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ABSTRAK

Marwanto. 2017. Kondisi Ekosistem Padang Lamun Di Perairan Desa Mantang
Baru Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Jurusan
Manajemen Sumberdaya Perairan. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Winny Retna Melani, S.P.,
M.Sc. dan Pembimbing II: Dedy Kurniawan, S.Pi., M.Si.
Ekosistem lamun merupakan ekosistem produktif yang memiliki fungsi ekologis
penting sebagai penyedia habitat biota akuatik, sehingga kajian terkait dengan
penilaian kondisi padang lamun harus selalu dilakukan. Pelaksanaan Penelitian
dilakukan pada bulan April – Juli 2017 dengan menggunakan metode random
sampling. Pengamatan lamun mengunakan plot dengan ukuran 1x1 m2. Jenis lamun
yang di jumpai di perairan desa mantang teridentivikasi sebanyak 2 spesies di
antaranya yaitu Enhalus acoroides dan Thalassia hemprichii. Rata-rata kerapatan
total lamun di perairan Desa Mantang Baru dari hasil perhitungan diketahui
sebanyak 68,13 tegakan/m2 tergolong kerapatan yang jarang. Rata-rata penutupan
total lamun di perairan Desa Mantang Baru adalah sebesar 31.58% tergolong dalam
tutupan yang kurang kaya/sehat. Untuk frekuensi dan Indek Nilai Penting tertingi
pada jenis Enhalus acoroides, dengan demikian jenis tersebut memiliki peranan
paling penting dalam komunitas perairan di Desa Mantang Baru.
Kata Kunci : Ekosistem ,Padang Lamun, Mantang Baru, Bintan.
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ABSTRACT
Marwanto. 2017. Condition of Seagrass Ecosystem in Mantang Baru Village,
District of Mantang, Bintan Regency, Kepulauan Riau Province. Thesis.
Department of Marine and Fisheries Management. Faculty of Marine Sciences and
Fisheries. Maritime University of Raja Ali Haji. Supervisor I Winny Retna Melani,
S.P., M.Sc. dan Pembimbing II: Dedy Kurniawan, S.Pi., M.Si.
The seagrass ecosystem is a productive ecosystem that has an important
ecological function as a provider of aquatic biota habitat, so the study related to the
assessment of seagrass condition should always be done. The research was
conducted in April - July 2017 using random sampling method. Observation the
condition of seagrass using plot transect with size 1x1 m2. The types of are
identificated as 2 species are Enhalus acoroides and Thalassia hemprichii. The
average of total seagrass density in Mantang Baru Village from the calculation
value as 68.13 individu/m2 is classified as low density. The average total seagrass
cover in Mantang Baru Village is 31.58% belonging to less healthy cover. For the
frequency and the Highest Important Value Index of the type of Enhalus acoroides,
this species has the most important role in the water community in Mantang Baru
Village.
Keywords: Ecosystem, Seagrass, Mantang Baru, Bintan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Ekosistem lamun atau seagrass merupakan salah satu ekosistem laut dangkal
yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan di laut serta merupakan salah
satu ekosistem yang paling produktif. Asriyana dan Yuliana (2012) bahkan
menyebutkan bahwa padang lamun memiliki nilai produktifitas yang lebih tinggi
dibandingkan dengan ekosistem mangrove dan terumbu karang.
Keberadaan ekosistem lamun di wilayah pesisir secara ekologis memberikan
kontribusi yang cukup besar terutama berperan penting sebagai penyumbang nutrisi
bagi kesuburan lingkungan perairan pesisir dan laut. Ekosistem lamun di daerah
pesisir mempunyai produktivitas biologis yang tinggi, memiliki fungsi sebagai
produsen primer, pendaur zat hara, stabilisator dasar perairan, perangkap sedimen,
serta penahan erosi (Dwintasari, 2009).
Oleh karena ekosistem padang lamun merupakan ekosistem penting untuk
menunjang

keberlangsungan

dan

kelestarian

biota-biota

yang

bernaung

didalamnya. Pentingnya padang lamun sebagai ekosistem penyumbang dan
penyedia habitat untuk menjamin kelestarian biota akuatik perlu untuk di ketahui
kondisinya dari waktu ke waktu. Penilaian kondisi padang lamun tersebut
diperlukan untuk menyediakan data terkait dengan kondisi lamun terhadap
perubahan dan perkembangan aktivitas yang terjadi di sekitar kawasan pesisir.
Ekosistem lamun di Indonesia tersebar mulai dari pantai barat sumatera hingga
kawasan timur, dan dijumpai pada kawasan Pulau Bintan.
Padang lamun di Perairan Bintan tersebar hingga ke perairan Desa Mantang
Baru. Fungsi padang lamun di perairan Desa Mantang Baru diantaranya adalah
sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan, krustasea, moluska, siput dan beberapa
biota ekonomis penting lainnya. Ditandai dengan adanya aktivitas penangkapan,
seperti penangkapan ikan menggunakan alat jaring, kepiting ranjungan
menggunakan alat tangkap bubu, siput gonggong dengan cara dikutip dan teripang
dijuga dikutip, yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Mantang Baru sebagai
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area tangkapan biota guna menunjang kebutuhan konsumsi ataupun sebagai
penunjang pendapatan ekonominya.
Desa Mantang Baru memiliki pemukiman serta jalur transportasi kapal yang
beroperasi antar pulau. Aktifitas tersebut berpotensi dapat mempengaruhi kondisi
padang lamun berupa penurunan kerapatan, tutupan bahkan luasannya. Penurunan
kondisi padang lamun dapat ditandai dengan perubahan tingkat tutupan serta
kerapatan yang cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi yang ada,
maka diperlukan penelitian ilmiah terkait dengan penilaian kondisi padang lamun
di perairan Desa Mantang Baru untuk melihat kondisinya pada saat ini.

1.2. Rumusan Masalah
Adanya beberapa kegiatan ekploitasi biota pada area padang lamun di perairan
Desa Mantang Baru memungkinkan adanya kerusakan lamun. Kerusakan lamun
dapat ditandai dengan berubahnya tutupan dan kerapatan lamun. Dengan demikian,
dilihat dari latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah; bagaimana kondisi eksistem padang lamun di perairan Desa Mantang Baru
Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan?

1.3. Tujuan
1. Untuk mengetahui jenis lamun di perairan Desa Mantang Baru Kecamatan
Mantang Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui (tegakan, kerapatan, tutupan, frekuensi, dan indeks nilai
penting) lamun di perairan Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang
Kabupaten Bintan.

1.4. Manfaat
Sebagai sumber informasi terkini mengenai kondisi lamun di perairan Desa
Mantang Baru serta acuan untuk penelitian yang selanjutnya, sebagai salah satu
pertimbangan dalam pengelolaan padang lamun.

13

1.5. Kerangka Pemikiran
Perairan Pesisir Desa
Mantang Baru

Ekosistem Padang Lamun

Abiotik

Biotik

Parameter FisikaKimia Perairan

1.

2.

Lamun

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fisika
Suhu
Arus
Kecerahan
Substrat
Kimia
DO
pH
Salinitas
Kondisi Ekosistem Padang
Lamun di perairan Desa
Mantang Baru

Pengelolaan lamun di perairan
Desa Mantang Baru

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerapatan Jenis
Kerapatan Relatif
Frekuensi Jenis
Frekuensi Relatif
Tutupan
Tutupan Relatif
Indeks Nilai Penting
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Definisi Lamun
Lamun (seagrass) adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga
yang terdapat di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan
pantai dangkal. Lamun mempunyai tunas berdaun yang tegak dan tangkai tangkai
dapat menyerap dengan efektif untuk berkembang biak (Nurzahraeni, 2014).
Padang lamun memiliki sebaran yang cukup luas pada ekosistem perairan, dan
sebagai komunitas produktif utama pada ekosisem laut dangkal pada zona pasang
surut. Diketahui sebaran cukup luas dari kawasan tropis hingga kawasan sub tropis
(Hutomo dan Azkab, 1987).
Lamun adalah tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri
untuk hidup terbenam di dalam laut. Tumbuhan ini terdiri dari rhizoma, daun dan
akar. Rhizoma merupakan batang yang terbenam dan merayap secara mendatar
serta berbuku-buku. Pada buku-buku tersebut tumbuh batang pendek yang tegak ke
atas, berdaun dan berbunga serta tumbuh pula akar. Dengan rhizoma dan akar inilah
tumbuhan tersebut dapat menancapkan diri dengan kokoh di dasar laut. Sebagian
besar lamun berumah dua artinya dalam satu tumbuhan hanya ada jantan dan betina
saja. Sistem pembiakan bersifat khas karena mampu melakukan penyerbukan di
dalam air serta buahnya terendam dalam air (Nontji, 2005).
Lamun adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang mampu beradaptasi
secara penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi atau hidup terbenam di
dalam air (Gosari dan Haris , 2012). Lebih lanjut Hitalessy, et. al., (2015)
menyatakan bahwa padang lamun adalah satu-satunya tumbuhan berbunga
(angiospermae) yang berbiji satu (monokotil) yang mampu beradaptasi secara
penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam air
dan memiliki rhizoma, daun dan akar sejati.
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2.2. Biologi Lamun
2.2.1 Morfologi Lamun dan Struktur Tumbuhan Lamun
Secara morfologis (Gambar 1) tumbuhan lamun mempunyai bentuk yang hampir
sama, terdiri atas : akar, batang, dan daun. Daun pada lamun umumnya memanjang,
kecuali jenis Halophila memiliki bentuk daun lonjong (Tuwo, 2011). Untuk melihat
kondisi morfologi lamun secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 2 Bagian-bagian lamun secara morfologi (Hutomo dan Nontji, 2014)

2.2.1.1.Akar
Terdapat perbedaan morfologi dan anatomi akar yang jelas antar jenis lamun
yang dapat digunakan dalam kajian taksonomi lamun. Akar pada beberapa jenis
seperti Halophila dan Halodule memiliki karateristik tipis (fragile) seperti rambut,
sedangkan jenis Thalasso dendron memiliki akar yang kuat dan berkayu dengan sel
epidermal. Akar pada lamun memiliki pusat stele yang dikelilingi oleh endodermis.
Stele mengandung phloem atau jaringan transport nutrien, dan xylem atau jaringan
yang menyalurkan air (Tuwo, 2011).

2.2.1.2.Rhizoma dan Batang
Struktur rhizoma dan batang lamun memiliki variasi yang sangat tinggi
tergantung dari susunan di dalam stele masing-masing lamunnya. Rhizoma
seringkali terbenam di dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan
memiliki peran yang utama pada reproduksi secara vegetatif (merupakan hal yang
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penting untuk penyebaran dan pembibitan lamun). Volume rhizoma merupakan 6080% dari biomasa lamun (Tuwo, 2011).

2.2.1.3. Daun
Daun lamun berkembang dari meristem basal yang terletak pada rhizoma dan
percabangannya. Secara morfologi daun pada lamun memiliki bentuk yang hampir
sama secara umum, dimana jenis lamun memiliki morfologi khusus dan bentuk
anatomi yang memiliki nilai taksonomi yang sangat tinggi. Daun lamun mudah
dikenali dari bentuk daun, ujung daun dan ada tidaknya ligula (lidah daun). Daun
lamun memiliki dua bagian yang berbeda yaitu pelepah dan daun. Sedangkan secara
anatomi, daun lamun memiliki ciri khas dengan tidak memiliki stomata dan
memiliki kutikel yang tipis (Tuwo, 2011).

2.2.2. Jenis dan Sebaran Jenis Lamun
Menurut Asriyana dan Yuliana (2012), padang lamun adalah suatu hamparan
ekoistem yang sebagian besar terdiri dari tumbuhan lamun dan dihuni oleh berbagai
jenis biota seperi bintang laut, rumput laut (ganggang laut), dan berbagai jenis ikan.
Padang lamun dapat membentuk vegetasi tunggal dan dapat juga membentuk
vegetasi campuran. Vegetasi tunggal adalah vegetasi yang terdiri dari satu jenis
lamun yang membentuk padang lebat (monospesifik), sedangkan vegetasi
campuran adalah vegetasi yang terdiri dari 2 sampai 12 jenis lamun yang tumbuh
bersama–sama dalam satu substrat.
Dari penelitian mengenai jenis-jenis lamun yang terdapat di beberapa lokasi di
Pulau Bintan antara lain adalah : Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata,
Enhalus acroides, Halodule uninervis, Halodule pinifolia,

Halophila ovalis,

Hallophila. spinulosa, Thalassia hemprichii, Thalassodendron ciliatum, dan
Syringodium isoetifolium. Lokasi yang memiliki keanekaragaman jenis lamun
tinggi berada pada sisi utara dan timur Kabupaten Bintan, yaitu yang terletak di
desa Malang Rapat, Teluk Bakau, Desa Pengudang, dan Desa Berakit (Arkham, et.
al., 2015). Berdasarkan hasil penelitian tentang jenis lamun dalam beberapa tahun
terakhir di kawasan perairan Pulau Bintan diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1 Jenis-jenis lamun di perairan Pulau Bintan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Jumlah

Jenis di Indonesia
C. serrulata
C. rotundata
S. isotifolium
E. acoroides
H. ovalis
T. hemprichii
T. ciliatum
H. pinifolia
H. uninervis
H. spinulosa
H. decipiens
H. minor
H. sulawesii
13

Pulau Bintan*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10

Sumber : *Hutomo dan Nontji (2014)
Keterangan : Ditemukan (+) Tidak ditemukan (-)
Berdasarkan Kepmenlh No. 51 Tahun (2004) dari 50 jenis lamun tersebut, ada
12 jenis yang telah ditemukan di Indonesia yaitu S. isoetifolium, H. ovalis, H.
spinulosa, H. minor, H. decipiens, H. pinifolia, H. uninervis, T. ciliatum, C.
rotundata, C. serrulata, T. hemprichii, dan E. acoroides. Namun menurut Hutomo
dan Nontji (2014) ditemukan 1 spesies lamun yakni Halophila sulawesii yang
merupakan lamun endemik perairan Sulawesi.

2.2.3. Fungsi Lamun
Padang lamun merupakan suatu ekosistem pesisir yang memiliki produktivitas
hayati tinggi. Secara ekologis berperan sebagai daerah asuhan, daerah mencari
makan dan tempat berlindung berbagai jenis biota laut. Peranan padang lamun
sebagai daerah asuhan berbagai jenis biota laut terutama hewan avertebrata seperti
udang, kepiting, sotong, dan berbagai jenis gastropoda dan bivalva sangat besar,
banyak diantaranya merupakan spesies yang bernilai ekonomis penting (Arifin dan
Jompa, 2005). Selain itu Padang lamun memiliki fungsi biologis sebagai habitat,
area pemijahan, area pengasuhan, dan area mencari makan bagi biota-biota
ekonomis penting (Kordi, 2011).
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Ekosistem lamun memiliki produktivitas primer dan sekunder dengan dukungan
yang besar terhadap kelimpahan dan keragaman ikan. Ekosistem lamun juga
merupakan sumberdaya pesisir yang memiliki peran sangat besar dalam penyediaan
jasa lingkungan. Peran tersebut dapat dilihat dari sisi ekologi maupun dari sisi sosial
yang dapat meningkatkan ketahanan pangan. Jasa ekosistem lamun juga sangat
beragam, diantaranya sebagai jasa penyedia, jasa pendukung, jasa pengaturan, dan
jasa budaya (Arkham, et. al., 2015).
Jasa penyedia dari ekosistem lamun dalam perikanan skala secara adalah
menyediakan sumberdaya ikan yang dapat digunakan sebgai daerah penangkapan
ikan oleh para nelayan. Sebagai jasa pengaturan dimana ekosistem lamun dapat
menyerap karbon dan sebagai penjernih perairan. Jasa budaya ekosistem lamun
dapat berupa nilai estetika yang diberikan sehingga dapat digunakan sebagai tempat
wisata dan penelitian, sedangkan untuk jasa pendukung dimana ekosistem lamun
sebagai tempat perlindungan ikan, tempat makan ikan, dan tempat berkembang biak
ikan dan biota laut lainnya (Arkham, et. al., 2015).
Menurut Alhanif (1996), bahwa secara ekologis, padang lamun mempunyai
beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Komunitas ini mempunyai peran ganda
dalam pengendalian atau perubahan ekosistem perairan,yaitu sebagai makanan
hewan air (penyu, ikan, teripang, dll). Padang lamun juga berperan sebagai tempat
mencari makan dan pembesaran bagi berbagai jenis ikan, crustacea dan moluska.
Adapun fungsi lamun pada ekosistem perairan adalah sebagai berikut:
-

Sebagai produsen primer; lamun memiliki tingkat produktivitas primer
tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal
seperti ekosistem terumbu karang.

-

Sebagai habitat biota; lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat

menempel berbagai hewan. Di samping itu, padang lamun dapat juga sebagai
daerah asuhan, mencari makan bagi ikan herbivora dan ikan-ikan karang.
-

Sebagai penangkap sedimen; daun lamun yang lebat akan memperlambat air
yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan sekitarnya menjadi
tenang. Di samping itu, rimpang dan akar lamun dapat mengikat sedimen di
permukaan perairan laut. Sehingga padang lamun berfungsi sebagai penangkap
sedimen dan juga dapat mencegah erosi.
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-

Pendaur zat hara lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai
zat hara, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh alga epifit.

2.3. Parameter Kuaaitas Perairan Padang Lamun
2.3.1 Parameter Fisika Perairan
2.3.1.1. Suhu
Suhu merupakan faktor penting bagi kehidupan organisme di perairan
khususnya lautan. Karena pengaruhnya terhadap aktivitas metabolisme ataupun
perkembangan organisme tersebut. Suhu mempengaruhi proses fisiologi yaitu
fotosintesis, laju respirasi dan pertumbuhan. Lamun dapat tumbuh pada kisaran 535oC , dan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 25-30oC sedangkan pada suhu di
atas 45oC lamun akan mengalami stres dan dapat mengalami kematian (McKenzie,
2003).

2.3.1.2. Salinitas
Menurut Nontji (2005) menyatakan bahwa salinitas perairan selalu berubah yang
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan
aliran sungai. Sedangkan menurut Kordi, (2011) salinitas adalah konsentrasi
seluruh larutan garam yang diperoleh dalam air laut.
Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi
air, penguapan, curah hujan dan aliran sungai. Toleransi lamun terhadap salinitas
bervariasi antar jenis dan umur, lamun mengalami kerusakan fungsional jaringan
sehingga mengalami kematian apabila berada di luar batas toleransinya. Beberapa
lamun dapat hidup pada kisaran salinitas 10-45o/oo, dan bertahan hidup pada daerah
estuari, perairan laut, maupun di daerah hipersaline sehingga salinitas menjadi
salah satu faktor distribusi lamun secara gradien (Mckenzie, 2008).

2.3.1.3. Arus
Arus laut permukaan merupakan pencerminan langsung dari pola angin yang
bertiup pada waktu itu. Jadi arus permukaan ini digerakkan oleh angin (Effendi,
2003). Romimohtarto dan Juwana (2009) menambahkan arus permukaan
digerakkan oleh angin, air dilapisan bawahnya ikut terbawa karena adanya gaya
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Coriolis, yakni gaya yang diakibatkan oleh perputaran bumi, maka arus dilapisan
permukaan laut berbelok ke kanan dari arah angin dan arus lapisan bawah akan
berbelok lebih ke kanan lagi dari arah arus permukaan.

2.3.1.4. Kecerahan
Kecerahan air merupakan ukuran transparansi perairan dan pengukuran
cahaya sinar matahari di dalam air dapat dilakukan dengan menggunakan
lempengan/kepingan Secchi disk. Satuan untuk nilai kecerahan dari suatu perairan
dengan alat tersebut adalah satuan meter. Jumlah cahaya yang di terima oleh
phytoplankton asli bergantung pada intensitas cahaya matahari yang masuk
kedalam permukaan air dan daya perambatan cahaya di dalam air (Effendi, 2003).
Cahaya merupakan sumber energi utama dalam ekosistem perairan. Di perairan,
cahaya memiliki dua fungsi utama (Effendi, 2003) antara lain adalah:
1. Memanasi air sehingga terjadi perubahan suhu dan berat jenis (densitas) dan
selanjutnya menyebabkan terjadinya percampuran massa dan kimia air.
Perubahan suhu juga mempengaruhi tingkat kesesuaian perairan sebagai
habitat suatu organisme akuatik, karena setiap organisme akuatik memiliki
kisaran suhu minimum dan maksimum bagi kehidupannya.
2. Merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis algae dan tumbuhan air.
Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan, yang ditemukan secara
visual dengan menggunakan secchi disk. Nilai kecerahan dinyatakan dalam
satuan meter, nilai ini sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca, waktu
pengukuran, kekeruhan dan padatan tersuspensi serta ketelitian seseorang yang
melakukan pengukuran. Pengukuran kecerahan sebaiknya dilakukan pada saat
cuaca cerah (Effendi, 2003).

2.3.1.5. Substrat dasar
Komposisi substrat sangat menentukan kandungan bahan organik yang
terkandung didalamnya, terutama nitrat dan fosfat yang dibutuhkan oleh lamun
untuk tumbuh dan berkembang. Pada tipe substrat halus sperti lumpur, lebih banyak
mengandung bahan organik dibandingkan dengan substrat yang lebih kasar
(Riniatsih, 2016). Pada penelitian Ruswahyuni (2008) kerapatan lamun umumnya
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dipengaruhi oleh kondisi substrat, dari hasil kajian tersebut bahwa pada kondisi
substrat pasir berlumpur kerapatan lamunnya tergolong jarang. Pada kondisi
substrat halus (lumpur berpasir) mengalami peningkatan kerapatan lamun dari
sedang hingga rapat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor substrat
juga erat kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan lamun. Lebih lanjut
Yunus, et. al. (2014) menyatakan bahwa komposisi substrat juga turut
mrmpengaruhi sebaran lamun di perairan.

2.3.2. Parameter Kimia Perairan
2.3.2.1. Derajat Keasaman (pH)
Derajat keasaman adalah suatu ukuran tentang besarnya konsentrasi ion
hidrogen dan menunjukkan apakah suatu perairan itu bersifat asam atau basa,
dimana kemasaman merupakan suatu parameter yang dapat menentukan
produktivitas suatu perairan. Pada umumnya pH air laut tidak banyak bervariasi
karena adanya sistem karbondioksida dalam laut yang berfungsi sebagai penyangga
yang cukup kuat (Nurilahi, 2013).

2.3.2.1. Dissolved Oxigen (DO)
Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen = DO) di butuhkan oleh semua jasad hidup
untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian
menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, oksigen
juga di butuhkan untuk oksidasi bahan-bahan organik dan anorganik dalam proses
aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal sari suatu proses difusi
dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan
tersebut (Effendi, 2003). Pardi (2012) menyatakan bahwa kadar oksigen dalam air
laut akan bertambah dengan semakin rendahnya suhu dan berkurang dengan
semakin tingginya salinitas”. Pada lapisan permukaan, kadar oksigen akan lebih
tinggi, karena adanya proses difusi antara air dengan udara bebas serta adanya
proses fotosintesis.
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2.4. Kondisi Komunitas Lamun
2.4.1. Kerapatan (Tegakan Lamun)
Kerapatan adalah nilai yang menunjukan jumlah individu dari jenis-jenis yang
menjadi anggota suatu komunitas dalam luasan tertentu. Kerapatan relatif adalah
presentasi dari jumlah individu jenis yang bersangkutan untuk menghindari
kesalahan total, karena data bukan total wilayah tetapi sampel (Harpiansyah, 2014).
Menurut Fachrul (2007) bahwa kerapatan jenis (Ki), yaitu jumlah total individu
jenis lamun suatu unit area yang diukur.
Kerapatan merupakan elemen dan struktur komunitas yang dapat digunakan
untuk mengestimasi produksi lamun. Kerapatan jenis lamun dipengaruhi oleh
beberapa faktor tempat tumbuhnya yaitu kedalaman, kecerahan air, dan tipe
substrat. Lamun yang tumbuh pada tempat yang lebih dalam dan berair jernih
mempunyai kerapatan yang lebih tinggi dari pada yang tumbuh di tempat dangkal
berair keruh. Lamun pada substrat lumpur dan pasir kepadatannya lebih tinggi
daripada lamun yang tumbuh pada substrat karang mati (Rifai et al., 2013).

2.4.2. Tutupan Lamun
Berdasarkan kategori tutupana lamun dapat dilihat pada seberapa besar luas area
yang ditutupi oleh suatu jenis dalam setiap tegakan lamun yang ada pada luas area
dan sebaran lamun tersebut. Sehingga secara umum, indek nilai penting digunakan
untuk menghitung keseluruhan dari peranan jenis lamun di dalam satu komunitas.
Semakin nilai indeks nilai penting suatu jenis relatif terhadap jenis lainya, semakin
tinggi peranan jenis pada komunitas tersebut (Fachrul, 2007).
Tutupan lamun menggambarkan tingkat penutupan ruang oleh setiap jenis lamun
atau komunitas lamun. Informasi mengenai penutupan sangat penting artinya untuk
mengetahui kondisi ekosistem secara keseluruhan serta sejauh mana komunitas
lamun mampu memanfaatkan luasan yang ada (Lefaan, 2008 dalam Andriani,
2014). Penutupan lamun berhubungan erat dengan habitat atau bentuk morfologi
dan ukuran suatu spesies lamun (Rifai et al., 2013).
2.4.3. Frekuensi Lamun
Menurut Harpiansyah, (2014) frekuensi jenis adalah peluang suatu jenis
ditemukan dalam suatu komunitas yang diamati sedangkan frekuensi relatif adalah
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perbandingan antara frekuensi spesies dengan frekuensi semua jenis. Jenis lamun
yang memiliki nilai frekuensi tertinggi artinya memiliki kemampan beradaptasi
untuk hidup. Karena umunya nilai frekuensi menggambarkan sebaran lamun pada
area plot pengamatan.

2.4.4. Indeks Nilai Penting
Indeks nilai penting merupakan nilai kontribusi suatu spesies dalam suatu
komunitas. Indeks nilai penting menggambarkan besaran pengaruh yang paling
tinggi suatu spesies terhadap spesies lain dalam suatu komunitas. Jika nilai Indeks
Nilai Penting suatu jenis tinggi maka jenis tersebut sangat berpengaruh terhadap
komunitasnya. Artinya, jika terjadi gangguan terhadap spesies tersebut dapat
dipastikan bahwa spesies lain mengalami gangguan pula (Fachrul, 2007).

2.4.5. Pengelolaan Lamun
Aspek utama dalam pengambangan pengelolaan sumberdaya perairan,
umumnya mengacu pada penekanan sosial berbasis pemberdayaan dan
pembentukan karakter masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat penting
dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang cukup terkait dengan pelestarian
sumberdaya perairan. Menurut Dewi (2012) dalam pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan (sustainable environmental management) mengacu pada aspek
ekonomi, sosial dan ekologi. Dimensi ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan
dan efesiensi dalam pemanfaatan sumberdaya alam harus diupayakan secara terus
menerus. Dimensi sosial mencakup isu – isu yang berkaitan dengan distribusi
kekayaan/pemerataan pada pentingnya upaya – upaya untuk mencegah
terganggunya fungsi dasar ekosistem sehingga tidak akan mengurangi fungsi
layanan ekologi (ecology service).
Lebih lanjut Dewi (2012) mengatakan bahwa tuntutan ke arah konservasi
ekosistem semakin besar karena meningkatnya ancaman terhadap kelestarian
sumberdaya keanekaragaman hayati terutama akibat pertumbuhan jumlah
penduduk, anomali iklim, pola konsumsi dan antropogenik lainnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat
Usulan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan Juli
2017 yang berlokasi di perairan Desa Mantang Baru

Kecamatan Mantang

Kabupaten Bintan. Usulan Penelitian ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan
lebih dimulai dengan persiapan proposal sampai dengan pengolahan data dan
penyusunan laporan.

3.2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan untuk usulan penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2 Alat dan bahan serta kegunaannya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.

Alat dan bahan
GPS
Camera Digital
Alat Tulis Dan Buku
Plastic Sample
Buku Identifikasi
Plot ukuran 0,5 x 0,5 m
Multitester
Hand Refractometer
Secchi Disc
Aquades
Tissue
Current drogue
Lamun
Ayakan (sieve net), kuas, oven,
tiimbangan analitik.

Kegunaan
Untuk menentukan arah dan titik koordinat
sampling
Untuk mendokumentasikan kegiatan
Untuk mencatat hasil skripsi
Untuk wadah sample
Untuk identifikasi Lamun
Untuk pengamatan lamun
Mengukur Suhu, pH, DO
Mengukur salinitas
Mengukur Kecerahan
Pembilasan alat
Mengeringkan Alat
Mengukur kecepatan arus
Objek penelitian
Menetukan jenis substrat

3.3. Metode Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.
Data primer diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan
meliputi data jenis, tegakan lamun, kondisi parameter kualitas air. Data sekunder
diperoleh dari Instansi terkait seperti Kantor Kelurahan Desa Mantang Baru. Seperti
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data demografi dan literatur pendukung. Jenis data dan sumber data penelitian
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 Jenis dan sumber data penelitian
No.
1.

Jenis data
Data Primer
- Jenis dan tegakan lamun
- Kerapatan lamun
- Penutupan lamun
- Frekuensi lamun
- Indeks nilai penting
- Suhu,
pH,
DO,
Kecerahan
- Salinitas dan substrat

Sumber data
- Pengamatan langsung di lapangan
-

Tahapan Analisis Data
Tahapan Analisis Data
Tahapan Analisis Data
Tahapan Analisis Data
Pengukuran di lapangan

- Pengukuran di Laboratorium
2.

Data Sekunder
- Identifikasi lamun
- Data demografi
- Literature penelitian

- Buku identifikasi (Mckenzie, 2003)
- Kantor Desa Mantang
- Sumber buku, jurnal serta laporan ilmiah dan
sumber lain yang terkait penelitian.

3.4. Penentuan Lokasi Sampling
Metode sampling yang digunankan pada penelitian ini menggunakan metode
random sampling dengan penentuan lokasi berdasarkan area sebaran lamun di Desa
Mantang Baru. Penentuan titik sampling menggunakan software visual sampling
plan. Titik Sampling pada Penelitian ini terdiri dari 30 titik pengamatan Dari hasil
pengacakan titik samping diperoleh peta lokasi seperti Gambar 3.

Gambar 3 Peta titik sampling
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3.5. Pengamatan Lamun
Teknik pengambilan contoh sampel

pada penelitian ini berdasarkan pada

penggunaan metode plot kuadran. Pengambilan contoh Lamun dilakukan pada saat
surut dengan menggunakan kuadran 1 x 1 m (Kepmenlh No. 200 Tahun 2004).
Pengambilan sampel dilakukan ketika saat surut. Skema petak contoh yang
digunakan dapat dilihat pada Gambar. 3 di bawah ini.

Gambar 4 Petak untuk pengamatan Lamun Kepmenlh No. 200 Tahun (2004)

Setelah di tentukan titik koordinat lokasi pengambilan data, langkah awal adalah
dengan membedakan jenis lamun kemudian memfoto bagian secara keseluruhan
untuk semua plot. Setelah difoto, lamun didalam plot dibedakan jenisnya dan
dihitung jumlah tegakan lamun untuk perhitungan data kerapatan lamun.
Data tutupan mengacu pada pedoman penutupan jenis lamun menurut Kepmenlh
No. 200 (2004) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Petak contoh yang digunakan untuk pengambilan contoh berukuran 1 x 1 m
yang masih dibagi-bagi lagi menjadi 25 sub petak, berukuran 20 cm x 20 cm.
2. Dicatat banyaknya masing-masing jenis pada tiap sub petak dan dimasukkan
kedalam kelas kehadiran berdasarkan tabel 3 berikut:
Tabel 4 Kelas kehadiran tutupan lamun
Kelas
5
4
3
2
1
0

Luas area penutupan
½ - penuh
¼-½
1
/8 – ¼
1
/16 – 1/8
< 1/16
Tidak ada

% penutupan area
50 – 100
25 – 50
12,5 – 25
6,25 – 12,5
< 6,25
0

% titik tengah (M)
75
37,5
18,75
9,38
3,13
0
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3.6. Pengukuran Parameter Lingkungan
3.6.1. Suhu
Suhu diukur secara insitu dengan menggunakan Multi tester dengan
menyambung kabel untuk mengukur suhu ke monitor multi tester kemudian
mencelupkan ujung alat pengukur suhu dari kabel ke permukaan perairan. Lihat
angka yang tertera di monitor untuk melihat hasil akhirnya.

3.6.2 Salinitas
Salinitas diukur dengan alat hand refraktometer dengan cara; Hand
Refraktometer ditetesi dengan aquades bertujuan untuk menetralkan sisa garam
yang masih terkandung pada sensor alat. Dibersihkan dengan kertas tisu sisa
aquades yang tertinggal, Air sampel diambil secukupnya, lalu diteteskan pada kaca
depan refraktometer, Kemudian diamati melalui lensa belakang, Penunjukan nilai
salinitas pada alat tersebut, dicatat.

3.6.3. Arus
Pengukuran arus pada saat pasang secara insitu adalah pengukuran secara
langsung dengan dua metode pengukuran, yaitu pada titik tetap (Euler) dan metode
benda hanyut atau drifter (Langlarian). Alat pengukur paling sederhana adalah
menggunakan Free-floating drogued buoy untuk mengukur kecepatan arus. Freefloating drogued buoy dilepas di perairan dengan diikat sebuah tali dengan jarak
tertentu, lalu diukur waktunya sampai tali tersebut menegang menggunakan
stopwatch . Kecepatan arus bisa diukur dengan membagi jarak dengan waktu.
Kecepatan arus dapat diketahui dengan mengguakan rumus :

V = s/t
Di mana :

V : Kecepatan arus (m/s)
s : jarak (cm)
t : waktu (s)
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3.6.4. Substrat
Pengamatan dan penentuan jenis substrat dasar pada lokasi Penelitian dilakukan
dengan metode ayakan kering dengan menggunakan ayakan bertingkat (sievenet).
Prosedur pengayakan sedimen kering dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a) Sampel sedimen yang diambil dilapangan, dikeringkan di oven hingga mencapai
berat konstan.
b) Timbang sedimen dengan timbangan analitik sebanyak 100 gr, dan gerus dengan
alu serta lumpang hingga gumpalan terpisah.
c) Siapkan ayakan dengan ukuran 2 mm (Ø- 1),dimana ayakan dengan mesh size
terbesar pada tingkat teratas dan seterusnya.
d) Masukan sampel tersebut dengan ayakan ukuran 2 mm (Ø- 1),kemudian ayakan
digoyang

sampai

semua

partikel

dalam

ayakan

terayak

secara

sempurna.Timbang sampel pada masing-masing ayakan.
e) Bersihkan screen ayakan dengan menggunakan brush/sikat.Susunlah ayakan
berdasarkan mesh size yang ada dalam populasi pasir, dimana ayakan dengan
mesh size terbesar berada pada tingkat teratas dan seterusnya. Urutan mesh size
dari atas kebawah sebagai berikut : 1mm (0Ø), 0,5 mm (1 Ø; 500 um), 0,25mm
(2Ø: 250 um), 1/8 mm (3Ø:125 um), 1/16 mm (4 Ø; 63um).
f) Masukan sampel yang diperoleh di ayakan paling atas, kemudian ayakan
digoyang sampai semua partikel dalam populasi ini terayak secara sempurna.
Timbang sedimen yang tertahan pada masing-masing ayakan dan cata beratnya.
g) Distribusi dan klasifikasi ukuran butir sedimen digunakan metode pemilahan
menurut Bloot (2010) pada software Gradistat ver 8.0. pada software ini
memudahkan peneliti untuk menganalisis sampel substrat yang terdapat lebih
dari 1 titik sampling (dapat menganalisis maksimal 230 sampel dalam 1 kali
running).

3.6.5. Kecerahan
Pengukuran kecerahan perairan diukur dengan menggunakan secchi disc yang
diturukan ke dalam perairan secara perlahan sampai tidak kelihatan. Setelah itu,
diukur jarak panjang tali secchi disc dari permukaan perairan sampai ke
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dalaman secchi disc tidak terlihat. Kemudian secchi disc diturunkan sampai
kedasar perairan dan ditarik ke atas sampai secchi disc kelihatan.
Menghitung kecerahan dapat menggunakan rumus :
(Awal Jarak hilang + Jarak Tampak)
2
Keterangan :
Jarak tampak adalah jarak dari permukaan perairan ditambah dengan jarak mata
peneliti ke permukaan perairan sampai lempengan secchi disc terlihat,
sedangkan jarak hilang adalah jarak antara permukaan perairan sampai lempengan
secchi disc tidak terlihat.

3.6.6. Derajat Keasaman (pH)
Pengukuran pH dengan menggunakan Multi tester, menggunakan Multi Tester
dengan menyambung kabel untuk mengukur pH ke monitor Multi Tester kemudian
mencelupkan ujung alat pengukur pH dari kabel ke permukaan perairan. Lihat
angka yang tertera di monitor untuk melihat hasil akhirnya.

3.6.7. Oksigen Terlarut (DO)
Untuk mengukur oksigen terlarut digunakan menggunakan Multi Tester dengan
menyambung kabel untuk mengukur oksigen terlarut ke monitor multi tester
kemudian mencelupkan ujung alat pengukur oksigen terlarut dari kabel ke
permukaan perairan. Lihat angka yang tertera di monitor untuk melihat hasil
akhirnya.

3.7. Pengolahan Data
3.7.1. Kerapatan Jenis
Kerapatan masing-masing jenis pada setiap stasiun dihitung dengan
menggunakan rumus Fachrul (2007) sebagai berikut :
𝐾𝑖 =

𝑛𝑖
𝐴
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Di mana :
Ki

= Kerapatan jenis (tegakan/m2)

ni

= Jumlah individu (tegakan) ke –i dalam transek kuadrat

A

= Luas area sampling (m2)
Kerapatan relatif adalah perbandingan antara jumlah individu jenis dan jumlah

total individu seluruh jenis dengan rumus Fachrul (2007):
𝐾𝑅 =

𝑛𝑖
𝑥 100
⅀𝑛

Di mana :
KR

= Kerapatan relatif

ni

= Jumlah total tegakan species i (tegakan)

Σn

= Jumlah total individu seluruh jenis

3.7.2. Frekuensi Jenis
Frekuensi jenis adalah peluang suatu jenis ditemukan dalam titik contoh yang
diamati. Frekuensi jenis dihitung dengan rumus Fachrul (2007) :
𝐹=

𝑃𝑖
⅀𝑃

Di mana :
Fi

= Frekuensi Jenis

Pi

= Jumlah petak contoh dimana ditemukan species i

Σp

= Jumlah total petak contoh yang diamati
Frekuensi Relatif adalah perbandingan antara frekuensi species (Fi) dengan

jumlah frekuensi semua jenis (ΣFi) dengan rumus Fachrul (2007) :
𝐹𝑅 =

Di mana :
FR

= Frekuensi Relatif

Fi

= Frekuensi species i

ΣF

= Jumlah frekuensi semua jenis

𝐹𝑖
𝑥100
⅀𝐹
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3.7.3. Tutupan
Penutupan lamun adalah luas area yang tertutupi oleh suatu jenis - i. Penutupan
jenis dihitung dengan menggunakan rumus menurut Kepmenlh No. 200 (2004) :
𝐶=

𝛴 (𝑀𝑖 𝑥 𝑓𝑖)
𝛴𝑓

Keterangan:
C

= presentase penutupan jenis lamun i,

Mi

= presentase titik tengah dari kelas kehadiran jenis lamun i, dan

fi

= banyaknya sub petak dimana kelas kehadiran jenis lamun i sama.

Penutupan relatif adalah perbandingan antara penutupan individu jenis ke-i
dengan jumlah total penutupan seluruh jenis. Penutupan relatif jenis dihitung
dengan menggunakan rumus Fachrul (2007) :
𝑃𝑅 =

𝐶𝑖
𝑥 100
⅀𝐶

Dimana :
PR

= Tutupan relatif jeni

Ci

= Luas area tutupan jenis ke-i

∑C

= Luas total area tutupan untuk seluruh jenis

3.7.4. Indeks Nilai Penting (INP)
Menurut Fachrul (2007) Indek Nilai Penting (INP) atau impontant value index
merupakan indeks kepentingan yang mengambarkan pentingnya peranan suatu
jenis vegetasi dalam ekosistemnya. Apabila INP suatu jenis vegetasi bernilai tinggi,
maka jenis itu sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem tersebut. Agar INP
dapat di tafsirkan maknanya maka di gunakan kriteria berikut : Nilai INP tertinggi
dibagi tiga, sehingga INP dapat dikelompokakkan menjadi tiga kategori, yaitu
tinggi (T), sedang (S), dan rendah (R). Nilai persentase penting berkisar dari 0
sampai 1. Semakin besar nilai tersebut menunjukan dominansi tersebut di dalam
komunitas.

32

Indeks Nilai Penting (INP), digunakan untuk menghitung dan menduga
keseluruhan dari peranan jenis lamun di dalam satu komunitas Fachrul (2007)
rumus yang digunakan untuk menghitung INP adalah :
𝐼𝑁𝑃 = 𝐹𝑅 + 𝐾𝑅 + 𝑃𝑅

Dimana :
INP

= Indeks nilai penting

FR

= Frekuensi relatif

KR

= Tutupan relatif

PR

= Kerapatan relatif

3.8. Analisis Data
Penentuan status kondisi padang lamun dilakukan dengan membandingkan data
kerapatan

jenis

lamun

yang

diperoleh

di

lapangan.Pedoman

untuk

membandingkannya tertera pada Tabel 5.
Tabel 5 Penentuan Kondisi Lamun Berdasarkan Kerapatan
Skala
5

Kerapatan (ind/m2)
> 175

Kondisi
Sangat Rapat

4

125 – 175

Rapat

3

75 – 125

Agak Rapat

2

25 – 75

Jarang

1

< 25

Sangat Jarang

Sumber : Braun-Blanquet (1995) in Gosari dan Haris (2012)
Kelas kerapatan lamun di gunakan sumber literature lain dalam hal ini acuan dari
Gosari dan Haris (2012) dan tidak mengacu pada Kepmenlh Nomor 200 (2004)
karena pada acuan Kepmenlh tidak tersedia kelas untuk nilai kerapatan lamun.
Selanjutnya untuk penentuan kondisi padang lamun dilakukan dengan melihat
nilai penutupannya. Pedoman penetapan kondisi lamun berdasarkan nilai kerapatan
mengacu pada Kepmenlh Nomor 200 (2004) seperti pada Tabel 6.
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Tabel 6 Penentuan kondisi lamun berdasarkan tutupan
Status
Baik
Rusak
Rusak

Kondisi
Kaya/Sehat
Kurang kaya/Kurang sehat
Miskin

Penutupan (%)
> 60
30 – 59,9
< 29, 9

Sumber: Kepmenlh No. 200 (2004)
Untuk nilai frekuensi dibagi atas 5 kelas untuk membedakan nilai frekuensi
masing-masing seperti tertera pada Tabel 7.

Tabel 7 Nilai frekuensi lamun
No
1
2
3.
4.
5.

Kelas
A
B
C
D
E

Nilai (%)
0-20
21-40
41-60
61-80
81-100

Sumber: Misra (1973) in Fachrul (2007)
Untuk parameter kualitas air mengacu pada baku mutu kualitas perairan bagi
biota perairan khusus untuk ekosistem padang lamun yang tertera pada Kepmenlh
No. 51 Tahun 2004 seperti tertera pada Tabel 8.

Tabel 8 Kondisi baku mutu perairan untuk ekosistem padang lamun
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parameter
Suhu
Salinitas
Kecerahan
Arus
Derajat keasaman
Oksigen terlarut

Sumber: Kepmenlh No. 51 (2004)

Satuan
o
C
oo
/o
Meter
m/detik
mg/
L

Baku mutu
28-30
33-34
>3
7-8,5
>5
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Desa Mantang Baru merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten
Bintan yang termasuk dalam Kecamatan Mantang. Desa Mantang Baru terletak
dengan luas daerah yaitu seluas 11 Ha (Kantor Desa Mantang Baru, 2017). Tinggi
pusat wilayah Desa dari permukaan laut kurang lebih 100 m. Topograpi pantai yang
landai dan memiliki sumber daya kelautan berupa ekosistem mengrove, ekosistem
lamun dan ekosistem terumbu karang. Batas administrasi Desa Mantang Baru bisa
lihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Batas Administrasi Desa Mantang Baru
No
1

Letak
Utara

Desa/Kelurahan
Batu licin Kelurahan gunung Lengkuas

2

Selatan

3

Barat

Desa Dendun

4

Timur

Desa Mantang Besar

Kabupaten Lingga

Sumber : Kantor Desa Mantang Baru, 2017
Tabel 10 Luas Wilayah Menurut Penggunaan
No
I
2
3
4
5
6
7
8

Wilayah
Pemukiman
Persawahan
Perkebunan
Kuburan
Pekarangan
Taman
Perkantoran
Prasarana umum lainya
Total luas

Luas
1000 Ha
0,00 Ha
0,00 Ha
1 Ha
0,00 Ha
0,00 Ha
18 m
0,00 Ha
1,019 Ha

Sumber : Kantor Desa Mantang Baru, 2017
4.2.

Jenis Lamun

Jenis lamun yang dijumpai di perairan Mantang Baru hanya terdiri atas 2 jenis
lamun yakni Thalassia hemprichii dan Enhalus acoroides. Jenis-jenis tersebut
secara lengkap disajikan pada sub bab berikut.
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4.2.1. Enhalus acoroides
Jenis lamun Enhalus acoroides yang ditemukan diperairan Desa Mantang Baru
dapat dilihat tipe morfologinya seperti pada Gambar 5.
Kingdom

: Plantae

Divisi

: Anthophyta

Kelas

: Angiospermae

Subkelas

: Monocotyledoneae

Ordo

: Helobiae

Family

: Hyddrocharitaceae

Genus

: Enhallus

Spesies

: Enhalus acoroides

Gambar 5 Jenis lamun Enhalus acoroides (Sumber : Data lapangan ,2017)

Jenis lamun yang dijumpai di perairan Desa Mantang Baru tergolong sedikit
hanya 2 jenis, namun secara keseluruhan kondisi perairan juga masih layak bagi
kehidupan lamun. Di perairan Desa Mantang Baru yakni jenis yang dijumpai hanya
dominan pada jenis Enhalus acoroides.
Jenis lamun Enhalus acoroides diketahui memiliki struktur daun dan akar yang
besar dengan tipikal akar serabut dan daun yang kasar. Jenis ini memiliki sebaran
yang cukup luas diperairan Indonesia. Bahkan menurut Supriharyono (2007) jenis
Enhalus acoroides memiliki sebaran yang cukup luas pada Lautan India hingga
bagian Tropis Pasifik Barat. Pendapat lain menurut Nontji (2005) jenis Enhalus
acoroides pada saat air surut daunnya akan tersembul kepermukaan perairan,
daunnya berbentuk seperti pita yang panjang memiliki biji yang dapat dijadikan
sebagai makanan atau jenis ini lebih dikenal dengan sebutan samo samo. Lamun
jenis Enhalus acoroides dominan hidup pada substrat berpasir dan pasir sedikit
bercampur dan kadang–kadang terdapat pada dasar yang terdiri atas campuran
pecahan karang yang telah mati. (Dewi, 2012)

4.2.2. Thalassia hemprichii
Jenis lamun Thalassia hemprichii yang ditemukan diperairan Desa Mantang
Baru dapat dilihat tipe morfologinya seperti pada Gambar 6.
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Kingdom

: Plantae

Divisi

: Anthophyta

Kelas

: Angiospermae

Subkelas

: Monocotyledoneae

Ordo

: Helobiae

Family

: Hyddrocharitaceae

Genus

: Thalassia

Spesies

: Thalassia hemprichii

Gambar 6 Jenis lamun Thalassia hemprichii (Sumber : Data lapangan ,2017)

Jika dilihat di lapangan pada saat pengambilan data, jenis Thalassia hemprichii
hidup pada sela-sela lamun jenis Enhalus acoroides. Jenis Thalassia hemprichii ini
dijumpai pada area kearah laut, sedangkan pada bagian pesisirnya pada lamun
pertama, hanya terdapat jenis Enhalus acoroides.
Jenis Thalassia hemprichii memiliki daun yang melebar namun pendek, dengan
pangkal daun berwarna hitam dan halus umumnya dijumpai pada area pasang surut
(intertidal). Menurut Supriharyono (2007) Thalassia hempichii tersebar didaerah
tropis dilautan india dan bagian darat pasifik salah satunya Indonesia.

4.3. Kondisi Perairan di Desa Mantang Baru
4.3.1. Parameter Fisika
Pengukuran parameter fisika perairan dilakukan meliputi suhu, kecepatan arus,
kecerahan perairan, substrat dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11 Parameter Fisika perairan Mantang Baru
Parameter

Satuan

Nilai
Kisaran

Rata-rata

Baku Mutu

Suhu

˚C

29,3 - 30,4

29,9

28 – 30*

Arus

m/detik

0,009 - 0,023

0,016

0,5**

Meter

2,4 - 4,1

3,1

>3*

Kecerahan
Substrat

Keterangan:

-

Pasir

Lumpur
berpasir***

* (Kepmenlh No. 51 Tahun 2004) ** (Dahuri, 2003)
*** (Mckenzie, 2003) (Sumber : Data lapangan ,2017)
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Suhu perairan Desa Mantang Baru

disekitar penelitian pada area lamun

diketahui berkisar antara 29,3 - 30,4˚C dengan rata-rata suhu diperairan tersebut
sebesar 29,9 ˚C. Bila melihat dari literatur menurut Kepmenlh No. 51 (2004) bahwa
kisaran optimal bagi kehidupan lamun diantaranya pada kisaran 28-30 ˚C. Melihat
hasil rata-rata suhu perairan Desa Mantang Baru dikatakan masih baik bagi
kehidupan lamun. Hal ini dikemukakan oleh Supriharyono (2007) yang
mengatakan bahwa lamun dapat tumbuh hingga suhu 35˚C namun optimalnya pada
suhu 28-30˚C.
Arus perairan pada area padang lamun di Desa Mantang Baru berkisar antara
0,009 - 0,023 m/s dengan rata-rata kecepatan arus permukaan mencapai 0,016 m/s.
Dikemukakan bahwa laju fotosintesis optimum bagi kehidupan lamun terjadi pada
kecepatan arus antara 0.025-0.064 m/s (Supriharyono, 2007). Menurut Dahuri
(2003) kondisi arus yang sesuai serta mendukung terjadinya fotosintesis lamun
yakni sebesar 0,5 m/s. Dengan demikian, hasil pengukuran arus perairan Desa
Mantang Baru tergolong dalam kondisi arus yang lemah, sehingga kurang baik
untuk kehidupan lamun. Arus berpengaruh terhadap penyebaran nutrien di perairan,
sehingga jika arus dalam komdisi yang lemah penyebaran nutrien akan terganggu.
Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa jenis lamun yang dijumpai hanya terdiri
dari 2 jenis dengan kerapatan tergolong jarang.
Melihat dari hasil pengamatan tingkat kecerahan perairan yang dilakukan pada
saat pasang diketahui bahwa kecerahan kisaran antara 2,4 - 4,1 m dengan rata-rata
3,1 m. Menurut Kepmenlh No. 51 (2004) baku mutu kecerahan yang baik yakni >3
m, dengan demikian kondisi kecerahan sangat baik karena cahaya dapat masuk
melebihi baku mutu perairan sehingga menyediakan cahaya untuk fotosintesis yang
dilakukan oleh komunitas lamun.
Sesuai dengan pendapat Dahuri (2003) mengungkapkan bahwa lamun
membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk melakukan proses fotosintesis,
hal ini berdasarkan hasil observasi bahwa distribisi padang lamun hanya terbatas
pada perairan yang tidak terlalu dalam. Menurut Dahuri et al., (2001) distribusi
lamun tergantung beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kecerahan (dengan
kedalaman < 10 m).
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Kondisi substrat di perairan Desa Mantang Baru terdiri fraksi pasir. Sedangkan
menurut Mckenzie (2003) bahwa kondisi substrat yang baik bagi kehidupan lamun
yakni bertekstur lumpur dengan campuran pasir. Melihat dari hasil kajian pada
pengamatan lapangan di perairan Desa Mantang Baru kondisi substratnya
cenderung dominan pada jenis pasir. Jika mengacu pada literatur, jenis substrat
kurang cocok bagi kehidupan lamun, sehingga jenis yang dijumpai terbatas hanya
terdiri dari 2 jenis dan dengan tingkat kerapatan yang jarang.

4.3.2. Parameter Kimia
Pengukuran parameter kimia perairan salinitas, pH, dan oksigen terlarut Hasil
dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12 Parameter Fisika perairan Mantang Baru
Parameter

Satuan

Nilai

Baku Mutu

Kisaran

Rata-rata

-

7,65 - 7,97

7,84

7 - 8,5*

Oksigen terlarut

mg/L

4,5 - 7,6

6,9

>5*

Salinitas

Ppm

27 – 32

29,6

33 – 34*

Ph

Keterangan: * (Kepmenlh No. 51 Tahun 2004) (Sumber : Data lapangan ,2016)

Kondisi derajat keasaman perairan pada area lamun desa Mantang Baru pada
kisaran 7,65 - 7,97 dengan rata-rata 7,84 mencirikan bahwa perairan masih layak
bagi kehidupan lamun ditinjau dari kondisi keasaman perairannya. Kisaran optimal
yang ditentukan oleh Kepmenlh No. 51 (2004) yang mengemukakan bahwa
umumnya organisme perairan baik hidup pada kisaran keasaman perairan laut
antara 7-8,5. Menurut Effendi (2003) sebagian tumbuhan air akan mengalami
kematian karena tidak toleransi pada kondisi keasaman perairan rendah < 4.
Hasil pengukuran oksigem terlarut diperairan diperoleh hasil rata-rata sebesar
6.9 mg/L dengan kisaran 4,5 - 7,6 mg/L. Berdasarkan Kepmenlh No. 51 (2004)
bahwa nilai oksigen terlarut yang baik bagi organisme perairan adalah >5 mg/L.
Hal ini juga didukung oleh pendapat Effendi (2003) yang mengatakan bahwa
hampir semua organisme akuatik menyukai pada kondisi oksigen terlarut >5 mg/L.
Jika dilihat dari hasil pengukuran, maka kondisi oksigen terlarut pada perairan
masih baik.
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Salinitas perairan Desa Mantang Baru berada pada kisaran 27 – 32 o/oo dengan
rata-rata salinitas sebesar 29,6 o/oo. Kondisi salinitas masih baik bagi kehidupan
lamun di perairan Desa Mantang Baru

bila mengacu pada pendapat yang

dikemukakan Supriharyono (2007) yang mengatakan bahwa kisaran salinitas bagi
kehidupan lamun diantaranya antara 25-35 o/oo. Sedangkan Kepmenlg No. 51
(2004) salinitas yang layak bagi kehidupan lamun yakni 33-34o/oo.
Lebih lanjut Supriharyono (2007) mengatakan bahwa toleransi spesies lamun
terhadap salinitas berbeda diantara spesies lamun, lamun pada daerah estuari lebih
bersifat toleran terhadap salinitas (euryhaline) sedangkan lamun yang selamanya
hidup di lautan lebih bersifat stabil terhadap salinitas (stenohaline). dalam pendapat
yang diungkapkan oleh Effendi (2003) bahwa nilai salinitas pada perairan laut
umum nya antara 30-40 ppm.

4.4.

Kondisi Lamun

Dilihat secara visual, perairan Matang Baru memiliki sebaran lamun yang masih
luas , di sepanjang pantai terdapat ekosistem lamun dengan kondisi yang berbedabeda. Di mana daerah ini dimamfaatkan oleh penduduk setempat sebagai kawasan
untuk berbaga kegiatan dan aktifitas terutama sebagai jaring tancap dan daerah
penangkapan.

4.4.1. Kerapatan Jenis Lamun
Kerapatan lamun digambarkan dengan satuan tegakan dalam ukuran meter
persegi. Kerapatan lamun berbeda untuk setiap jenisnya, diantaranya dapat dilihat
pada Tabel 13.
Tabel 13 Kerapatan Jenis Lamun di perairan Mantang Baru
Jenis

Jumlah (Tegakan)

Kerapatan Jenis
(tegakan/m2)

Kerapatan
Relatif (%)

E. acoroides

1129

37,63

55,23

T. hemprichii

915

30,50

44,77

TOTAL

2044

68,13

100

Sumber : Data lapangan (2017)
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Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa dari 30 plot pengamatan
berukuran 1x1 meter yang tersebar di perairan Desa Mantang Baru, masing-masing
jenis lamun memiliki jumlah tegakan yang berbeda. E. acoroides memiliki jumlah
tegakan lamun yaitu 1129 tegakan, T. hemprichii memiliki jumlah tegakan lamun
yaitu 915 tegakan. Rata-rata kerapatan total lamun di perairan Desa Mantang Baru
dari hasil perhitungan diketahui sebanyak 68,13 tegakan/m2. Kerapatan jenis E.
acoroides yang tinggi disebabka oleh adanya pengakaran lamun jenis ini yang
kokoh yang menjalar pada permukaan subtrat sehingga mampu bertahan hidup dan
berkembang dengan baik. Jenis lamun lain umumya memiliki struktur akar yang
lebih kecil dan tidak sekokoh jenis E. acoroides.
Kondisi kerapatan lamun di perairan Desa Mantang Baru termasuk dalam skala
2 dengan nilai kerapatan 25 – 75 ind/m2 yang berarti lamun di Desa Mantang Baru
tergolong lamun dengan kondisi lamun jarang, skala kerapatan lamun diketahui
untuk menentukan kondisi padang lamun. Kerapatan lamun yang rendah
disebabkan oleh adanya kegiatan yang ada di sekitar perairan dan daratan Desa
Mantang

Baru.

Penurunan

kondisi

tersebut

dipengaruhi

oleh

semakin

meningkatnya ragam aktivitas pesisir yang ada di sekitar perairan Mantang Baru
yang semakin hari mengalami peningkatan.
Pramudyanto, (2014), menyebutkan bahwa jumlah penduduk di wilayah pesisir
perkotaan yang makin meningkat, ternyata mengakibatkan sumberdaya di daratan
semakin terbatas, maka wilayah pesisir dan laut beserta sumberdayanya menjadi
alternatif pendukung pembangunan daerah maupun nasional yang strategis di masa
mendatang, namun efek buruknya ialah pencemaran lingkungan perairan. Rata-rata
kerapatam jenis lamun, dapat dilihat pada Gambar 7.
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Kerapatan (Tegakan/m2)

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00

15,00
10,00
5,00
0,00
E. acoroides

T. hemprichii

Gambar 7. Kerapatan Jenis Lamun (ind/m2) (Sumber : Data lapangan ,2017)

Berdasarkan hasil perhitungan kerapatan jenis yang dilakukan, diperoleh data
yaitu lamun jenis E. acoroides memiliki kerapatan yang paling tinggi dibandingkan
dengan lamun jenis lain yang ditemukan yaitu dengan nilai kerapatan 37,63
tegakan/m2 sedangkan T. hemprichii dengan nilai kerapatan 30,50 tegakan/m2.
Kerapatan jenis tertinggi di perairan desa Mantang Baru yakni E. acoroides. Jenis
E. acoroides tertinggi dibandingkan dengan jenis lain diantaranya di pengaruhi oleh
faktor morfologi lamun jenis E. acoroides yang tinggi sehingga pertumbuhannya
akan lebih cepat.
Sesuai dengan pernyataan Septian, (2016) bahwa jenis lamun yang mempunyai
morfologi besar seperti E. acoroides mempunyai kerapatan yang rendah
dibandingkan dengan jenis lamun yang mempunyai morfologi kecil seperti jenis T.
hemprichii dengan kerapatan yang tinggi. Kerapatan relatif lamun di perairan desa
Mantang Baru dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8. Kerapatan relatife Lamun (%) (Sumber : Data lapangan ,2017)
Berdasarkan hasil perhitungan nilai kerapatan relatif tertinggi yaitu jenis E.
acoroides dengan nilai persentase kerapatan 55,23% dari seluruh jenis lamun yang
ditemukan di perairan desa Mantang Baru. Sedangkan kerapatan relatif terendah
yaitu jenis T. hemprichii dengan persentase nilai yaitu 44,77% dari seluruh jenis
lamun yang ditemukan.
Menurut Zarfen, (2016) Tingginya kerapatan jenis lamun E. acoroides
disebabkan karena struktur tubuh yang lebih besar dan rapat sehingga dalam suatu
komunitas lamun jenis ini lebih dominan. Kemudian faktor utama yang juga
mempengaruhi dominan jenis E. acoroides ini adalah faktor substrat yang jenis ini
memiliki kemampuan untuk hidup pada berbagai tipikal substrat.

4.4.2. Frekuensi Lamun
Frekuensi jenis merupakan perbandingan antara jumlah petak sampel yang
ditemukan suatu jenis lamun dengan jumlah total petak sampel yang diamati,
sedangkan frekuensi relatif merupakan perbandingan antara frekuensi jenis dengan
frekuensi seluruh jenis lamun. Hasil perhitungan frekuensi jenis dan frekuensi
relatif lamun di perairan Desa Mantang Baru dapat dilihat pada Tabel 14.
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Tabel 14 Frekuensi Jenis Lamun di perairan Mantang Baru
Jenis

Jumlah Plot Dijumpai

Frekuensi jenis

Frekuensi relatif
(%)

E. acoroides

28

0,93

60,87

T. hemprichii

18

0,60

39,13

TOTAL

46

1,53

100

Sumber : Data lapangan (2017)
Berdasarkan hasil pengamatan di perairan desa Mantang Baru, frekuensi peluang
ditemukannya lamun jenis E. acoroides sebesar 0,93 dan jenis T. hemprichii
memiliki nilai frekuensi 0,60 hal ini menunjukan bahwa jenis T. hemprichii dan E.
acoroides tidak ditemukan pada seluruh plot pengamatan namun sebagian besar
plot di jumpai jenis E. acoroides.
Dengan demikian jenis E. acoroides memiliki peluang dijumpai lebih besar.
Menurut Izuan, (2014) peluang ditemukan suatu jenis lamun tergantung pada tipe
substrat di lapangan, karena masing-masing spesies lamun memiliki kesukaan tipe
substrat yang berbeda. Grafik frekuensi jenis lamun di perairan Desa Mantang Baru
dapat dilihat pada Gambar 9.
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Gambar 9. Frekuensi jenis Lamun (Sumber : Data lapangan ,2017)
Hasil perhitungan frekuensi relatif lamun diketahui bahwa dari seluruh jenis
lamun di perairan Desa Mantang Baru, peluang ditemukannya lamun jenis E.
acoroides paling tinggi, dengan demikian mencirikan bahwa jenis ini memiliki
sebaran yang cukup luas di perairan. Supriharyono (2007) jenis E. acoroides
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memiliki sebaran yang cukup luas pada lautan india hingga bagian tropis pasifik
barat salah satunya Indonesia. Lebih lanjut Hasanuddin (2011) bahwa jenis lamun
E. acoroides adalah jenis dengan sebaran yang luas dan hampir dijumpai di seluruh
perairan Indonesia yang ditumbuhi oleh komunitas lamun. Untuk lebih jelasnya,

Frekuensi Relatif (%)

diagram nilai persentase frekuensi relatif lamun dapat dilihat pada Gambar 10.
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Gambar 10 Frekuensi Relatif Lamun (%) (Sumber : Data lapangan ,2017)
Jenis lamun E. acoroides dan T. hemprichii memiliki nilai frekuensi relatif yaitu
dengan persentase masing-masing sebesar 60,87 % dan 39,13%. Dari hasil
frekuensi relatif diketahui bahwa jenis yang memiliki peluang kehadiran terbesar
pada area penelitian adalah E. acoroides hal ini menunjukkan bahwa jenis E.
acoroides memiliki sebaran yang cukup luas di perairan Desa Mantang Baru.
Nilai frekuensi tertinggi pada E. acoroides mencirikan adanya dominan jenis E.
acoroides dibandingkan dengan jenis lainnya. Jenis lamun E. acoroides memiliki
sebaran yang lebih luas dibandingkan dengan jenis T. hemprichii di perairan Desa
Mantang Baru. Sehingga secara keseluruhan secara visual pengamatan lamun E.
acoroides lebih mendominasi dibandingkan dengan jenis T. hemprichii.

4.4.3. Tutupan Lamun
Penutupan lamun menggambarkan tingkat penutupan ruang oleh setiap jenis
lamun atau komunitas lamun. Penutupan merupakan luasan area yang tertutupi oleh
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komunitas lamun (cover area) dalam satuan luasan pengamatan. Hasil perhitungan
penutupan jenis dan penutupan relatif lamun dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Tutupan Jenis Lamun di perairan Mantang Baru
Jenis

Penutupan Jenis (%)

Penutupan Relatif (%)

E. acoroides

18,57

58,79

T. hemprichii

13,01

41,21

31,58

100

Jumlah

Sumber : Data lapangan (2017)
Kriteria baku kerusakan padang lamun merupakan ukuran batas perubahan fisik
hayati padang lamun yang dapat ditenggang yang ditetapkan berdasarkan
persentase luas penutupan lamun yang hidup. Nilai penutupan lamun terkategorikan
pada tutupan yang kurang kaya/kurang sehat. Grafik penutupan masing-masing
jenis lamun di perairan Desa Mantang Baru dapat dilihat pada Gambar 11.
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Gambar 11 Tutupan jenis Lamun (Sumber : Data lapangan ,2017)
Berdasarkan hasil perhitungan penutupan, diketahui bahwa, persentase
penutupan jenis paling tinggi yaitu jenis E. acoroides dengan nilai persentase
penutupan sebesar 18,57 %. T. hemprichii dengan persentase nilai penutupan 13,01
%. Rata-rata penutupan total lamun di perairan Desa Mantang Baru adalah sebesar
31,58%.
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Jika di bandingkan dengan Perairan Desa Pengudang tidak jauh berbeda dengan
Perairan Desa Mantang Baru Desa Pengudang dengan rata-rata tutupan lamun
sebesar 43,45% yaitu penutupan lamun di Perairan Desa Pengudang tergolong
kurang kaya/kurang sehat (Harpiansyah, 2014). Diagram penutupan masingmasing jenis lamun di perairan desa Mantang Baru dapat dilihat pada Gambar 12.
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Gambar 12. Tutupan Relatif Lamun (Sumber : Data lapangan ,2017)

Dari Gambar 12, dapat dilihat bahwa lamun yang memiliki tingkat tutupan yang
tinggi yaitu jenis E. acoroides. Satu individu E. acoroides akan memiliki nilai
penutupan yang lebih tinggi karena ukuran daun E. acoroides yang jauh lebih besar
dan panjang. Sedangkan individu lamun yang berukuran lebih kecil yakni T.
hemprichii akan memiliki nilai persentase penutupan yang lebih kecil pula karena
ukuran daunnya yang kecil.
Menurut Rifai et al. (2013), penutupan lamun berhubungan erat dengan habitat
atau bentuk morfologi dan ukuran suatu spesies lamun. Kepadatan yang tinggi dan
kondisi pasang surut saat pengamatan juga dapat mempengaruhi nilai estimasi
penutupan lamun. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa kondisi
lamun tergolong kurang kaya/kurang sehat, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama
yakni adanya perubahan luasan lamun akibat dari aktivitas antropogenik manusia
dan secara alami berdasarkan perubahan faktor lingkungan.
Namun berdasarkan amatan kondisi lingkungan perairan Desa Mantang Baru,
masih tergolong baik dan layak bagi kehidupan lamun, sehingga penelitia menduga
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adanya keterkaitan yang erat antara perkembangan aktivitas masyarakat terhadap
perubahan kondisi padang lamun terutama akibat dari buangan sampah onorganik
dan organik yang akan mengakibatkan gangguan terhadap lamun.
Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Amri, et al. (2011), yang menyebutkan
bahwa aktivitas atropogenik mampengaruhi nilai kekeruhan dan padatan
tersusupensi yang bersumber dari pembuangan sampah rumah tangga dan aliran
limbah dari daratan. Tingkat kekeruhan yang tinggi ini mengakibatkan intensitas
cahaya yang semakin terbatas dan akan mempengaruhi kondisi fotosintesis lamun.
Dengan demikian, maka kondisi padang lamun kerusakannya lebih dipengaruhi
oleh kondisi aktivitas manusia.

4.4.4. Indeks Nilai Penting
Indeks nilai penting digunakan untuk menghitung dan menduga keseluruhan dari
peranan jenis lamun di dalam suatu komunitas. Indeks nilai penting diketahui
dengan menjumlahkan nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif dan penutupan
relatif. Hasil perhitungan indeks nilai penting lamun di perairan desa Mantang Baru
dapat dilihat pada Tabel 16.
Tabel 16 Indeks Nilai Penting Lamun di perairan Mantang Baru
Jenis

RDi

RFi

RCi

INP

E. acoroides

55,23

60.87

59,36

175,47

T. hemprichii

44,77

39,13

40,64

124,53

Jumlah

300

Sumber : Data lapangan (2017)
Berdasarkan Tabel 13 bahwa Indeks nilai penting jenis lamun E. acoroides
adalah sebesar 175,47 % kemudian untuk jenis T. hemprichii memiliki Indeks nilai
penting sebesar 124,53%. Untuk lebih jelasnya masing-masing jenis lamun di
perairan desa Mantang Baru dapat dilihat pada Gambar 13.
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Gambar 13. Indeks Nilai Penting Lamun (Sumber : Data lapangan ,2017)
Berdasarkan gambar 13 diketahui bahwa Indeks nilai penting tertinggi terjadi
pada jenis E. acoroides dengan demikian jenis ini memilki pengaruh paling besar
terhadap komunitas lamun yang ada diperairan Desa Mantang Baru. sedangkan
jenis dengan Indeks nilai penting terendah adalah jenis T. hemprichii yang
mencirikan bahwa jenis ini kurang berpengaruh terhadap komunitas lamun di
perairan Desa Mantang Baru. Tingginya ideks nilai penting jenis E. acoroides
dipengaruhi oleh tingginya nilai frekuensi, kerapatan dan penutupan relatifnya
sehingga nilai INP jenis E. acoroides tinggi.
Menurut Fachrul (2007) Indek Nilai Penting (INP) atau impontant volue index
merupakan indeks kepentingan yang mengambarkan pentingnya peranan suatu
jenis vegetasi dalam ekosistemnya. Apabila INP suatu jenis vegetasi bernilai tinggi,
maka jenis itu sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem tersebut. Jadi dalam hal
ini jenis lamun E. acoroides di perairan Desa Mantang Baru merupakan jenis lamun
yang berperan sebagai penstabil ekosistem padang lamun di perairan tersebut.

4.5. Pengelolaan Lamun di Perairan Desa Mantang Baru
Setelah di analisis terkait dengan kondisi ekosistem padang lamun di Desa
Mantang Baru, maka di susun lah perencana pengelolaan lamun berdasarkan
kondisi data yang di ambil. Rencana pengelolaan lamun di Desa Mantang Baru di
sajikan pada tabel 17.
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Tabel 17 Aspek Pengelolaan Lamun di Desa Mantang Baru
No.
1.

Permasalahan
Jenis
lamun
yang
dijumpai di perairan
Mantang Baru hanya
berjumlah
2
jenis
dibandingkan dengan
jumlah
keseluruhan
jenis yang dijumpai di
perairan P. Bintan

2.

Kondisi
Kerapatan
Lamun rata-rata hanya
sebesar
68,13
tegakan/m2.
Dengan
demikian kondisi lamun
di
perairan
Desa
Mantang Baru tergolong
Jarang

3.

Tutupan lamun rata-rata
keseluruhan dari jenis
lamun yang dijumpai di
perairan Desa Mantang
Baru yakni sebesar
31,58% tergolong
dengan tutupan kurang
kaya/kurang sehat.

Pengelolaan
 Perlu menjaga kelestarian kawasan
lamun di Desa Mantang Baru
sehingga jenis yang dijumpai tidak
terus mengalami tekanan.
 Memberikan kepada masyarakat
terkait dengan pemahaman terkait
aspek pengelolaan lamun dan
lingkungan melalui pendekatan
personal maupun melalui kegiatan
sosialisasi resmi.
 Penambahan/rekrutmen
jenis
lamunyan baru dari lokasi lainnya
dengan menggunakan metode
transplantasi/penanaman kembali
jenis lamun yang lainnya agar
keanekaragaman lamun di Desa
Mantang
Baru
dapat
terus
meningkat.
 Kerapatan yang rendah dipengaruhi
oleh adanya aktifitas-aktifitas
sekitar lamun yang sifatnya
merusak lamun, sehingga perlu
memberikan pemahaman kepada
masyarakat untuk pentingnya
menjaga ekosistem lamun.
 Penanaman
kembali
perlu
dilakukan untuk menambah jumlah
tegakan lamun untuk meningkatkan
nilai kerapatannya.
 Dilakukan
penelitian
untuk
kalangan
akademisi
untuk
perkembangn dan penilaian kondisi
lamun dari waktu ke waktu

Melakukan
rehabilitasi
atau
penanaman kembali terhadap jenis
lamun yang rusak sehingga akan
terjadi penambahan luasan lamun di
perairan Desa Mantang Baru.

Perlu
pemberian
pemahaman
terhadap masyarakat terkait dengan
perlunya
menjaga
kelestarian
lamun.

Referensi pengelolaan
Langkah pengelolaan lamun dapat
dilakukan dengan (Dewi, 2012):
1. Memberi
pengertian
kepada masyarakat dan
pengusaha
setempat
tentang pentingnya fungsi
ekosistem lamun sebagai
habitat sumberdaya hayati
laut.
2. Memberikan penyuluhan
dan pelatihan pemanfaatan
sumberdaya hayati laut dan
prinsip
–
prinsip
kelestariannya.
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BAB V
PENUTUP
5.1.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini di antaranya :
1. Jenis lamun yang di jumpai di perairan desa mantang teridentivikasi sebanyak
2 spesies di antaranya yaitu E. acoroides dan T. hemprichii.
2. Rata-rata kerapatan total lamun di perairan Desa Mantang Baru dari hasil
perhitungan diketahui sebanyak 68,13 tegakan/m2 tergolong kerapatan yang
jarang. Rata-rata penutupan total lamun di perairan Desa Mantang Baru adalah
sebesar 31,58% tergolong dalam tutupan yang kurang sehat. Untuk frekuensi
dan Indek Nilai Penting tertinggi pada jenis E. acoroides, dengan demikian
jenis tersebut memiliki peranan paling penting dalam komunitas perairan di
Desa Mantang Baru.

5.2.

Saran

Saran yang ingin di sampai kan oleh peneliti di antaranya :
1. Saran saya adalah perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap kegiatankegiatan yang merusak lamun dan pentingnya lamun untuk kehidupan biota
perairan.
2. Perlu menjaga kelestarian ekosistem padang lamun di Perairan Desa Matang
Baru sebagai cadangan sumberdaya perairan yang memiliki manfaat ekologi.

51

DAFTAR PUSTAKA
Alhanif, R., 1996. Struktur Komunitas Lamun dan Kepadatan Perifiton Pada
Padang Lamun di Perairan Pesisir Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida,
Propinsi Bali. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
Amri. K, Dede. S, Ibnul. Q., Djokosetiyanto. 2011. Dampak Aktivitas
Antropogenik Terhadap Kualitas Perairan Habitat Padang Lamun di Kepulauan
Spermonde Sulawesi Selatan. [Skripsi]. Universitas Hasanuddin,
Andriani, N. 2014. Analisis Kelompok dan Tutupan Lamun di Wilayah Trismades
Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau. [Skripsi]. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Arifin., Jompa, J., 2005. Study on Condition and Potency of Seagrass Ecosystem as
a Nursery Ground of Marine Organisms. Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan
Perikanan Indonesia. 12 (2) ; 73 – 79.
Arkham, M. N., Luky, A., Yusli. W., 2015. The Study of Seagrass Ecosystem and
Small-Scale Fisheries Linkages (Case Studie: Malang Rapat and Berakit village,
Bintan Regency, Riau Islands). Jurnal Sosek KP. 10 (2) ; 137 – 148.
Asriyana, Yuliana., 2012. Produktivitas Perairan. Bumi Aksara: Jakarta. 300 Hal.
Bloo, S. J., 2010. A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis
of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer. Kenneth Pye
Associates Ltd. Crowthorne Enterprise Centre. United Kingdom. 207 Hal.
Dahuri, R., Rais, Y., Putra SG., Sitepu., M.J., 2001. Pengelolaan Sumber daya
Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 326
Hal
Dahuri, R., 2003. Keanekaragaman Hayati Laut ; Aset Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 412 Hal.
Dewi, R. F., 2012. Pengelolaan Ekosistem Lamun Kawasan Wisata Pantai Sanur
Kota Denpasar Provinsi Bali. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
Dwintasari, F., 2009. Hubungan Ekologis Lamun (Seagrass) Terhadap Kelimpahan
dan keanekaragaman Ikan di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. [Skripsi].
Institut Pertanian Bogor.

Effendi, H., 2003.Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan
Lingkungan Perairan. Penerbit Kanisius : Yogyakarta. 258 Hal.

52

Fachrul, M. F., 2007. Metode Sampling Bioekologi. PT Bumi Aksara : Jakrarta 208
Hal.
Gosari, B. A. J., Haris, A., 2012. Studi Kerapatan dan Penutupan Jenis Lamun di
Kepulauan Spermonde. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan. 22 (3) : 162 – 256.
Harpiansyah., 2014. Struktur Komunitas Padang Lamun di perairan Desa
Pengudang Kabupaten Bintan. [Skripsi] Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Hasanuddin, R., 2013. Hubungan Antara Kerapatan dan Morfometrik Lamun
Enhalus acoroides Dengan Substrat dan Nutrien di Pulau Sarappo Lompo Kab.
Pangkep. [Skripsi]. Universitas Hasanuddin.
Hitalessy, R. B., Amin, S. L., Endang, Y. H., 2015. Struktur Komunitas Dan
Asosiasi Gastropoda Dengan Tumbuhan Lamun di Perairan Pesisir Lamongan
Jawa Timur. Jurnal-PAL. 6 (1) : 1671 – 2338.
Hotomo, M., Azkab, M. H., 1987. Peranan Lamun di Lingkungan Laut Dangkal.
Jurnal Oseana 12 (1) : 13 - 23 Hal.
Hutomo, M., Nontji, A., 2014. Panduan Monitoring Padang Lamun. COREMAP CTI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 37 Hal.
Kementeri Lingkungan Hidup, Nomor 200 Tahun 2004. Kriteria Baku kerusakan
dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.
Kementeri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Baku Mutu Air Laut Untuk
Biota Laut.
Kordi, K., Ghufran., 2011. Ekosistem Lamun (seagrass) fungsi, potensi
pengelolaan. Rineka Cipta: Jakarta. 191 Hal
Kantor Desa Mantamg Baru Tahun 2017. Profil Desa Mantang Baru
McKenzie, L. J., 2003. Guidelines for The Rapid Assessment and Mapping of
Tropical Seagrass Habitats. The State of Queensland. Department of Primary
Industries. 40 Hal
McKenzie, L., 2008. Seagrass Watch. Prosiding of Workshop for Mapping
Seagrass Habitats in North East Arnhem Land, Northern Territory. 18 (20) : 9 –
16. Hal
Nainggolan, P., 2011. Distribusi Spasial dan Pengelolaan Lamun (Seagrass) di
Teluk Bakau, Kepulauan Riau. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor.
Nonji, A., 2005. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta. 368 Hal.

53

Nurilahi, D., 2013 Kondisi Umum Ekosistem Padang lamun Di Desa Batu Berdaun
Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. [Skripsi]. Universitas Maritim Raja Ali
Haji.
Nurzahraeni, R., 2014. Keanekaragaman Jenis dan Kondisi padang Lamun di
Perairan Pulau Panjang Kepulauan Derawan Kalimantan Timur. [Skripsi]
Universitas Hasanuddin.
Pardi. A., 2012. Kondisi Umum Perairan Dan Perikanan Didesa Sepempan.
[Skripsi]. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Pramudyanto, B., 2014. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah
Pesisir. Jurnal Lingkungan Widyaiswara. 1 (4) : 21 – 40.
Rifai, H., Patty, I., Simon., 2013. Struktur Komunitas Padang Lamun di Perairan
Pulau Mantehage Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Platax.1 (4) : 177 – 186.
Riniatsih, I., 2016. Distribusi Jenis Lamun Dihubungkan dengan Sebaran Nutrien
Perairan di Padang Lamun Teluk Awur Jepara. Jurnal Kelautan Tropis 19 (2):
101–107.
Ruswahyuni., 2008. Relationship Between Abundance of Meiofauna in the Density
Level of Different Sea Grass in Panjang Island Beach Jepara. Jurnal Saintek
Perikanan 4 (1) 35 – 41.
Romimohtarto, K. Juwanda. 2009. Biologi Laut. Penerbit Djambatan : Jakarta. 484
Hal.
Septian. E. A. 2016. Tingkat Kerapatan Dan Penutupan Lamun Di Perairan Desa
Sebong Pereh, Bintan. [Skripsi] Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Suhud, M. Aris., 2012. Struktur Komunitas Lamun Di Perairan Pulau Nikoi.
[Skripsi] Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Supriharyono., 2007. Konservasi ekosistem sumberdaya hayati di wilayah pesisir
dan laut tropis. Pustaka pelajar: yogyakarta. 194 Hal.
Tuwo, A., 2011. Pengelolaan Ekowisata pesisir dan Laut. Brilian Internasional :
Sidoarjo. 412 Hal.
Yunus. I, Sahami. F. M, dan Hamzah. S. N. 2014. Komposisi Jenis, Kerapatan,
Keanekaragaman, Dan Pola Sebaran Lamun (Seagrass) Di Perairan Teluk
Tomini Kelurahan Leato Selatan Kota Gorontalo. [Tesis]. Universitas Negeri
Gorontalo.

54

Zarfen. 2017. Hubungan Kerapatan Lamun dengan Kualitas Perairan Desa Kelong,
Kabupaten Bintan. [Skripsi] Universitas Maritim Raja Ali Haji.

55

LAMPIRAN
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Lampiran 1. Titik Koordinat Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

X Coord
104,5207
104,5153
104,5174
104,5236
104,5158
104,5213
104,5197
104,5147
104,5162
104,5224
104,5189
104,5251
104,5227
104,5192
104,5216
104,5144
104,5222
104,5183
104,5245
104,5167
104,521
104,5194
104,5256
104,5171
104,5233
104,5171
104,5156
104,5183
104,5245
104,5199

Y Coord
0,7604
0,7512
0,7552
0,76
0,7519
0,759
0,7573
0,7498
0,7563
0,7611
0,7559
0,7608
0,7597
0,7581
0,7598
0,7506
0,7619
0,756
0,7608
0,7527
0,7583
0,7567
0,7616
0,7556
0,7605
0,7545
0,7513
0,7574
0,7623
0,7596

Type
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
Random
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Lampiran 2. Data Kualitas Perairan
Titik
T1

Suhu
28,2

arus
0,009

Kecerahan
2,3

DO
7,4

Ph
7,96

Salinitas
32

T2

29,1

0,020

2,6

7,4

7,83

29

T3

30,2

0,008

3,1

7,4

7,87

30

T4

29,2

0,008

3,4

7,4

7,79

29

T5

30,1

0,009

2,9

6,3

7,9

30

T6

29,1

0,020

2,8

7,5

7,89

29

T7

30.1

0,032

3,7

7,4

7,84

30

T8

29,7

0,021

3,4

7,4

7,65

31

T9

30.2

0.009

3,2

6,3

7,66

30

T10

30,4

0.023

3,5

7,6

7,69

30

T11

29,8

0,014

2,6

7,5

7,97

30

T12

29,5

0,011

3,7

6,4

7,74

30

T13

29,9

0,009

3,2

7,0

7,96

29

T14

30,1

0,008

2,6

7,5

7,84

30

T15

29,8

0,010

2,1

7,4

7,78

32

T16

29,3

0,009

2,3

7,4

7,84

31

T17

30,2

0,007

3,4

7,3

7,81

30

T18

20,1

0,013

3,6

6,3

7,84

29

T19

29,3

0,023

2,7

7,3

7,94

29

T20

29,2

0,008

2,9

6,5

7,90

31

T21

29,6

0,020

3,1

4,5

7,82

29

T22

29,8

0,009

2,9

6,8

7,83

30

T23

29,7

0,010

2,8

7,4

7,82

30

T24

30,1

0,008

2,7

5,2

7,75

29

T25

30,2

0,011

3,1

7,4

7,95

30

T26

29,1

0,014

3,2

7,4

7,85

28

T27

29,7

0,009

3,1

6,4

7,86

30

T28

29,8

0,023

2,7

7,3

7,95

27

T29
T30

28,9
28,5

0,013
0,007

3,7
2,9

7,3
7,3

7,96
7,80

31
28
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Lampiran 3. Analisis Data Lamun
1. Kerapatan Lamun
Jumlah
Jenis

(Tegaka

Di

Rdi

n)

2.

Enhalus acoroides

1129

37,63

55,23

Thalassia hemprichii

915

30,50

44,77

TOTAL

2044

68,1333

100

Frekuensi lamun
Jenis

3.

Jumlah Plot
Dijumpai

Fi

Rfi

Enhalus acoroides

28

0,93

60,87

Thalassia hemprichii

18

0,60

39,13

TOTAL

46

1,53

100

Indek Nilai Penting
Jenis

Rdi

RFi

RCi

Enhallus acoroides

55,23

60,87

59,36

175,47

Tahlassia hemprichii

44,77

39,13

40,64

124,53

Jumlah

INP

300
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Lampiran 4. Jenis-Jenis lamun yang di Jumpai di Perairan Desa Mantang Baru

Enhallus acoroides

Thalassia hemprichii

60

Lampiran 5. Dokumentasi di lapangan
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Lampiran 6. Dokumentasi di Laboratirium

