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ABSTRAK 

 

Penelitian mengenai Keanekaragaman Makrozoobenthos di Perairan Tanjung 

Mana Kelurahan Pancur. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017. Titik 

sampling penelitian ditentukan menggunakan metode random sampling. Dibagi 

atas 31 titik sampling yang dianggap dapat mewakili daerah penelitian tersebut. 

Untuk Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel makrozoobenthos 

adalah dengan menggunakan metode random sampling. Alat yang di gunakan 

dalam pengambilan Makrozoobentos adalah core sampling menggunakan paralon 

berdiameter 5inch. Hasil pengamatan ditemukan 2 class Bivalvia dan Gastropoda. 

Dimana dari class bivalviaterdapat 2 species yaitu, jenis Dosina 

matracea14ind/m
2
, jenis Gafrarium pectinatum33ind/m

2
. Sedangkan dari class 

Gastropoda terdapat 6 species yaitu, jenis Crithium zonatum 23 ind/m
2
, jenis 

Clypeomorus batillariaeformis 24 ind/m
2
, jenis Pugilina cochlidium 25 ind/m

2
, 

jenis Strombus turturella 49 ind/m
2
, jenis Cantharus fumosus 14 ind/m

2
, jenis 

Nassarius pullus 18 ind/m
2
. Rata-rata kisaran nilai suhu 29,47 

0
C, kisaran nilai 

Kekeruhan adalah 16,46 NTU, Kecepatan arus berada pada kisaran angka 0,19 

m/dtk, Salinitas berada pada kisaran 29,9
0
/00, Derajat Keasaman (pH) berada pada 

kisaran angka 7,73, Oksigen terlarut berada pada kisaran 5,96 mg/L. 

Kata kunci: Keanekaragaman, Makrozoobentos, tanjung mana  kelurahan pancur 
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This Research Knowing the Diversity of Macrozoobenthos in the Waters of 

Tanjung Mana Kelurahan Pancur. The research was conducted on May 15, 2017. 

The sampling point of the study was determined using random sampling method. 

Divided into 31 sampling points that are considered to represent the research area. 

This research is survey method that is direct observation in the field. For the 

method used in sampling macrozoobenthos is by using random sampling method. 

Macrozoobenthos observation method is done by using core sampling method 

using 5inch diameter paralon. Results of observations found 2 classes of Bivalves 

and Gastropoda. Where from bivalvia class there are 2 species that is, type of 

Dosina matracea 14 ind / m2, type of Gafrarium pectinatum 33 ind / m2. 

Whereas from Gastropoda class there are 6 species that is, Crithium zonatum 23 

ind / m2 type, Clypeomorus batillariaeformis 24 ind / m2, Type Pugilina 

cochlidium 25 ind / m2, Strombus turturella type 49 ind / m2, type Cantharus 

fumosus 14 ind / m2, Nassarius pullus type 18 ind / m2. Average temperature 

range of 29.47 0C, Turbidity range is 16.46 NTU, Current velocity is in the range 

of 0.19 m / s, Salinity is in the range of 29.9 0/00, the degree of acidity (pH) is 

located In the range of 7.73, dissolved oxygen is in the range of 5.96 mg / L. 

Keywords: Diversity, Makrozoobentos, cape where the village is destroyed 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Tanjung Mana merupakan salah satu 

wilayah yang berada di Kecamatan Lingga 

Utara Kabupaten Lingga. Wilayah ini 

merupakan salah satu kawasan pesisir, 

dimana pada kawasan ini terdapat aktifitas 

penambangan pasir yang di perkirakan dapat 

mempengaruhi kondisi kualitas perairan baik 

secara fisika maupun kimia, sehingga secara 

langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi kehidupan makrozoobenthos. 

Makrozoobenthos merupakan fauna yang 

memiliki peran penting sebagai penyusun 

komunitas perairan dan merupakan sumber 

makanan bagi berbagai jenis ikan serta 

menempati urutan kedua dan ketiga dalam 

rantai makanan di suatu komunitas perairan. 

Makrozoobenthos juga dapat digunakan 

untuk menduga ketidakseimbangan 

lingkungan fisika, kimia, dan biologi 

perairan (Agustinus. 2013). 

Dengan sifat pergerakannya yang 

terbatas dan habitat hidupnya di dasar 

ataupun di dalam substrat yang merupakan 

tempat bahan pencemar maka perubahan 

kualitas air tipe substrat sangat 

mempengaruhi keanekaragaman dan 

kelimpahan makrozoobenthos pada suatu 

perairan. Oleh karna itu perlu dilakukan 

penelitian ini untuk keanekaragaman 

makrozoobenthos di perairan Tanjung Mana 

Kelurahan Pancur Lingga Kepulauan Riau. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

bulan januari 2017 yang berlokasi di 

Perairan Tanjung Mana Kelurahan Pancur 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. 

Identifikasi dilakukan di Laboratorium 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang provinsi Kepulauan Riau. 

Gambar 1 peta lokasi penelitian 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data 

sekunder.Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode survei 

yaitu pengamatan langsung di 

lapangan.Salah satu sumber data yang 

dipakai dalam penelitian adalah data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung 

pada lokasi penelitian, terdiri dari sampel 

penelitian dan hasil pengukuran parameter 

fisika kimia perairan di lapangan serta data 

hasil olahan berupa kelimpahan individu, 

indeks keanekaragaman, indeks 

keseragaman dan indeks dominansi, 

Sementara itu, data sekunder berupa 

gambaran atau kondisi umum lokasi 

penelitian yang didapatkan dari instansi-

instansi terkait yang ada pada lokasi 

penelitian, biasanya diperoleh melalui kantor 

desa atau kantor lurah.  

 

3.2.2. Prosedur Pengambilan Data 

3.2.2.1. Penetuan Stasiun Penelitian 

Penentuan titik sampling dilakukan 

dengan cara mencuplik peta Tanjung Mana 

Kelurahan Pancur dengan bantuan software 

ArcGis, selanjutnya ditentukan 31 titik 

sampling yang tersebar secara acak di 

perairan Tanjung Mana Kelurahan Pancur. 

Penentuan titik sampel dilakukan dengan 

bantuan software sampling plan.Output 

software sampling plan dalam bentuk titik 

kordinat yang akan dijadikan titik sampling. 

Menurut Fachrul. (2007), pengambilan 

sampling yang dilakukan secara acak 

bertujuan untuk mencakup keseluruhan area 

penelitian  dan umumnya kondisinya 

homogen.  

 

3.2.2.2. Pengambilan dan Penanganan 

Sampel Makrozoobenthos 

Menurut Pardi. (2015), metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel 

makrozoobenthos adalah dengan 

menggunakan metode random 

sampling.Dengan titik sebanyak 31 titik 

yang tersebar secara acak dilokasi 

penelitian.Pengambilan sampel 

makrozoobenthos diambil dengan 

menggunakan core sampling (paralon) 

berdiameter 5 inch (cm).  

Penanganan sampel makrozoobentos 

selanjutnya dibersihkan dan diberi larutan 

formalin 4%. Kemudian sampel kembali 
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dimasukkan ke dalam kantong plastik yang 

telah diberi label dan diidentifikasi dengan 

buku “Siput dan Kerang Indonesia” oleh 

Dharma. (1988), serta dibandingkan pada 

website www.marinespecies.org serta 

www.seashellhub.org dan Buku “Siput dan 

Kerang Indonesia” Dharma. (1988),  

Selanjutnya sampel sedimen di bawa ke 

Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji 

untuk diteliti. 

 

3.3. Pengukuran Parameter Fisika-Kimia 

Perairan 

Parameter fisika-kimia pearairan yang 

diamati yaitu : suhu, kekeruhan,  kecepatan 

arus, salinitas dan substrat dasar, sedangkan  

parameter kimia perairan adalah derajat 

keasaman (pH), oksigen terlarut (DO). 

Pengukuran parameter fisika-kimia perairan 

dilakukan disetiap stasiun penelitian. 

 

3.5.  Pengolahan Data 

3.5.1. Kelimpahan Individu  

Kelimpahan individu makrozoobenthos 

dihitung dengan menggunakan rumus 

Shannon-Wiener (Agustinus. 2013). 

 

D = 
∑  

 
 

Dimana : 
D  = Kelimpahan/Kepadatan (ind/m2)  

Ni = Jumlah Individu (ind)  

A  = Luas wilayah pengambilan data (m²)  

 

3.5.2. Indeks Keanekaragaman (H’)  

Untuk menghitung nilai indeks 

keanekaragaman dapat digunakan rumus 

Shannon-Wiener (Odum. 1993). 

   ∑         

 

   

 

Dimana : 
H= Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener 

Pi= Perbandingan jumlah individu spesies k-i  

(Ni) dengan jumlah individu (N) 

N = Jumlah total individu  

Log2 pi  = 3,321928 x log pi 

 

 

3.5.3. Indeks Keseragaman atau 

Equitabilitas (E)  
Bila nilai indeks keseragaman tinggi, 

menandakan kandungan setiap taxon (jenis) 

tidak mengalami perbedaan.Nilai indeks 

keseragaman berkisar 0 s.d 1.Indeks 

keseragaman ini dihitung berdasarkan rumus 

Shannon-Wiener (Odum. 1993). 

E = 
  

           
 

Dimana : 
S = Banyak jenis yang di temukan 

H = indeks keseragaman 

Hmax  = log2 S (3,321928 log S)  
 

3.5.4. Indeks Dominansi (C)  

Untuk menghitung indeks dominasi 

digunakan rumus Simpson (Odum. 1993), 

sebagai berikut: 

C =∑ (
  

 
) 

            

Dimana : 
C = Indeks dominasi jenis  

Ni = Jumlah individu ke- I  

N = Jumlah total individu  

 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kondisi Umum Tanjung Mana 

Kelurahan Pancur 

Perairan Tanjung Mana, Lingga 

termasuk kedalam wilayah  administratif 

Kelurahan Pancur, kecamatan Lingga Utara, 

Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Adapun 

luas wilayah Tanjung Mana adalah sekitar 

56 km
2
, secara administratif berbatasan 

langsung dengan: 

 Sebelah Utara : Laut Senayang 

 Sebelah Selatan

  

: Desa Resun Pesisir 

 Sebelah Barat 

  

: Desa Resun 

 Sebelah Timur

  

: Desa Duara 

Kondisi geografis Tanjung Mana 

merupakan area pesisir dengan ketinggian 

tanah dari permukaan  laut adalah 0-45 

meter DPL, dengan curah hujan mencapai 

2600,7 mm/tahun. Suhu rata-rata permukaan 

perairan berkisar sebesar 26,8
o
C. Jarak dari 

pemerintahan kecamatan sejauh 1 km, jarak 

dengan pemerintahan kabupaten sejauh 45 

km, jarak dengan pemerintahan provinsi 

sejauh 72 km. Jumlah penduduk secara 

keseluruhan adalah sebanyak 1.442 jiwa 

didominan pada jenis kelamin laki-laki. 

Agama yang dianut oleh sebagian besar 

masyarakat desa Tanjung Mana adalah 

Islam. 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/
http://www.seashellhub.org/
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4.2. Makrozoobentos di Perairan Tanjung 

Mana 

4.2.1. Identifikasi Jenis 

Makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana 

Makroozoobentos di Perairan Tanjung 

Mana, Lingga dari kelas gatropoda terdiri 

dari 6 jenis antara lain C. zonatum, C. 

batillariaeformis, P. cochlidium, S. 

turturella, C. fumosus, dan N. pullus. Untuk 

Makroozoobentos di Perairan Tanjung 

Mana, Lingga dari kelas bivalvia dijumpai 

sebanyak 2 jenis yakni D. matracea, dan G. 

pectinatum. Seacara keseluruhan, jenis 

makroozoobenhos yang dijumpai paling 

banyak adalah pada kelas gastropoda, karena 

jenis ini mampu hidup pada berbagai habitat 

dan sebarannya luas pada ekosistem 

perairan.Seperti pendapat Suwignyo. (2005), 

menyatakan bahwa kelas Gastropoda dapat 

ditemukan pada berbagai habitat seperti 

dasar laut, perairan tawar dan laut juga 

berbagai substrat baik substrat berbatu, 

berpasir maupun berlumpur. 

Jenis gastropoda diantaranya C. zonatum, 

C. batillariaeformis, P. cochlidium, S. 

turturella, C. fumosus, dan N. pullus 

dijumpai pada permukaan substrat dengan 

tipikal substrat lumpur. Sedangkan dari kelas 

bivalvia jenis yakni D. matracea, dan G. 

pectinatum  dijumpai di dalam substrat 

dangan tipikal substrat pasir berlumpur. 

Jenis gastropoda yang umumnya dijumpai 

pada permukaan substrat cukup mendukung  

gastropoda untuk lebih leluasa melakukan 

pergerakan untuk mencari makanan, 

sedangkan bivalvia hidup di dalam substrat 

sehingga pergerakannya sangat terbatas dan 

hanya memenfaatkan makanan yang ada 

pada wilayah tersebut. Hal ini juga menjadi 

alasan bahwa jenis  makrozoobentos lebih di 

dominasi oleh gastropoda. 

Jumlah jenis Makroozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Lingga dari kelas 

gastropoda terbanyak pada family 

Cerithidae dengan total 2 spesies.Faktor 

yang mempengaruhi terbanyaknya jenis ini 

pada komposisi makroozoobentos yakni 

kemampuannya untuk berkembang lebih 

baik pada tipikal substrat halus, sebagaimana 

tipe substrat di lokasi penelitian.Menurut 

Nurjanah. (2013), bahwa gastropoda pada 

kelompok cerithidae sangat tergantung pada 

jenis substrat dan makanannya. Jenis 

substrat halus yang mengandung banyak 

bahan organik sesuai dengan sifat organisme 

makrozoobenthos termasuk cerithidae 

sebagai deposit feeder dan filter feeder. Dari 

sumber lain menurut Syaffitri. (2003), jenis 

gastropoda pada kelas Cerithidae merupakan 

jenis yang paling banyak dijumpai serta jenis 

yang memiliki penyebaran paling luas di 

ekosistem perairan. Jenis ini adalah 

kelompok asli penghuni ekosisitem perairan 

laut dan memiliki kehidupan pada substrat 

pasir hingga lumpur serta memiliki 

kelimpahan yang cukup tinggi. 

 

4.2.2. Komposisi Jenis Makrozoobentos 

di Perairan Tanjung Mana 

Komposisi jenis Makroozoobentos 

menggambarkan persentase setiap jenis 

Makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga. 

Jenis Jumlah 

Persentase 

Komposisi 

(%) 

Cantharus fumosus 14 7.0 

Cerithium zonatum 23 11.5 

Clypeomorus batillariaeformis 24 12.0 

Dosina matracea 14 7.0 

Gafrarium pectinatum 33 16.5 

Nassarius pullus 18 9.0 

Pugilina cochlidium 25 12.5 

Strombus turturella 49 24.5 

Sumber data. Data Primer (2017)  

 

Komposisi makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga dari kelas gastropoda 

yakni jenis C. zonatum(11,5%), C. 

batillariaeformis(12%), P. 

cochlidium(12,5%),  S. turturella(24,5%),  

C. fumosus(7,0%),  dan N. pullus(9,0%). 

Untuk komposisi makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Lingga dari kelas 

bivalvia yakni D. matracea(7,0%), dan G. 

pectinatum(16,5%). Diketahui bahwa 

spesies dominan terdapat pada jenis 

Strombus turturella. Jenis Strombus 

turturella yang kelimpahannya paling 

tertinggi disebabkan karena jenis substrat 

yang cukup mendukung gastropoda jenis ini 

utnuk hidup dengan tipikal substrat pasir 

halus. Menurut  Zaidi. (2009), jenis Siput 

Gonggong (Strombus sp.) banyak ditemukan 

di area dengan substrat yang halus hingga 

sedang. 
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Komposisi makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga berdasarkan pada 

gambar 4 menunjukkan tertinggi komposisi 

jenisnya pada spesies S. turturella 

(Gonggong cangkang tebal) dan terkecil 

pada spesies C. fumosus dan D. matracea. . 

Dominannya jenis S. turturella (Gonggong 

cangkang tebal) pada perairan Tanjung 

Mana, Lingga adalah faktor substrat yang 

cenderung pasir halus sehingga sangat 

mendukung jenis S. turturella untuk tumbuh 

dan berkembang. 

Gonggong berjalan dengan perut dan 

biasanya menggulung seperti ulir memutar 

ke kanan, menggendong cangkang yang 

berwarna coklat kekuningan, kakinya besar 

dan lebar untuk merayap dan mengeruk pasir 

atau lumpur.Sewaktu bergerak hewan ini 

menghasilkan lendir, sehingga pada tempat 

yang dilalui meninggalkan bekas 

lendir.Cangkang digunakan untuk 

melindungi diri dari serangan musuh atau 

kondisi lingkungan yang tidak baik. Dengan 

struktur  tubuhnya yang lengkap tersebut 

memungkinkan gastropoda S. turturella 

untuk bertahan hidup pada berbagai kondisi 

lingkungan. 

Alasan melimpahnya jenis ini adalah 

kesesuaian habitat pada perairan Tanjung 

Mana, Lingga.Pada perairan Tanjung Mana, 

Lingga ditumbuhi vegetasi lamun yang 

merupakan habitat utama dari jenis 

gonggong (S. turturella). Seperti yang 

dikemukakan oleh Izuan, Putra. (2014), 

bahwasannya jenis gonggong (Strombus sp) 

lebih banyak dijumpai pada area lamun dan 

kerapatan lamun memiliki hubungan positif  

terhadap kelimpahan gonggong  (Strombus 

sp) ini. Makrozoobentos jenis  gonggong 

(Strombus sp) umumnya dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber 

makanan dan dijual ke pengumpul untuk 

menunjang perekonomiannya.  

Melimpahnya jenis siput gastropoda 

Strombus turturella memungkinkan untuk 

diekpoitasi oleh masyarakat sekitar untuk 

dijadikan sebagai alternative sumber 

makanan non ikan.Selain rasa yang enak 

juga siput Strombus turturellajumlahnya 

melimpah di perairan Tanjung 

Mana.Menurut Dody. (2007), menyatakan 

bahwa Siput Gonggong (strombus sp) 

merupakan biota ini sering dieksploitasi oleh 

masyarakat pesisir sebagai sumber protein 

alternatif dari laut. Karena semakin 

intensifnya biota ini dieksploitasi, dengan 

demikian populasinya di alam semakin 

terancam. Gonggong merupakan Mollusca 

yang termasuk kelas Gastropoda dengan 

spesies Strombus sp. meskipun 

dimanfaatkan oleh masyarakat setempat 

untuk di konsumsi ataupun dijual kepada 

pengumpul, jenis siput gonggong Strombus 

turturella masih melimpah, diasumsikan 

bahwa kondisi lingkungan perairan cukup 

layak dan mendukung untuk kehidupan jenis 

ganggong Strombus turturella ini. 

Kemudian komposisi makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Lingga berdasarkan 

kelas disajikan secara lengkap seperti pada 

tabel  

No. Jenis Jumlah 

Persentase 

Komposisi 

(%) 

1 Gastropoda 153 76.5 

2 Bivalvia 47 23.5 

JUMLAH 200 100 

Sumber data. Data Primer (2017) 

 

Komposisi makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga berdasarkan kelas 

diantaranya pada kelas Gastropoda dijumpai 

sejumlah 153 individu dengan nilai 

komposisi persentase 76,5%. Sedangkan 

pada jenis makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga dari kelas Bivalvia 

dijumpai sebanyak 47 individu atau dengan 

persentase sebesar 23,5%.  

Komposisi makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga pada 2 kelas yang 

dijumpai terbanyak pada kelas gastropoda 

dibandingkan dengan bivalvia.Faktor yang 

menunjang kehidupannya diantaranya yakni 

kebiasaan makan pada kelas gastropoda 

sangat berbeda dengan kebiasaan makan 

pada kelas bivalvia. Pada kelas gastropoda 

umumnya dapat memanfaatkan berbagai 

macam jenis makanan mulai dari pemakan 

sisa mahluk hidup yang mati (bangkai), 

hingga parasit. 

Kemampuan Gastropoda untuk 

memanfaatkan berbagai jenis makanan 

membuat gastropoda mampu bertahan hidup 

pada berbagai kondisi sehingga jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan dengan jenis 

moluska. Menurut Suwignyo. (2005), kelas 

gastropoda hidup sebagai pemakan bangkai, 

parasit dan predator. Menurut cara 

makannya gastropoda dibagi menjadi 3 

kategori yaitu pengerat atau penggaruk pada 
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subtrat, pemakan tunas tumbuh-tumbuhan 

dan pemburu mangsa. Menurut Pardi. 

(2015), di perairan  Sekanah yang 

berdekatan dengan perairan Tanjung Mana 

yaitu oleh bahwa jenis makrozoobentos yang 

dominan juga terdapat pada kelas 

gastropoda. 

Selain itu kelas gastropoda memiliki 

sebaran hidup pada variasi kedalaman 

perairan yang luas, mulai dari daerah yang 

dangkal hingga perairan yang sangat 

dalam.Kemampuan ini membuktikan bahwa 

kelas gastropoda memiliki adaptasi yang 

baik terhadap perubahan lingkungan. 

Menurut Dharma. (1988), gastropoda juga 

dapat hidup di zona litoral, daerah pasang 

surut dengan menempel pada terumbu 

karang, laut dalam maupun dangkal bahkan 

ada yang hidup di air tawar.Didukung lagi 

oleh pendapat Suwignyo. (2005), bahwa 

Gastropoda umumnya hidup di laut, pada 

perairan yang dangkal, dan perairan yang 

dalam. 

 

4.2.3. Kelimpahan Makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana 

Kelimpahan jenis makrozoobentos dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menghitung 

jumlah kepadatannya per satuan meter 

persegi serta dalam satuan meter persegi 

(m
2
). Kelimpahan merupakan suatu 

pendekatan pengamatan komunitas untuk 

melihat jumlah satu jenis organisme yang 

mendiami suatu wilayah per satuan luas area 

pengamatan (Fachrul. 2007). Kelimpahan 

jenis dan makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut. 

Tabel 11 Kelimpahan makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Lingga 

Jenis Jumlah 
Kelimpahan 

(ind/m
2
) 

Cantharus fumosus 14 0,45 

Cerithium zonatum 23 0,74 

Clypeomorus batillariaeformis 24 0,77 

Dosina matracea 14 0,45 

Gafrarium pectinatum 33 1,06 

Nassarius pullus 18 0,58 

Pugilina cochlidium 25 0,81 

Strombus turturella 49 1,58 

200 6,45 

Sumber data. Data Primer (2017) 

 

Kelimpahan makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga dari kelas gatropoda 

yakni jenis C. zonatum(0,74ind/m
2
), C. 

batillariaeformis(0,77 ind/m
2
), P. 

cochlidium(0,81ind/m
2
), S. turturella(1,58 

ind/m
2
), C. fumosus(0,45 ind/m

2
), dan N. 

pullus(0,58 ind/m
2
) dengan kelimpahan 

terbanyak pada jenis Strombus turturella. 

Untuk komposisi makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Lingga dari kelas 

bivalvia yakni D. matracea(0,45ind/m
2
) dan 

G. pectinatum(1,06ind/m
2
) dengan 

kelimpahan terbanyak kelas bivalvia pada 

jenis G. pectinatum. Jenis G. pectinatum 

(kerang gorap) umumnya memang lebih 

dominan pada kelas bivalvia dibandingkan 

dengan jenis lainnya. Penelitian Jaya. 

(2015), di perairan Pantai Lola, Bintan 

mendapatkan hasil kelimpahan bivalvia 

dengan nilai kelimpahan tertinggi pada jenis 

G. pectinatum dengan kelimpahan 2,37 

ind/m
2
. 

Hasil pengamatan kelimpahan 

makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga tertingi pada jenis S. turturella dan 

terendah pada jenis C. fumosus dan D. 

matracea. Umumnya padalokasi penelitian 

di perairan Tanjung Mana, Lingga 

ditumbuhi lamun dengan tingkat kerapatan 

yang tidak terlalu tinggi (sedikit jarang) 

yang ternyata justru baik bagi kehidupan 

biota makrozoobentos jenis S. turturella. 

Seperti pendapat Syari. (2005), bahwa jenis 

Strombus sp merupakan jenis Gastropoda 

yang umumnya spesies ini banyak 

ditemukan pada area lamun dengan 

penutupan lamun kurang dari 50% serta 

jenis lamun pionir kecil, hal ini karena pada 

penutupan lamun yang tinggi/padatakan 

menyulitkan pergerakan Gastropoda jenis 

ini. Dengan demikian, kesesuaian habitat 

tersebut sesuai dengan kondisi terkini di 

perairan Tanjung Mana, Lingga sehingga 

kelimpahan jenis S. turturella tertinggi. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

jenis makrozoobentos S. turturella memiliki 

ciri-ciri berupa sebaran jenis yang luas pada 

ekosuistem perairan.Sesuai dengan pendapat 

Fachrul. (2007), bahwa organisme yang 

memiliki tingkat kelimpahan jenis tinggi 

pada setiap plot pengamatan mencirikan 

bahwa jenis tersebut memiliki pola sebaran 



8 
 

 

acak sehingga tersebar di sepanjang zona 

perairan laut. Artinya jenis ini memiliki 

sebaran yang merata di sepanjang perairan 

Tanjung Mana, Lingga sehingga jenis ini 

yang laing umum dijumpai. 

Selain itu, ternyata hewan 

makrozoobentos jenis S. turturella  memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan berbagai 

jenis makanan dan sifat konsumsi makanan 

yang unik yang memanfaatkan probosis 

(belalai) pada bagian depan tubuhnya untuk 

menyedot dan menyaring makanan. Dengan 

sifat ini memungkinkan jenis S. turturella 

lebih cepat dalam mengkonsumsi makanan 

yang tersebar di dasar perairan. Adanya 

proboscis seperti belalai yang berfungsi 

sebagai alat filter (penyedot) padaa siput 

gastropoda jenis S. turturella 

memungkinkan jenis ini mampu 

mengkonsumsi makanan lebih cepat 

dibandingkan dengan jenis siput lain yang 

bersifat filter feeder, hal tersebut juga 

menjadi alasan bahwa jenis S. turturella 

kelimpahannya lebih tinggi dibandingkan 

dengan jenis lainnya. Menurut Zaidi et al., 

(2009), gastropoda jenis strombus sp bersifat 

filter feeder/deposit feeder yang 

memanfaatkan serasah tumbuhan lamun. 

Beberapa siput jenis Gastropoda hidup 

sebagai deposit feeder memanfaatkan 

probosis yang menyerupai belalai untuk 

menyapu dan menyedot endapan didasar 

perairan. Siput jenis ini hidup di perairan, 

dengan dasar perairan yang halus 

(Suwignyo. 2005). 

Kemudian untuk melihat kelimpahan 

makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga menurut kelas dapat dilihat secara 

jelas seperti pada tabel  

No. Jenis Jumlah 
Kelimpahan 

(ind/m
2
) 

1 Gastropoda 153 4,94 

2 Bivalvia  47 1,52 

JUMLAH 200 6,45 

Sumber data. Data Primer (2017) 

 

Kelimpahan makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga berdasarkan kelas 

diantaranya pada kelas Gastropoda dijumpai 

sejumlah 153 individu dengan nilai 

kelimpahan dalam hektar sebesar 4,94 

ind/m
2
. Sedangkan pada jenis 

makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga dari kelas Bivalvia dijumpai 

sebanyak 47 individu atau dengan 

kelimpahan dalam hektar sebesar 

1,52ind/m
2
. 

Dari gambar diatas, kelimpahan 

makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga pada 2 kelas yang dijumpai 

terbanyak pada kelas gastropoda 

dibandingkan dengan bivalvia.Umumnya 

gastropoda selalu melimpah dan memiliki 

keanekaragaman yang tinggi pada ekosistem 

perairan karena memiliki bebagai macam 

tipe habitat. Menurut Dahuri. (2003), 

gastropoda atau kerang kerangan dari 

kelompok molusca merupakan kelompok 

biota yang memiliki keragaman tinggi dan 

memiliki habitat hidup yang luas mulai dari 

ekosistem karang, ekosistem mangrove dan 

ekosistem padang lamun. Umumnya jenis 

gastropoda ditemukan pada perairan yang 

jernih dan tidak tercemar pada kedalaman 

hingga 22 meter bahkan ada beberapa jenis 

gastropoda yang dapat hidup hingga 

kedalaman 75 meter. 

Jenis habitat juga menentukan jenis 

makrozoobentos yang hidup didalamnya, 

diketahui di di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga ditumbuhi padang lamun dengan 

kerapatan sedang hingga rendah, namun area 

ini merupakan habitat yang cocok untuk 

kehidupan gastropoda. Menurut Metungun. 

(2011), vegetasi lamun yang lebat dapat 

menghambat arus perairan sehingga bahan-

bahan partikel organik yang tersisa dapat 

lebih cepat mengendap di daerah padang 

lamun. Kondisi ini menjadikan padang 

lamun merupakan lingkungan yang sangat 

baik bagi habitat gastropoda.  

 

4.3. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, dan Dominansi 

Makrozoobentos di Perairan Tanjung 

Mana, Lingga 

Hasil analisis data mengenai indeks 

Keanekaragaman, Keseragaman, dan 

Dominansi Makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga didapatkan hasil 

seperti pada tabel  

Indeks Nilai Kategori 

Keanekaragaman 2.88 Sedang  

Keseragaman 0.96 Komunitas Stabil 

Dominansi 0.15 

Tidak ada yang 

mendominansi 

Sumber data. Data Primer (2017) 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, 

didapatkan nilai indeks keanekaragaman 

sebesar 2,88. Dengan demikian kategori 

nilai indeks keanekaragaman spesies 

Makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Lingga tergolong keanekaragaman yang 

“sedang”. Sedangkan untuk indeks 

keseragaman didapatkan hasil nilai sebesar 

0,96 maka artinya kondisi tersebut nilai 

indeks keseragaman Makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Lingga tergolong 

”stabil”. Selanjutnya indeks doninasi 

diketaui sebesar 0,15. Menurut Fachrul. 

(2007), nilai indeks dominansi berkisar 

antara 0-1.Semakin besar nilai indeks 

semakin besar kecenderungan salah satu 

spesies yang mendominasi.Dengan 

demikian, nilai indeks dominansi yang 

didapatkan menunjukkan kategori dominansi 

yang “rendah” atau dapat dikatakan tidak 

ada spesies/jenis yang mendominansi. 

Mengacu dari kategori nilai indeks 

keanekaragaman, keseragaman serta 

dominansi yang telah disebutkan 

sebelumnya, nilai yang didapatkan memiliki 

arti yang berbeda-beda. Nilai indeks 

Keanekaragaman yang sedang menunjukkan 

bahwa kondisi Makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga masih cukup baik. 

Dilihat dari keanekaragaman jenis/spesies 

Makrozoobentos di Perairan Tanjung Mana, 

Linggatergolong cukup banyak yaitu 8 

jenis/spesies.Indek keanekaragaman 

menurut Fachrul. (2007), merupakan 

parameter yang sangat berguna untuk 

membandingkan berbagai komunitas, 

terutama untuk mempelajari pengaruh 

faktor-faktor lingkungan atau abiotik 

terhadap suatu komunitas atau untuk 

mengetahui suksesi atau stabilitas 

komunitas. 

Demikian juga dengan nialai indeks 

keseragaman yang tinggi menunjukkan 

bahwa kondisi perairan dalam keadaan 

cukup baik bagi kehidupan Makrozoobentos 

di Perairan Tanjung Mana, Lingga karena 

jumlah antar spesiesnya cukup merata/stabil. 

Perubahan kondisi-kondisi perairan pada 

saat penelitian yang diakibatkan karena 

aktifitas di sekitar perairannya masih belum 

memberikan dampak yang besar bagi 

komunitas Makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga. 

Melihat dari nilai indeks dominansi yang 

rendah mencirikan bahwa kondisi perairan 

masih cukup baik, seperti diketahui 

sebelumnya bahwa adanya jenis S.  
turturella yang memiliki kepadatan tertinggi 

serta jumlah terbanyak yang ditemukan 

belum berpengaruh terhadap tingginya nilai 

dominansi jenis Makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga.Artinya dominansi 

spesies tersebut masih dalam kategori yang 

rendah. 

 

4.4. Parameter Fisika Kimia Perairan 

Tanjung Mana 

4.4.1. Suhu 

Dari hasil pengukuran suhu di perairan 

Tanjung Mana, Lingga  padapengamatan 

adalah dengan rata-rata 29,47
0
C. Mengacu 

pada baku mutu menurut Wijayanti. (2007), 

bahwa kisaran suhu optimum untuk 

mendukung kehidupan makrozoobentos 

adalah kisaran 28-30 
0
C. Dengan demikian, 

kondisi suhu pada perairan Tanjung Mana, 

Lingga  sesuai dengan  baku mutu yang 

ditetapkan, namun masih cukup layak untuk 

mendukung kehidupan makrozoobentos. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan 

yang menunjukkan bahwa masih 

ditemukannya 8 jenis makrozoobentos 

dengan tingkat keseragaman jenis yang 

tinggi, dengan demikian kondisi perairan 

masih cukup layak untuk kehidupan 

makrozoobentos di perairan Tanjung Mana, 

Lingga. Pendapat ini didukung oleh Effendi. 

(2003), suhu merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam proses 

metabolisme organisme di perairan. Suhu di 

perairan akan mengalami perubahan sesuai 

dengan musim, letak lintang suatu wilayah, 

ketinggian dari permukaan laut, letak tempat 

berdasarkan garis edar matahari, waktu dan 

kedalaman. 

 

4.4.2. Kekeruhan  

Kekeruhan di perairan Tanjung Mana, 

Lingga berada pada rata-rata kekeruhan 

16,46 NTU. Menurut KEPMEN LH No 51 

(2004) bahwa kekeruhan yang baik bagi 

kehidupan biota adalah pada nilai kekruhan 

< 5 NTU. Hal ini kekeruhan melebihi baku 

mutu yang dianjurkan bagi kehidupan 

makrozoobentos di perairan Tanjung Mana, 

Lingga. Kekeruhan yang tinggi akan 

menghambat hewan makrozoobentos untuk 

mengenali makanananya sehinga akan 

berdampak pada proses kehidupannya. 

Kekeruhan yang tinggi pada perairan 

Tanjung Mana, Lingga merupakan imbas 

dari gulungan gelombang dan arus yang 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerithium
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cukup kuat dan mengaduk dasar perairan 

yang bertipe pasir berlumpur. Dengan 

demikian, akan terjadi peningkatan nilai 

kekeruhan perairan akibat dari pengadukan 

tersebut. Kuatnya gelombang dan arus 

dikarenakan pada saat pengambilan data 

dilapangan musim yang terjadi adalah 

musim angin utara. Pada saat musim utara 

umumnya terjadi arus dan gelombang yang 

begitu kuat. 

 

4.4.3. Kecepatan Arus 

Arus perairan Tanjung Mana, Lingga 

berada pada rata-rata 0,19 m/detik. Pada 

daerah sangat tertutup dimana kecepatan 

arusnya sangat lemah, yaitu kurang dari 10 

cm/detik (<0,1 m/detik), organisme benthos 

dapat menetap, tumbuh dan bergerak bebas 

tanpa terganggu sedangkan pada perairan 

terbuka dengan kecepatan arus sedang yaitu 

10-100 cm/detik (0,1-1 m/detik) 

menguntungkan bagi organisme dasar; 

terjadi pembaruan antara bahan organik dan 

anorganik dan tidak terjadi akumulasi 

(Wijayanti. 2007). Dengan demikian, 

kondisi arus perairan Tanjung Mana, 

Linggatergolong dengan kecepatan arus 

sedang sehingga arus dapat membantu 

menyebar bahan organik yang dapat 

dimanfaatkan makrozoobentos untuk 

makanan. Pergerakan air yang ditimbulkan 

oleh gelombang dan arus juga memiliki 

pengaruh yang penting terhadap benthos; 

mempengaruhi lingkungan sekitar seperti 

ukuran sedimen, kekeruhan dan banyaknya 

fraksi debu juga stress fisik yang dialami 

organisme-organisme dasar.  

 

4.4.4. Salinitas  

Hasil pengukuran salinitas menunjukkan 

bahwa nilai salinitas pada perairan Tanjung 

Mana, Lingga  berada pada rata-rata 29,9/00. 

Menurut pendapat Wijayanti.  (2007), bahwa 

kisaran nilai salinitas yang sesuai bagi 

kehidupan makrozoobentos berada pada 

kisaran 30-34
0
/00. Dengan demikian, kondisi 

salinitas pada perairan Tanjung Mana, 

Lingga  masih sesuai dengan ambang batas 

baku mutu yang dianjurkan, hal ini 

dibuktikan dengan tidak adanya 

makrozoobentos yang mendominasi artinya 

semua jenis makrozoobentos masih dapat 

mentoleransi kondisi perairan, terutama 

kondisi salinitas. Salinitas adalah 

konsentrasi seluruh larutan garam yang 

diperoleh dalam air laut. Salinitas sangat 

berpengaruh terhadap tekanan osmotik 

didalam air, semakin tinggi salinitasnya 

maka akan semakin besar pula tekanan 

osmotiknya. Biota di perairan memerlukan 

banyak energi dari makanannya untuk 

menyesuaikan diri terhadap tekanan osmotik 

tersebut (Kordi. 2007). 

 

4.4.5. Derajat Keasaman 

Kondisi derajat keasaman (pH) dari hasil 

penelitian menunjukkan nilai rata-ratanya 

sebesar 7,73. Dengan demikian kondisi 

derajat keasaman (pH) ini sesuai ambang 

baku mutu yang dianjurkan untuk kehidupan 

optimal bagi organisme makrozoobentos. 

Jika mengacu pada ketetapan KEPMEN LH 

No 51 (2004) yang menentukan bahwa nilai 

derajat keasaman (pH) yang optimum bagi 

kehidupan biota perairan adalah pada 

kisaran 7-8,5. Tingginya nilaiderajat 

keasaman (pH) tidak begitu berpengaruh 

terhadap kondisi makrozoobentos yang ada 

di perairan Tanjung Mana, Lingga , 

dibuktikan dengan masih ditemukannya 8 

jenis makrozoobentos dengan 

keanekaragaman yang tinggi serta 

keseragaman yang tinggi. Artinya kondisi 

perairan termasuk kondisi derajat keasaman 

(pH) masih cukup layak untuk kehidupan 

makrozoobentos pada perairan Tanjung 

Mana, Lingga . 

Kondisi pHbelum terpengaruh dari 

pemukiman yang ada di sekitar perairan 

Tanjung Mana, Lingga  yang menghasilkan 

buangan sampah organik ke perairan. 

Menurut Barus. (1996) in Silalahi. (2009), 

kondisi perairan yang sangat asam maupun 

sangat basa akan membahayakan 

kelangsungan hidup organisme akuatik, 

karena akan menyebabkan mobilitas  

berbagai senyawa logam berat yang bersifat 

toksik.  Kondisi ini terjadi karena aktifitas 

pemukiman yang terjadi di sekitar perairan 

yang menghasilkan bahan organik masuk ke 

perairan sehingga kondisi Derajat Keasaman 

(pH) tinggi dan tidak stabil, serta aktifitas 

mikrobiologi yang terjadi pada perairan 

tersebut. 

 

4.4.6. Oksigen Terlarut 

Hasil pengukuran kandungan Oksigen 

terlarut (DO) mendapatkan hasil rata – rata 

Oksigen terlarut (DO) yaitu sebesar  5,95 

mg/L. Mengacu pada KEPMEN LH No. 51 

(2004), kandungan Oksigen terlarut (DO) 

yang sesuai untuk kehidupan organisme 
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akuatik adalah sebesar  > 5 mg/L. Dengan 

demikian kondisi Oksigen terlarut (DO) 

melebihi kisaran optimal yang ditentukan 

sehingga layak untuk kehidupan organisme 

akuatik salah satunya adalah 

makrozoobentos. 

Sedangkan menurut Effendi.  (2003), 

kandungan oksigen terlarut minimal 2 mg/L 

sudah cukup mendukung kehidupan 

organisme perairan secara normal. Namun 

menurut Kordi. (2007), meskipun beberapa 

jenis organisme akuatik masih dapat hidup 

pada kondisi oksigen 2-3 mg/L, namun 

sebagian besar biota akuatik hidup baik pada 

kadar oksigen minimal 5 mg/L.  

 

4.4.7. Kondisi Substrat 

Hasil pengayakan substrat dengan 

metode pengayakan kering menunjukkan 

beberapa perbedaan kandungan fraksi 

substrat pada perairan Tanjung Mana, 

Lingga.Hasil uji fraksi sedimen secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 15  

Fraksi  

Persentase 

(%) 

Jenis 

Substrat 

Kerikil 14.21 
Pasir 

Berlumpur Pasir 63.98 

Lumpur 21.82 

Sumber data. Data Primer (2017) 

  

Berdasarkan  hasil ayakan substrat 

menunjukkan tipe substrat pada perairan  

Tanjung Mana, Lingga  yaitu “pasir hingga 

pasir berlumpur”. Secara keseluruhan 

kondisi substrat cocok untuk kehidupan 

makrozoobentos karena umumnya substrat 

pasir dan pasir campuran lumpur 

mangandung banyak bahan organik yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

makanan.Dewiyanti. (2004) in Nurjanah. 

(2013), menyebutkan bahwa kondisi substrat 

berpengaruh terhadap perkembangan 

komunitas moluska dimana substrat yang 

terdiri lumpur dan pasir dengan sedikit liat 

merupakan substrat yang disenangi oleh 

makrozoobentos. 

Menurut Nybakken. (1992), umumnya 

gastropoda dan bivalvia hidup disubstrat 

untuk menentukan pola hidup, ketiadaan dan 

tipe organisme. Ukuran sangat berpengaruh 

dalam  menentukankemampuan 

makrozoobentosmenahan sirkulasi air. 

Bahan organik dan tekstur sedimen sangat 

menentukan keberadaan dari 

makrozoobentos.Tekstur sedimen atau 

substrat dasar merupakan tempat untuk 

menempel dan merayap atau berjalan, 

sedangkan bahan organik merupakan sumber 

makanan. 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

meliputi: 

1. Komposisi makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga dari kelas 

gatropoda tertinggi yakni jenis Strombus 

turturella sedangkan terendah pada jenis 

Cantharus fumosus. Untuk kelas bivalvia 

yakni tertinggi yakni jenis Gafrarium 

pectinatum dan terendah pada jenis 

Dosina matracea. 

2. Kategori nilai indeks keanekaragaman 

spesies Makrozoobentos di Perairan 

Tanjung Mana, Lingga tergolong 

keanekaragaman yang “sedang”. Indeks 

keseragaman makrozoobentos di 

Perairan Tanjung Mana, Linggatergolong 

”stabil” serta tidak ada jenis yang 

mendominasi. 

 

4.2  Saran 

Dari hasil penelitian ini, terdapat 

beberapa hal yang belum teranalisis dengan 

valid sehingga perlu kajian lebih lanjut, 

diantaranya terkait: 

1. Hubungan kualitas perairan dengan 

kelimpahan Makroozoobentos  

2. Sebaran Makrozoobentos berdasarkan 

klasifikasi substrat 

3. Korelasi antara Tipe habitat dan 

kelimpahan Makrozoobentos 

4. Hubungan kandungan organik dalam 

substrat terhadap kelimpahan 

Makrozoobentos 
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