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ABSTRAK 

 

SASPUTRA, RICKO. Distribusi spasial dan pengelolaan lamun (sea grass) di Pulau Dompak 

Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. Jurusan Manajeman Sumberdaya Perairan, Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing Oleh Diana azizah 

S.Pi, M.Si dan Yales Veva Jaya S.Pi, M.Si. 

Lamun (Seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang sudah sepenuhnya 

menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut (Philips dan McRoy, 1980 dalam Istia, 2011). 

Adanya berbagai aktivitas di pulau dompak yang dapat mempengaruhi kondisi ekosistem padang 

lamun, maka perlu di lakukan penenelitian terhadap sebaran jenis dan kerapatan lamun secara 

spasial. Peneletian ini dilakukan di Pulau Pompak. penelitian ini menggunakan metode line 

transect quadrat yang dipasang berukuran 0.5x0.5 meter. Jenis lamun yang di jumpai di Pulau 

Dompak penelitian adalah 5 jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, Thalassia hamprinci, 

Holophila ovalis, Cymodocea rotundata dan Haludule uninervis. Jenis lamun Thalassia 

hemprichii memiliki nilai kerapatan yang tinggi bila dibandingkan dengan jenis lainnya. 

Sedangkan kerapatan jenis lamun terendah adalah H.uninervis. Untuk tutupan jenis lamun 

diketahui bahwa persentase tutupan jenis lamun tertinggi adalah jenis lamun T.hemprichii. 

Sedangkan pada tutupan jenis lamun terendah adalah jenis lamun H.uninervis dan C.rotundata. 

Pola sebaran merata di temukan pada jenis E.acoroides, T.hamprinci dan C.rotundata pada 

setiap stasiun. sedangkan untuk jenis H.ovalis dan H.uninervis di temukan dengan pola sebaran 

berkelompok pada lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Pengelolaan ekosistem padang 

lamun di pulau dompak dapat diterapkan dengan bentuk pengelolaan rehabilitasi lamun lunak 

dan keras. 

 

Kata kunci : Distribusi Spasial , Lamun dan Pengelolaan 
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ABSTRACT 

SASPUTRA, RICKO. Spatial distribution and management of sea grass (sea grass) in Dompak 

Island, Tanjungpinang Municipality, Riau Islands. Department of Management of Aquatic 

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

Diana azizah S.Pi, M.Si and Yales Veva Jaya S.Pi, M.Si. 

Seagrass (Seagrass) is a flowering plant (Angiospermae) that has fully adapted itself to life 

immersed in the sea (Philips and McRoy, 1980 in Istia, 2011). The existence of various activities 

on the island of dompak that can affect the condition of the seagrass ecosystem, it is necessary to 

do the research on spatial distribution of density and density of seagrass. This research is done in 

Pompak Island. This research uses the method of line transect quadrat which is installed 

measuring 0.5x0.5 meter. The types of seagrasses encountered in Dompak Island are 5 seagrass 

species: Enhalus acoroides, Thalassia hamprinci, Holophila ovalis, Cymodocea rotundata and 

Haludule uninervis. Thalassia hemprichii seagrass type has a high density value when compared 

with other types. While the lowest density of seagrass species is H.uninervis. For seagrass 

species cover, it is known that the highest percentage of seagrass species cover is T.hemprichii 

seagrass species. While on the lowest seagrass species cover is the type of seagrass H.uninervis 

and C.rotundata. Distribution patterns are evenly distributed on the type of E.acoroides, 

T.hamprinci and C.rotundata at each station. While for the type of H.ovalis and H.uninervis 

found with the pattern of distribution in groups at the study sites. Based on the research results 

The management of the seagrass ecosystem on the island of dompak can be applied with the 

form of rehabilitation of soft and hard seagrass. 

 

Keywords: Spatial Distribution, Seagrass and Management 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pulau Dompak terletak disebelah Selatan 

Kota Tanjungpinang dengan luas wilayah ± 

4.280 hektar, dilihat dari segi geografisnya 

Pulau Dompak terletak pada posisi 0
0
 52’ 36, 

000’LU dan 104
0
 27’ 3,000’ BT. (Profil

 

Kelurahan Dompak 2014).Wilayah pesisir Pulau 

Dompak memiliki ekosistem lamun yang 

jenisnya cukup beragam dan mempunyai fungsi 

yang penting bagi biota perairan dan 

keseimbangan ekosistem perairan. Ekosistem 

padang lamun merupakan habitat (tempat hidup) 

berbagai biota bernilai ekonomi tinggi, seperti 

ikan, teripang, kima, siput, dan sebagainya. 

Pulau Dompak telah ditetapkan sebgai pusat 

pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. 

Dengan kondisi tersebut pemerintah daerah telah 

membuka lahan tersebut untuk pembangunan. 

Pembangunan itu diantanya adalah perkantoran, 

perumahan, jalan, jembatan dan pelabuhan. 

Adanya berbagai aktivitas di Pulau Dompak 

yang dapat mempengaruhi kondisi ekosistem 

padang lamun, maka perlu di lakukan penelitian 

terhadap sebaran jenis dan kerapatan lamun 

secara spasial. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui 

distribusi spasial lamun di Pulau Dompak Kota 

Tanjungpinang dan Mengetahui pola 

pengelolaan lamun di Pulau Dompak Kota 

Tanjungpinang. Manfaat dari hasil penelitian ini 

dapat di gunakan sebagai salah satu sumber 

informasi bagi penelitian selanjutnya yang dapat 

menjadi dasar pengelolaan sumberdaya hayati 

laut khususnya ekosistem lamun di Pulau 

Dompak Kota Tanjungpinang. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Lamun 

Lamun (seagrasses) adalah tumbuhan 

berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan 

diri untuk hidup terbenam dalam laut. (Nontji, 

1993). Tumbuh- tumbuhan ini hidup di habitat 

perairan pantai yang dangkal. Seperti halnya 

rumput di darat, mereka mempunyai tunas 

berdaun yang tegak dan tangkai-tangkai yang 

merayap dan efektif untyuk berkembang biak 

(Juwana dan Romimohtarto, 2005). 

 

Tabel 1 Kekayaan jenis dan sebaran lamun di 

Indonesia (Azkab, 2006) 

No  

Jenis 

Sebaran 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 

Potamogetonaceae 

 Halodule uninervis 

 Halodule pinifolia 

 Cymodocea rotundata 

 Cymodocea serrulata 

 Syringodium 

isoetifolium 

 Thalassodendron 

ciliatum 

Hydrocharitaceae 

 Enhalus acoroides 

 Halophila decipiens 

 Halophila minor 

 Halophila ovalis 

 Halophila spinulosa 

 Thalassia hemprichii 
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Keterangan: + = ada 

               - = tidak ada 

Daerah penyebaran : 

1 = Sumatera 

2 = Jawa, Bali, Kalimantan 

3 = Sulawesi 

4 = Maluku dan Nusa Tenggara 

5 = Irian Jaya  

 

2.1. Pola Distribusi  

Ekosistem lamun di Indonesia di jumpai pada 

daerah pasang surut (inner intertidal ) dan 

dibawahnya (upper 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 (Begen, 2001) Zonasi 



 

 

sebaran lamun dari pantai kearah tubir secara 

umum berkesinambungan, namun bisa terdapat 

perbedaan pada komposisi jenis maupun luas 

penutupannya. Ekosistem lamun dapat berupa 

vegetasi tunggal berupa vegetasi tunggal yang 

tersusun atas satu jenis lamun dengan 

membentuk padang lebat. Vegetasi campuran 

terdiri dua sampai 12 jenis lamun yang tumbuh 

bersama-sama pada satu substrat. Spesies lamun 

yang biasanya tumbuh dengan vegetasi tunggal 

adalah T.hemprichii, E.acoroides, H.ovalis, 

H.uninervis, C.serrulata,dan T.ciliatum (Dahuri, 

2003). 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, 

dari bulan November 2016 sampai bulan Mei 

2017. Lokasi penelitian bertempat di Pulau 

Dompak kota Tanjungpinang dan Laboratorium 

Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan UMRAH. 

Peta lokasi penelitian dapat di lihat pada 

Gambar. 

 

Gambar 13 Peta lokasi penelitian (Google earth, 

2016) 

3.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel. 

 
Tabel Alat dan Bahan 

No Alat dan 

Bahan 

Kegunaan 

1 GPS (Global 

Positioning 

System) 

untuk menentukan posisi 

titik koordinat tiap-tiap 

stasiun. Transek untuk 

menyampling sampel. 

2 Kantong sampel Untuk menyimpan sampel 

3 Kamera digital Untuk dokumentasi 

kegiatan penelitian 

4 Alat tulis dan 

kertas  

Untuk keperluaan mencatat 

nilai dan menamai sampel 

5 Sekop Untuk mengambil sampel 

sedimen 

6 Multi tester Untuk pengukuran suhu 

,derajat keasaman(Ph) dan 

Oksigen terlarut(DO) 

7 Current meter Untuk pengukuran 

kecepatan arus 

8 Refraktometer  Untuk pengukuran salinitas 

9 Transek 50 x 50 

cm 

Untuk sampling lamun 

10 Roll meter  Untuk line transek  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Penentuan Titik Sampling 

Pada penelitian ini sampel dicuplik melalui 

metode line transect quadrat pada lokasi yang 

memungkinkan dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Metode ini merupakan 

metode penentuan lokasi penelitian secara 

sengaja yang dianggap representative ( Bakri, 

2009).Penelitian ini memiliki 4 stasiun. 

Penentuan stasiun didasarkan atas perbedaan 

rona lingkungan dan lokasi yang memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. Ada 4 stasiun, pada 

masing-masing stasiun dilakukan pemasangan 1 

line transect yang bertujuan untuk mengetahui 

jenis lamun yang ada serta mengukur jarak 

sebaran lamun dari batas pasang tertinggi kearah 

laut. Di setiap line dipasang 5 quadrat transek  

secara berseling, jarak antar plot adalah 5 meter. 

Peletakan line (garis) tegak lurus terhadap garis 

pantai. 

3.4. Analisis Data Lamun 

3.4.1. Struktur Komunitas Lamun 



 

 

a. Menghitung Penutupan Lamun dalam 

Satu Kuadrat  

               

  
                                      

 
 

Tabel Penilaian persentase Tutupan Lamun 

dalam Kuadrat 

Kategori Nilai Penutupan Lamun 

(%) 

Penuh 100 
3/4  Kotak kecil 75 
1/2  Kotak kecil 50 
1/4  Kotak kecil 25 

Kosong 0 

Sumber : COREMAP-LIPI (2014) 

b. Menghitung Rata-rata Penutupan Lamun 

per stasiun  

               

 
                                      

                              
 

c. Menghitung Penutupan Lamun  per 

Jenis pada Satu Stasiun 

               

 
                                                 

                               
 

d. Menghitung Rata-rata Penutupan Lamun 

per Lokasi  

               

 
                                                

                         
 

Tabel Kategori Tutupan Lamun  

Kategori Persentase Penutupan 

(%) 

Jarang 0-25 

Sedang 26-50 

Padat 51-75 

Sangat padat 76-100 

Sumber : COREMAP-LIPI (2014) 

e. Kerapatan Lamun  

Kerapatan lamun merupakan jumlah 

jenis/tegakan lamun per satuan luas. Kerapatan 

jenis lamun dihitung menggunakan rumus: 

 

Kerapatan Lamun = Jumlah Tegakan x 4 

Keterangan: 

Kerapatan Lamun = Jumlah jenis/tegakan 

lamun per satuan luas  (Individu/m²) 

Angka 4 = Konstanta untuk konversi 50x50 ²cm  

ke 1 m² 

3.4.2. Distribusi Spasial  Lamun  

Untuk mengukur pola sebaran lamun 

menggunakan rumus Indeks Morisita menurut 

Brower dan Zar (1989) dalam Afrina (2014) 

adalah sebagai berikut :  

   
   ∑     

      
 

Keterangan :  

Id : Indeks Penyebaran Morisita  

n   : Jumlah plot pengambilan contoh  

N : Jumlah individu dalam n plot  

x : Jumlah individu pada tiap-tiap plot   

Kriteria nilai Indeks Morisita menurut Brower 

dan Zar (1989) dalam Afrina (2014) adalah 

sebagai berikut :  

Id=1,0 : Pola penyebaran individu acak  

Id < 1,0 : Pola penyebaran individu merata 

Id > 1,0 : Pola penyebaran individu kelompok 

 

 

Untuk menguji kebenaran nilai Indeks 

Penyebaran Morisita tersebut digunakan suatu 

uji statistik, yaitu uji chikuadrat dengan rumus 

sebagai berikut : 

   
  ∑  

 
   

Zonasi sebaran lamun dari pantai kearah tubir 

secara umum berkesinambungan, namun bisa 

terdapat perbedaan pada komposisi jenis 

maupun luas penutupannya. Ekosistem lamun 

dapat berupa vegetasi tunggal berupa vegetasi 

tunggal yang tersusun atas satu jenis lamun 

dengan membentuk padang lebat. Untuk melihat 



 

 

hal tersebut dengan memplotkan titik 

pengamatan dan jenis lamun yang ditemukan 

kedalam peta. Hal ini dilakukan dengan bantuan 

perangkat lunak ArcGis 10.3. 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kondisi umum daerah penelitian 

Kelurahan Dompak memiliki ketinggian 

tanah dari permukaan laut 64 m merupakan 

dataran rendah, tinggi dan pantai. Kelurahan 

dompak juga beriklim tropis yaitu mengalami 

dua pergantian musim dalam setahun, yaitu 

musim kemarau dan hujan. Banyaknya curah 

hujan rata-rata tiaap tahun berkisar antara 2.500 

– 3.500 mm/tahun dan temperature harian 

berkisar 26 – 34 
0 

C. Lokasi penelitian di pulau 

dompak berada pada titik koordinat 

0°52'57.00"N dan 104°27'39.15 E untuk stasiun 

1,  0°53'3.48"N dan 104°26'43.20"E  untuk 

stasiun 2 dan  0°52'30.57"N dan 104°24'58.07"E 

untuk stasiun 3. Ekosistem Lamun di Pulau 

Dompak ditemukan 5 jenis yaitu Enhalus 

acoroides, Thalassia hemprichii, Halophila 

ovalis, Cymodocea rotundata, dan 

Thalassodendron cilliatum (Izuan 2014). 

4.2. Distribusi Spasial Lamun 

4.2.1. Kerapatan Jenis  

 

Tabel Kerapatan jenis Lamun  

Stasiun Spesies Kerapatan 

jenis 

(ind/m2) 

Keriteria 

kerapatan 

Zukifli (2008) 

 Enhalus 

acoroides 

170 Rapat /Lebat 

1 Themprichii 242 Rapat /Lebat 

 Holophila 
ovalis 

68 Sedang/Kurang 

 Cymodocea 

rotundata 

46 Jarang/Miskin 

Total  526  

 Enhalus 

acoroides 

107 Rapat/Lebat 

2 Thalassia 

hemprichii 

192 Rapat/Lebat 

 Holophila 

ovalis 

57 Sedang/Kurang 

 Cymodocea 

rotundata 

38 Jarang/Miskin 

Total  394  

 Enhalus 

acoroides 

44 Jarang/Miskin 

 Thalassia 

hemprichii 

76 Sedang/Kurang 

3 Holophila 

ovalis 

53 Sedang/Kurang 

 Cymodocea 

rotundata 

34 Jarang/Miskin 

 Haludule 

uninervis 

102 Rapat/Lebat 

Total  309  

 Enhalus 
acoroides 

71 Sedang/Kurang 

 Thalassia 

hemprichii 

103 Rapat/Lebat 

4 Holophila 
ovalis 

58 Sedang/Kurang 

 Cymodocea 

rotundata 

37 Jarang/Miskin 

 Haludule 
uninervis 

90 Sedang/Kurang 

Total   359  

Sumber : Hasil analisis kerapatan jenis lamun ( 

Data primer, 2017 )  

Kerapatan jenis lamun per satuan luas sangat 

bervariasi tergantung kepada jenis lamun. Hal 

ini disebabkan oleh masing-masing spesies 

lamun memiliki tipe morfologi daun yang 

berbeda. Selain itu, disebabkan pula oleh tipe 

substrat yang berbeda. Stasiun 3 dan stasiun 4 

mempunyai tipe substrat pasir halus dan 

merupakan daerah daratan berpasir sementara 

stasiun 1 dan 2 memiliki tipe substrat lumpur. 

Tipe substrat berperan dalam mengelolah nutrien 

dan kestabilan lamun di perairan.  

 

Gambar 16 Kerapatan Jenis Lamun Stasiun 1 



 

 

 

Gambar Kerapatan jenis lamun pada stasiun 2 

 

Gambar Kerapatan jenis lamun pada stasiun 3 

 

Gambar Kerapatan jenis lamun pada stasiun 4 

Berdasarkan gambar secara keseluruhan 

lokasi penelitian di Pulau Dompak dapat 

dilihat bahwa pada stasiun 1, staiun 2 dan 

stasiun 4 kerapatan jenis lamun tertinggi 

yaitu jenis lamun T. hemprichii sedangkan 

untuk stasiun 3 kerapatan jenis lamun 

tertinggi yaitu jenis lamun H. uninervis. 

Perbedaan kerapatan jenis lamun tersebut 

diduga karena parbedaan jenis substrat dan 

kondisi lingkungan yang cukup signifikan 

pada  lokasi penelitian. 

 
4.2.2. Persentase Tutupan Jenis Lamun 

Persentase tutupan jenis lamun pada lokasi 

penelitian di Pulau Dompak dapat dilihat pada 

Tabel. 

Tabel 5 Persentase tutupan jenis lamun 

Stasiun Spesies Persentase 

tutupan 

(%) 

COREMAP-

LIPI (2014) 

 Enhalus 
acoroides 

10,62  

1 Thalassia 

hemprichii 

15,17  

 Holophila 
ovalis 

4,28  

 Cymodocea 

rotundata 

2,9  

Total   32,97 Sedang  

 Enhalus 

acoroides 

6,67  

2 Thalassia 

hemprichii 

12,25  

 Holophila 

ovalis 

3,53  

 Cymodocea 

rotundata 

2,38  

Total   24,83 Jarang  

 Enhalus 

acoroides 

2,75  

 Thalassia 
hemprichii 

4,8  

3 Holophila 

ovalis 

3,33  

 Cymodocea 
rotundata 

2,15  

 Haludule 

uninervis 

6,42  

Total   19,45 Jarang  

 Enhalus 
acoroides 

4,42  



 

 

 Thalassia 

hamprichii 

6,47  

4 Holophila 

ovalis 

3,6  

 Cymodocea 

rotundata 

2,3  

 Haludule 

uninervis 

5,6  

Total   22,39 Jarang  

Sumber : Hasil analisis tutupan jenis lamun ( 

Data primer, 2017 ) 

 

Berdasarkan tabel 5 stasiun 1, 2 dan stasiun 4 

persentase tutupan jenis lamun tertinggi adalah 

jenis lamun T. hamprinci. Sedangkan pada 

stasiun 3 persentase tutupan jenis lamun 

tertinggi adalah jenis lamun H. uninervis. Dari 4 

stasiun lokasi penelitian persentase tutupan jenis 

lamun terendah adalah jenis lamun  C. 

rotundata. 

 

 

Gambar Peta Persen Tutupan Jenis Lamun 

Stasiun 1 

 

Gambar Peta Persen Tutupan Jenis Lamun 

Stasiun 2 

 

Gambar Peta Persen Tutupan Jenis Lamun 

Stasiun 3 

 

Gambar Peta Persen Tutupan Jenis Lamun 

Stasiun 4 



 

 

Berdasarkan gambar secara keseluruhan 

lokasi penelitian di Pulau Dompak dapat dilihat 

bahwa pada stasiun 1, staiun 2 dan stasiun 4 

persen tutupan jenis lamun tertinggi yaitu jenis 

lamun T. hemprichii sedangkan untuk stasiun 3 

persen tutupan jenis lamun tertinggi yaitu jenis 

lamun H. uninervis. Perbedaan kerapatan jenis 

lamun tersebut diduga karena parbedaan jenis 

substrat dan kondisi lingkungan yang cukup 

signifikan pada  lokasi penelitian. 

4.2.3. Pola sebaran lamun 

Hasil perhitungan  pola sebaran padang lamun di 

Pulau Dompak dapat dilihat pada Table. 

Tabel Pola sebaran lamun 

Stasiun Spesies Pola sebaran 

 Enhalus acoroides Merata 

1 Thalassia hemprichii Merata  

 Holophila ovalis Berkelompok  

 Cymodocea rotundata Merata 

 Enhalus acoroides Merata 

2 Thalassia hemprichii Merata  

 Holophila ovalis Berkelompok  

 Cymodocea rotundata Merata 

 Enhalus acoroides Merata 

 Thalassia hemprichii Merata 

3 Holophila ovalis Berkelompok  

 Cymodocea rotundata Merata 

 Haludule uninervis Berkelompok  

 Enhalus acoroides Merata  

 Thalassia hemprichii Merata 

4 Holophila ovalis Merata 

 Cymodocea rotundata Merata 

 Haludule uninervis Berkelompok  

Sumber : Hasil analisis tutupan jenis lamun ( 

Data primer, 2017 ) 

 

Pola sebaran yang merata di temukan pada 

jenis E. acoroides, T. hemprichii dan C. 

rotundata pada setiap stasiun penelitian 

sedangkan pola sebaran berkelompok di 

temukan dengan jenis H. ovalis pada stasiun 1, 

stasiun 2 dan stasiun 3, pada stasiun 4 jenis ini 

ditemukan merata , untuk jenis lamun H. 

uninervis di temukan dengan pola sebaran 

berkelompok pada stasiun 3 dan stasiun 4. 

Sebaran jenis E. acoroides, T. hemprichii dan C. 

rotundata pada setiap stasiun merata diciri kan 

pada setiap plot dalam transek hampir di penuhi 

dan di jumpai jenis tersebut sedangkan jenis H. 

ovalis, H. uninervis berkelompok di cirikan pada 

stiap plot dalam transek tidak selalu di jumpai 

jenis tersebut. 

 

Gambar Peta pola sebaran lamun 

Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa pola 

sebaran lamun di Pulau Dompak bervariasi 

setiap jenisnya hal ini di duga karena tipe 

substrat pada lokasi pengambilan sampel 

cendrung berbeda dan parameter periran yang 

memiliki perbedaan cukup segnifikan dan 

didukung dengan morfologi lamun dimana tiap 

tegakan di hubungkan oleh akar rimpang yang 

menghubungkan tiap tegakan jenis lamun hal 

inilah yang menyebabkan pola sebaran lamun 

dilokasi penelitian bervariasi. Menurut (Odum, 

1973 dalam Suhud 2012) mengatakan 

pengelompokan lamun akibat habitat dari: 1) 

dalam menanggapi perubahan cuaca harian dan 

musiman, 2) menanggapi perubahan habitat 

setempat dan 3) sebagai akibat dari proses 

reproduktif, persaingan ruangan dan hara. 

4.3. Uji kualitas perairan (parameter fisika-

kimia perairan)  

Tabel Parameter fisika-kimia lokasi penelitian 

 

 

 



 

 

 

Sumber : Hasil pengukuran kualitas air ( Data 

primer, 2017 ) 

4.4. Karakteristik substrat 

Tipe substrat pada lokasi penelitian di Pulau 

Dompak berdasarkan hasil analisa dilaboratoriun 

dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel Tipe substrat  

Stasiun Jenis substrat 

1 Lumpur 

2 Pasir sangat halus 

3 Pasir halus 

4 Pasir halus 

Sumber : Hasil pengukuran jenis substrat ( Data 

primer, 2017 )  

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa 

stasiun 1 dan stasiun 2 memiliki tipe subsrat 

pasir sangat halus dan lumpur yang 

mendominasi dan dengan nilai yang tidak jauh 

berbeda komposisi persentasenya.sedangkan 

pada stasiun 3 dan stasiun 4 memiliki tipe 

substrat pasir halus dan pasir halus yang 

mendominasi berdasarkan nilai persentase 

komposisi substrat. perbedaan tipe substrat pada 

stasiun 3 dan stasiun 4 diduga karena pada 

lokasi penelitian tersebut merupakan daerah 

daratan yang berpasir dan pada stasiun 3 dan 

stasiun 4 memiliki nilai kecepatan arus tertinggi 

di bandingkan stasiun 1 dan 2. Kecepatan arus 

berpengaruh terhadap ukuran partikel yang 

mengendap. Sebagaimana pendapat Van Duin et 

al. (2001) bahwa partikel pasir dapat mengendap 

pada kecepatan <0,2 m/dtk dan partikel-partikel 

yang berukuran lebih kecil dibanding pasir dapat 

mengendap pada kecepatan arus yang sangat 

rendah. 

 

4.5. Pengelolaan Ekosistem Lamun 

4.5.1. Pengelolaan berdasarkan kajian 

penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang 

distribusi spasial lamun di Pulau Dompak 

kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang 

diketahui bahwa kondisi lamun dalam kategori 

Miskin pada lokasi penelitian stasiun 2 dan 3 

sedangkan pada stasiun 1 kondisi lamun dalam 

kategori kurang kaya atau kurang sehat. Oleh 

karena itu bentuk pengelolaan ekosistem lamun 

yang sesuai untuk diterapkan adalah Rehabilitasi 

lamun. 

1. Rehabilitasi lunak 

Rehabilitasi lunak berhubungan dengan 

penanggulangan akar masalah,  dengan asumsi 

jika akar masalah mampu diatasi, maka alam 

akan mempunyai kesempatan untuk 

merehabilitasi dirinya sendiri secara alami. 

2. Rehabilitasi keras 

Rehabiltasi keras menyangkut kegiatan langsung 

perbaikan lingkungan di lapangan. Ini dapat 

dilaksanakan misalnya dengan rehabilitasi 

lingkungan atau dengan transplantasi lamun di 

lingkungan yang perlu direhabilitasi. Kegiatan 

transplantasi lamun belum berkembang luas di 

Indonesia. 

4.5.2. Pengelolaan berdasarkan informasi 

masyarakat 

Berdasarkan informasi yang diambil dalam 

pengelolaan lamun di Pulau Dompak dengan 

metode wawancara menggunakan kuisioner 

terhadap nelayan yang biasa beraktivitas di 

ekosistem lamun Pulau Dompak. 

1. Bentuk pengelolaan lamun secara 

langsung  

Dari hasil wawancara kepada nelayan atau 

masyarakat pesisir di Pulau Dompak Kelurahan 

Dompak mengatakan bahwa bentuk pengelolaan 

lamun secara langsung dilakukan dengan 

kesadaran individu masing – masing nelayan 

tentang kepedulian dan pengetahuan untuk tidak 

merusak lamun tersebut, seperti : 



 

 

a) Tidak menggunakan alat tangkap yang 

sifatnya merusak lamun 

b) Tidak menginjak lamun pada saat 

melakukan penangkapan gonggong 

c) Mengambil sampah yang sifatnya tajam 

dan keras pada ekosistem lamun 

 

2. Bentuk pengelolaan lamun secara tidak 

langsung 

Dari hasil wawancara kepada nelayan atau 

masyarakat pesisir di Pulau Dompak Kelurahan 

Dompak mengatakan bahwa bentuk pengelolaan 

lamun secara tidak langsung dilakukan dengan 

kesadaran individu masing – masing nelayan 

tentang kepedulian dan pengetahuan untuk tidak 

merusak lamun tersebut, seperti : 

a) Tidak membuang sampah di daerah 

padang lamun  

b) Saling memberi informasi atau 

mengajarkan kepada nelayan yang 

lebih muda untuk tidak merusak 

lamun pada saat melakukan kegiatan 

langsung di padang lamun dan tidak 

membuang sampah 

 

3. Bentuk penjagaan atau pengawasan 

lamun 

Dari hasil wawancara kepada nelayan atau 

masyarakat pesisir di Pulau Dompak Kelurahan 

Dompak mengatakan bahwa bentuk penjagaan 

ataupun pengawasan lamun dilakukan dengan 

kesadaran individu masing – masing nelayan 

dan kelompok nelayan tentang kepedulian dan 

pengetahuan untuk melakukan penjagaan atau 

pengawasan tidak langsung terhadap lamun, 

seperti : 

a) Melarang ataupun melaporkan 

jika ada nelayan lain yang 

menggunakan alat tangkap yang 

sifatnya merusak 

b) Melaporkan ataupun 

demonstrasi jika ada 

pembangunan yang tidak 

bertanggung jawab dan sifatnya 

merusak lamun. 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian distribusi spasial 

dan pengelolaan lamun di Pulau Dompak dapat 

di simpulkan bahwa : 

1. Kerapatan jenis lamun diketahui bahwa 4 

stasiun penelitian yang berada di pulau 

dompak memiliki kerapatan jenis yang 

berpariasi. Stasiun 1, 2 dan 4 dengan jenis 

lamun Thalassia hemprichii memiliki nilai 

kerapatan yang tinggi bila dibandingkan 

dengan jenis lainnya. Sedangkan pada stasiun 

3 kerapatan jenis lamun tertinggi adalah 

Haludule uninervis. Tutupan jenis lamun 

diketahui bahwa stasiun 1, 2 dan 4 persentase 

tutupan jenis lamun tertinggi adalah jenis 

lamun Thalassia hemprichii. Sedangkan pada 

stasiun 3 persentase tutupan jenis lamun 

tertinggi adalah jenis lamun Haludule 

uninervis. Dari 4 stasiun lokasi penelitian 

persentase tutupan jenis lamun terendah 

adalah jenis lamun  Cymodocea rotundata. 

Hasil analisi Pola sebaran lamun di pulau 

Dompak pada 4 titik lokasi penelitian 

berpariasi setiap jenis lamun. Jenis lamun 

Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii dan 

Cymodocea rotundata pada setiap lokasi 

penelitian pola sebaran merata. Sedangkan 

jenis lamun Holophila ovalis dan Haludule 

uninervis pola sebarannya berkelompok. 

2. Berdasarkan informasi yang diambil dalam 

pengelolaan lamun di Pulau Dompak bentuk 

pengelolaan langsung dan tidak langsung 

seperti : Tidak menggunakan alat tangkap 

yang sifatnya merusak lamun, Tidak 

menginjak lamun pada saat melakukan 

penangkapan gonggong, Mengambil sampah 

yang sifatnya tajam dan keras pada ekosistem 

lamun, Tidak membuang sampah di daerah 

padang lamun, Saling memberi informasi 

atau mengajarkan kepada nelayan yang lebih 

muda untuk tidak merusak lamun pada saat 

melakukan kegiatan langsung di padang 

lamun dan tidak membuang sampah. Bentuk 

penjagaan dan pengawasan lamun seperti 

Melarang ataupun melaporkan jika ada 



 

 

nelayan lain yang menggunakan alat tangkap 

yang sifatnya merusak, Melaporkan ataupun 

demonstrasi jika ada pembangunan yang 

tidak bertanggung jawab dan sifatnya 

merusak lamun. Berdasarkan hasil penelitian 

tentang distribusi spasial lamun dan 

pengelolaan lamun di Pulau Dompak 

kelurahan Dompak Kota Tanjungpinang. 

Adapun bentuk pengelolaan yang dapat 

diterapkan sebagai seperti rehabilitasi lamun 

lunak dank eras. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya penelitian selanjutnya tentang 

distribusi spasial lamun dan pengelolaan di 

pulau dompak dengan luasan/titik lokasi 

penelitian lebih luas/banyak agar kondisi 

ekosistem lamun di pulau dompak dapat 

tergambar lebih jelas dan perlunya kajian 

khusus terhadap pengelolaan ekosistem 

lamun di Pulau Dompak. 

2. Perlunya perhatian lebih terhadap ekosistem 

pesisir pulau dompak baik dari masyarakat, 

mahasiswa/i dan pemerintah karena pulau 

dompak telah di tetapkan sebagai pusat 

pemerintahan sehingga berdampak pada 

pembangunan dan pembukaan lahan.  

3. Perlu adanya sebuah rencana pengelolaan 

kawasan perlindungan lamun dengan 

melakukan pendekatan pengelolaan pesisir 

seacara terpadu (ICM), sehingga 

pemanfaatannya dilakukan secara 

berkelanjutan dengan memperkuat 

kelembagaan yang ada dengan sistem 

monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi rencana pengelolaan tersebut 

dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dari 

jasa ekosistem lamun yang diberikan. 
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