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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan saat bulan Januari hingga Maret 2017 di Perairan 

Trikora Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Rata-rata karang hidup yang tidak 

mengalami bleaching (Resisten) sebesar 51,93%, karang hidup yang masih 

mengalami bleaching atau rentan yaitu sebesar 0,2%. Selanjutnya karang 

bleaching yang mengalami pemulihan (Recovery) sebesar 17,0%, dan yang 

mengalami degradasi sebesar 31,0%. Dengan demikian, kondisi terumbu karang 

yang mengalami bleaching di lokasi penelitian, secara dominan termasuk kategori 

Resisten, Bagaimanapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terumbu karang 

yang mengalami pemutihan (bleaching) dapat pulih dan belum tentu mengalami 

kematian. 
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ABSTRACT 

 

 The study was conducted from January to March 2017 in Trikora waters, 

Bintan regency, Riau Islands. The average live corals that did not experience 

bleaching (Resistant) amounted to 51.93%, live corals that are still experiencing 

bleaching or vulnerable that is equal to 0.2%. Furthermore reef bleaching that 

recovered (Recovery) of 17.0%, and who experienced degradation of 31.0%. 

Thus, the condition of coral reefs experiencing bleaching at the study sites, 

predominantly belongs to the Resistance category, however, the results show that 

bleaching reefs can recover and not necessarily die. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Terumbu karang merupakan salah 

satu ekosistem pantai yang produktif 

dan beraneka ragam. Karang 

merupakan asosiasi antar biota 

karang, berupa timbunan massif 

kapur CaCO3 yang dihasilkan hewan 

karang dengan tambahan penting dari 

alga berkapur dan organisme – 

organisme lain penghasil kapur 

(Romimohtarto dan Juwana, 2001). 

Karangdapat mengalami gangguan 

dari lingkungan seperti naiknya suhu 

lingkungan dan perubahan salinitas 

secara tiba – tiba, penyakit karang, 

sedimentasi dan kegiatan 

penangkapan menggunakan bahan 

berbahaya yang dapat membuat 

karang mengalami pemutihan karang 

(Bleaching). 

Pudarnya warna karang 

disebabkan oleh keluarnya polip 

Zooxhantellae yang menyebabkan 

karang bleaching. Bleaching adalah 

gangguan dalam proses fotosintesis 

zooxanthellae pada reaksi fotosistem 

II (PSII) dan Non-photochemical 

Quenching (NPQ) yang berkaitan 

dengan mekanisme foto-protektif 

sebagai indikator tekanan panas. 

Bleaching umumnya dapat 

disebabkan karena gangguan 

terhadap lingkungan dan organisme 

zooxanthellae (Siringoringo, 2007) 

Akhir – akhir ini dilaporkan oleh 

warga sekitar Perairan Trikora 

terdapat gejala pemutihan karang 

pada hamparan karang Bintan Pesisir 

Bagian Timur yang diduga karena 

pengaruh perubahan parameter 

lingkungan. Persentase tutupan 

karang tersebut bervariasi dari 

kategori baik hingga jelek serta 

didominasi Acropora cytherea 

dengan bentuk pertumbuhan seperti 

meja (tabulate)  (Suharsono et al, 

2014). 

Informasi karang bleaching di 

Perairan Trikora masih sangat 

minim, oleh karena itu penting 

dilakukan penelitian mengenai 

transisi karang bleaching pada 

kawasan tersebut. Transisi karang 

adalah pola perubahan kondisi 

karang pada posisi dan periode 

tertentu, Penelitian ini ingin 

melihatpola transisi karang bleaching 

dari karang normal menjadi 

bleaching,bleacing menjadi pulih 

atau bleaching menjadi mati. 

 

II. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan saat bulan 

Januari hingga Maret 2017 di 

Perairan Trikora Kabupaten Bintan 

Kepulauan Riau. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian survey yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data mengenai 

variabel yang diambil dari obyek 

pengamatan atau sampel secara 

langsung dilapangan. 

 

3.3 Variabel 

Variabel pada penelitian ini 

terbagi menjadi dua yaitu variabel 

bebas,  variabel yang bebas 

ditentukan dan tidak dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Sedangkan variabel lainnya adalah 

variabel terikat, variabel yang dapat 

dipengaruhi oleh faktor lainnya.Pada 

penelitian ini Variabel bebasnya 

ialah koloni terumbu karang dan 

variabel terikatnya ialah perubahan 

coral bleaching. 
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3.6.7 Jenis sumber data  

Terdapat dua jenis data yang 

diamati yaitu data  T0 dan T1, data 

T0  merupakan  data monitoring LIPI 

UMRAH 2016 pada bulan Agustus 

sebagai data awal, data T1 yang 

merupakan data perbandingan pada 

bulan Desember dan Februari 2017 

dengan titik yang sama dengan  titik 

T0. Stasiun penelitian disajikan pada 

tabel berikut 
No. Stasiun  T-0 T-1 

1 KRILL 74 10-Agustus 2016 15-Januari 

2017 
2 KRILL 77 10-Agustus 2016 15-Januari 

2017 
3 KRILL 81 11-Agustus 2016 06-

Desember 

2017 
4 KRILL 85 11-Agustus 2016 06-

Desemberi 

2017 

 

3.6.8 Pengambilan data karang 

bleaching 

Pengambilan data karang 

bleaching menggunakan metoda 

UPT (Underwater Photo Transect) 

dengan membentangkan transek pita 

roll meter sepanjang 50 meter tepat 

pada transek permanen. Pengambilan 

data foto menggunakan frame 

dengan ukuran 58 X 44 cm, setiap 

peletakan frame foto memiliki 

interval jarak 1 meter pada garis 

transek. Pada meter angka ganjil, 

frame diletakan disebalah kiri transek 

dan pada meter angka genap frame 

diletakan disebelah kanan transek 

hingga meter ke 50 pada roll meter, 

frame pertama diletakan pada meter 

kesatu dimana skala meter pada roll 

meter sebagai acuan peletakan frame 

(lihat Gambar 5).  

Data berupa foto disimpan pada 

memori kamera, dimana di setiap 

stasiun dapat menghasilkan 50 foto. 

Kemudian foto – foto tersebut 

dianalisa menggunakan sofware 

CPCe, mengacu pada protokol LIPI 

(Gianto et al, 2014).Pengambilan 

data dilakukan dengan penyelaman 

SCUBA. Pemotretan bawah air 

menggukan kamera digital biasa 

yang diberi pelindung (housing) 

yaitu kamera CANON G15.  

 

3.6.9 Pengambilan Data Kualitas 

Perairan 

3.6.9.1 Suhu 

Pengukuran suhu dilakukan pada 

waktu pagi dan sore. Pengukuran 

dilakukan menggunakan alat 

multitester. Prosedur dalam 

pengukuran suhu yaitu celupkan 

seluruh bagian probe ke dalam 

perairan, diamkan beberapa menit 

sampai angka stabil, catat angka 

yang tertera di sebelah kanan bawah 

multitester tersebut. 

3.6.9.2 Salinitas 

Pengukuran salinitas 

menggunakan alat salt meter. 

Sebelum digunakan alat ini 

dikalibrasi, kemudian probe 

dibersihkan dengan aquades. Lalu 

pasang probe pada alat Salt Meter 

kemudian tekan “ON” pada alat 

tersebut. Kemudian celupkan probe 

ke target sampling, diamkan sebentar 

kemudian catat angka yang tertera 

pada alat. Hasil pengukuran dalam 

satuan ppt (sebelumnya dikalikan 

10). 

3.6.9.3 pH Perairan 

Pengukuran pH perairan 

dilakukan dengan menggunakan alat 

Multitester. Cara menggunakan alat 

ini yaitu, pasangkan soket kabel 

probe pH pada alat tersebut tekan 

tombol on, kemudian kalibrasi alat 

sebelum digunakan, perhatikan layar 

pada alat hingga muncul angka 4 

atau 7 sesuai cairan buffer pH yang 

dipakai. Alat siap untuk digunakan 

kemu dian celupkan elektroda 

kedalam perairan dan alat akan 
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secara langsung memberikan hasil 

yang tertera pada layar. 

3.7 Pengolahan Dan Analisis Data 

Foto-foto hasil pemotretan bawah 

air selanjutnya dianalisis untuk 

mendapatkan persentase tutupan 

katagori karang melalui teknik titik 

grid di foto CpCE.                                                      

Analisis tingkat karang bleaching 

berdasarkan waktu pengamatan yang 

berbeda menggunakan rumus sebagai 

berikut:    

Tingkat bleaching =  (∑B /50) x 100%) 

Adapun tingkat kategori 

perubahan karang mengikuti Tabel 4. 

berupa matrix kategori pola transisi 

pada waktu pengamatan yang 

berbeda dan dihitung berdasarkan 

rumus sebagai berikut:  
Tingkat Kategori Pola Transisi = (∑ Pola trans. / ∑  

karang) x 100% 

 

Adapun penentuan pola 

transisinya sebagai berikut: 

Tabel 4 : Matriks transisi karang 

Bleaching 
 TB B DCA 

TB RS RT D 
B RC RT D 

Keterangan: 

Matriks pada Tabel 4. 

menjelaskan tentang kemungkinan 

kategori kejadian perubahan karang 

dari T0 ke T1 yaitu: 

- Karang tidak bleaching (TB) 

dapat tetap tidak bleaching yaitu 

karang yang tahan (resisten/ RS) 

atau berubah menjadi bleaching 

(B) sehingga termasuk karang 

rentan/ RT, atau menjadi karang 

mati beralgae (DCA) yang 

menandakan terjadi degradasi/ D 

- Karang yang mengalami 

bleaching dapat tetap bleaching 

yaitu karang yang rentan/ RT) 

atau berubah menjadi tidak 

bleaching yang berarti pulih 

(Recovery/ RC)atau sehingga 

termasuk karang rentan/ RT, atau 

menjadi karang mati beralgae 

(DCA) yang menandakan terjadi 

degradasi/ D. 

 

III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Kondisi Umum Lokasi 

Penelitian 

Titik sampling KRILL 74 

merupakan Perairan Trikora II masuk 

dalam wilayah administratif Desa 

Malang Rapat.Titik KRILL 74 

merupakan kawasan wisata pantai. 

Lokasi ini kondisi karangnya 

membentuk lagunayang seperti  teluk 

dengan kecerahan perairan lebih baik 

juga lebih dangkal dibandingkan 

dengan titik lain yang diamati. 

 KRILL 77 terletak di Mengkurus, 

Desa Teluk Bakau dan dekat dengan  

area padang lamun. Terdapat 

aktifitas jaring oleh nelayan 

tradisional dan juga dimanfaatkan 

sebagai pantai kunjungan bagi 

wisatawan lokal. Di bagian daratan 

terdapat permukiman warga. 

Sedangkan KRILL 81 juga terletak 

di Desa Teluk Bakau dan terdapat 

aktifitas tambat labuh serta 

transportasi kapal nelayan dan 

permukiman. 

KRILL 85 di sekitar Pulau 

Beralas Pasir dan Beralas Bakau 

yang terdapat aktifitas pariwisata dan 

spot diving bagi tamu lokal ataupun 

mancanegara yang ingin menikmati 

pemandangan pulau  dan bawah laut. 

Pada wilayah ini terdapat beberapa 

tempat persinggahan wisata yang 

dibangun masyarakat yang tergabung 

dalam kelompok-kelompok untuk 

melayani transportasi tamu dan jasa 

pemanduan wisata. 

T1 T0 
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3.2 Pembahasan  

3.2.1 Kondisi perairan 

Suhu berpengaruh terhadap 

keberlangsungan hidup terumbu 

karang, penurunan ataupun kenaikan 

suhu secara drastis akan 

mengakibatkan kematian pada polip 

karang, bahkan dapat membuat 

warna pada karang menjadi putih 

(bleaching) (Supriharyono, 2007; 

Burke.  2012). Hasil pengukuran 

suhu perairan lokasi penelitian 

berkisar antara 28,4-28,9
0
C dengan 

rata – rata 28,5
0
C. Menurut Kepmen 

LH (2004) baku mutu kondisi suhu 

yang baik bagi kehidupan terumbu 

karang adalah pada kisaran 28 – 30 
0
C. Menurut Rudi (2012), terumbu 

karang masih mampu mentoleransi 

suhu hingga 35 
0
C. 

Coral Watch (2011) menyatakan 

bahwa suhu laut berfluktuasi sesuai 

dengan siklus matahari dan pasang 

surut, air laut tergenang saat surut 

pada area cekungan bebatuan atau 

rataan terumbu karang di siang hari, 

suhunya dapat meningkat beberapa 

derajat. Ditambahkan lagi bahwa 

suhu di perairan dipengaruhi oleh 

intensitas cahaya matahari, 

pertukaran gas antara air dan udara, 

serta ketinggian geografis suatu 

perairan.  

Salinitas menggambarkan kadar 

garam di suatu perairan yang dapat 

mempengaruhi sistem metabolisme 

dan adaptasi terumbu karang. Hasil 

penelitian menunjukkan kisaran 

salinitas antara 30-31 
0
/00 dengan 

rata-rata 30,7 
0
/00. Menurut Kepmen 

LH (2004) salinitas yang optimal 

bagi pertumbuhan karang pada 

kisaran 33 – 34 
0
/00. Namun dapat 

dilihat bahwa kondisi salinitas 

dibawah ambang batas optimal yang 

ditentukan. 

Salinitas air laut rata-rata di 

daerah tropis adalah sekitar 35 ‰, 

dan binatang karang hidup subur 

pada kisaran salinitas sekitar 34-36 

‰. (Supriharyono, 2007). Menurut 

Marsuki (2012) salinitas menjadi 

salah satu faktor penting terhadap 

kondisi ekologi perairan, salinitas 

akan mempengaruhi tekanan osmotik 

dalam tubuh organisme sehingga 

organisme tersebut akan 

mengeluarkan energi untuk dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya 

melalui mekanisme osmoregulasi. 

Kecerahan perairan titik sampling 

berkisar pada 5,2-6,3 meter, bahkan 

pada KRILL 74 kondisinya cerah 

100%, artinya kecerahannya tembus 

dasar. Dengan demikian kondisi ini 

sangat baik untuk pertumbuhan 

karang karena hingga dasar masih 

mendapat sinar matahari dengan 

intensitas cahaya yang baik. Karang 

tumbuh optimal pada kedalaman 

kurang dari 35 meter, walaupun 

masih mungkin tumbuh sampai pada 

kedalaman kurang dari 100 meter 

tergantung tingkat kecerahan 

(Wibisono, 2005). Menurut Marsuki 

(2012), cahaya adalah salah satu 

faktor yang paling penting yang 

membatasi terumbu karang 

sehubungan dengan laju fotosintesis 

oleh zooxanthellae yang bersimbiosis 

pada jaringan karang. 

Hasil pengukuran derajat 

keasaman diketahui rata-rata sebesar 

7,35 dan nilai oksigen terlarut 

sebesar 5,85. Kondisi ini baik bagi 

kehidupan terumbu karang. 

Dibandingkan dengan baku mutu 

Kepmen LH No. 51 (2004) bahwa 

kondisi derajat keasaman yang baik 

adalah antara 7-8,5 dan oksigen 

terlarut yaitu >5 mg/L. 

 



7 
 

 

3.2.2 Persentase Coral dan Non-

coral 

Krill 74 didominasi kelompok 

non-coral dengan nilai persentase 

sebesar 57,92% sedangkan kelompok 

coral hanya sebesar 42,08%. 

Selanjutnya pada Krill 75 dominasi 

kelompok non-coral sebesar 74,8% 

sedangkan jenis coral hanya 25,2%. 

Pada krill 81 dominan pada 

kelompok non-coral dengan nilai 

persentase sebesar 57,4% sedangkan 

kelompok coral hanya sebesar 42,6% 

dan selanjutnya diperoleh dari krill 

85 dominan pada kelompok non-

coral dengan nilai persentase sebesar 

72,64% sedangkan kelompok coral 

hanya sebesar 27,36%. Secara 

keseluruhan, rata-rata tertinggi 

terjadi pada kelompok non-coral 

mencapai 65,69%. 

Hasil tersebut mencirikan bahwa 

persentase kelompok coral dibawah 

kelompok noncoral, diduga hal ini 

karena pengaruh kondisi alam, 

seperti suhu yang kurang menentu, 

dan akibat dari ulah ekploitasi 

manusia. Ekploitasi ikan dapat 

terjadi pada area terumbu karang 

dengan alat dan bahan yang 

berbahaya sehingga mengakibatkan 

kerusakan terumbu karang. 

Penggunaan racun potassium 

berbahaya dan mengancam atas 

karang serta dapat menyebabkan 

pemutihan pada karang (bleaching). 

Persentase non-coral yang tinggi 

mengindikasikan terjadinya 

penurunan kualitas ekosistem 

terumbu karang yang juga dapat 

dipengaruhi oleh kondisi suhu 

perairan. Berdasarkan hasil 

pengukuran parameter oseanografi, 

suhu pada stasiun penelitian masih 

dalam keadaan normal, namun bisa 

saja berubah sejalan dengan kondisi 

perubahan lingkungan. Seperti 

pernyataan Coral Watch (2011) 

menyatakan bahwa suhu air 

berfluktuasi sesuai dengan siklus 

matahari dan pasang surut, air laut 

yang tergenang pada saat surut pada 

area cekungan bebatuan atau pada 

rataan terumbu karang disiang hari 

suhunya dapat meningkat beberapa 

derajat. Ditambahkan lagi bahwa 

suhu di perairan dipengaruhi oleh 

intensitas cahaya matahari, 

pertukaran gas antara air dan udara, 

serta ketinggian geografis suatu 

perairan. 

Tingginya dan fluktuatifnya suhu 

yang melewati baku mutu optimal 

juga akan mempengaruhi 

perkembangan karang terutama 

perkembangan polip karang 

(zooxhantellae) mengalami 

perlambatan pertumbuhan bahkan 

akan mengalami kematian dan 

pemutihan karang. Burke et al., 

(2012) kerusakan terumbu karang 

semakin mengkawatirkan disebabkan 

oleh kenaikan suhu udara akibat dari 

efek rumah kaca serta global 

warming yang menyebabkan 

kematian karang dan pemutihan 

karang (bleaching)  pada area 

segitiga terumbu karang dunia. 

Lebih lanjut Westmcott, et al., 

(2000) menyebutkan bahwa Tekanan 

penyebab pemutihan antara lain 

tingginya suhu air laut yang tidak 

normal, tingginya tingkat sinar 

ultraviolet, kurangnya cahaya, 

tingginya tingkat kekeruhan dan 

sedimentasi air, penyakit, kadar 

garam yang tidak normal dan polusi. 

Mayoritas pemutihan karang secara 

besarbesaran dalam kurun waktu dua 

dekade terakhir ini berhubungan 

dengan peningkatan suhu permukaan 

laut (SPL) dan khususnya pada Hot 
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Spots. Di banyak daerah tropis 

bahkan telah terjadi kenaikan 0,5°C 

selama 2 dekade terakhir. Menurut 

Rani (2010) Fenomena alam lain 

yang berdampak besar terhadap 

kondisi dan kerusakan terumbu 

karang ialah peristiwa pemutihan 

karang (coral bleaching). Pemutihan 

merupakan akibat dari cekaman 

(stress) sewaktu terjadi perubahan 

besar pada organisasi jaringan dan 

sitokimia dalam polip karang. 

Dikuatkan oleh pendapat Burke et 

al., (2012) kerusakan terumbu karang 

semakin mengkawatirkan selain 

disebabkan oleh kenaikan suhu udara 

akibat dari efek rumah kaca, 

pengaruh  lain yang timbul adalah 

dari aktifitas manusia. Aktifitas 

manusia yang memiliki dampak 

besar terhadap kerusakan terumbu 

karang adalah tumpahan bahan 

bakar, kebocoran minyak, 

pencemaran industri, permukiman, 

pengambilan bahan batu karang 

untuk konstruksi, serta penagkapan 

ikan yang tidak ramah lingkungan 

dengan racun serta bom ikan. 

Kerusakan karang di lihat dari 

tingkat persentase karang hidup serta 

kematian karang yang ada di suatu 

ekosistem perairan. 

 

3.2.3 Kondisi Karang pada 

Pengamatan T-0 

Diketahui bahwa pada Krill 74, 

dominan jenis life form karang yaitu 

Acropora Branching (ACB) dengan 

nilai persentase sebesar 57,1% 

selanjutnya pada Krill 75 terdapat 

dominan jenis pada life form 

Acropora Tabulate (ACT) dengan 

persentase mencapai 60%. Pada krill 

81 dominan jenis life form karang 

terjadi pada Acropora Digitate 

(ACD) dengan nilai persentase 

mencapai 66,7% dan selanjutnya 

diperoleh dari krill 85 dominan life 

form karang terjadi pada Acropora 

Submassive (ACS) dan Acropora 

Tabulate (ACT) yang masing-masing 

sama memiliki nilai persentase 

mencapai 37,5%.  

Secara keseluruhan, rata-rata life 

form karang tertinggi terjadi pada 

bentuk Acropora Tabulate (ACT) 

mencapai nilai 24,4%.  Rata-rata 

persentase karang yang tergolong 

coral (C) diketahui sebesar 34,31%. 

Jika dibandingkan dengan kondisi 

terumbu karang dengan tingkat 

persentase 0 - 24,9 %  tergolong 

kriteria penutupan “rusak”, 

penutupan dengan persentase 25,0 - 

49,9 % tergolong dengan tutupan 

“sedang”, persentase tutupan karang 

sebesar 50,0 - 74,9 % tergolong 

dengan tutupan yang “baik”, 

sedangkan persentase sebesar 75,0 - 

100,0 % dengan kriteria penutupan 

yang “memuaskan”. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa 

lokasi penelitian secara rata-rata 

kondisi karangnya hidupnya 

tergolong sedang. 

Dominan jenis lifeform karang 

pada semua lokasi sampling 

didominasi oleh kelompok Acopora. 

Seperti diketahui bahwa acropora 

hidup baik pada kondisi perairan 

dengan tingkat kecerahan yang 

tinggi. Dari hasil pengukuran 

kualitas perairan, diketahui nilai 

kecerahan cukup tinggi melebihi 

baku mutu yang ada sehingga 

dikatakan sebagai lokasi yang cocok 

untuk ditumbuji karang jenis 

acropora. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa memang jenis 

acropora dominan bahkan semua 

jenis life form adalah kelompok 

karang acropora.  
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Karang Acropora merupakan yang 

paling sering mengalami pemutihan 

dan selalu ditemukan di tiap stasiun 

pengamatan. Karang Acropora 

dikenal sebagai karang yang mudah 

dan cepat tumbuh sehingga sangat 

dominan di seluruh perairan dunia 

dengan jumlah jenis juga paling 

banyak, namun karang ini termasuk 

kelompok yang tidak tahan 

(susceptible) terhadap perubahan 

lingkungan dan mudah mengalami 

bleaching (Rudi, 2012).  

Kondisi intensitas cahaya yang 

masuk ke perairansangat 

mempengaruhi aktivitas fotosintesis 

oleh zooxhantellae (polip karang) 

lebih optimal pada kondisi perairan 

yang cerah. Cahaya menjadi faktor 

penting untuk pertumbuhan karang, 

tanpa cahaya yang cukup yang 

masuk kedalam badan air, maka laju 

fotosintesis oleh zooxhantellae akan 

berkurang (Supriharyono, 2007). 

Lebih lanjut Syafiuddin (2011) 

menyebutkan bahwa karang 

Acropora biasanya ditemukan di 

tempat dangkal di seluruh peraiaran 

Indonesia, memiliki bentuk 

percabangan yang sangat bervariasi. 

Banyak karangAcroporayang bersifat 

oportunistik dan dapat bertahan pada 

tekanan alam seperti pemanasan dan 

siltasi. Disamping itu, karang 

bercabang ini dapat menghasilkan 

produksi karbonat yang tinggi. 

Karakteristik bentuk kapur genus 

Acropora antaralain adalah koloni 

biasanya bercabang, jarang sekali 

menempel ataupun submasif, dan 

tentakel umumnya keluar pada 

malam hari. Bentuk bercabang 

(branching) memiliki cabang lebih 

panjang daripada diameter yang 

dimiliki, banyak terdapat di 

sepanjang tepi terumbu dan bagian 

atas lereng, terutama yang 

terlindungi atau setengah terbuka. 

Bersifat banyak memberikan tempat 

perlindungan bagi ikan dan 

avertebrata tertentu. 

Dari hasil pengamatan tutupan 

karang bleacing yakni Dead coral 

(DC) pada titik awal pengamatan 

Acropora Submassive/ACS dengan 

persentase rata-rata yakni 1,3%, 

untuk life form Acropora 

Tabulate/ACT dengan persentase 

rata-rata yakni 1,7%, life form Coral 

Encrusting/CE dengan persentase 

rata-rata yakni 24,2%, life form 

Coral Foliose/CF dengan persentase 

rata-rata yakni 8,9%, jenis life form 

Coral Massive/CM dengan 

persentase rata-rata yakni 49,9%, 

serta Coral Encrusting/CE dengan 

persentase rata-rata yakni 

15,3%.Dengan demikian, dominan 

jenis lifeform Coral Massive/CM dan 

terendah pada life form Acropora 

Submassive/ACS. 

 

3.2.4 Kondisi Karang pada 

Pengamatan T-1 

Dari hasil pengamatan tutupan 

karang non-bleaching pada 

pengamatan akhir T-1 pengamatan 

Acropora Submassive/ACS dengan 

persentase rata-rata yakni 4,4%, 

untuk lifeform Acropora 

Tabulate/ACT dengan persentase 

rata-rata yakni 8,6%, lifeform Coral 

Encrusting/CE dengan persentase 

rata-rata yakni 25,5%, lifeform Coral 

Foliose/CF dengan persentase rata-

rata yakni 16,2%, jenis life form 

Coral Massive/CM dengan 

persentase rata-rata yakni 26,9%, 

serta Coral Encrusting/CE dengan 

persentase rata-rata yakni 18,5%. 

Dengan demikian, dominan jenis 

lifeform Coral Massive/CM dan 
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terendah pada life form Acropora 

Branching/ACB. 

Dari hasil analisa dengan 

menggunakan software cPCE 

diperoleh hasil krill 74 terkait dengan 

nilai persentase bleaching pda T-0 

yakni sebesar 14,16% sedangkan 

yang tidak bleaching mencapai 

85,84%, serta pada T-1 yang 

mengalami bleaching sebesar 0,10%, 

sedangkan yang tidak bleaching 

menjadi 60,23% dengan DCA 

sebesar 39,68%. Pada stasiun krill 77 

nilai persentase bleaching T-0 yakni 

sebesar 46,34% sedangkan yang 

tidak bleaching mencapai 53,66%, 

serta pada T-1 yang mengalami 

bleaching sebesar 0,17%, sedangkan 

yang tidak bleaching menjadi 

62,54% dengan DCA sebesar 

37,28%. 

Hasil krill 81 terkait dengan nilai 

persentase bleaching pda T-0 yakni 

sebesar 28,83% sedangkan yang 

tidak bleaching mencapai 71,17%, 

serta pada T-1 yang mengalami 

bleaching sebesar 0,47%, sedangkan 

yang tidak bleaching menjadi 

64,47% dengan DCA sebesar 

35,06%. Pada stasiun krill 85 nilai 

persentase bleaching T-0 yakni 

sebesar 38,45% sedangkan yang 

tidak bleaching mencapai 61,55%, 

serta pada T-1 yang mengalami 

bleaching sebesar 0,0%, sedangkan 

yang tidak bleaching menjadi 

84,94% dengan DCA sebesar 

15,06%. 

Dilihat dari hasil diatas, 

menunjukkan bahwa pada T-0 

persentase coral yang tidak bleaching 

lebih tinggi dibandingkan dengan 

karang yang terjadi bleaching 

sedangkan pada saat T-1 coral 

bleaching mengalami penurunan dan 

tidak bleaching mengalami 

penurunan juga. Sedangkan pada T-1 

mengalami degradasi menjadi Dead 

coral alga (DCA). 

Menurut Coral Watch (2011) 

Penurunan tutupan karang paling 

drastis terjadi pada rentan 2011-2013 

padahal pemutihan karang sudah 

berlalu.Hal tersebut terjadi karena 

dampak pemutihan karang mampu 

membuat ekosistem karang menjadi 

rapuh dalam menghadapi tekanaan 

fisik dari perairan. Dan menurut Rudi 

(2012) degradasi terumbu karang 

terjadi akibat dari kolonisasi alga 

yang menempel pada terumbu 

karang, sesuai dengan lokasi 

penelitian yang mengalami degradasi 

menjadi Dead coral alga (DCA). 

 

3.2.5 Transisi Karang Bleaching 

Pola transisi karang pada Krill 74, 

dominan pada jenis resisten (tetap 

tidak mengalami perubahan) dengan 

nilai persentase sebesar 57,92% yang 

mengalami kerentanan sebesar 0,1% 

serta karang yang mengalami 

pemulihan sebesar 5,6% dan 

terdegradai sebesar 39,6%. Pada 

Krill 77, dominan terdegradai 

sebesar 34,0%, pada jenis resisten 

(tetap tidak mengalami perubahan) 

dengan nilai persentase sebesar 

33,5% yang mengalami kerentanan 

sebesar 32,6% serta karang yang 

mengalami pemulihan sebesar 0,0%. 

Pola transisi karang pada Krill 81, 

dominan pada jenis resisten (tetap 

tidak mengalami perubahan) dengan 

nilai persentase sebesar 58,8% yang 

mengalami kerentanan sebesar 0,5% 

serta karang yang mengalami 

pemulihan sebesar 5,6% dan 

terdegradai sebesar 35,1%. Pada 

Krill 85, dominan pada jenis resisten 

(tetap tidak mengalami perubahan) 

dengan nilai persentase sebesar 
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60,7% yang mengalami kerentanan 

sebesar 0,0% serta karang yang 

mengalami pemulihan sebesar 24,3% 

dan terdegradai sebesar 15,1%. 

 

IV. KESIMPULAN DAN 

SARAN 
 

4.1 Kesimpulan  

Rata-rata karang hidup yang 

tidak mengalami bleaching 

(Resisten) sebesar 51,93%, karang 

hidup yang masih mengalami 

bleaching atau rentan yaitu sebesar 

0,2%. Selanjutnya karang bleaching 

yang mengalami pemulihan 

(Recovery) sebesar 17,0%, dan yang 

mengalami degradasi sebesar 31,0%.  

Dengan demikian, kondisi 

terumbu karang yang mengalami 

bleaching di lokasi penelitian, secara 

dominan termasuk kategori Resisten, 

Bagaimanapun, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terumbu karang 

yang mengalami pemutihan 

(bleaching) dapat pulih dan belum 

tentu mengalami kematian. 

 

4.2 Saran  

Perlu dianalisa lebih lanjut pola 

transisi pada tingkat spesies karang 

yang mengalami bleaching sehingga 

diperoleh informasi terkait dengan 

jenis karang tergolong resisten, 

rentan, atau yang  mengalami 

pemulihan. 
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