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ABSTRAK
Adalah penting untuk memahami sebaran organisme menurut struktur komunitas, dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Penelitian ini mempelajari struktur komunitas lamun, dimana terdapat pola-pola asosiasi individu
dengan spesies berbeda. Pengambilan data dengan metode tanpa kuadrat. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai
asosiasi semua species negatip (VR = 0,562), kecuali asosiasi antar spesies. Asosiasi positip pertama terjadi antara
Cymodocea rotundata terhadapHalophila ovalis,Thalassia hemprichiidan Halodule uninervis(0.56, 0.25, dan 0.19);
diikuti asosiasi negatip terhadap Enhalus acoroides dan C. Serulata(-0.44 dan -0.64). Asosiasi positip kedua terjadi
antaraC. serulata terhadap H. ovalis dan E. acoroides (0.34 dan 0.12), diikuti asosiasi negatip terhadap T. hemprichii
dan H. uninervis(-0.32 dan -0.32). Asosiasi positip ketiga terjadi antara T. Hemprichii terhadap H. uninervis (0.05),
diikuti asosiasi negatip terhadap H. ovalis dan E. acoroides (-0.54 dan -0.79). Asosiasi positip keempat terjadi antara H.
uninervisterhadapH. ovalis (0.30), diikuti asosiasi negatip terhadap E. acoroides (-0.28). Terakhir, asosiasi negatip H.
ovalis terhadap E. acoroides (-0.09). Berdasarkan pola-pola asosiasi tersebut, penyebaran individu dan species lamun
berhubungan erat dengan habitat. Asosiasi positip terkait dengan pola hidup lamun pada substrat campuran pasir,
batu dan patahan karang; sedangkan asosiasi negatip terkait dengan substrat campuran pasir dan lumpur.
Kata kunci: Lamun, Asosiasi, Struktur komunitas.

PENDAHULUAN

Sehubungan

dengan

pesatnya

Pengelolaan wilayah pesisir membutuhkan

pembangunan, terdapat kekuatiran kerusakan

pengawasan yang teratur terhadap status dan

ekosistem lamun dan ikutannya yang disebabkan

kondisi sumberdaya alam, termasuk lamun.

oleh pengaruh antropogenik (Carlson dkk., 1994).

Sebagai tumbuhan bunga (angiospermae), lamun

Masuknya sejumlah besar bahan-bahan organik

memiliki karakteristik yang mirip lilia dan jahe

melalui proses sedimentasi turut mempengaruhi

daripada rumput, hidup di dasar laut, memiliki

kualitas perairan, dan menimbulkan ancaman

struktur daun tegak dengan panjang yang

terhadap kehidupan lamun. Peningkatan volume

bervariasi, memiliki rimpang (rhizome), dan akar

bahan galian C yang dilakukan masyarakat lokal

(rhizoid) yang terbenam di dalam substrat. Secara

(Long

evolusi, sebaran lamun pertama terjadi di Filipina

pencemaran perairan karena buangan minyak

wilayah Pasifik Barat, karena memiliki konsentrasi

(Lapointe dkk., 2004), dan praktek penangkapan

spesies tertinggi sebesar 16 spesies (Long dkk.,

biota laut dengan alat tangkap tidak ramah

2000); diikuti Papua New Guinea di wilayah Indo

lingkungan merupakan ancaman lain yang turut

Pasifik sebanyak 13 spesies (Hemminga dan

merusak habitat lamun.

Duarte, 2000), atau 14 species (Short dkk., 2007);

dkk.,

Lamun

1996;

Terrados

memiliki

dkk.,

kedekatan

1999),

dengan

Australia Utara sebanyak 15 spesies (Fortes,

komunitas lain, dan berfungsi sebagai komunitas

1998), dan Indonesia sebanyak 12 spesies?

sela, sehingga terjadi asosiasi sebagai hasil
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interaksi antara sistem-sistem yang kompleks dari

interaksi antar-spesies terjadi berdasarkan ada

komunitas mangrove di daerah intertidal dengan

atau tidak ada spesies yang melakukan asosiasi.

komunitas karang di daerah intertidal dan

Asosiasi

antar-spesies

dapat

diartikan

subtidal. Komunitas lamun memiliki sejumlah

sebagai kemampuan bergabung atau keeratan

fungsi ekologi, antara lain: sebagai daerah

hubungan dengan spesies lain (Krebs, 1978).

memijah (spawning ground), pembesaran (nursery

Asosiasi yang terjadi didasarkan pada ada atau

ground), mencari makan (feeding ground), dan

tidak ada spesies dalam suatu daerah. Hubungan

daerah

untuk

antar-spesies tergantung pada apakah dua spesies

sejumlah organisme ikan, moluska dan kepiting

memilih untuk berada bersama atau menghindar

(den Hartog, 1967; Kikuchi, 1974). Selain itu,

dari habitat, memiliki ketertarikan bersama, saling

lamun berfungsi sebagai perangkap sedimen

mengganggu atau tidak melakukan interaksi.

untuk menstabilkan dasar laut dan meningkatkan

Perairan desa Suli yang dipilih sebagai lokasi

kecerahan air (den Hartog, 1970; Dawes 1981).

penelitian, memiliki komunitas lamun yang cukup

Pengaruh

pemicu

baik. Daerah ini memiliki komunitas mangrove

terperangkapnya lamun dalam sedimen yang

yang jarang dan daerah terumbu karang yang

menghambat

berlindung

(shelter

antropogenik

ground)

merupakan

dan

merusak

sempit, diduga karena pengaruh antropogenik.

2007).

Pengaruh

Pengaruh antropogenik berhubungan dengan

sedimentasi telah menghancurkan sebagian besar

pemekaran pemukiman di sepanjang pantai desa

komunitas lamun di daerah pesisir desa Lateri dan

Suli. Pengaruh antropogenik dapat meningkatkan

desa Passo pulau Ambon pada dekade terakhir.

salinitas dan suhu air laut yang menghambat

Karena itu, fungsi lamun untuk mengurangi energi

pertumbuhan terumbu karang (Kinsman, 1964).

ekosistem

pertumbuhan

(Romero

dkk.,

yang ditimbulkan oleh pergerakan air (arus dan

Kebanyakan penelitian lamun terbatas pada

gelombang), dan membantu penyaringan sedimen

informasi struktur komunitas (Kirkman, 1985), dan

tersuspensi (Fonseca dan Cahalan, 1992) menjadi

belum ada mengenai asosiasi antar species.

terhambat.

Adalah menarik untuk mengetahui pola-pola

Umumnya, penyebaran lamun berlangsung

asosiasi yang membentuk komunitas lamun.

dari daerah pantai sampai tubir (Duarte, 1991),

Penelitian

sekalipun sering terjadi perbedaan komposisi dan

komposisi jenis lamun dan pola-pola asosiasi yang

luas penutupan (Fahcrul, 2007). Vegetasi lamun di

terkait

suatu daerah yang luas terdiri atas: spesies

vegetasi dalam suatu komunitas.

tunggal, asosiasi antara dua spesies atau lebih,
atau campuran dengan vegetasi lain. Pada pola
asosiasi antara dua spesies atau lebih dalam satu
komunitas, dapat terjadi interaksi antar sesama
spesies, atau dengan vegetasi lain. Hubungan

ini

dengan

ditujukan

untuk

penyebaran

dan

mengetahui

kerapatan

MATERI DAN METODE
Bahan dan Alat
Penelitian dilakukan pada komunitas lamun
yang terdapat di perairan desa Suli, pulau Ambon.
Terdapat

enam

spesies

lamun

dari

famili

Cymodoceaceae dan Hydrocharitaceae. Lamun
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yang termasuk famili Cymodoceaceae adalah

tegakan digunakan mewakili setiap spesies lamun

Cymodocea

yang dijumpai di area pengamatan (Gambar 2).

rotundata,

C.

serulata

dan

Haloduleuninervis; sedangkan termasuk famili
Hydrocharitaceae

adalah

Enhalus

Analisis Laboratorium

acoroides,

Identifikasi

dilakukan

berdasarkan

Halophila ovalis dan Thalassia hemprichii. Spesies

karakteristik morfologi (Philips dan Menez, 1998;

lamun yang lebih sering dijumpai adalah T.

Kuo

hemprichii dan C. rotundata, sedangkan yang

pengamatan sampel dilakukan dengan mengukur

sangat jarang adalah E. acoroides dan H. Ovalis.

lebar daun, panjang daun, panjang ruas, panjang

Seluruh

lokasi

batang dan pangkal daun, panjang stolon dan

mempelajari

akar. Dokumentasi dilakukan dengan bantuan

spesies

pengamatan

yang

terletak

digunakan

untuk

pada

keeratan hubungan.

dan

den

Hartog,

2001).

Sedangkan,

kamera digital.

Penelitian mengenai asosiasi antar-spesies
membutuhkan

sejumlah

termometer

untuk

Analisis Data

peralatan,

seperti:

Asosiasi antar-spesies dilakukan secara

pengukuran

suhu,

multi spesies dan ditujukan untuk lebih dari satu

refraktometer untuk pengukuran salinitas, meter

pasangan spesies. Asosiasi multi spesies dihitung

rol dan GPS (Global Positioning System) untuk

menurut tahapan berikut:

penentuan lokasi. Bahan-bahan yang digunakan,

1. Data

spesies

lamun

pada

setiap

titik

antara lain: tali transek, kantung plastik sampel,

pengamatan menunjukkan ada atau tidak ada

tabel pasang surut, dan alkohol sebagai bahan

spesies (S) pada setiap titik pengamatan (N).

pengawet.

2. Hipotesis nol (Ho) sebagai tidak ada asosiasi

Teknik Pengambilan Sampel

antar spesies, dan hipotesis tandingan (Hi)

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan
metode tanpa kuadrat (plotless sampling), yaitu
suatu metode pengukuran tetangga terdekat
dengan cara mengukur jarak antara satu tegakan

sebagai asosiasi positip atau negatip antar
spesies.
3. Uji statistik dilakukan menurut formula nilai
rasio varian, VR (Khouw, 2008):

lamun terhadap tegakan lamun berikutnya(Krebs,
1978; Khouw, 2008).
Karena lokasi penelitian cukup luas, maka
daerah

pengamatan

dipisah

menjadi

dengan

enam

transek, jarak antar transek 100 m, dan jarak
antara titik pengamatan pada setiap garis transek

Dan

200 m. Transek ditarik tegak lurus garis pantai saat
air surut. Selanjutnya, jarak antar tegakan spesies
lamun pada setiap titik pengamatan diukur
terhadap tegakan spesies tetangga. Salah satu

dimana: pi = ni /N; σ, simpangan baku dari
total jumlah sampel; S, simpangan baku dari total
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Gambar 1. Lokasi penelitian di perairan desa Suli, kabupaten Maluku Tengah
jumlah spesies; T, total jumlah kuadran pada

Passo, di sebelah utara dengan desa Tengah-

setiap transek; dan t, rata-rata jumlah spesies per

Tengah, dan di sebelah selatan dengan teluk

sampel.

Baguala (Gambar 1).

VR (varian ratio) merupakan indeks asosiasi

Karakteristik perairan desa Suli dapat

antar semua spesies dengan kriteria, jika VR = 1

dijelaskan sebagai pantai landai dengan substrat

tidak terdapat asosiasi, VR > 1 asosiasi positip, VR

pasir sampai campuran pasir-patahan karang di

<

diuji

daerah intertidal yang luas. Daerah ini memiliki

jumlah

komunitas lamun yang tersebar luas dengan

1

asosiasi

berdasarkan

negatip.

pasangan

Nilai

asosiasi

spesies,

dan

pasangan spesies (S) dari [S (S–1)/2]. Analisis

Thalasia hemprichii sebagai spesies dominan.

pasangan spesies merupakan kombinasi dari

Selain lamun, terdapat juga komunitas

setiap pasangan berdasarkan tabel kontigensi 2 x

mangrove dan terumbu karang dengan substrat

2 (Krebs, 1978). Dari nilai tabel kontigensi,

dasar yang bervariasi dari pasir, pasir berlumpur,

ditentukan nilai asosiasi dari setiap pasangan

campuran pasir-patahan karang, sampai karang

spesies menurut koefiesien korelasi titik.

mati dan bebatuan. Penyebaran spesies lamun
luas, merupakan vegetasi tunggal atau campuran,

HASIL DAN PEMBAHASAN

sedangkan

Deskripsi Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di desa Suli, terletak
sebelah utara kota Ambon, tetapi merupakan
wilayah

administrasi

Kecamatan

Salahutu,

Kabupaten Maluku Tengah. Secara astronomis
daerah ini terletak pada posisi 128017’26’’128018’15’’ BT dan 03037’00”-03038’19” LS.
Daerah penelitian berbatasan di sebelah timur
dengan desa Tial, di sebelah barat dengan desa

lokasi

pengamatan

merupakan

substrat campuran. Luas daerah penelitian sekitar
24.000 m², dan dibagi menjadi 6 transek dan 18
titik pengamatan (Gambar 2).
Asosiasi Lamun
Tipe vegetasi lamun di perairan ini termasuk
asosiasi campuran dan terdiri atas lebih dari 3
spesies. Tipe asosiasi ini mendominasi substrat
pasir yang terlindung, dimana tidak terdapat
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Gambar 2. Skema pola penyebaran lamun berdasarkan hubungan asosiasi.
lumpur, dan stabil pada sedimen yang hampir

komunitas

dengan

tipe

asosiasi

antar-

landai. Tipe vegetasi tersebut terjadi, karena

spesies.Asosiasi antar-spesies vegetasi lamun di

ditunjang oleh kondisi perairan desa Suli yang

lokasi penelitian merupakan asosiasi multi spesies

terdiri atas pantai yang didominasi substrat pasir

(multiple spesies association) yang ditunjukkan

sampai campuran pasir dan patahan karang

oleh 18 pasangan spesies lamun. Data ada dan

dengan karakteristik pantailandai di daerah

tidak ada spesies lamun dipetakan (Gambar 2),

pasang-surut yang luas. Tipe asosiasi vegetasi

berdasarkan hasil tabulasi (Tabel 1).

lamun dengan dua atau tiga spesies dalam suatu

Tabel memperlihatkan spesies lamun yang

komunitas merupakan interaksi dengan sesama

ditemukan pada setiap titik pengamatan. Species

spesies atau dengan spesies lain dari lingkungan

lamun T. hemprichii dan C. rotundata ditemukan

sekitarnya.

sebanyak 15 dan 11 titik pengamatan. Spesies

Hubungan

interaksi

antar-spesiesdapat

lamun yang paling sedikit adalah E. acoroides dan

diketahui berdasarkan ada atau tidak ada spesies

H. ovalis ditemukan sebanyak 2 dan 1 titik

yang melakukan asosiasi. Jika terdapat dua spesies

pengamatan. Berdasarkan jumlah spesies, titik

yang lebih dekat satu sama lain, maka terbentuk

pengamatan 18 adalah yang paling banyak

Asosiasi Antar Spesies; Suatu Pendekatan untuk Mengetahui Pola Penyebaran Lamun (Frijona F. Lokollo, dkk.)
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Tabel 1. Data ada-tidaknya spesies lamun pada setiap titik pengamatan
Species

Titik-titik pengamatan

(S)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

∑

Cr

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

11

Th

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

15

Hu

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

Ea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

Cs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

6

Ho

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Total

3

3

3

3

3

3

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

2

4

42

Keterangan: Cymodocea rotundata (Cr), C. Serrulata (Cs), Haloduleuninervis (Hu),Enhalus acoroides (Ea),
Halophila ovalis (Ho), dan Thalassia hemprichii (Th).
dijumpai spesies lamun, yaitu:C. rotundata, C.

Vegetasi lamun memiliki keterikatan atau

serulata, H. ovalis, dan H. uninervis.Sebaliknya,

interaksi antara satu spesies dengan spesies yang

pada titik pengamatan 9 dan 14 ditemukan

lain, dan membentuk asosiasi komunitas antar-

masing-masing 1 spesies, yaitu: T. hemprichii dan

spesies dengan kemungkinan: (1) hidup pada

E. acoroides.

lingkungan yang sama;(2) memiliki distribusi

Berdasarkan hasil analisis asosiasi multi

geografi

yang

sama;(3)

memiliki

bentuk

spesies, maka hipotesis sementara yang diusulkan

pertumbuhan yang lain, sehingga memperkecil

adalah: Ho = tidak ada asosiasi interspesies, dan Hi

kompetisi; dan (4) memiliki interaksi dengan

= ada asosiasi interspesies (Tabel 2).

spesies lain yang menguntungkan salah satu atau

Tabel 2. Hasil analisa asosiasi multi spesies lamun

kedua spesies. Pada penelitian ini, hasil analisis

No.

Parameter

Hasil
analisis
0,989

Ragam total sampel (  2T )
Ragam jumlah semua
0,556
spesies (S 2 t)
3
Indeks asosiasi semua
0,562
spesies (VR)
VR > 1,0 berarti semua spesies memperlihatkan
1
2

asosiasi positip;
VR < 1,0 berarti semua spesies memperlihatkan
asosiasi negatip.
VR = 0,562 < 1,0 menunjukkan semua spesies
memperlihatkan asosiasi negatip.

indeks menunjukkan asosiasi negatip untuk semua
spesies.

Hasil

analisisberdasarkan

jumlah

pasangan spesies membentuk 18 pasangan. Nilai
korelasi antar pasangan spesies dianalisisdengan
tabel kontigensi 2 x 2 (Tabel 3; Gambar 3).
Tabel 3. Hasil analisis asosiasi pasangan spesies
lamun
Spesies

Cs

Th

Hu

Ho

Ea

Cr
Cs
Th
Hu
Ho

-0,64
*

0,25
-0,32
*

0,56
-0,32
0,05
*

0,19
0,34
-0,54
0,30
*

-0,44
0,12
-0,79
-0,28
-0,09

Kesimpulan: Ho ditolak dan Hi diterima, terjadi
asosiasi antar-spesies lamun.
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artinya terjadi kompetisi antara kedua spesies
untuk memperoleh unsur hara (Fourqurean dkk.,
1995; Agawin dkk., 1996). Sebaliknya, asosiasi
antara T. hemprichii dan H.uninervis adalah
positip, artinya tidak ada kompetisi karena
persediaan unsur hara untuk kedua spesies
mampu menunjang kelangsungan hidup dengan
Gambar 3. Diagram plexus asosiasi pasangan
spesies lamun
Hasil

analisis

Asosiasi antara T. hemprichii, C. rotundata,

bahwa

H.uninervis, dan H. ovalis adalah positip jika dilihat

asosiasi C. rotundata terhadap H. ovalis,T.

dari morfologi akar yang berbeda. Kondisi ini

hemprichiidan

positip,

menunjukkan bahwa keempat spesies mampu

berturut-turut 0,56; 0,25 dan 0,19; dan terhadap

berinteraksi untuk memanfaatkan unsur hara yang

E. acoroides dan C. serulata adalah negatip,

dibutuhkan sesuai karakteristik masing-masing.

berturut-turut -0,44 dan -0,64. Asosiasi C. serulata

Keempat spesies mendiami substrat campuran

terhadap H. ovalis dan E. acoroides adalah positip,

pasir, lumpur dan patahan karang. Hal ini

berturut-turut 0,34 dan 0,12; dan terhadap T.

menunjukkan ketersediaan unsur hara yang dalam

hemprichi dan H. uninervisadalah negatip, dimana

jumlah

keduanya memiliki nilai asosiasi sebesar -0,32.

kelangsungan hidup tanpa harus berkompetisi.

Asosiasi T. hemprichiterhadap H. uninervis adalah

Keberadaan T. hemprichii bersama spesies lamun

positip, sebesar 0,05; dan terhadap H. ovalis dan

yang lain merupakan suatu kebiasaan yang sering

E. acoroides adalah negatip, berturut-turut -0,54

terjadi di padang lamun daerah Indo Pasifik

dan -0,79. Asosiasi H. uninervis terhadap H. ovalis

(Rollon dkk., 1998).

adalah positip, sebesar 0,30; sebaliknya terhadap

Penyebaran dan Kerapatan Lamun

H.

memperlihatkan

interaksi yang menguntungkan.

uninervis

adalah

optimal

untuk

mempertahankan

E. Acoroides negatip, yaitu -0,28. Asosiasi H. ovalis

Gambar 2 memperlihatkan penyebaran

terhadap E. acoroides adalah negatip, sebesar -

spesies lamun di perairan desa Suli. Padatransek-1

0,09.

(Tr-1) dan Tr-2, titikpengamatan 1 sampai 6
Secara

morfologi,

baik

T.

hemprichii

dijumpai spesies lamun yang sama, yaitu: C.

maupun C. serulata memiliki akar yang panjang

rotundata, H. uninervis dan T. hemprichii. Pada Tr-

dengan struktur yang keras, sehingga dapat

3, titik pengamatan 7 dan 8 dijumpai C. rotundata

menempati substrat campuran pasir, lumpur dan

dan T. hemprichii; dan titik pengamatan 9

patahan karang mati. Struktur rimpang dan akar

dijumpai

yang kuat dapat menstabilkan sedimen dan

pengamatan 10 dan 11 dijumpai C. rotundata dan

mencegah kembalinya partikel sedimen yang

T. hemprichii, seperti pada titik pengamatan 7 dan

tersuspensi ke dalam kolom air (Koch dkk., 2006).

8. Pada Tr-4, titik pengamatan 12; dan Tr-5, titik

Asosiasi antara kedua spesies adalah negatip,

pengamatan 13 dan 15 dijumpai spesies C.

T.

Hemprichii.Pada

Tr-4,
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serulata dan T. hemprichii, sedangkan titik

18, karena tidak terlihat batasantara substrat

pengamatan 14 dijumpai spesies E. acoroides.

pasir, patahan karang dan lumpur.

Pada Tr-6, titik pengamatan 16 dijumpai pasangan

Terlihat

bahwa

C.

serrulata

dijumpai

C. serulata dan T. Hemprichii. Selanjutnya,titik

bersama T. hemprichii dan H. uninervispada

pengamatan

serulatayang

beberapa titik pengamatan yang terdiri atas

berpasangan dengan E. acoroides. Padatitik

substrat campuran pasir-patahan karang. Hal ini

pengamatan 18dijumpai C. rotundata, C. serulata,

menunjukkan bahwa ketiga spesies cenderung

H. ovalis, dan H. uninervis.

berada

17

dijumpai

C.

pada

substrat

yang

sama

untuk

Terlihat bahwa pada titik pengamatan 1

memperoleh unsur hara lewat sistem perakaran

sampai 6, C. rotundata, T. hemprichii dan H.

yang luas.Enhalus acoroides terdapat bersama C.

univervis tumbuh pada substrat pasir, maupun

serrulata

campuran pasir-patahan karang dengan sama

didominasi

baiknya. Hal ini terjadi pada titik pengamatan 7

karang. Kedua spesies cenderung berada pada

sampai 9 untuk C. rotundata dan T. hemprichii.

substrat yang sama untuk memperoleh unsur hara

Selanjutnya, C rotundata dan T. hemprichii

dengan sistim

tumbuh pada substrat dasar yang mengandung

bertahan terhadap hempasan ombak.

sedikit unsur hara, diduga terjadi pencernaan
lemak

yang

dilakukan

bakteri

pada titik
substrat

Thalassia

pengamatan 17, yang
campuran

pasir-patahan

perakaran yang

hemprichii

kuat untuk

sebagai

spesies

dengan

dominan dapat ditemui hampir di seluruh transek,

memanfaatkan materi organik lamun (Jones dkk.,

karena kemampuannya beradaptasi pada berbagai

2003; Holmer dkk., 2004). Menurut den Hartog

habitat. Seperti spesies lain, T. hemprichii memiliki

(1970), sistem perakaran T. hemprichiiyang kuat

pengaruh

memungkinkan tumbuhan ini hidup pada substrat

mengendapkan partikel sedimen yang terdapat

keras, termasuk menembus celahkarang mati.

dalam kolom air. Species ini memiliki kemampuan

yang

kuat

untuk

menahan

dan

Selain itu, E. acoroides ditemukan tidak

mengurangi energi ombak dan arus dengan

bersama spesies lain pada titik pengamatan 11

bantuan kanopinya untuk meningkatkan laju

dan 14. Kedua titik pengamatan merupakan

endapan

habitat yang cocok untuk spesies yang menyukai

Kombinasi pergerakan air mengurangi suspensi

substrat keras, yaitu substrat campuran yang

ulang deposit dan meningkatkan endapan partikel

didominasi patahan karang. H. ovalis dijumpai

di padang lamun (Almasi dkk., 1987; Gacia dkk.,

pada titik pengamatan 18 bersama H. univervis,

1999).

C.Serulatadan

Kondisi Hidrologi

C.

rotundata.

Pada

titik

partikel

(Koch

dan

Gust,

1999).

pengamatan 18 dijumpai H. ovalis karena spesies

Toleransi terhadap suhu dan salinitas

ini berukuran kecil, tetapi bersifat pionir pada

adalah penting untuk memahami adaptasi biologi

substrat pasir-berlumpur (Rollon dkk., 1998).

organisme terhadap lingkungannya. Suhu dan

Penyebaran H. ovalis bersamaC. serulata, C.

salinitas

rotundata dan H. univervis pada titik pengamatan

mempengaruhi pertumbuhan dan kelulusan hidup

adalah

dua

faktor

abiotik
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Gambar 4. Hasil pengamatan suhu dan salinitas pada setiap titik pengamatan
organisme, sekalipun memiliki

respon yang

bahan pencemar, air tawar, dan kekeruhan yang

spesifik (Kir dan Kumlu, 2008). Lamun membentuk

ditimbulkan oleh angin dan ombak. Pada keadaan

kelompok toleransi salinitas yang luas (eurysaline)

ini, pola asosiasi yang terjadi adalah negatip,

dengan karakteristik suka air, seperti campuran air

artinya spesies lamun yang berasosiasi memiliki

payau dan air laut pada salinitas tinggi (den

kebutuhan yang sama dan tidak perlu melakukan

Hartog, 1981). Salinitas rendah terjadi pada

kompetisi untuk mencukupi unsur hara dan

kondisi air surut, dimana banyak air tawar yang

kebutuhan biofisik lainnya. Sebagai spesies pioner,

berasal dari darat menggenangi daerah lamun,

H. ovalis mampu hidup dengan C. rotundata dan

selanjutnya berubah menjadi salinitas tinggi pada

T. hemprichii yang mendominasi lokasi penelitian,

kondisi air pasang. Salinitas sangat berperan bagi

kecuali E. acoroides yang hidup pada substrat yang

organisme

dengan

didominasi patahan karang. Penyebaran spesies

tekanan osmotik. Kisaran salinitas pada lokasi

lamun secara umum lebih rapat pada perairan

penelitian adalah 30-33‰ dengan nilai rata-rata

yang dekat ke arah darat dibanding ke arah laut,

31,7 ‰, sedangkan kisaran suhu adalah 30-32

karena masukan unsur hara dari darat. Sekalipun

o

C,dan bersifat stenothermal pada suhu tinggi. Di

demikian, penelitian lanjutan masih diperlukan

lokasi ini terdapat sejumlah sumber air panas yang

untuk memahami mekanisme yang menyebabkan

mempengaruhi komunitas lamun pada kondisi air

perbedaan kerapatan lamun, termasuk yang

surut. Suhu air tinggi dapat meningkatkan

disebabkan oleh sedimentasi, eutrofikasi dan

kegiatan bakteri pengurai yang mendiami sedimen

kontaminasi.

padang

laut

lamun

yang

yang

berhubungan

berhubungan

dengan

konsumsi oksigen (Mateo dan Romero, 1997)
pada daerah tropis (Gambar 4).
KESIMPULAN
Penyebaran spesies lamun terkait dengan
faktor-faktor lingkungan, seperti salinitas dan
suhu yang dibutuhkan untuk memahami masukan
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