 Kecamatan Bintan Utara mempunyai batas wilayah 

sebagai berikut : 

- Sebelah Utara berbatasan dengan laut Cina Selatan  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Uban Selatan 

- Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Tanjung Uban Utara 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sebong Pereh dan Desa Lancang 

Kuning 

Aktivitas yang ada sekitar perairan Pantai Sakera diantaranya aktivitas 

menjaring dan memancing ikan oleh nelayan dengan menggunakan pompong 

kecil dengan ukuran <5GT dengan jangkauan yang tidak terlalu jauh. Namun 

diketahui bahwa di perairan Pantai Sakera juga merupakan habitat bagi biota 

Kuda Laut sehingga nelayan rutin melakukan penyelaman untuk penangkapan 

Kuda Laut pada musim tangkapan. Selain itu, jenis ikan yang umumnya diperoleh 

oleh nelayan diantaranya tokak, pinag-pinag, cermin, yang menjadi penunjang 

ekonomi masyarakat nelayan selain dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari.  

 

4.2. Komunitas Lamun di Perairan Pantai Sakera 

4.2.1. Jenis Lamun yang di Jumpai di Perairan Pantai Sakera 

Berdasarkan pengamatan jenis lamun pada 30 titik yang tersebar secara acak 

di perairan Pantai Sakera Kabupaten Bintan, dijumpai 5 spesies lamun dari 1 kelas 

yaitu angiospermae. Pada suku Hydrocaritaceae dijumpai 2 marga dan 2 spesies 

yaitu marga Enhalus dan marga Thalassia dengan spesies E. acoroides dan T. 

hemprichi. Pada suku Potamogetonaceae dijumpai 2 marga yakni Cymodocea dan 

Halodule dengan jenis C. rotundata dan H. Univervis dan H. pinifolia. Gambar 

perbandingan jenis lamun yang didapatkan dilihat pada Gambar 5,6,7,8, dan 9. 
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(a)     (b) 

Gambar 5 E.  acoroides 

(a) Dokumentasi pribadi (b) Referensi Hernawanet al. (2017). 

 

Klasifikasi E. acoroides (Den Hartog, 1970). 

Kingdom : Plantae  

Divisi     : Anthophyta 

Kelas       : Angiospermae  

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo       : Helobiae 

Famili     : Hydrocharitaceae 

Genus     : Enhalus 

Spesies   : Enhalus acoroides 

 

  

(a) (b) 

Gambar 6 T.  hemprichii 

(a) Dokumentasi pribadi  (b) Referensi Hernawanet al. (2017). 
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Klasifikasi T.  hemprichii (Den Hartog, 1970). 

Kingdom : Plantae  

Divisi     : Anthophyta 

Kelas       : Angiospermae  

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo       : Helobiae 

Famili     : Hydrocharitaceae 

Genus     : Thalassia 

Spesies   : Thalassia hemprichii 

  

(a) (b) 

Gambar 7  H.  uninervis 

( a ) Dokumentasi pribadi  (b) Referensi Hernawan et al. (2017) 

 

Klasifikasi H. uninervis (Den Hartog, 1970). 

Kingdom : Plantae  

Divisi     : Anthophyta 

Kelas       : Angiospermae  

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo       : Helobiae 

Famili     : Hydrocharitaceae 

Genus     : Halodule 

Spesies   : Halodule uninervis 
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(a) (b) 

Gambar  8 H.  pinifolia 

(a) Dokumentasi pribadi (b) Referensi Hernawan et al. (2017). 

 

Klasifikasi H.  pinifolia (Den Hartog, 1970). 

Kingdom : Plantae  

Divisi     : Anthophyta 

Kelas       : Angiospermae  

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo       : Helobiae 

Famili     : Hydrocharitaceae 

Genus     : Halodule 

Spesies   : Halodule pinifolia 

  

(a)     (b) 

Gambar 9 C. rotundata 

(a) Dokumentasi pribadi  (b) Referensi Hernawan et al. (2017). 
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Klasifikasi C.  rotundata (Den Hartog, 1970). 

Kingdom : Plantae  

Divisi     : Anthophyta 

Kelas       : Angiospermae  

Subkelas : Monocotyledoneae 

Ordo       : Helobiae 

Famili     : Potamagetonaceae  

Genus     : Cymodoceae  

Spesies   : Cymodocea rotundata 

 

 Ciri morfologi dari E. acoroides adalah daunnya sangat panjang berbentuk 

seperti pita, tepi daun berbentuk seperti lidi yang keras. Rhizoma tebal dan 

panjang, tanpa sisik, tetapi ditutupi seperti bulu hitam panjang (helai serat).Daun 

mempunyai tulang daun, terdapat dalam pasangan pelepah bonggol, akarnya dapat 

menjulur ke bawah berwarna putih dan kaku (Azkab, 1999). 

Ciri-ciri jenis T. hemprichii memiliki daun melengkung dengan bintik-bintik 

kecil berwarna hitam, ujung daun bulat dan bergerigi, memiliki rhizoma tebal. 

Rimpang berdiameter 2-4 mm tanpa rambut-rambut kaku.Panjang daun berkisar 

100-300 mm dan lebar daun 4-10 mm. Thalassiahemprichiitergolong bentuk 

pertumbuhan daun Magnozosterids, dengan daun memanjang atau berbentuk pita 

tetapi tidak lebar (Azkab, 1999). 

Ciri-ciri jenis H.  uninervis memiliki bentuk daun yang memanjang dan pipih. 

Panjang daun dapat mencapai 15 cm dan lebar daun berkisar 0,05–0,5 cm. Pada 

setiap helai daun terdapat 3 urat daun yang membujur. Tekstur pada pinggiran 

daun halus dan pada ujung daun berbentuk seperti gigi.Spesies ini memiliki 

batang yang pendek, tegak vertikal, dan pada tiap batang terdapat 1–4 helai daun 

(Shaffai, 2011). 

Ciri-ciri morfologi dari Halodule pinifolia adalah memiliki rhizoma yang 

kecil, akar merayap, memiliki banyak nodus, pada tiap nodusnya berakar tunggal 

dan tidak bercabang, masing-masing nodus terdiri dari satu tegakan, ujung daun 

membulat, satu tangkai daun memiliki 1 sampai 2 helai daun (Mckenzie, 2008).  

Ciri morfologi dari C. rotundata adalah memiliki rhizoma yangmenjalar, 

memiliki sisik antar rhizoma yang berjauhan, memiliki akar tidak bercabang dan 
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tidak memiliki rambut akar, tiap nodus hanya ada satu tegakan. Ujung daun 

berbentuk bulat atau tumpul (Mckenzie, 2008). 

 

4.2.2. Komposisi Jenis Lamun di Perairan Pantai Sakera 

Komposisi lamun menggambarkan nilai persentase dari suatu jenis lamun 

dibandingkan dengan total keeseluruhan jumlah  jenis lamun yang ditemukan. 

Hasil perhitungan komposisi jenis lamun disajikan pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10 Komposisi Jenis Lamun di Perairan Pantai Sakera 

 

 Berdasarkan gambar 10, nilai persentase komposisi lamun menunjukkan 

bahwa komposisi jenis E. acoroides sebesar 54 %. Untuk jenis T. hemprichi 

memiliki nilai komposisi sebesar 22%. Jenis H. uninervis memiliki nilai 

komposisi sebesar 14%. Untuk jenis H. pinifolia komposisinya sebesar 3%. 

Kemudian jenis  C. rutundata memiliki nilai komposisi sebesar 7%. Komposisi 

jenis yang paling tertinggi adalah jenis E. acoroides dan jenis dengan kerapatan 

terendah yakni jenis H. pinifolia. 

 Jika dibandingkan dengan penelitian  Armanda. (2016), jenis lamun E. 

acoroides  juga dominan di perairan Pantai Sakera dibandingkan dengan jenis 

lainnya. E. acoroides memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan mampu 

bertahan dengan berbagai kondisi seta memiliki tingkat toleransi yang baik 

terhadap perubahan kondisi lingkungan.  

 Jenis lamun E.  acoroides memiliki dominan jenis dibandingkan dengan jenis 

lainnya di perairan pantai Sakera dibandingkan dengan jenis lainya. Diketahui 

54%
22%

14%

3%
7%

E. accoroides

T. hemprichii

H. uninervis

H. pinifolia 

C. rotundata
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bahwa jenis E.  acoroides struktur akar yang kuat dan menancap kokoh pada 

substrat sehingga dapat dengan cepat mempeluas dan merambat luas sehingga 

pertumbuhannya lenih cepat. Dengan struktur akar yang kokoh dan berserabut, 

mendukung jenis E. acoroides untuk lebih banyak mengabsobsi (menyerap) 

nutrien yang terkandung di sedimen. Jika mengacu pada penelitian Hasanuddin. 

(2011), yang juga dominan jenis E.  acoroides menyebutkan bahwa jenis E. 

acoroides ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik dengan merektkan 

akarnya pada permukaan substrat dan cenderung dijumpai pada berbagai jenis 

substrat. 

Dominansi jenis lamun E. acoroides diduga juga dipengaruhi oleh 

pertumbuhan jenis Enhalus acoroides yang lebih cepat dibandingkan dengan jenis 

lamun lainya sehingga jenis ini mampu terus berkembang dan memperbanyak 

pertumbuhan tegakan jenisnya sehingga menjadi dominan. Perkembangan lamun 

jenis E. acoroides juga diketahui lebih cepat dibandingkan dengan jenis lainnya, 

sehingga jenis E. acoroides lebih dominan pada perairan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Supriadi et al.  (2012), bahwa pertumbuhan jenis E. acoroides 

umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya yakni berkisar antara 

0,7-1 cm/hari.  

Jenis yang paling sedikit dijumpai yakni pada lamun H.  pinifolia, diketahui 

bahwa jenis ini merupakan jenis lamun yang ukurannya kecil dan memiliki 

sebaran pada area dekat dengan pantai. Jenis ini jumlahnya tidak banyak karena 

sistem perakaran yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis lainnya. Sehingga 

jenis H.  pinifolia secara alami akan berkompetisi untukmendapatkan unsur hara 

dengan kelompok jenis lamun yang meiliki perakaran yang lebih kokok serta 

sebarannya luas. 

 

4.2.3. Kerapatan Lamun di Perairan Pantai Sakera 

Dari perhitungan tegakan lamun dalam satuan luas pengamatan yang terdiri 

dari 5 jenis lamun, nilai kerapatannya berbeda-beda antara jenisnya. Nilai 

kerapatan pada masing- masing jenis lamun di perairan Pantai Sakera dapat dilihat 

pada Gambar 11. 
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Gambar 11Kerapatan Jenis Lamun di Perairan Pantai Sakera 

 

Berdasarkan gambar 11, jenis E.  acoroides dengan nilai kerapatan sebesar 

23,5 tegakan/m
2
. Jenis T. hemprichii dengan nilai kerapatan sebesar 9,8 

tegakan/m
2
. Jenis H. uninervis dengan kerapatan sebesar 6,0 tegakan/m

2
. 

Kemudian jenis yang terakhir yaitu H.  pinifolia dengan nilai kerapatan sebesar 

1,5 tegakan/m
2 

dan jenis C. rotundata dengan nilai kerapatan sebesar 2,9 

tegakan/m
2
. Rata-rata kerapatan lamun di perairan Pantai Sakera adalah sebesar 

44 tegakan/m
2
. 

Nilai kerapatan lamun jika mengacu pada pendapat Gosari, Haris, 2012),yang 

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 pantai Sakera sebesar 44 tegakan/m
2
 tergolong jarang.  

Diduga kerapatan lamun yang rendah dipengaruhi oleh 2 faktor yaitualami dan 

faktor kegiatan manusia. Faktor alami diakibatkan oleh gelombang dan arus laut 

yang tinggi karena diketahui satu bulan hingga pertengahan Maret sebelum 

penelitian kondisi angin sangat kencang dari arah utara mengakibatkan gelombang 

yang kuat dan mencabut daun-daun lamun dan membawanya menuju pantai.  
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Bagi lamun yang belum memiliki perakaran yang kuat akan tercabut dan 

memengaruhi tingkat kerapatannya di alam. Sementara pengaruh dari manusia 

adalah adanya aktivitas penagkapan ikan pada area lamun, kegiatan berkarang, 

jalur transportasi kapal, aktivitas kelong, tambat labuh kapal nelayan serta 

aktivitas pariwisata dan pemukiman di wilayah pesisirnya yang memengaruhi 

kehidupan lamunnya. 

 

4.2.4. Tutupan Total Lamun di Perairan Pantai Sakera 

Data tutupan lamun berdasarkan titik sampling secara jelas dapat dilihat dan 

disajikan seperti pada Gambar 12. 

 

Gambar 12 Tutupan Lamun Pertitik Sampling di Perairan Pantai Sakera 

 

 Tutupan lamun disajikan dalam nilai persentase, data tutupan menggambarkan 

nilai penutupan area dari lamun dalam suatu luasan area tertentu. Luasan  area 

penutupan dapat menggambarkan nilai kondisi padang lamun pada suatu wilayah 

sehingga dapat dijadikan informasi untuk penentuan kesehatan lamun. Dari hasil 

amatan penutupan lamun di perairan Pantai Sakera diketahui bahwa nilai tutupan 

berkisar antara 12-75% dengan rata-rata penutupan lamun sebesar 37,6%.  

Jika merujuk pada Kepmenlh No. 200 (2004) bahwa tutupan lamun dibagi atas 

3 kondisi yakni : penutupan > 60% terkategorikan baik dengan status kaya/sehat, 

penutupan 30 – 59,9% terkategorikan rusak dengan status kurang kaya/kurang 

sehat, penutupan < 29, 9% terkategorikan rusak dengan status miskin.Dengan 

demikian dapat dijelaskan bahwa nilai penutupan lamun di perairan Pantai Sakera 

terkategorikan rusak dengan status kurang kaya/kurang sehat. 
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4.3. Perifiton Berdasarkan Jenis Lamun 

Hasil identifikasi jenis perifiton pada daun lamun di perairan pantai Sakera 

berhasil dijumpai sebanyak 19 spesies dari 4 kelas yang dijumpai yakni 

Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae, dan Dinophyceae. Untuk 

melihat jenis-jenis perifiton pada lamun yang dijumpai dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Jenis-jenisPerifiton pada DaunLamun yang Berbedadi  Perairan Pantai 

Sakera 

No. Kelas Perifiton Jenis Perifiton E.acoroides T. hemprichii 

1. Bacillariophyceae Asterionella sp. √ √ 

  

Biddulphia sp. √ √ 

Coscinodiscus sp. √ √ 

Diploneis sp. √ √ 

Ditylum sp. √ √ 

Fragillaria sp. √ √ 

Melosira sp. √ √ 

Nitzchia sp. √ √ 

Pleurosigma sp. √ √ 

Rabdonema sp. √ √ 

Rhizosolenia sp. √ √ 

Schroderella sp. √ √ 

Striatella sp. √ √ 

Thalassionema sp. √ √ 

2. Cyanophyceae Thalassiothrix sp. √ - 

  
Navicula sp. √ √ 

3. Euglenophyceae Climacosphenia sp. √ √ 

  
Hemiaulus sp. √ √ 

4. Dinophyceae Ceratium sp. √ √ 

Keterangan : (√) dijumpai 

(-) tidak dijumpai 

 

 Dari data jenis pada Tabel 7 diketahui bahwa dominan jenis perifiton di 

perairan Pantai Sakera di dominasi oleh kelompok  kelasBacillariophyceae dengan 

jumlah sebanyak 14 spesies dari total 19 spesies yang dijumpai. Hampir semua 

jenis perifiton yang dijumpai pada lamun E.  acoroides yakni sebanyak 19 spesies 

total juga dijumpai pada lamun T. hemprichii. Hanya ada 1 jenis yang tidak 

dijumpai pada jenis lamun lamun T.  hemprichii yakni spesies Thalassiothrix sp. 
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Namun secara keseluruhan jenis perifiton yang dijumpai pada kedua jenis lamun 

hampir sama. 

 Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jenis perifiton yang dijumpai 

sebanyak 19 jenis dibandingkan dengan Novianti et al. (2013), yang hanya 

memperoleh 16 spesies perifiton yang hidup pada daun lamun yakni Nitzschia sp., 

Synedra sp., Cocconeus sp., Grammataphora sp.,Fragilaria sp., Navicula sp., 

Acnanthes sp., Licmophora sp., Cymbella sp. Jenis perifiton dari Chlorophyta 

yaitu Coleochaeta sp., Cosmarium sp., Pediastrum sp., dari kelompok 

Cyanophyta adalah  Lyngbya sp., dan Anabaena sp. Kemudian dari Rhodophyta 

yaitu Spermathamnion sp.,  Pysiphonia sp.  Spaerotrichia sp., dan Dasya sp. Jika 

membandingkan dari hasil penelitian yang memperoleh 19 jenis lebih banyak dari 

penelitian berdasarkan sumber diatas. Artinya secara umum peairan Pantai Sakera 

masih layak sebagai habitat bagi komunitas perifiton. 

Perbedaan jenis yang dijumpai ini tergantung pada kondisi lamun dan 

lingkungan perairan pada suatu lokasi tertentu. Kelompok jenis perifiton yang 

dijumpai hampir keseluruhan sama, akan tetapi perbedaan terjadi pada kelompok 

perifiton pada kelas Rhodophyta yakni alga merah. Umumnya jenis perifiton pada 

kelompok alga merah dijumpai pada perairan lamun yang dekat dengan ekosistem 

terumbu karang, sedangkan pada lokasi penelitian di Pantai Sakera agak berjauhan 

dengan ekositem terumbu karang. 

 

4.4. Komposisi dan Kelimpahan Perifiton Berdasarkan Kelas Pada Jenis 

Lamun Berbeda 

Komposisi jenis perifiton dianalisis berdasarkan kelas, sehingga diperoleh 

hasil komposisi kelas terbanyak pada jenis lamun tertentu dilihat pada Gambar 13. 
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 (a) (b) 

Gambar13 Komposisi Jenis Perifiton Berdasarkan Kelas pada daun Lamun   

E.  acoroides (a) dan T.  hemprichii (b) 

 

Berdasarkan analisis komposisi perifiton pada jenis lamun E. acoroides 

diketahui bahwa komposisi tertinggi terjadi pada jenis Cyanophyceae dengan 

komposisi mencapai 45%, namun pada kelas Bacillariophyceae  juga tinggi 

sebesar 42%. Hal ini, mencirikan bahwa jenis ini memiliki komposisi yang tinggi 

pada komunitas perifiton. Namun pada jenis lamun T. hemprichii tertinggi pada 

jenis perifiton pada kelas Bacillariophyceae yang hampir mendominasi sebesar 

75%. Hampir bisa dipastikan bahwa komposisi Bacillariophyceae cukup 

berlimpah pada komunitas perifiton di daun lamun perairan Pantai Sakera.  

Dominansi perifiton pada kelas Bacillariophyceae juga diperoleh pada 

penelitian yang dilakukan oleh Ismail. (2016), yang juga menunjukkan dominansi 

kelas Bacillariophyceae pada komunitas perifiton dengan dominan jenis yakni 

Thalassiothrix sp, Cocconeis sp. Menurutnya jenis yang melimpah mampu 

bertahan dalam kondisi apapun yang jika dilihat sebagian besar perifiton tersebut 

merupakan bagian dari kelas Bacillariophyceae. Kelas ini merupakan sumber 

epifit utama pada tumbuhan. Merujuk dari sumber literatur tersebut diketahui 

bahwa memang jenis yang lebih dominan pada komunitas perifiton ialah 

Bacillariophyceae. 

Penelitian yang dilkakukan di sekitar perairan Senggarang oleh Martoni 

.(2016) menyebutkan bahwa Bacillariophyceae merupakan kelompok mikrolaga 
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yang sering di jumpai pada setiap jenis lamun karena jenis ini hidupnya menempel 

dan melekat pada lamun terutama di bagian permukaan daun lamun itu sendiri. 

Hasil tersebut semakin menguatkan penelitian bahwa dominansi jenis perifiton 

umumnya terdapat pada kelompok Bacillariophyceae. Kemampuan penempelan 

yang baik dari jenis ini juga menjadi alasan terhadap tingginya komposisi jenis ini 

pada lamun di perairan Pantai Sakera. Selanjutnya untuk melihat nilai kelimpahan 

jenis perifiton maka disajikan pada Tabel 8. 

  

Tabel 8   Rata-rata Kelimpahan Perifiton Berdasarkan Kelas pada Daun Lamun  

E. acoroides dan T.  hemprichii di Perairan Pantai Sakera 

No. Kelas Perifiton 
Kelimpahan (sel/cm

2
) 

E.  acoroides T.  hemprichii 

1 Bacillariophyceae 4210 3210 

2 Cyanophyceae 4578 405 

3 Euglenophyceae 1047 632 

4 Dinophyceae 341 62 

Kelimpahan Total 10176 4308 

 

Diketahui bahwa kelimpahan total perifiton pada jenis lamun E. acoroides 

sebesar 10.176 sel/cm
2
 sedangkan pada jenis T. hemprichii hanya sebesar 4.308 

sel/cm
2
. Jenis yang memiliki kelimpahan lebih tinggi yakni E. acoroides 

dikarenakan struktur daun yang kaku dan tahan terhadap kondisi alam sehingga 

dimanfaatkan sebagai habitat penempelan jenis perifiton.  

 Kelimpahan perifiton tergolong rendah jika dibandingkan dengan penelitian 

Martoni. (2016) di perairan Senggarang, dengan kelimpahan perifiton berkisar 

26.638 - 60.037 sel/cm
2
. Selanjutnya melihat hasil penelitian Isabella. (2011) di 

Pulau Pari kisaran kelimpahan perifitonberkisar antara 6279-8468 ind/cm
2
. 

Dengan demikian kisaran nilai kelimpahan perifiton yang peneliti temukan masih 

dalam kisaran yang umum. Namun jika dibandingkan kelimpahan perifiton pada 

jenis lamun E.  acoroides  tergolong memiliki kelimpahan yang cukup tinggi, 

sedangkan jika pada jenis lamun T. hemprichii kelimpahan perifitonnya tergolong 
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rendah. Kelimpahan dari masing-masing kelas pada jenis lamun yang berbeda 

disajikan Gambar14. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 14 Kelimpahan Perifiton Berdasarkan Kelas pada daun Lamun 

E.  acoroides (a) dan T. hemprichii  (b) 

 

Hasil kelimpahan perifiton menunjukkan bahwa nilai kelimpahan  perifiton 

tertiggi pada jenis lamun E. acoroides ada pada kelas Cyanophyceae dengan 

kelimpahan 4.578 sel/cm
2
 dan selisih tidak begitu jauh dengan kelas 

Bacillariophyceae yang juga melimpah dengan kelimpahan 4.210  sel/cm
2
. Pada 

lamun T. hemprichii jenis perifiton dominan pada kelas Bacillariophyceae dengan 

kelimpahan mencapai 3.210 sel/cm
2
. Namun secara keseluruhan kelimpahan 

tertinggi pada kelas Bacillariophyceae jika dirata-ratakan dari 2 kelas tersebut. 

Kelimpahan jenis Bacillariophyceae juga tertinggi pada penelitian Isabella. (2011) 

di Pulau Pari yang menyebutkan bahwa kelas Bacillariophyceaemerupakan kelas 

perifiton yang mempunyai jumlah genera paling banyak dan terlihat cukup 

dominan dibandingkan dengan kelas lainnya. 

Selain itu dominansi jenis Bacillariophyceae juga dikemukakan oleh 

Bramburger et al. (2017) yang menyebutkan bahwa Bacillariophyceae (diatom) 

memiliki kemampuan untuk hidup dengan perubahan kondisi lingkungan. Bahkan 
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berdasarkan penelitiannya jenis Bacillariophyceae mampu hidup pada kondisi 

musim dingin hingga musim panas dan tetap dominan pada komunitas 

fitoplankton di perairan. Komunitas Bacillariophyceae (diatom) kelimpahan akan 

meningkat relatif tinggi pada saat musim panas dengan sebaran yang cukup luas 

dari ekosistem danau maupun lautan. 

Akan tetapi jenis lain yang juga di peroleh pada lokasi penelitian pada 

kelompok dinophyceae  menurut Finkel et al. (2016) bahwa jenis dinophyceae 

memiliki eksponen skala ukuran sel yang lebih rendah untuk protein, lipid, dan 

kimia sehingga jenis ini berukuran relatif lebih dan kalah bersaing dalam 

memanfaatkan kandungan nutrien di perairan. Kelimpahan organism  plankton 

tergantung oleh beberapa  faktor seperti yang disebutkan oleh Rengefors et al. 

(2017), kelimpahan organisme planktonik khususnya fitoplankton dipengaruhi 

oleh 3 faktor utama yakni kondisi filogenetik (keturunan), morfologis (bentuk 

tubuh/sel), serta fisologis (berhubungan dengan kondisi lingkunganya).   

Keseluruhan data baik komposisi, kelimpahan maupun jumlah jenisnya 

diketahui bahwa terendahi terdapat pada kelompok jenis Dinophyceae. Diketahui 

jenis Dinophyceae merupakan kelompok jenis yang memiliki struktur tubuh 

seperti kail dengan jumlah 1 inti sel pada masing-masing individunya. 

Dinophyceae berbeda dengan kelompok jenis Bacillariophyceae yang memiliki 

struktur tubuh yang baik seperti rantai sehingga akan membantu dalam 

penyerapan bahan organik dan fotosintesis.  Maka dengan demikian, kelompok 

jenis Dinophyceae memiliki kelimpahan paling rendah. 

 

4.5. Indeks Ekologi Perifiton di Perairan Pantai Sakera 

Data indeks ekologi yang meliputi keanekaragaman, keseragaman, serta 

dominansi jenis perifiton disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9 Indeks Ekologi Perifiton di Perairan Pantai Sakera 

No Indeks 
Niliai 

E.  acoroides T.  hemprichii 

1 Keanekaragaman 2,56( sedang ) 2,38 ( sedang ) 

2 Keseragaman 0,70( tinggi ) 0,78 ( tinggi ) 

3 Domiansi 0,28( rendah ) 0,26 ( rendah ) 
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Hasil perhitungan indeks keanekaragaman menunjukkan bahwa nilai 

keanekaragaman jenis perifiton pada lamun E. acoroides sebesar 2,56 dengan 

kategori keanekaragaman sedang, sedangkan nilai indeks keseragaman diperoleh 

hasil sebesar 0,7 tergolong keseragaman yang tinggi , dan dominansi sebesar 0,28 

mencirikan tidak terdapat jenis yang mendominansi. Nilai keanekaragaman jenis 

perifiton pada lamun T. hemprichii  adalah sebesar 2,38 dengan kategori 

keanekaragaman sedang, sedangkan nilai indeks keseragaman diperoleh hasil 

sebesar 0,78 tergolong keseragaman yang stinggi , dan dominansi sebesar 0,26 

mencirikan tidak terdapat jenis yang mendominansi.  

 Terlihat dari hasil penelitian bahwa keanekaragaman jenis perifiton pada 

lamun E. acoroides lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lamun T.  hemprichii. 

Kondisi ini dapat terjadi karena jenis yang dijumpai pada lamun E.  acoroides 

lebih banyak yakni sebanyak 19 spesies. Sedangkan pada jenis lamun T. 

hemprichii hanya dijumpai sebanyak 18 jenis perifiton. Indeks kesergaman 

tergolong seragam, artinya jenis-jenis perifiton yang dijumpai  jumlahnya tidak 

selisish berjauhan. Digambarkan juga dengan nilai indeks domiansi yang juga 

rendah mencirikan tidak ada jenis yang dominan diantara semua jenis perifiton. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanekaragaman perifiton disebabkan oleh 

faktor lingkungan seperti pendapat Fachrul. (2007) bahwa nilai indeks 

keanekaragaman dan keseragaman, serta dominansi dapat menggambarkan 

kondisi suatu komunitasdan kondisi lingkungannya. Dengan demikian, mengacu 

dari data indeks ekologi yang ada, kondisi komunitas perifiton dan lingkungan 

perairan Pantai Sakera  masih tergolong baik. 

 

4.6. Pola Sebaran Jenis Perifiton di Perairan Pantai Sakera 

Pola sebaran  perifitondibedakan atas pola sebaran acak, mengelompok, serta  

pola sebaran seragam, untuk lebih jelasnya hasil perhitungan pola sebaran 

perifiton dapt dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10  Pola Sebaran  Perifiton di Perairan Pantai Sakera Berdasarkan Kelas 

No. Kelas Perifiton 
E.  ccoroides T.  hemprichii 

Id Sebaran Id Sebaran 

1 Bacillariophyceae 2,9 Mengelompok 12,4 Mengelompok 

2 Cyanophyceae 2,8 Mengelompok 4,3 Mengelompok 

3 Euglenaphyceae 2,2 Mengelompok 20,5 Mengelompok 

4 Dinophyceae 2,4 Mengelompok 13,9 Mengelompok 

Id : Indeks penyebaran morisita  

 

Secara keseluruhan jenis pola sebaran perifiton di perairan Pantai Sakera 

adalah mengelompok. Pola sebaran yang mengelompok artinya komunitas 

perifiton hidup berkelompok atau berkoloni. Pola sebaran jenis biota disuatu 

perairan oleh beberapa faktor, diantaranya pola arus yang berkembang yang dapat 

menyebabkan terakumulasinya nutrien.Pola sebaran mengelompok, berkaitan erat 

dengan organisme untuk memilihdaerah yang akan ditempatinya, serta faktor- 

kimia yang berpengaruh pada kehidupan organisme (Nybakken,1992). 

Sebaran yang mengelompok pada lokasi penelitian disebabkan oleh adanya 

sebaran nutrien di perairan seperti yang disebutkan oleh oleh Luddington et al. 

(2016) bahwa pola lokal distribusi spasial dan temporal plankton dipengaruhi juga 

oleh kandungan nutrien yakni konsentrasi fosfat dan silikat.Keterangan ini juga 

diperjelas oleh pendapat Mandal et al. (2016)yang menunjukan bahwa adanya 

pengaruh kandungan nutrien terhadap pola sebaran jenis organisme planktonik. 

Untuk melihat sebaran perifiton pada lamun E. acoroides dan T. hemprichii 

dapat dilihat pada Gambar 15. 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 15 Peta Sebaran Perifiton Pada Lamun E.  accoroides (a) T. hemprichii (b) 

 

 Berdasarkan data peta sebaran jenis perifiton diatas menunjukkan bahwa 

sebaran jenis perifiton pada lamun jenis E. acoroides diketahui dominan pada 

sebaran jenis perifiton pada kelas Cyanophyceae sedangkan pada lamun jenis T. 

hemprichii terlihat dari peta sebaran dominan pada perifiton kelas 
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Bacillariophyceae. Hal ini menandakan bahwa dominansi kelas Bacillariophyceae 

selalu terlihat dominan dibandingkan dengan kelas lainnya. 

 

 

4.7. Parameter  Kualitas Air 

 Kondisi parameter fisika dan kimia yang diukur meliputi suhu, 

kecerahan,kekeruhan,kecepatanarus, salinitas, derajat keasaman, oksigen 

terlarut,nitrat, dan fosfat. Secara lengkap hasil pengukuran kualitas air dapat 

dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 Hasil Pengukuran Kualitas Air di Perairan Pantai Sakera 

Parameter Satuan 
Hasil pengukuran 

Rata-rata Baku Mutu* 

1. Fisika    

a. Suhu 
o
C 28,24 ± 0.53 28-30 

b. Kekeruhan NTU 0,00 ± 0.00 <5 

c. Kecerahan meter 100.00 >3 

d. Kecepatan Arus m/detik 0,11 ± 0.02 - 

2. Kimia    

a. Nitrat mg/L 0,30 ± 0.03 0,015 

b. Fosfat mg/L 0,08 ± 0.07 0,008 

c.   pH - 8,40 ± 0.07 7-8,5 

d.   DO mg/L 6,50 ± 0.00 >5 

e. Salinitas 
o
/oo 27,53 ± 1.55 30-33 

* Kepmen LH No.51 Tahun 2004 

 

4.7.1. Parameter Fisika 

4.7.1.1. Suhu 

Hasil suhu rata-rata di perairan pantai Sakera sebesar28,24 
0
C.  Hasil 

pengukuran suhu jika dibandingkan dengan pernyataan Dahuri. (2003), bahwa 

kisaran suhu perairan yang optimal bagi lamun adalah 28-30 
0
C. Bila mengacu 

pada kondisi tersebut, maka kondisi suhu diperairan pantai Sekera masih dapat 

dijumpai 5 jenis lamun yang mencirikan bahwa suhu perairan masih dapat 

ditoleransi oleh lamun. Jenis perifiton yang dominan yakni pada jenis Nitzschia 
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sp. yang memiliki kempuan toleransi terhadap perubahan suhu. Louw et al.  

(2016) menyatakan bahwa jenis fitoplankton Nitzschia akan meningkat 

kelimpahannya pada kisaran suhu antara 13-16
o
C menunjukkan bahwa jenis ini 

bahkan mampu hidup pada suhu rendah. Dengan demikian jumlahnyauntuk 

komposisi spesies Nitzschia juga tergolong tinggi.  

 

4.7.1.2.Kekeruhan 

Kekeruhan air laut Pantai Sakera kisaran antara 0 – 1,28 NTU yang tergolong 

dengan kekeruhan yang rendah. Kekeruhan yang baik bagi kehidupan biota adalah 

< 5 NTU(Kepmenlh No. 51 tahun 2004). Berkaitan dengan kondisi tersebut, 

diketahui bahwa tingkat keruhan yang rendah sangat mendukung kehidupan 

lamun dan akan berdampak baik bagi komunitas perifiton. Nilai kecerahan 

perairannya juga tinggi dengan kondisi cerahan sampai di dasar (100%) sehingga 

menghasilkan cahaya yang cukup bagi fotosintesis komunitas perifiton yang 

diketahui keseluruhannya adalah fito-perifiton. 

 

4.7.1.3. Kecepatan Arus 

Kecepatan arus di perairan pantai Sakera berada pada kisaran 0.07-0,19 

m/dtkdengan rata-rata 0,11 m/dtk dan termasuk kedalam arus yang 

lemah.Membandingkan data arus dengan pendapat Dahuri. (2003), arus yang baik 

untuk mendukung terjadinya fotosintesis optimal dan penyearan bahan organik 

pada komunitas lamun adalah > 0,5 m/detik. 

 

4.7.2. Parameter Kimia 

4.7.2.1. Nitrat dan Fosfat 

Nitrat adalah sumber unsur hara yang penting bagi kehidupan perifiton 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Nitajohan. (2008), nitrat merupakan nutrien 

utama bagi pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton.Nitrat digunakan 

sebagai salah satu bahan pembentukan protein dan metabolisme seluler. 

Ketersediaan nitrat juga menentukan perkembangan lamun di komunitasnya. 

Apabila dibandingkan dengan Kepmenlh No. 51 (2004) disebutkan bahwa 

baku mutu konsentrasi maksimum fosfat yang layak untuk kehidupan biota laut 
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adalah 0,015 mg/L, dan nitratadalah sebesar 0,008 mg/L. Dengan demikian 

diketahui bahwa nutrien nitrat dan fosfat melebihi baku mutu yang ditentukan 

sehingga cukup bagi perifiton untuk digunakan sebagai unsur hara dalam 

mendukung pertumbuhannya.Kandungan nutrien yang tinggi akan sangat 

mendukung terjadinya peningkatatan produktivitas perifiton, seperti yang 

dikemukakan oleh Tiselius et al. (2016) bahwa kandungan nutrisi di perairan akan 

menunjang tingginya produktivitas primer di perairan oleh kelompok oranisme 

fitoplankton. 

 

4.7.2.2. Derajat Keasaman (pH)   

Hasil penelitian mendapatkan bahwa derajat keasaman perairan berada pada 

rata-rata 8,4. Hasil pengukuran pH  jika dibandingkan dengan Effendi. (2003) dan 

Kepmenlh No. 51 (2004) menyatakan bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif 

terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7-8,5. Dengan demikian, 

kondisi derajat keasaman perairan Pantai Sakera masih layak bagikehidupan 

lamun. 

 

4.7.2.3. Oksigen Terlarut (DO) 

Pada lokasi penelitian kisaran nilai oksigen terlarut berada pada rata-rata 6,5 

mg/L. Kandungan oksigen terlarut jika dibandingkan dengan Kepmenlh No. 51 

(2004) diketahui bahwa kondisi oksigen terlarut yang layak untuk kehidupan 

organisme akuatik adalah > 5 mg/L. Dengan demikian oksigen terlarut untuk 

kehidupan lamun masih sangat baik karena cengderung masih tinggi.Nilaioksigen 

terlarut jika mengacu pada Ramm et al. (2017) merupakan faktor utama yang 

memengaruhui kelimpahan organisme planktonik yakni cahaya, suhu, serta 

kandungan oksigen di perairan. 

 

4.7.2.4. Salinitas 

Kisaran salinitas perairan pantai Sakera 25-30
oo

/o denga rata-rata 27,5 
oo

/o.  

Nilai salinitas masih layak bagi kehidupan lamun karena lamun memiliki daya 

toleransi yang baik terhadap perubahan salinitas seperti yang sampaikan oleh 

Dahuri. (2003), bahwa spesies lamun memiliki kemampuan toleransi berbeda-
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beda terhadap salinitas, namun sebagian besar memiliki kisaran yang lebar, yaitu 

antara 10 – 40 
oo

/o namun nilai salinitas optimum adalah 35
oo

/o.  

 

4.8. Hubungan Nutrien Terhadap Kelimpahan Perifiton 

4.8.1. Jenis lamun Enhalus acoroides 

Hubungan antara nutrien terhadap kelimpahan perifiton pada jenis lamun E. 

acoroides dengan nitrat dan fosfatdi perairan Pantai Sakera dapat dilihat pada 

Tabel 12. 

 

Tabel 12  HubunganAntara Kelimpahan Perifiton dengan Nitrat dan Fosfat pada 

Lamun E.  acoroides 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 Kelimpahan 6216.386 1637.580  3.796 .001 

NITRAT 132.352 54.598 .426 2.424 .022 

FOSFAT -17.536 98.853 -.031 -.177 .861 

  

Berdasarkan analisa hubungan antara kelimpahan perifiton pada lamun  E. 

acoroies dengan nitrat diperoleh hasil yakni Kelimpahan = 6216,38 + 132,35 

nitrat  – 17,53 fosfat. dengan nilai r = 0,431. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara kelimpahan perifiton dengan kandungan nitrat adalah 

positif, sedangkan dengan fosfat berhubungan negatif.  

Hasil regresi menjelaskan bahwa setiap meningkatnya satuan konsentrasi 

nitrat akan bertambah pula kelimpahan sebesar 132,35 individu, sedangkan setiap 

penambahan satuan konsentrasi fosfat akan menurunkan kelimpahan perifiton 

sebesar 17,53 individu. Hubungan diperoleh nilai koeffisien korelasi sebesar 0,43 

dengan tingkat hubungan yang kurang kuat. 
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4.8.2. Jenis lamun Thalassia hemprichii 

Hubungan antara nutrien terhadap kelimpahan perifiton pada jenis lamun T. 

hemprichii dengan nitrat dan fosfat di perairan Pantai Sakera dapat dilihat pada 

Tabel 13. 

 

Tabel 13 Hubungan Kelimpahan Perifiton dengan Nitrat dan Fosfat pada Lamun 

T.  hemprichii 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 Kelimpahan  2761.948 932.702  2.961 .006 

NITRAT -80.749 31.097 -.448 -2.597 .015 

FOSFAT 23.702 56.303 .073 .421 .677 

 

Hasil analisis hubungan antara kelimpahan perifiton pada lamun  T.  hemprichii 

dengan nitrat diperoleh hasil yakni Kelimpahan = 2761,94 – 80,74 nitrat + 23,70 

fosfat. dengan nilai r = 0,464. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara kelimpahan perifiton dengan kandungan nitrat adalah negatif, 

sedangkan dengan fosfat berhubungan positif. Hasil regresi menjelaskan bahwa 

setiap meningkatnya satuan konsentrasi nitrat akan menurunkan kelimpahan 

sebesar 80,74 individu, sedangkan setiap penambahan satuan konsentrasi fosfat 

akan menaikkan kelimpahan perifiton sebesar 23,7 individu. Hubungan diperoleh 

nilai koeffisien korelasi sebesar 0,43 dengan tingkat hubungan yang kurang kuat. 

Keberadaan perifiton tergantung pada kandungan nutriennya seperti yang 

disebutkan oleh  Bonachela et al. (2016), fitoplankton yang hidup di laut adalah 

kelompok organisme taksonomi dan fungsional serta beranekaragam jumlahnya 

yang merupakan organisme kunci di dalam siklus biogeokimia yang paling 

penting dalam komunitas perairan. Fitoplankton umumnya memanfaatkan serapan 

nutrien  untuk tumbuh berkembang. Artinya, memang kandungan nutrien sangat 

memengaruhi terjadinya perkembangan dan pertumbuhan terhadap kelompok 

perifiton pada golongan fitoplankton. 
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Terkait dengan hubungan antara nutrien terhadap kelimpahan perifiton jika 

dibandingkan dengan penelitian Wulandari.(2009), diperoleh hasil kelimpahan 

fitoplankton di perairan memiliki korelasi positifyang erat dengan parameter 

kecerahan, salinitas, pH, parameter nitrat, nitrit, ammonia, dan fosfat. Korelasi 

positif kadar nutrien terjadi karena pemanfaatan nutrien secara optimal oleh 

fitoplankton. 

 

4.9. Pengelolaan Perairan Pantai Sakera 

Berdasarkan hasil pengamatan lamun yang diteliti menunjukkan bahwa 

tingkat kerapatan dan tutupan lamun dalam kondisi yang kurang baik atau dalam 

kondisi rusak. Sehingga perlu dilakukan langkah pengelolaan agar kerusakan 

tidak semakin parah bahkan punah. Namun harapan dari pengelolaan lamun yakni 

adanya pemulihan lamun menjadi lebih baik. Langkah perbaikan kondisi padang 

lamun, dapat dilakukan kegiatan transplantasi pada lokasi yang terkontrol dan 

cenderung minim aktivitas serta kaya akan kandungan bahan organik. Langkah ini 

ditempuh untuk menghidupkan kembali area-area yang memiliki kondisi lamun 

semakin menipis dan kosong sebagai upaya pengkayaan kembali lamun yang 

rusak. Untuk menjaga kestabilan ekosistem perairan perlu juga menjaga 

kelangsungan hidup komunitas perifiton. Kelangsungan hidup perifiton juga 

tergantung pada kondisi padang lamun sehingga perlu dilakukan pelestarian 

terhadap ekosisitem lamun.  

Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yakni dengan melakukan 

pendekatan personal kepada manusia/masyarakat yang tinggal di sekitar perairan 

Pantai Sakera.  Pendekatan dapat dilakukan dengan sosialisasi aktif dengan 

memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan sikap perduli lingkungan 

khususnya lamun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitianmaka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pola sebaran perifiton di perairan Pantai Sakera adalah mengelompok. 

Pola sebaran yang mengelompok artinya komunitas perifiton hidup 

berkelompok atau berkoloni. 

2. Perifiton yang ditemukan pada daun lamun di perairan pantai Sakera 

terdiri dari empat kelas yakni: Bacillariophyceae, Cyanophyceae, 

Euglenophyceae, dan Dinophyceae. 

3. Terdapat 19 jenis perifiton pada daun lamun di perairan pantai Sakera. 

Semua jenis perifiton dijumpai pada lamun jenis  E. acoroides. 

Kelimpahan tertinggi perifiton dijumpai pada lamun E. acoroides 

dikarenakan struktur daun yang kaku dan tahan terhadap kondisi alam 

sehinnga dimanfaatkan sebagai habitat penempelan perifiton. 

 

5.2. Saran  

Dari hasil penelitian ini penulis akan menyampaikan beberapa saran terkait 

dengan organisme perifiton diantaranya: 

1. Penelitian terkait dengan nilai produktivitas perifiton melalui 

kandungan klorofil-a yang terkandung didalam sel organisme perifiton. 

2. Penelitian yang mengkaitkan antara nutrien dengan tinggi rendahnya 

nilai produktivitas perifiton.  

3. Penelitian pada berbagai lokasi dengan tipikal komunitas lamun yang 

berbeda sehingga di peroleh perbandingan nilai kelimpahan perifiton. 

4. Penelitian pada berbagai lokasi dengan tipikal komunitas lamun yang 

berbeda sehingga di peroleh perbandingan nilai kelimpahan perifiton.
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Lampiran 1. Koordinat Titik Sampling  

Titik Koordinat X  Y  

1 104.2467 1.1232 

2 104.2523 1.1249 

3 104.2473 1.1238 

4 104.2452 1.1239 

5 104.2508 1.1256 

6 104.2438 1.1228 

7 104.2494 1.1245 

8 104.242 1.1231 

9 104.2476 1.1247 

10 104.2462 1.1242 

11 104.2518 1.1258 

12 104.2427 1.1216 

13 104.2483 1.1233 

14 104.2441 1.1238 

15 104.2497 1.1255 

16 104.2369 1.1133 

17 104.237 1.1116 

18 104.2356 1.1148 

19 104.2384 1.118 

20 104.2349 1.1126 

21 104.2381 1.1117 

22 104.2367 1.1149 

23 104.2344 1.1128 

24 104.2372 1.116 

25 104.2351 1.1142 

26 104.2379 1.1174 

27 104.2365 1.1121 

28 104.2376 1.1131 

29 104.239 1.1195 

30 104.2357 1.1135 
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Lampiran 2. Kerapatan Lamun di Perairan Pantai Sakera, Bintan 

Titik E.acoroides T.hemprichii H. uninervis H. pinifolia  C. rotundata 
Kerapatan  

Rata2 

T1 27 0 0 0 0 27 

T2 19 0 0 0 0 19 

T3 32 0 0 0 0 32 

T4 42 0 0 0 0 42 

T5 41 0 0 0 0 41 

T6 45 0 54 0 0 99 

T7 32 0 125 0 0 157 

T8 27 0 0 0 0 27 

T9 26 0 0 0 0 26 

T10 23 0 0 0 0 23 

T11 26 0 0 0 0 26 

T12 18 0 0 0 0 18 

T13 19 0 0 0 0 19 

T14 19 0 0 0 0 19 

T15 17 0 0 0 0 17 

T16 22 0 0 0 0 22 

T17 16 0 0 10 0 26 

T18 18 0 0 0 0 18 

T19 25 0 0 21 0 46 

T20 0 42 0 14 0 56 

T21 0 60 0 0 0 60 

T22 19 32 0 0 0 51 

T23 38 0 0 0 0 38 

T24 25 30 0 0 0 55 

T25 34 0 0 0 0 34 

T26 26 0 0 0 57 83 

T27 25 28 0 0 0 53 

T28 24 0 0 0 18 42 

T29 0 63 0 0 12 75 

T30 19 40 0 0 0 59 

  23.5 9.8 6.0 1.5 2.9 43.6 
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Lampiran 3. Kondisi Perairan di Perairan Pantai Sakera, Bintan 

Titik Kekeruhan Salinitas PH DO Suhu Kecerahan Arus Nitrat Fosfat 

T1 0 30 8.31 6.5 30.3 100% 0.091 0.28 0.02 

T2 0 29 8.34 6.5 28.4 100% 0.105 0.31 0.02 

T3 0 26 8.31 6.6 28.3 100% 0.115 0.3 0.16 

T4 0 25 8.4 6.6 27.6 100% 0.094 0.32 0.02 

T5 0 26 8.41 6.6 27.8 100% 0.095 0.24 0.16 

T6 0.39 26 8.4 6.6 28.4 100% 0.152 0.28 0.02 

T7 0.25 28 8.41 6.5 27.6 100% 0.076 0.28 0.12 

T8 0.00 27 8.48 6.7 27.6 100% 0.098 0.27 0.13 

T9 0.00 28 8.51 6.6 27.8 100% 0.094 0.32 0.02 

T10 0.40 30 8.24 6.5 27.5 100% 0.114 0.31 0.02 

T11 0.00 26 8.48 6.9 28.4 100% 0.099 0.28 0.02 

T12 0.76 26 8.45 6.5 28.3 100% 0.100 0.27 0.12 

T13 0.73 29 8.25 6.5 28.1 100% 0.102 0.4 0.02 

T14 0.00 26 8.43 6.5 28.4 100% 0.099 0.28 0.12 

T15 0.73 28 8.42 6.6 28 100% 0.104 0.27 0.14 

T16 0.00 29 8.34 6.8 28.4 100% 0.109 0.3 0.02 

T17 0.00 30 8.27 6.5 28.2 100% 0.105 0.27 0.12 

T18 0.00 27 8.38 6.5 28.6 100% 0.090 0.29 0.02 

T19 0.80 26 8.39 6.6 28.1 100% 0.105 0.27 0.06 

T20 0.86 26 8.43 6.7 28.1 100% 0.105 0.3 0.07 

T21 0.75 27 8.51 6.7 28.6 100% 0.110 0.3 0.02 

T22 0.42 27 8.40 6.6 28.7 100% 0.104 0.3 0.12 

T23 0.00 29 8.38 6.4 27.9 100% 0.196 0.32 0.02 

T24 1.28 28 8.47 6.2 28.7 100% 0.095 0.32 0.18 

T25 0.00 30 8.39 6.1 28.8 100% 0.093 0.31 0.16 

T26 0.48 25 8.27 6.4 28.5 100% 0.111 0.28 0.02 

T27 0.78 29 8.43 6.5 28.1 100% 0.110 0.3 0.2 

T28 0.00 27 8.43 6.7 28.1 100% 0.094 0.33 0.02 

T29 0.00 28 8.37 6.6 28.1 100% 0.094 0.3 0.24 

T30 0.00 28 8.43 6.8 27.9 100% 0.099 0.33 0.02 

Rata-rata 0.00 27.533333 8.3966667 6.5 28.243333 1 0.1052927 0.2976667 0.08 

Min 0 25 8.31 6.5 27.5 1 0.07 0.24 0.02 

Maks 1.28 30 8.51 6.9 30.3 1 0.196 0.33 0.24 

STDEV 0.00 1.55 0.07 0.00 0.53 0.00 0.02 0.03 0.07 
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Lampiran 4. Indeks Ekologi di Perairan Pantai Sakera, Bintan 

INDEKS E. acoroides 

  Titik H C E INDEKS T. hemprichii 

T1 3.417657 0.875285 0.11858 Titik H C E 

T2 2.914588 0.813476 0.18746 T20 2.62025 0.757862 0.247902 

T3 2.830392 0.852528 0.18180 T21 2.733533 0.739134 0.211309 

T4 2.879624 0.803717 0.175628 T22 2.416294 0.805899 0.251586 

T5 2.689974 0.750785 0.22882 T24 2.383422 0.752323 0.253644 

T6 2.310911 0.696058 0.284519 T27 2.650895 0.884145 0.188572 

T7 2.930193 0.770061 0.182667 T29 2.190534 0.847906 0.263129 

T8 2.976741 0.830823 0.164125 T30 1.682622 0.651305 0.377481 

T9 2.709153 0.756138 0.246618 

T10 2.833729 0.74471 0.240239 

T11 3.118501 0.843227 0.147492 

T12 2.548929 0.652798 0.292747 

T13 2.16687 0.604784 0.318337 

T14 2.910849 0.787079 0.171218 

T15 2.239529 0.573558 0.359517 

T16 2.000111 0.500318 0.443802 

T17 0.656441 0.177498 0.765119 

T18 2.749547 0.767412 0.213857 

T19 2.113851 0.589986 0.387122 

T22 3.064977 0.735447 0.188547 

T23 2.404904 0.632014 0.358106 

T24 2.882573 0.757546 0.219818 

T25 2.144623 0.579895 0.382857 

T26 2.051744 0.647629 0.380775 

T27 2.729925 0.738158 0.234769 

T28 2.373083 0.714784 0.306505 

T30 2.350709 0.656095 0.283102 
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Lampiran 5. Kelimpahan perifiton di perairan pantai sakera, Bintan  

 

- Lamun Enhalus Acoroides 
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- T. hemprichii 

 

20 21 22 24 27 29 30

TH TH TH TH TH TH TH jumlah rata-rata

Asterionella sp 120 80 0 120 0 0 0 355.4641 36

Biddulphia sp 0 140 0 0 0 0 0 142 18

Ceratium sp 120 60 0 0 310 0 0 493 62

Climacosphenia sp 0 230 0 0 0 0 0 234 29

Coscinodiscus sp 0 20 0 60 0 0 0 85 11

Diploneis sp 0 10 0 0 0 0 0 16 2

Ditylum sp 0 0 0 1460 1080 0 0 2547 318

Fragillaria sp 340 1120 520 0 0 0 630 2618 327

Hemiaulus sp 220 160 430 0 0 1700 2300 4819 602

Melosira sp 0 0 0 400 500 0 0 910 114

Navicula sp 310 140 0 1200 1100 480 0 3241 405

Nitzchia lsp 380 310 610 0 0 300 0 1612 202

Pleurosigma sp 1870 2070 2060 300 300 1800 3400 11813 1477

Rabdonema sp 0 0 0 200 100 300 300 914 114

Rhizosolenia sp 560 570 610 0 0 500 0 2255 282

Schroderella sp 40 0 140 120 200 0 30 546 68

Striatella sp 150 630 260 0 0 0 120 1177 147

Thalassionema sp 40 0 60 60 430 0 0 608 76

JUMLAH 138.33 184.67 156.33 130.67 134 169.33 226 34385 4289

Jenis 
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Lampiran 6. Sebaran Perifiton di Perairan Pantai Sakera, Bintan 

- Jenis E. acoroides 

No. Jenis Chi square Sebaran 

1 Asteruonella sp. 1.89 Mengelompok 

2 Biddulphia sp. 2.74 Mengelompok 

3 Ceratium sp. 2.37 Mengelompok 

4 Climacosphenia sp. 1.97 Mengelompok 

5 Coscinodiscus sp. 3.23 Mengelompok 

6 Diploneis sp. 4.23 Mengelompok 

7 Ditylum sp. 4.10 Mengelompok 

8 Fragillaria sp. 2.62 Mengelompok 

9 Hemiaulus sp. 2.43 Mengelompok 

10 Melosira sp. 2.21 Mengelompok 

11 Navicula sp. 1.19 Mengelompok 

12 Nitzchia sp. 2.56 Mengelompok 

13 Pleurosigma sp. 2.36 Mengelompok 

14 Rabdonema sp. 2.39 Mengelompok 

15 Rhizosolenia sp. 2.58 Mengelompok 

16 Schroderella sp. 3.54 Mengelompok 

17 Striatella sp. 4.33 Mengelompok 

18 Thalassionema sp. 2.98 Mengelompok 

19 Thalassiothrix sp. 4.47 Mengelompok 

  

- Jenis T. hemprichii 

No. Jenis Chi square Sebaran 

1 Asteruonella sp. 9.68 Mengelompok 

2 Biddulphia sp. 30.00 Mengelompok 

3 Ceratium sp. 13.93 Mengelompok 

4 Climacosphenia sp. 30.00 Mengelompok 

5 Coscinodiscus sp. 0.00 Acak 

6 Diploneis sp. 0.00 Acak 

7 Ditylum sp. 15.28 Mengelompok 

8 Fragillaria sp. 8.89 Mengelompok 

9 Hemiaulus sp. 10.90 Mengelompok 

10 Melosira sp. 15.02 Mengelompok 

11 Navicula sp. 8.55 Mengelompok 

12 Nitzchia sp. 8.10 Mengelompok 

13 Pleurosigma sp. 5.80 Mengelompok 

14 Rabdonema sp. 8.28 Mengelompok 

15 Rhizosolenia sp. 7.44 Mengelompok 

16 Schroderella sp. 7.75 Mengelompok 

17 Striatella sp. 11.01 Mengelompok 

18 Thalassionema sp. 16.46 Mengelompok 
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Lampiran 7. Dokumentasi Jenis Lamun yang dijumpai di Perairan Pantai Sakera 

 

 

 

 

Thalassia hemprichii Enhalus acoroides 

  

Halodule uninervis Cymodocea rotundata 

 

Halodule pinifolia 
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Lampiran 8. Dokumentasi Jenis Perifiton 

No. Jenis Hasil Gambar pengamatan 

1. Asteruonella sp. 

 

 

2. Biddulphia sp. 

 

 

3. Ceratium sp. 

 

 

4. Climacosphenia sp. 
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5. Coscinodiscus sp. 

 

 

 

6. Diploneis sp. 

 

 

 

7. Ditylum sp. 

 

 

 

8. Fragillaria sp. 
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9. Hemiaulus sp. 

 

 

10. Melosira sp. 

 

 

 

11. Navicula sp. 

 

 

12. Nitzchia sp. 
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13. Pleurosigma sp. 

 

 

14. Rabdonema sp. 

 

 

 

15. Rhizosolenia sp. 

 

 

16. Schroderella sp. 
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17. Striatella sp. 

 

 

 

18. Thalassionema sp. 

 

 

 

19. Thalassiothrix sp. 
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Lampiran 9. Dokumentasi Lapangan 

 

 

 

 

Menghitung kerapatan lamun dan 

pengambilan sampel daun lamun 

Pengerikan perifiton pada daun lamun 

 

 

 

 

 

Sampel nutrien Sampel perifiton 
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Lampiran 10. Dokumentasi Laboratorium 

 

 

Identifikasi perifiton 

 

 

 

Pengecekan sampel kualitas perairan 
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Lampiran 11.  Dokumentasi Alat  

 

 

 

 

Multitester Turbidy meter 

 

 

 

 

 

Handfratometer Mikroskop 
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Lampiran 12. Hasil Pengamatan Nitrat dan Fosfat di BTKL Batam 
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Lampiran 13.  Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 
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Lampiran 14. Kepmen LH No. 200 Tahun 2004 
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Lampiran 15. SNI 01-3554-2006 

 

 

 

 

 

 

 


