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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Sebagaimana diketahui, program COREMAP Fase II telah berakhir. Untuk 

menjamin kesinambungan data, pihak pemerintah sebagai penyandang 

dana dalam hal ini BAPPENAS  merasa perlu melakukan kegiatan 

pengumpulan  data agar penelitian laut di Indonesia dapat terus berlanjut.  

Kegiatan “baseline” ini bertujuan untuk mengetahui kondisi karang terkini 

di suatu lokasi, dalam hal ini difokuskan di perairan Kabupaten Pangkajene 

kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kegiatan ini 

meliputi penelitian di ekosistem terumbu karang, dan ekosistem pendukung 

lainnya, yaitu ekosistem mangrove dan ekosistem lamun serta kondisi kimia 

perairan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengumpulkan data dasar kondisi 

biota dan kondisi fisik di masing-masing ekosistem.  Data dasar ini 

diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya di lokasi yang sama. 
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Adapun hasil penelitian dasar ini diringkas sebagai berikut: 

 Penelitian kondisi karang batu di perairan Pangkajene Kepulauan 

dilakukan pada bulan April 2012  meliputi 19 stasiun pengamatan 

yang tersebar dari utara hingga selatan. Penelitian ini dilakukan 

pada kedalaman 3 – 7 m, dengan menggunakan metode Line 

Intercept Transect (LIT) mengikuti English et al. (1997) dan 

Australian Institute of Marine Science (2004) dengan beberapa 

modifikasi. 

 Sebaran dan komposisi jenis karang batu pada setiap stasiun yang 

tersebar dari utara hingga selatan di perairan Pangkajen Kepulauan 

cukup bervariasi. Hasil penelitian dicatat sebanyak 98 jenis karang 

hidup yang termasuk dalam 15 suku. 

 Indeks keragaman jenis (H’), kemerataan (J’) dan kekayaan jenis (d) 

karang batu pada masing-masing stasiun ditampilkan pada Tabel 1. 

Hasil analisa perhitungan indeks keanekaragaman karang batu 

berkisar antara 1,66 – 3,30, dengan nilai rata-rata 2,51. Nilai 

keanekaragaman tertinggi dicatat pada stasiun PKPL28, yaitu 3,30 

dan yang terendah di PKPL30 (1,66).  

 Rendahnya nilai keanekaragaman jenis diduga disebabkan oleh 

adanya dominasi dari jenis Porites cylindrica yang hadir sebanyak 

22 koloni tanpa diikuti oleh jenis lainnya. Selain itu tingginya 

aktivitas nelayan setempat pada daerah pantai memberikan 

tekanan yang cukup besar pada lingkungan tempat karang hidup. 

Perubahan-perubahan faktor fisik yang ekstrim menyebabkan 

pengurangan persentase tutupan dan perubahan keanekaragaman 

jenis karang batu. 

 Pengamatan ikan karang dilakukan dengan menggunakan metode 

”Underwater Visual Census” (UVC), dimana ikan-ikan yang ada pada 

jarak 2,5 m di sebelah kiri dan kanan garis transek sepanjang 70 m 

dicatat jumlah jenis dan jumlah individunya. Luas bidang yang 

teramati per transeknya yaitu (5 x 70 ) = 350 m2. Sensus ikan 

dilakukan masing-masing pada kedalaman antara 3 - 7 m. Peralatan 

yang digunakan dalam melakukan transek dan sensus visual bawah 

air adalah peralatan selam (scuba diving), alat tulis bawah air dan 

rol meter (100 m). 
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 Hasil pengamatan di masing-masing stasiun transek, dicatat 

sebanyak 179 jenis ikan yang termasuk dalam 33 suku dengan 

jumlah total sebanyak 4087 individu.   

 Rendahnya keanekaragaman jenis ikan karang di daerah perairan 

Pangkep  ini diduga disebabkan karena  tingkat kekeruhan perairan 

yang cukup tinggi serta rendahnya persentase tutupan karang 

hidup di daerah tersebut. 

 Dari jumlah jenis ikan karang yang berhasil dicatat, stasiun PKPL9 

memiliki jumlah jenis dan individu yang terbanyak, yaitu 77 jenis 

dan 453 individu, tempat kedua dan ketiga terdapat di st. NP02 dan 

PKPL11 (63 dan 67 jenis). Sedangkan jumlah jenis dan individu 

terendah berada di st. PKPL 17 yaitu 18 jenis dan 77 individu. Dari 

jumlah total ikan karang yang dicatat, kelompok ikan major 

ditemukan dalam jumlah yang terbanyak, yaitu 2457 individu diikuti 

ikan target (1483 individu) dan ikan indikator (147 individu).  

 Sama halnya dengan jumlah individu, jumlah jenis ikan karang juga 

didominasi oleh kelompok ikan major sebanyak 100 jenis atau 

60,10% dari total jenis yang dicatat kemudian diikuti kelompok ikan 

target 63 jenis (36,30%) dan kelompok indikator 16 jenis (3,60%).  

 Pengambilan contoh fauna megabentos terutama yang memiliki 

nilai ekonomis penting dan bisa dijadikan indikator dari kesehatan 

terumbu karang, dilakukan dengan menggunakan metode Reef 

Check Benthos (RCB). 

 Adapun kelompok biota megabentos yang dicatat jenis dan jumlah 

individunya sepanjang garis trasek terdiri dari  Acanthaster planci 

(binatang bulu seribu), Fungia spp. (Mushroom coral atau karang 

jamur), Diadema setosum (bulu babi hitam), Drupella sp. (jenis 

gastropoda/keong yang hidup di sela-sela karang terutama karang 

bercabang), “Large Holothurian” (teripang ukuran ≥ 20), “Small 

Holohurian” (teripang ukuran ≤ 20), “Large Giant Clam” (kima 

ukuran ≥ 20), “Small Giant Clam” (kima ukuran ≤ 20), Lobster 

(udang karang, udang barong), “Pencil Sea Urchin” (bulu babi 

seperti pensil), “Banded coral shrimp” (udang karang kecil yang 

hidup di sela-sela cabang karang Acropora spp. Pocillopora spp. 

atau Seriatopora spp.), Trochus sp. 

 Kehadiran megabentos pada masing-masing stasiun pengamatan 

berkisar antara 1 – 7 jenis dengan jumlah sebanyak 3285 individu. 
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Stasiun PKPL32 memiliki keanekaragaman jenis yang tertinggi yaitu 

7 jenis dan terendah di st. PKPL19, NP04, NP05, NP06 dan NP07, 

masing-masing 1 jenis. Sedangkan jumlah individu terbanyak 

dicatat pada st. NP02 (510 individu) dan diikuti PKPL31 (488 

individu), dan yang terendah di NP05 (2 individu). 

 Dari 8 jenis megabentos yang dicatat ada lima jenis yang memiliki 

nilai ekonomis penting, dan Diadema setosum adalah jenis yang 

memiliki jumlah individu melimpah yaitu sebanyak 496 individu 

sedangkan ”Large giant clam” (>20cm), small giant clam (<20cm), 

Trochus sp. (lola) dan Lobster sangat sedikit, yaitu antara 1 – 4 

individu. 

 Di Indonesia, hutan mangrove sudah mengalami tekanan yang 

sangat tinggi terutama di 5 pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi, dan Papua). 

 Indikasi tekanan terhadap hutan mangrove di pulau-pulau kecil 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan juga ditemukan. Meskipun 

mangrove di pulau-pulau ini masih utuh, tapi di tengahnya terdapat 

tambak-tambak tradisional. 

 Untuk mengantisipasi tekanan tersebut dan memudahkan dalam 

pemantauan bila terjadi kerusakan, maka pengumpulan data dasar 

ekologi tumbuhan mangrove dilakukan di lokasi ini. Selain itu, 

volume stok karbon dan laju fotosintesis kanopi mangrove 

diestimasi untuk menunjukkan salah satu nilai penting keberadaan 

ekosistem ini di pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan. 

 Sebanyak 23 plot berukuran 10 x 10 m2 disebar di ketiga pulau 

tersebut, 7 plot di Bangkobangkoan, 7 plot di Sabangko, dan 9 di 

Sagara. Lokasi plot ditentukan di area mangrove yang mewakili. Ada 

barisan plot yang membentuk transek dan ada yang hanya satu plot 

saja, tergantung pada lebar mangrove dari tepi pantai ke arah 

darat. 

 Pendugaan stok karbon hutan mangrove didekati dengan metode 

alometri. Pelaksanaannya sama seperti pengukuran vegetasi, 

sehingga 23 plot untuk analisis vegetasi juga digunakan untuk 

menduga stok karbon. Sebanyak 9 plot ditambahkan untuk 

melengkapi data pendugaan ini dan totalnya menjadi 32 plot stok 

karbon. 
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 Sebanyak 18 jenis vegetasi terdeterminasi di area mangrove di 

pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Tabel 2). 

Namun, hanya tujuh jenis yang tercatat di dalam plot pengamatan, 

sisanya dijumpai di tepi pantai berpasir, pematang tambak, dan 

lahan terbuka yang tidak dipengaruhi genangan air laut, 10 jenis 

merupakan vegetasi mangrove dan sisanya adalah vegetasi asosiasi. 

 Rata-rata kerapatan pohon mangrove dari seluruh plot pengamatan 

adalah 1678 batang/hektar dan rata-rata luas basal adalah 

12,52±10,43 m2/ha. Rhizophora apiculata memiliki luas basal paling 

tinggi, yaitu 5,99±7,76 m2/ha dan Avicennia officinalis adalah yang 

terendah, yaitu 0,02±0,1 m2/ha.  

 Secara umum, R. apiculata merupakan jenis yang paling dominan. 

Kerapatan relatif R. apiculata sebesar 54,28%, dominasi relatifnya 

sebesar 46,63%, dan frekuensi relatifnya sebesar 37,87%, sehingga 

indeks nilai pentingnya 138,78%.  

 Jenis yang memiliki indeks nilai penting tinggi lainnya adalah 

Sonneratia alba (67,18%), Rhizophora stylosa (60,90%), dan 

Rhizophora x lamarckii (24,25%). Jadi, komunitas mangrove di 

pulau-pulau kecil di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat 

dinamakan komunitas Rhizophora apiculata-Sonneratia alba. 

 Komunitas hutan mangrove di pulau-pulau kecil Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan mampu menyerap 1168,68±450,48 g 

C/ha/hari. Laju penyerapan karbon tersebut di ketiga pulau yang 

disurvei tidak berbeda (Kruskal-Wallis: Chi-Square=50,0049; 

p=1,385e-11).  

 Dengan laju penyerapan sebesar itu, rata-rata karbon yang sudah 

terakumulasi dalam biomassa sebesar 169,77±128,99 ton/ha. 

Karbon stok tersebut terakumulasi di bawah permukaan tanah 

(104,73±85,47 ton/ha) dan di atas permukaan tanah (65,02±43,88 

ton/ha). 

  Proporsi stok karbon bawah tanah mencapai 62% dari total stok 

karbon hutan mangrove. Stok karbon di Pulau Bangkobangkoan 

lebih kecil dibandingkan dengan dua pulau lainnya (Kruskal-Wallis: 

Chi-Square= 27,7059; p=9,633e-07).  

 Rata-rata stok karbon Pulau Sagara dan Sabangko tidak berbeda 

nyata. Hal ini menunjukkan kembali kemiripan antara komunitas 

mangrove di kedua pulau ini. Selain itu, menggambarkan juga 
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besarnya kapasitas mangrove di ketiga pulau tersebut dalam 

menyimpan karbon atmosferik. 

 Dengan persamaan regresi,  diukur stok karbon total di Pulau 

Bangkobangkoan, Sagara, dan Sabangko masing-masing sebesar 

731.851,6; 1.669.465; dan 477.631,2 ton. Jika angka ini dibagi luas 

hutan mangrove, nilainya terlalu besar dibandingkan hasil 

pengukuran di lapangan. 

 Pengambilan contoh lamun untuk mengukur luas tutupan, 
kerapatan dan biomas berdasarkan kemiripan tipe substrat dan 
kesamaan komposisi jenis lamun. Pengukuran luas tutupan dan 
kerapatan lamun bentuk daun besar (E. acoroides) dikerjakan 
dengan menggunakan bingkai ukuran 50 x 50 cm. Biomas E. 
acoroides dikerjakan dengan mengambil satu tunas yang lengkap 
dengan akar, rimpang, pelepah, dan helaian daunnya.  

 Kerapatan serta biomas lamun bentuk daun kecil seperti 
Cymocodea, Halodule, dan Thalassia  dikerjakan dengan memakai 
bingkai 20 x 20 cm. Sampel dalam bingkai 20 x 20 cm diambil 
dengan skop diayak di permukaan air untuk membersihkan 
substratnya dan dimasukkan kantung plastik serta diberi label.      

 Tujuh jenis lamun ditemukankan selama penelitian ini yakni, 

Enhalus acoroides Cymodocea rotundata, C. serullata, Halodule 

uninervis (daun normal dan daun kecil),  Halophila minor, H. ovalis 

dan Thalassia hemprichii.   

 Analisis karbon dalam  sampel berat kering bagian-bagian tanaman 

(akar, rimpang, pelepah daun dan  helaian daun) dan serasah lamun 

(% C/berat kering) dikerjakan di laboratarium Departemen Ilmu 

Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB dengan 

metode Walkley & Black (Schumacher, 2002). 

 Biomas karbon dalam lamun rata-rata dalam bagian tanaman di 
bawah substrat cenderung mempunyai nilai yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan nilai biomas karbon dalam bagian tanaman di 
atas substrat. Hal tersebut menunjukkan pentingnya potensi lamun 
sebagai penyimpan karbon di perairan laut dangkal.  

 Panjang zonasi sebaran lamun berkisar antara 80 s.d. 425 m, 

sebaran lamun terpendek terdapat di stasiun Pulau Segara-3 ( 80 

m) dan yang terpanjang di stasiun Pulau Sangkuala (425 m). 

Kedalaman perairan padang lamun stasiun penelitian mulai 60 s.d. 

200 cm yang menunjukkan kondisi ketinggian air sedang konda. 

Kondisi seperti ini menyebabkan pengambilan sampel tidak dapat 

optimal. 
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 Luas tutupan (percent cover) lamun di seluruh lokasi penelitian 

berkisar antara rumpun-rumpun (sekitar 1 %) sampai 60% . 

Berdasarkan luas tutupan tersebut kondisi padang lamun di 

perairan Pangkep dapat dikategorikan sebagai padang lamun yang 

jelek sampai baik. 

 Sebaran lamun yang terbanyak terdapat di stasiun-stasiun Pulau 

Segara 2 dan 3 yang mempunyai  5 – 7 jenis lamun (Tabel 4). 

Sebaran lamun terendah terdapat di Pulau Laya dan P. Segara-1 

yang hanya mempunyai 1 jenis lamun. 

 Penelitian kualitas air ditinjau dari parameter kimia zat hara  

dilakukan dengan mengukur  parameter sampel air laut yaitu fosfat, 

nitrat, silikat, pH, oksigen terlarut, temperatur, salinitas dan Total 

Suspended Solid (TSS).  

 Contoh air laut untuk parameter fosfat, nitrat, silikat, pH, oksigen 

terlarut, temperatur, salinitas dan Total Suspended Solid (TSS) 

diambil dengan menggunakan botol Nansen di lapisan permukaan 

pada 19 stasiun penelitian. 

 Nilai temperatur dan salinitas relatif hampir homogen dengan 

selang keragaman nilai yang kecil dan nilai total suspended solid 

(TSS) yang tidak terlalu bervariasi, menunjukkan bahwa air laut di 

perairan ini relatif homogen. 

 Nilai salinitas yang tinggi di perairan ini lebih dominan dipengaruhi 

oleh perairan Selat Makassar dari pada daratan Sulawesi Selatan.   

 Sungai-sungai yang bermuara di perairan Kepulauan Pangkep, 
Sulawesi Selatan sangat  sedikit dan tidak ada yang besar sehingga 
pasokan zat-zat anorganik (fosfat, nitrat dan     silikat)     tidak 
begitu banyak pula ke perairan tersebut sehingga fluktuasi 
kandungan zat hara       lebih banyak di pengaruhi musim, arus, 
pengadukan massa air laut oleh ombak serta       fitoplankton. 

 Kondisi zat hara (fosfat, nitrat, silikat), oksigen terlarut, derajat 
 keasaman (pH), total suspended solid (TSS), salinitas dan   

temperatur di perairan ini, masih baik untuk kehidupan biota laut 

dan memenuhi nilai ambang batas Baku Mutu peruntukan biota 

laut yang telah ditetapkan KMNLH. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

karunia berupa wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas dan 

keanekaragaman hayatinya yang dapat dimanfaatkan baik untuk 

kemakmuran rakyat maupun untuk objek penelitian ilmiah.  

Sebagaimana diketahui, program COREMAP fase dua telah berakhir. 

Untuk menjamin kesinambungan data, pihak pemerintah sebagai 

penyandang dana dalam hal ini BAPPENAS  merasa perlu melakukan 

kegiatan pengumpulan  data agar penelitian laut di Indonesia dapat terus 

berlanjut.  Kegiatan “baseline” ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

karang terkini di suatu lokasi, dalam hal ini difokuskan di perairan 

Kabupaten Pangkajene kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. 

Diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut ditahun berikutnya dengan 

kegiatan pemantauan (monitoring), sehingga dapat dilihat apakah ada 

perubahan yang terjadi, baik itu ke arah lebih baik atau sebaliknya. Hasil 

pengamatan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

masukkan kepada pemerintah daerah setempat 

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian lapangan dan analisa 

datanya, sehingga buku tentang studi “baseline” di perairan pesisir yang 

meliputi ekosistem terumbu karang dan ekosistem pendukung lainnya 

dapat tersusun. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua.  

                                                                             

Jakarta, Desember 2012  

Direktur  CRITC-COREMAP II - LIPI 

         

      

Dr.  Giyanto, S.Si . ,  MSc.  
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KONDISI KARANG DAN TERUMBU KARANG   

DI PERAIRAN KABUPATEN PANGKAJENE 

KEPULAUAN,  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

Oleh 

Anna E.W. Manuputty 1)  

dan Robert Alik 2) 

1) Bidang Sumberdaya Laut, Pusat Penelitian 

Oseanografi- LIPI, Jakarta 

2) UPT  Balai Konservasi Biota Laut, Pusat 

Penelitian Oseanografi-LIPI, Ambon 

 

ABSTRAK 

 

Pengamatan karang batu di beberapa pulau besar dan kecil di 

Perairan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi 

Selatan telah dilakukan pada bulan April 2012.  Sebanyak 19 stasiun 

pengamatan telah dipilih, meliputi Pulau Sakuala,  P. Salemo, P. Sagara, P. 

Sapuli, P. Sabutung, P. Saugi, P. Satando, P. Kulambing, P. Pulowali, P. 

Karangrang, P. Lamputang, P. Podangpodang Cadi serta perairan sekitarnya. 

Tujuan penelitian ini  untuk melihat sebaran, komposisi dan 

keanekeragaman jenis karang batu di perairan Pangkajene Kepulauan. 

Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah transek garis (LIT, 

line intercept transect) dengan penyelaman mengunakan peralatan selam  

SCUBA. Semua biota karang dan substrat yang berada tepat dibawah garis 

transek dicatat dengan ketelitian hingga sentimeter. 

Dari hasil penelitian, diperoleh karang batu sebanyak 98 jenis dari 15 

suku. Jumlah jenis tertinggi  karang batu dicatat di stasiun PKPL28 sebanyak 

35 jenis dan terendah di PKPL10 (8 jenis). Nilai indeks keanekaragaman (H’) 

karang batu berkisar antara 1,66 – 3,30, indeks kemerataan (J) berkisar 
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antara 0,65 – 0,97 dan indeks kekayaan jenis (d) berkisar antara 2,82 – 8.03. 

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan adanya keterkaitan antara indeks 

similaritas kelimpahan karang batu dengan jarak antar stasiun. Hasil 

pengamatan ditampilkan dalam bentuk grafik, peta tematik maupun tabel. 

 
Kata kunci : Karang, terumbu, karang, Pangkep , Sulawesi Selatan 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Stasiun PKPL30 (Pulau Polewali)  

Lokasi ini memiliki pantai berpasir putih dengan panjang rataan 

terumbu sekitar 300 m ke arah laut, memiliki perairan yang jernih, sehingga 

sering dipakai sebagai tempat singgah oleh para nelayan. Pertumbuhan 

karang mulai ditemukan pada kedalaman 1-2 m dengan tutupan karang 

yang cukup padat, yang didominasi oleh jenis Porites cylindrica. 

Pengamatan karang dilakukan pada kedalaman 6-7 m. Lereng terumbu 

memiliki kemiringan sekitar 45o dengan substrat pasir dan patahan karang 

mati. Kondisi substrat yang labil menyebabkan banyak koloni karang yang 

dijumpai terjatuh atau terbalik/terguling ke tempat yang lebih dalam. Pada 

kedalaman di atas 4 m karang tumbuh secara berkelompok. Pertumbuhan 

karang bercabang/sub-massive pada kedalaman 5 m juga masih didominasi 

oleh Porites cylindrica.  

Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar 

56,87% dan hanya diwakili oleh kelompok karang Non-Acropora. Jumlah 

jenis karang batu yang dicatat adalah 13 jenis dan 6 suku. nilai indeks 

keragaman (1,66) dan kemerataan jenis (0,65) yang didapat termasuk yang 

rendah. Kondisi karang lokasi ini masuk dalam katagori “sedang”. Kategori 

lain yang mempunyai persentase tutupan cukup tinggi adalah “DCA” 

(22,27%), sedangkan Fleshy Seaweed, Other Fauna dan Spong masing-

masing 0,67%, 0,13% dan 1,60%.   

 

Stasiun PKPL31 (Pulau Karangrang)  

Pulau ini memiliki panjang rataan terumbu sekitar 350 m ke arah laut. 

Pantai ditumbuhi oleh pohon kelapa dan dekat dengan perumahan 

penduduk. Pada bagian atas lereng terumbu pertumbuhan karang 

didominasi oleh karang bercabang dari jenis Porites cylindrica dan Acropora 

spp. Transek karang dilakukan pada kedalaman 5 m dengan kemiringan 
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lereng terumbu sekitar 30o dengan substrat yang didominasi oleh pasir dan 

pecahan karang mati. Kehadiran karang jamur dari jenis Fungia sp. sangat 

dominan. Pada celah-celah karang mati ditemukan spong dengan 

persentase tutupan yang rendah (1,40%). Pertumbuhan karang masih 

dijumpai hingga kedalaman 15 m.   

Dari hasil ”LIT” diperoleh tutupan karang hidup sebesar 78,74%, dan 

merupakan nilai tertinggi yang dicatat selama pengamatan. Nilai ini hanya 

diwakili oleh jenis-jenis karang dari kelompok Non-Acropora. Kondisi karang 

seperti ini masuk dalam kategori ”sangat baik”. Persentase tutupan dari 

kategori  lain seperti ”DCA” adalah 15,60%, sedangkan Fleshy Seaweed dan 

Other Fauna hanya 0,47% dan 0,97%. Untuk Rubble dan Sand dari kategori 

abiotik masing-masing adalah 1,80% dan 1,30%. Jumlah jenis karang batu 

yang ditemukan pada stasiun ini sebanyak 20 jenis dan 10 suku.  

 

Stasiun PKPL32 (Pulau Lamputang)  

Lokasi pengamatan berada dekat Pulau Lamputang yang merupakan 

sebuah pulau kecil dan berpenduduk. Substrat pantai tersusun dari pasir 

putih yang diselingi karang mati, yang ditumbuhi oleh vegetasi pantai. 

Panjang rataan terumbu sekitar 250 m ke arah laut. Karang tumbuh 

berkelompok dengan bentuk pertumbuhan seperti bongkahan dan 

didominasi oleh jenis karang Porites lutea dan jenis-jenis dari marga Favites. 

Sedangkan pertumbuhan karang bercabang didominasi oleh jenis 

Seriatopora hystrix. Substrat lereng terumbu terdiri dari pasir dan patahan 

karang mati yang banyak ditumbuhi oleh ”turf algae”. Tutupan karang 

hidup yang diamati berupa kelompok-kelompok kecil ”patches” dengan 

keragaman yang cukup baik. Pertumbuhan karang hanya dijumpai hingga 

kedalaman 5 m selanjutnya dasar perairan didominasi oleh pasir, patahan 

karang mati dan lumpur.  

Persentase tutupan karang hidup pada titik stasiun transek adalah 

10,27% dan merupakan nilai persentase terendah dibandingkan stasiun 

lainnya. Kondisi karang seperti ini masuk dalam kategori ”jelek”. Di stasiun 

ini, jenis karang dari kelompok Acropora juga tidak ditemukan. Tutupan dari 

”DCA” dicatat sebesar 27,90%, sedangkan Other Fauna 6,93% dan Sponge 

4,63%. Persentase tutupan untuk kategori abiotik hanya diwakili oleh 

Rubble (26,10%) dan Sand (30,93%). Jumlah jenis karang batu yang berhasil 

dikumpulkan sebanyak 17 jenis dan suku Favidae hadir dengan jumlah jenis 

terbanyak (9 jenis) diikuti Poritidae (4 jenis), Pocilloporidae (2 jenis) dan 

Oculinidae (1 jenis). 
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Stasiun PKPL33 (Pulau Podang Podang Lompo) 

Panjang rataan terumbu berkisar antara 250 -300 m ke arah laut. 

Umumnya pertumbuhan karang berupa spot-spot kecil. Dasar perairan 

terdiri dari pasir, pecahan karang dan sebagian karang tertutup dengan 

alga. Kemiringan lereng terumbu sekitar 60-70o. Pertumbuhan karang di 

daerah ini didominasi oleh bentuk pertumbuhan seperti bongkahan dari 

jenis Porites lutea. Sedangkan bentuk pertumbuhan seperti jamur 

(mushroom) hanya diwakilii oleh Fungia sp. Pada kedalaman 4-5 m, 

pertumbuhan karang semakin jarang ditemukan selanjutnya didominasi 

oleh hamparan pasir. Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan 

karang hidup sebesar 12,27%, dan masuk dalam kategori ”jelek”. Nilai ini 

sedikit lebih rendah dibandingkan hasil pengamatan tahun sebelumnya, 

15,86% (Anonomous, 2010). Persentase tutupan karang hidup yang dicatat 

hanya diwakili oleh jenis-jenis dari kelompok Non-Acropora. Tutupan “DCA” 

cukup tinggi yaitu 20,77% sedangkan untuk Flashy Seaweed dan Other 

Fauna memiliki tutupan < 3%, masing-masing 1,03% dan 1,00%.  Jumlah 

jenis karang batu yang ditemukan adalah sebanyak 9 jenis dan 7 suku. 

 

Keanekaragaman jenis 

Indeks keragaman jenis (H’), kemerataan (J’) dan kekayaan jenis (d) 

karang batu pada masing-masing stasiun ditampilkan pada Tabel 1. Hasil 

analisa perhitungan indeks keanekaragaman karang batu berkisar antara 

1,66 – 3,30, dengan nilai rata-rata 2,51. Nilai keanekaragaman tertinggi 

dicatat pada stasiun PKPL28, yaitu 3,30 dan yang terendah di PKPL30 (1,66). 

Rendahnya nilai keanekaragaman jenis diduga disebabkan oleh adanya 

dominasi dari jenis Porites cylindrical yang hadir sebanyak 22 koloni tanpa 

diikuti oleh jenis lainnya. Selain itu tingginya aktivitas nelayan setempat 

pada daerah pantai memberikan tekanan yang cukup besar pada 

lingkungan tempat karang hidup. Perubahan-perubahan faktor fisik yang 

ekstrim menyebabkan pengurangan persentase tutupan dan perubahan 

keanekaragaman jenis karang batu. Loya (1976) menyatakan kerusakan 

yang disebabkan oleh tingkah laku manusia akan merubah struktur 

komunitas karang secara permanen dan perubahan struktur komunitas ini 

tidak dapat diramalkan. Nilai keanekaragaman dalam pengamatan ini lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh Souhoka (2002) 

di perairan Pareng dan Batu Angus, yaitu 1,91 dan 2,20. Secara umum 
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kondisi keragaman hasil pengamatan karang batu di 19 stasiun pengamatan 

berada pada keanekaragaman jenis yang cukup tinggi. Odum (1994) 

menyatakan semakin besar nilai keanekaragaman jenis (H’) menunjukkan 

bahwa komunitas semakin beragam.  

Indeks kemerataan hasil pengamatan berkisar antara 0,65 – 0,97 

dengan nilai kemerataan tertinggi terdapat di PKPL32 (0,97), diikuti NP06 

dan PKPL11 masing-masing adalah 0,94. Sedangkan yang terendah terdapat 

di PKPL30 (0,65). Rendahnya nilai ini diduga karena perbandingan antara 

jumlah jenis dan jumlah individu yang mewakilinya berada dalam jumlah 

yang tidak proporsional. Tingginya nilai kemerataan menunjukkan bahwa 

jenis-jenis karang batu yang ditemukan berada dalam kondisi yang merata 

serta tidak ada jenis yang dominan, hal ini didukung dengan nilai rata-rata 

kemerataan jenis yang didapat sebesar 0,86. Semakin besar nilai 

kemerataan jenis menunjukkan komunitas makin beragam (Odum, 1994). 

Nilai indeks kekayan jenis yang dicatat dalam pengamatan ini cukup tinggi 

dengan kisaran nilai antara 2,82 – 8.03 dengan nilai rata-rata 4,93. Nilai 

kekayaan tertinggi terdapat di PKPL28 sebanyak 8,03 sedangkan terendah 

di PKPL10 (2,82). Secara umum nilai ini menunjukkan bahwa kekayaan dan 

komposisi jenis karang batu di setiap stasiun berada dalam kondisi yang 

cukup tinggi.  

 

Tabel 1. Nilai indeks keanekaragaman (H’), kemerataan (J’) dan kekayaan 

jenis (d) di masing-masing stasiun pengamatan. 

 

Stasiun S N d J' H' 

NP 01 27 54 6.52 0.93 3.06 

NP 02 25 47 6.23 0.91 2.93 

NP 03 12 37 3.05 0.77 1.91 

NP 04 21 48 5.17 0.80 2.44 

NP 05 20 41 5.12 0.84 2.53 

NP 06 25 54 6.02 0.94 3.04 

NP 07 19 44 4.76 0.89 2.63 

PKPL 04 16 26 4.60 0.89 2.46 

PKPL 06 25 52 6.07 0.93 3.00 

PKPL 08 13 40 3.25 0.93 2.37 

PKPL 10 8 12 2.82 0.92 1.91 

PKPL 11 19 37 4.98 0.94 2.77 

PKPL 19 19 34 5.10 0.82 2.42 
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PKPL 26 23 42 5.89 0.85 2.67 

PKPL 28 35 69 8.03 0.93 3.30 

PKPL 30 13 37 3.32 0.65 1.66 

PKPL 31 20 62 4.60 0.68 2.03 

PKPL 32 17 21 5.26 0.97 2.76 

PKPL 33 9 16 2.89 0.79 1.73 

Rata-rata 19.26 40.68 4.93 0.86 2.51 

Standar Deviasi 6.68 14.84 1.40 0.09 0.48 

 

Suatu komunitas dikatakan stabil bila jumlah jenis dengan 

kelimpahan individu yang diwakili berada dalam suatu kesimbangan. 

Dengan kata lain tidak ada dominasi atau penumpukan individu dari suatu 

jenis tertentu. Bila dalam satu komunitas beberapa jenis hadir dengan 

kelimpahan individu yang mencolok dan yang lainnya tidak maka ada 

indikasi terjadi tekanan pada lingkungan. Dari jenis karang batu yang 

ditemukan dalam pengamatan ini kehadiran jenis-jenis yang masuk dalam 

kelompok Non-Acropora cukup dominan dibandingkan kelompok Acropora. 

Hal ini mengindikasikan bahwa umumnya perairan Pangkajene Kepulauan 

memiliki banyak partikel terlarut dalam kolom air atau adanya sedimentasi 

yang berlasung secara kontinyu. Seperti di stasiun PKPL10 dan NP03, yang 

letaknya tidak jauh dari muara sungai, sehingga sedimen yang terbawa 

aliran sungai menyebabkan terjadinya sedimentasi di dua lokasi tersebut. 

Hal ini terlihat jelas dengan tingginya nilai persentase tutupan Silt (lumpur) 

yang mencapai 70,90% dan 44,83%. Banyaknya partikel dalam kolom air 

akan menghambat penetrasi sinar matahari, dan bila berlangsung dalam 

waktu yang lama dapat mengganggu pertumbuhan karang. Selanjutnya 

Nybakken (1992) menyatakan pertumbuhan karang sangat dipengaruhi 

oleh cahaya, jika karang berada dalam tempat yang teduh atau terhindar 

dari cahaya matahari, maka pertumbuhannya akan terhenti dan jika cahaya 

yang diberikan tidak cukup, maka mereka akan mati. Kondisi perairan ini 

menjadi penghalang bagi karang batu ( terutama kelompok Acropora) untuk 

bertumbuh dengan baik. Jenis-jenis ini hanya ditemukan pada stasiun NP01. 

NP03, NP06, NP07, PKPL04, PKPL06 dan PKPL28 dengan nilai persentase 

yang sangat kecil (<5%) dan hanya NP03 memiliki nilai persentase tutupan 

sebesar 11,63%. Kojis & Quinn (1984) menyatakan Acropora polifera 

menurun kemampuan menghasilkan telur akibat bertambahnya tingkat 

sedimentasi, zat pencemar, salinitas atau suhu. 
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Kondisi perairan dan variasi substrat dapat menjadi faktor pembatas 

bagi kehadiran jenis-jenis karang batu pada suatu lokasi tertentu. Perairan 

yang dinamis (berombak) dan atau berarus memiliki keuntungan bagi 

pertumbuhan karang, seperti ketersediaan kandungan oksigen yang lebih 

baik dibandingkan perairan tenang. Saat terjadi ombak banyak oksigen yang 

diikat dan terakumulasi dalam kolom air dan pencucian dengan mudah 

terjadi pada permukaan karang. Nybakken (1992) menyatakan umumnya 

terumbu karang tumbuh lebih berkembang pada daerah-daerah yang 

mengalami gelombang besar. Pada saat yang sama gelombang-gelombang 

itu memberikan sumber air yang segar, memberikan oksigen dalam air laut 

dan menghalangi pengendapan pada koloni. Selanjunya Verwey dalam 

Sukarno et al. (1981) menyatakan arus sangat diperlukan dalam mensuplai 

oksigen yang cukup bagi fauna di terumbu karang, sebaliknya arus yang 

tidak terlalu kuat akan mempengaruhi perumbuhan karang batu sehingga 

pertumbuhannya menjadi lambat.  

Mengacu pada kriteria produktivitas terumbu karang menurut 

Stodart & Johnsosn dalam Manuputty (1990) yang menyatakan bahwa bila 

nilai indeks keanekaragaman (H’) lebih besar dari 1,00 maka terumbu 

karang dalam kondisi sangat produktif. Dengan demikian kondisi terumbu 

karang di setiap stasiun pengamatan masuk dalam kategori sangat 

produktif.  

 

Hasil analisa antara stasiun pengamatan berdasarkan indeks 

kemiripan Bray-Curtis didapat beberapa kelompok. Kelompok I terdiri dari 

NP03 hingga PKPL19, dimana hanya satu kelompok (stasiun NP04 dan 

NP05) yang memiliki nilai kemiripan tertinggi (55,66%), dan dicirikan 

dengan tutupan karang hidup yang baik (52,99%), serta kemiripan antar 

kelompok yang agak terpisah terdapat pada PKPL08 dan PKPL19 dengan 

kemiripan 41,52% dicirikan dengan tutupan karang hidup sebesar 34,12%, 

“DCA” (22,49%) dan Silt (28,22%). Kelompok II terdiri dari NP02 hingga 

PKPL28, dan hanya kelompok NP06 dan PKPL28 yang memiliki nilai 

kemiripan tertinggi (54,14%), yang dicirikan dengan tutupan karang hidup 

(49,78%) dan “DCA” (15,37%). Sedangkan 3 kelompok kecil lainnya yang 

terpisah (PKPL30 dan PKPL31); (PKPL04 dan PKPL10); (PKPL11 dan PKPL32) 

memiliki nilai kemiripan lebih kecil dari 50%. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa peluang untuk mendapatkan jenis karang yang sama antar stasiun 

sangat kecil. Sebaliknya makin besar nilai kemiripan maka semakin besar 

peluang ditemukannya jenis yang sama pada masing-masing stasiun. 
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Kendeigh (1974) menyatakan bahwa dua komunitas dikatakan sama jika 

memiliki nilai kesamaan jenis ≥ 50%. Dendogram kemiripan komposisi jenis 

karang pada masing-masing stasiun disajikan pada Gambar 6. 

Sebagian kelompok diindikasikan terbentuk karena kedekatan lokasi 

stasiun. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan adanya keterkaitan antara 

indeks similaritas kelimpahan karang batu dengan jarak antar stasiun (R=-

0.35, p = 1.427e-06). Similaritas komunitas karang batu antara dua stasiun 

semakin tinggi karena kedekatan posisi stasiun-stasiun tersebut. 

Perairan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 

memiliki terumbu karang yang cukup luas. Banyaknya pulau-pulau besar 

dan kecil yang tersebar dari utara hingga selatan dan berhadapan langsung 

dengan Selat Makasar yang sangat dalam, sehingga tidak menutup 

kemungkinan adanya pengaruh bagi kawasan tersebut.  Pengaruh yang baik 

dapat berupa transport unsur hara akibat adanya upwelling yang dapat 

menyuburkan perairan sekitar dan sebaliknya pengaruh yang buruk berupa 

tumpahan minyak atau ombak besar (badai).  

Terumbu karang merupakan ekosistem yang unik dan spesifik di 

lingkungan perairan pesisir. Dari keuntungan positifnya terumbu karang 

merupakan kawasan di pesisir pantai dengan pola komunitas yang sangat 

menunjang kehidupan berbagai organisme yang saling berinteraksi satu 

dengan yang lainnya. Di dalam komunitas terumbu karang hubungan 

interaksi antara komponen biotik dan abiotik sangat erat. Fungsi hidup 

bersama, simbiosis antar biota merupakan salah satu karakteristik 

komunitas terumbu karang disamping adanya predasi dan kompetisi antar 

biota lainnya.  

Tingginya diversitas dan kelimpahan jenis adalah indikasi dari fungsi 

bioekologi dari kawasan tersebut. Karena pada kawasan ini kompetisi 

dalam mendapatkan makan, ruang dan tempat berlindung sering terjadi. 

Sebagai tempat pembesaran (nursery ground) dan pemijahan (spawning 

ground) berbagai biota penghuni tetap maupun pendatang, terumbu 

karang mempunyai peran yang besar karena adanya daya dukung yang 

prima bagi kedua aspek biologi tersebut. Berbagai jenis ikan, krustasea, 

ekhinodermata, moluska maupun karang batu dan invertebrata lainnya 

menggantungkan kelangsungan hidupnya di kawasan ini.  

Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan pemanfaatan 

sumberdaya alam disekitarnya semakin meningkat. Perkembangan 

perkotaan di wilayah pesisir seperti perluasan hunian penduduk, tambak 

dan pembongkaran bukit sebagai bahan baku membuat semen dapat 
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mengakibatkan meningkatnya bahan pencemar yang masuk ke perairan 

terumbu karang. Hal itu akan mengancam kelestarian ekosistem terumbu 

karang. Kalau keadaan ini dibiarkan berlangsung maka fungsi dan peranan 

ekosistem karang akan menurun dan akhirnya berhenti berfungsi.  

Mencermati tingginya dinamika diperairan pesisir dan pulau-pulau 

disekitarnya maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

sebaran, komposisi dan keanekeragaman jenis karang batu di perairan 

Pangkajen Kepulauan. Diharapkan hasil ini dapat menjadi data awal dalam 

membuat kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem secara lestari 

dan berkelanjutan. 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian kondisi karang batu di perairan Pangkajene Kepulauan 

dilakukan pada bulan April 2012  meliputi 19 stasiun pengamatan yang 

tersebar dari utara hingga selatan (Gambar 1). Penelitian ini dilakukan pada 

kedalaman 3 – 7 m, dengan menggunakan metode Line Intercept Transect 

(LIT) mengikuti English et al. (1997) dan Australian Institute of Marine 

Science (2004) dengan beberapa modifikasi. Teknis pelaksanaan dilapangan, 

panjang garis transek 10 m diulangi sebanyak tiga kali. Untuk memudahkan 

pekerjaan dibawah air, dibentangkan roll meter (pita berskala) sepanjang 

70 meter sejajar garis pantai dan posisi pantai selalu ada disebelah kiri. 

Kemudian pencatatan dilakukan pada garis transek 0 – 10 m, 30 – 40 m dan 

60 – 70 m. semua biota karang dan substrat yang berada tepat dibawah 

garis transek dicatat dengan ketelitian hingga sentimeter. 

Identifikasi jenis karang batu mengikuti buku panduan karangan 

Veron (1986) dan Suharsono (2008). Data hasil transek kemudian dihitung 

nilai persentase tutupan untuk masing-masing kategori biota dan substrat. 

Beberapa indeks ekologi dalam pengamatan ini seperti indeks 

keanekaragaman jenis atau indeks Shannon (H’), Indek kemerataan jenis 

atau indeks Pielou (J’) dan indeks kekayaan jenis atau indeks Margalef (D) 

dihitung dengan menggunakan program PRIMER versi 5 yang 

dikembangkan oleh Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom 

(Warwick & Clarke, 2001).  
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian karang batu di perairan Liukkang 

Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kecamatan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

terdiri dari wilayah daratan dan pulau-pulau kecil. Wilayah daratan terletak 

di pesisir sebelah utara Kabupaten Maros, sedangkan wilayah kepulauannya 

membentang di sebelah barat wilayah daratan. Luas kepulauan tersebut 

dari utara ke selatan ± 60 km dan dari barat ke timur ± 55 km. Kepulauan 

terdiri dari pulau-pulau kecil dengan ketinggian (elevasi) < 10 m di atas 

permukaan laut dan memiliki relief datar dengan kemiringan lereng < 5o 

(landai). Berbeda halnya dengan wilayah daratan yang merupakan bagian 

dari Pulau Sulawesi. Wilayah daratan termasuk wilayah pesisir dengan 

kemiringan lereng < 5o (landai), bentuk lahan wilayah ini di beberapa bagian 

berupa rataan pasang surut dengan material lumpur pasiran (Anonimous 

2010).  

Banyaknya sungai besar maupun kecil yang bermuara disekitar pantai 

menyebabkan perairan ini menjadi keruh akibat tingginya sedimentasi. 

Sedimentasi yang terus berlangsung dapat menyebabkan terjadinya proses 
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pendangkalan. Kedalaman perairan di wilayah kepulauan ini tidak lebih dari 

100 meter di bawah permukaan laut. Sebagian besar pulau-pulau berada 

pada perairan sangat dangkal dengan kedalaman < 10 meter di bawah 

permukaan laut. Kedalaman perairan dengan kisaran 50 hingga 100 meter 

di bawah permukaan laut baru ditemui di ujung Barat dan Utara kepulauan, 

tepatnya di sebelah Barat dan Utara Pulau Kapoposang (Anonimous, 2010).  

Umumnya di bagian utara pesisir pulau utama dan pulau-pulau kecil 

disekitarnya banyak ditumbuhi vegetasi mangrove (bakau), dimana banyak 

tambak ikan yang dibuat berada di balik tumbuhan tersebut. Zonasi dan 

profil substrat ke arah tubir hingga rataan terumbu cukup bervariasi yang 

terdiri dari pasir lumpur, pasir, patahan karang mati yang ditumbuhi lamun 

dan didominasi oleh Entahulus sp. Pada pulau-pulau yang terletak dibagian 

utara perairan, banyak dilakukan budidaya rumput laut. Pemanfaatan 

peraian pantai yang tidak ramah lingkungan seperti penanaman rumput 

laut atau penggunaan bahan peledak (bom) dalam penangkapan ikan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan karang. Bila hal ini terus berlanjut dapat 

menyebabkan degradasi kualitas lingkungan perairan.  

 

Komposisi jenis 

Sebaran dan komposisi jenis karang batu pada setiap stasiun yang 

tersebar dari utara hingga selatan diperairan Pangkajen Kepulauan cukup 

bervariasi. Hasil penelitian dicatat sebanyak 98 jenis karang hidup yang 

termasuk dalam 15 suku. Jumlah jenis yang didapat dalam pengamatan ini 

lebih rendah dibandingkan hasil pengamatan Manuputty (2007) di perairan 

Pulau Batam yang menemukan 118 jenis, Giyanto & Souhoka (2008) di 

perairan Hajoran Tapanuli Tengah sebanyak 153 jenis, Anonimous (2010) di 

perairan Wakatobi sebanyak 124 jens dan Souhoka (2007) diperairan 

Tanjung Merah, Bitung, Sulawesi Utara sebanyak 165 jenis, namun lebih 

tinggi dibanding hasil yang ditemukan oleh Anonimous (2011) di perairan 

Pulau Selayar sebanyak 82 jenis dan 11 suku. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa jenis-jenis karang batu pada masing-masing stasiun saat 

pengamatan, berada dalam kondisi yang cukup beragam. Komposisi dan 

sebaran jenis karang batu di masing-masing stasiun pengamatan 

ditampilkan dalam Lampiran 1. 

Keanekaragaman jenis karang sangat dipengaruhi oleh faktor biologis 

dan fisik lingkungan suatu perairan. Nybakken (1992) menyatakan Laju 

pertumbuhan pada koloni-koloni karang dapat berbeda satu sama lainnya. 
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Hal ini disebabkan adanya perbedaan jenis, umur koloni dan daerah suatu 

terumbu. Jumlah jenis tertinggi karang batu yang dicatat terdapat pada 

stasiun PKPL28 sebanyak 35 jenis dan terendah di PKPL10 (8 jenis). Masing-

masing jenis karang batu memiliki strategi untuk pertumbuhannya, 

pemenuhan makanan, kapasitas reproduksi, respons terhadap gangguan 

ombak dan predator, penyakit, bencana lain serta kompetisi dengan jenis 

lainnya untuk memperebutkan ruang cahaya dan sumber makanan (Veron 

dalam Souhoka, 2007). Persentase tutupan karang batu, biota lain dan 

komponen abiotik di masing-masing stasiun pengamatan diuraikan sebagai 

berikut : 

 

NP01 (Pulau Laiya) 

Pengamatan dilakukan pada daerah gosong yang terletak dekat 

dengan Pulau Laiya, sehingga disebut gosong P. Laiya. Gosong ini selalu 

terendam air laut walaupun saat surut terendah, substrat bagian atas 

terdiri dari pasir, patahan karang yang diselingi batu karang mati dan 

banyak ditumbuhi alga jenis Turbinaria. Pertumbuhan karang cukup baik 

terutama pada kedalam 1-2 m dan didominasi oleh jenis Acropora lyacintus, 

A. spicifera. pada bagian tubur (slope) pertumbuhan karang batu 

didominasi oleh jenis Pectinia paeonia. Pertumbuhan karang batu hanya 

dijumpai hingga kedalaman 6 m, dan selanjutnya berupa hamparan pasir. 

Persentase tutupan karang hidup pada lokasi ini adalah 54,27%, 

dimana jenis-jenis karang dari kelompok Non-Acropora memiliki kontribusi 

yang sangat besar (53,37%) dibandingkan kelompok Acropora (0,90%). 

Letak dan kondisi perairan diduga dapat menjadi faktor pembatas bagi 

kehadiran jenis karang dari kelompok Acropora. Persentase tutupan dari 

komponen biotik lain seperti ”DCA” dicatat sebesar 17,83%, Sponge 

(5,37%), Other Fauna (3,17%) dan Flashy Seaweed (2,57%). Sedangkan 

Rubble dan Sand masing-masing dicatat sebesar 8,90% dan 10,27%. Jumlah 

jenis karang batu yang ditemukan pada stasiun ini sebanyak 27 jenis dan 9 

suku. Kehadiran jenis-jenis karang batu dari suku Poritidae dan Acroporidae 

adalah yang tertinggi masing-masing 7 jenis.  

 

NP02 (bagian selatan Pulau Kulambing) 

Pulau Kulambing adalah sebuah pulau kecil yang berpenghuni, 

stasiun pengamatan berada di selatan pulau ini. Titik pengamatan dilakukan 

di kedalaman 2 m, dengan substrat terdiri dari karang mati, patahan Karang 

dan pasir lumpur. Pertumbuhan karang batu didominasi oleh jenis Porites 
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cylindrical dan Echinopora lamellose. Keragaman jenis karang pada stasiun 

ini berada dalam kondisi yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 25 jenis dan 9 

suku. Jumlah jenis dan suku hampir sama dengan yang dicatat pada stasiun 

NP01, hal ini mungkin karena letak kedua stasiun yang cukup berdekatan. 

Pertumbuhan karang batu hanya ditemukan kedalaman 7 m, selanjutnya 

berupa hamparan pasir lumpur. 

Persentase tutupan karang hidup sangat tinggi, yaitu 73,40% dan 

hanya diwakili oleh jenis-jenis karang dari kelompok Non-Aropora. Nilai ini 

menunjukkan bahwa kondisi karang di stasiun ini masuk dalam kategori 

”baik”. Komponen bentik lain yang dicatat seperti ”DCA” dan Sponge 

memiliki nilai tutupan yang cukup berimbang, yaitu 9,37% dan 8,50% 

sedangkan Other Fauna hanya 2,50%. Untuk komponen abiotik diwakili 

oleh Silt dan Rubble dengan nilai yang rendah yaitu, 4,77% dan 1,47%.  

 

NP03 (Gosong P. Saugi) 

Lokasi pengamatan berada sebelah timur Pulau Saugi yang 

merupakan sebuah pulau kecil.  Substrat pantai tersusun dari pasir putih 

yang diselingi sedikit karang mati, yang ditumbuhi oleh vegetasi pantai. 

Kondisi perairan saat pengamatan berlangsung sangat keruh dengan jarak 

pandang tidak lebih dari 3 m dengan substart terdiri dari pasir berlumpur, 

karang mati dan patahan karang. Pertumbuhan karang batu pada stasiun ini 

didominasi oleh jenis Turbinaria mesenterina, Acropora palifera, Galaxea 

fascicularis. Pertumbuhan karang mati hanya ditemukan hingga kedalaman 

3 m.  

Persentase tutupan karang hidup yang dicatat adalah 43,24%, 

dimana 11,63% merupakan kontribusi dari kelompok karang Acropora 

sedang untuk kelompok Non-Acropora hadir dengan nilai persentase yang 

cukup dominan (31,60%), seperti pada stasiun-stasiun lainnya. Kehadiran 

kelompok abiotik diwakili oleh ”DCA” dan Sponge dengan nilai tutupan 

6,40% dan 5,53% sedangkan untuk kelompok abiotik diwakili oleh Silt 

dengan tutupan yang cukup tinggi (44,83%). Jumlah jenis karang batu yang 

berhasil dikumpulkan sebanyak 12 jenis dan 7 suku.  

 

NP04 (bagian timur P. Sagara) 

Pulau Sagara adalah sebuah pulau berpenghuni yang letaknya dekat 

dengan daratan P. Sulawesi, dengan vegetasi mangrove yang tumbuh 

hampir mengelilingi pulau ini. Rataan terumbu relatif landai dengan 

panjang ke arah tubir (slope) ± 350 m. Disepanjang perairan pantai dari sisi 
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selatan hingga timur terdapat banyak budidaya rumput laut begitu juga di 

sisi utara pulau dimana stasiun transek berada, juga berdekatan dengan 

areal budidaya rumput laut. Titik transek berada di lereng terumbu dengan 

kemiringan ± 15°, substrat didominasi pasir lumpur dan karang mati dengan 

jarak padang (visibility) yang sangat terbatas (± 2m). Kondisi ini diikuti 

dengan nilai persentase tutupan Silt (lumpur) dari komponen abiotik yang 

dicatat sebesar 20,67% dan Rubble (4,43%).  

Jenis-jenis karang batu yang tumbuh didominasi oleh Galaxea 

fascicularis dan Stylophora pistillata. Pertumbuhan karang hanya 

ditemukan pada kedalaman 3 m, selanjutnya berupa pasir lumpur. Tutupan 

karang hidup hasil transek dicatat sebesar 52,20% dan hanya diwakili oleh 

jenis karang dari kelompok Non-Acropora. Persentase tutupan ”DCA” 

adalah 16,93% sedangkan Sponge hanya 4,17% dan Flashy Seaweed 1,60%. 

Jenis-jenis karang batu yang ditemukan dalam pengamatan ini cukup 

beragam yaitu sebanyak 21 jenis dan 9 suku.  

 

NP05 (P. Salemo) 

Titik stasiun pengamatan berada di sebelah utara Pulau Salemo. 

Pulau ini memiliki pantai pasir putih, panjang rataan terumbu ke arah tubir 

± 100 m dengan substrat terdiri dari pasir lumpur dan karang mati. Karang 

batu yang tumbuh didominasi oleh jenis Turbinaria mesenterina, Galaxea 

fascicularis, Porites lobata, Stylophora pistilata. Pertumbuhan karang batu 

hanya ditemukan hingga kedalaman ± 3 m, dan selebihnya adalah pasir 

berlumpur.  

Persentase tutupan dari komponen abiotik hanya diwakili oleh Silt 

dengan nilai tutupan sebesar 37,07%. Sedangkan dari komponen abiotik 

diwakili oleh kategori ”DCA” (6,57%) dan Sponge (2,60%). Persentase 

tutupan karang hidup hasil transek hanya diwakili oleh jenis-jenis karang 

dari kelompok Non-Acroporan yaitu 53,77%. Keragaman jenis karang batu 

yang ditemukan cukup tinggi yaitu 20 jenis dan 6 suku. Dari jumlah suku 

yang ada, Favidae memiliki jumlah jenis yang terbanyak (6 jenis) 

dibandingkan suku lainnya yang hanya berkisar antara 2 – 4 jenis. 

Persentase tutupan kategori biota dan substrat pada masing-masing stasiun 

disajikan pada Gambar 2 dan 3. 
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Gambar 2. Peta persentase tutupan kategori biota dan substrat di  perairan 

Liukkang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

 

 
Gambar 3. Peta persentase tutupan kategori biota dan substrat di  perairan 

Liukkang Tupabbiring Selatan, Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan. 
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NP06 (Gosong P. Sakuala) 

Pengamatan dilakukan pada gosong pasir yang terletak di sebelah 

selatan Pulau Sakuala. Gosong ini tetap terendam air laut walaupun saat 

surut terendah, dengan substrat yang terdiri dari pasir lumpur dan karang 

mati. Pada saat pengamatan berlangsung kondisi perairan sangat keruh 

dengan jarak padang ± 1,5 m. Banyaknya partikel yang berada dalam kolom 

air mungkin disebabkan oleh letak stasiun yang berdekatan dengan vegetasi 

mangrove. Dari jenis-jenis karang batu yang dicatat, Porites lobata, 

Stylophora pistilata dan Galaxea fascicularis merupakan jenis yang 

dominan. Pertumbuhan karang hanya dijumpai hingga kedalaman 3 m, 

selebihnya adalah hamparan pasir berlumpur. 

Persentase tutupan karang hidup dicatat sebesar 53,23% yang terdiri 

dari jenis karang kelompok Acropora 2,80% dan kelompok Non-Acropora 

50,43%. Pada stasiun ini persentase tutupan dari “DCA” adalah yang 

tertinggi (30,93%) dibandingkan komponen biotik lain seperti Fleshy 

Seaweed (1,40%) dan Sponge (0,23%). Sama dengan stasiun sebelumnya, 

nilai tutupan komponen abiotik hanya diwakili oleh Silt (14,20%). Jumlah 

jenis karang batu yang ditemukan cukup keragaman yaitu sebanyak 25 jenis 

dan 8 suku.  

 

NP07 (Gosong barat P. Sakuala) 

Pengamatan dilakukan pada gosong pasir yang terletak di sebelah 

barat Pulau Sakuala. Gosong ini memiliki kemiripan dengan gosong stasiun 

NP06, selalu terendam air laut saat surut terendah, dengan substrat yang 

terdiri dari pasir lumpur dan karang mati. Pada saat pengamatan kondisi 

perairan sangat keruh, dengan jarak padang ± 1,5 m. Pertumbuhan karang 

batu di stasiun ini didominasi oleh jenis Porites lobata, Galaxea fascicularis, 

Symphyllia radians. Pertumbuhan karang hanya dijumpai hingga kedalaman 

3 m, selebihnya yang ditemukan adalah hamparan pasir berlumpur. 

Tutupan karang hidup yang dicatat adalah 52,00%, dimana jenis-jenis 

karang batu dari kelompok Non-Acropora hadir dengan nilai persentase 

tutupan tertinggi (51,13%) dibandingkan kelompok karang Acropora 

(0,87%). Dalam pengamatan ini persentase tutupan dari komponen biotik 

dengan nilai tertinggi hanya diwakili oleh kategori “DCA” yaitu 22,47%. 

Sedangkan untuk komponen abiotik, kategori Silt hadir dengan nilai 

tertinggi (23,63%). Keragaman jenis karang batu yang ditemukan sebanyak 

19 jenis dan 8 suku. pada stasiun ini kehadiran suku Favidae memiliki 
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jumlah jenis yang terbanyak (6 jenis) diikuti Poritidae (4 jenis) sedangkan 4 

suku lainnya berkisar antara 1 – 2 jenis. 

 

Stasiun PKPL04 (Pulau Sagara) 

Stasiun pengamatan berada pada daerah gosong karang yang 

terletak diantara Pulau Kulambing dan Pulau Laiya. Pertumbuhan karang 

berupa kelompok-kelompok kecil (patches) dengan substrat didominasi 

oleh pasir lumpuran dan pecahan karang mati (Rubble) dengan kemiringan 

lereng terumbu (reef slope) sekitar 45°. Sedimen terlihat menutupi koloni 

karang terutama pada bentuk pertumbuhan lembaran. Transek dilakukan 

pada kedalaman 3-4 m. Umumnya terdapat karang yang memiliki bentuk 

pertumbuhan massive dari jenis Lobophyllia sp., Oulophyllia sp., bentuk 

pertumbuhan bercabang didominasi oleh jenis Porites nigrescens, 

sedangkan bentuk pertumbuhan seperti lembaran, didominasi oleh jenis 

Pectinia sp. dan Echinopora lamellosa.  

Persentase tutupan karang hidup tercatat sebesar 30,13% yang 

terdiri dari 29,10% Non-Acropora dan Acropora sebesar 1,03 %. Kondisi 

karang seperti ini dikategorikan ”sedang”. Nilai persentase tutupan ini lebih 

rendah dari hasil pengamatan tahun sebelumnya di lokasi yang sama yaitu 

36,43% Anonimous (2010). Rendahnya nilai persentase tutupan terutama 

pada kelompok Acropora, dapat disebabkan oleh adanya sedimentasi serta 

kondisi fisik perairan dalam hal ini oleh ombak.  

 

Stasiun PKPL06 (P. Laiya) 

Pengamatan di lokasi ini dilakukan pada kedalaman 6-7 m dengan jarak 

pandang sekitar 6 m. Substrat dasar perairan didominasi oleh pasir dan 

patahan karang mati (Rubble). Kemiringan lereng terumbu sekitar 40o. 

Jenis-jenis karang batu yang dijumpai cukup bervariasi yaitu sebanyak 25 

jenis. Karang berupa lembaran didominasi oleh Montipora sp. Sedangkan 

berbentuk ”massive” didominasi oleh marga Porites dan Goniopora.  

Persentase tutupan karang hidup tercatat sebesar 39,43%, dimana 

jenis-jenis karang batu dari kelompok Non-Acropora memiliki nilai  

persentase tutupan yang sangat dominan, yaitu 36,53% dan kelompok 

Acropora hanya 2,90%. Nilai tutupan karang hidup pada pengamatan ini 

lebih tinggi dari yang dicatat oleh Anonimous (2010) pada stasiun yang 

sama (34,47%). Komponen biotik seperti ”DCA” memiliki persentase 

tutupan sebesar 13,87%. Di stasiun ini tutupan tertinggi dari komponen 

abiotik diwakili oleh ”sand” (24,77%), dan merupakan persentase tertinggi 
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dibandingkan stasiun lainnya, begitu juga dengan kelompok other fauna 

(9,30%). Kondisi karang di stasiun ini masuk dalam kategori ”sedang”.  

 

Stasiun PKPL08 (P. Satando) 

Lokasi ini memiliki pantai pasir putih sedikit berbatu dengan vegetasi 

pantai ditumbuhi oleh pohon kelapa yang diselingi tumbuhan pantai 

lainnya. Panjang rataan terumbu sekitar 750 m ke arah laut (tubir). Lereng 

terumbu bagian atas cukup landai, ke arah bagian bawah lereng terumbu 

memiliki kemiringan sekitar 40o. Pengamatan dilakukan hingga kedalaman 5 

m. Substrat perairan didominasi oleh pasir dan patahan karang. 

Pertumbuhan karang cukup padat terlihat pada kedalaman 1-2 m dan 

semakin berkurang pada kedalaman berikutnya. Karang tumbuh dalam 

kelompok-kelompok kecil (patches) terutama dari pertumbuhan seperti 

bongkahan (massive) dan didominasi oleh Porites lobata, Goniopora lobata 

dan Favia mathaii. Di daerah ini ditemukan adanya sedimentasi yang 

menutupi sebagian koloni karang. Pertumbuhan karang masih ditemukan 

hingga kedalam 10 m yang didominasi oleh Montipora sp. dan biota  

Sponge.  

Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan karang hidup yang 

hanya diwakili oleh jenis-jenis karang batu kelompok Non-Acropoara, 

sebesar 42,83%. Nilai indeks keanekaragaman yang didapat 2,37 diikuti 

dengan nilai kekayaan jenis 3,25. Kondisi tutupan karang di stasiun ini 

masuk dalam kategori ”sedang”. 

 

Stasiun PKPL10 (P. Sabutung) 

Pengamatan dilakukan di sisi sebelah utara Pulau Sabutung yang 

daerah pantainya banyak ditumbuhi tumbuhan perdu. Substrat tersusun 

dari pasir dan patahan karang mati. Letak stasiun berhadapan dengan 

muara sungai dan dekat dengan daratan Sulawesi. Saat pengamatan 

perairan keruh sehingga banyak koloni karang tertutup oleh sedimen. 

Panjang rataan terumbu sekitar 500 meter dari pantai. Karang yang tumbuh 

berupa bongkahan-bongkahan kecil yang mengelompok (patches). Bentuk 

pertumbuhan karang pada lokasi ini didominasi oleh pertumbuhan 

bongkahan (massive) terutama dari jenis dari marga Porites dan diselingi 

oleh bentuk pertumbuhan bercabang/ sub-massive dari jenis Porites 

cylindrica. Pertumbuhan karang hanya ditemukan sampai pada kedalaman 

10 m, setelah itu didominasi oleh pasir lumpur.  
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Persentase tutupan karang hidup cukup rendah, yaitu 11,00%, dan 

hanya diwakili oleh kelompok Non-Aropora. Persentase tutupan tertinggi 

dari kelompok abiotik didominasi oleh lumpur (Silt), yaitu 70,90%. Kondisi 

tutupan karang masuk dalam kategori ”jelek”. Karang batu yang ditemukan 

terdiri dari 8 jenis serta memiliki nilai Indeks keanekaragaman sebesar 1,91 

serta kemerataan jenis yang mendekati sempurna (0,92). Walaupun 

memiliki persentase tutupan karang batu yang rendah, namun setiap jenis 

karang memiliki jumlah koloni yang berimbang, artinya tidak ada dominasi. 

 

Stasiun PKPL11 (Gosong Sapuli) 

Pengamatan dilakukan pada daerah gosong yang terletak di sebelah 

barat Pulau Sapuli. Substrat perairan didominasi oleh pasir dan pecahan 

karang mati (Rubble) dengan kemiringan lereng terumbu sekitar 45o. 

Pertumbuhan karang batu mulai terlihat pada kedalaman 1 m dalam 

kelompok-kelompok kecil (patches). Umumnya karang batu yang berpolip 

besar sangat dominan, sedangkan yang berpolip kecil seperti Acropora tidak 

dijumpai. Karang dengan bentuk pertumbuhan sub-massive didominasi oleh 

Porites cylindrica  bentuk pertumbuhan massive dari jenis Porites lutea. 

Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar 

23,70%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan pengamatan yang dilakukan 

Anonimous (2010) mendapatkan 29,90%.  Persentase tutupan ”DCA” yang 

dicatat relatif tinggi yakni sebesar 16,23%. Persentase tutupan lumpur 

dicatat sebesar 33,27% memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 

perkembangan karang di stasiuni ini. Peta persentase tutupan karang hidup 

hasil ”LIT” di lokasi transek permanen Kabupaten Pangkep dapat dilihat 

pada Gambar 2 dan Gambar 3 jumlah jenis karang batu yang dicatat 

sebanyak 19 jenis mewakili 8 suku, dengan nilai keragaman jenis sebesar 

2,77. 

 

Stasiun PKPL 19 (Pulau Sabanko) 

Sepanjang pesisir pantai pulau ini ditumbuhi oleh mangrove. Jarak 

titik stasiun pengamatan dari garis pantai sekitar 500 m. Pada saat 

pengamatan kondisi perairan keruh dan banyak partikel dalam air. 

Tingginya partikel ini erat kaitannya dengan letak lokasi yang berdekatan 

dengan vegetasi mangrove. Rataan terumbu didominasi oleh karang batu 

(massive) didominasi oleh jenis-jenis dari marga Favites, dan Porites. 

Kemiringan lereng terumbu sekitar 30o yang didominasi oleh alga  dari jenis  
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Sargassum sp.. Pertumbuhan karang secara berkelompok mulai ditemukan 

pada  kedalaman  

1 m. Di antara karang mati banyak ditumbuhi biotas sponge. Bentuk 

pertumbuhan karang seperti bongkahan (massive) didominasi oleh 

Goniastrea aspera. Bentuk pertumbuhan bercabang/ sub-massive 

didominasi oleh Porites lichen  dan P. cylindrica. 

Persentase tutupan karang hidup dicatat sebesar 25,40%, dan karang 

batu dari kelompok Acropora tidak ditemukan. Di stasiun ini ”DCA” dari 

kategori biotik dan silt dari kategori abiotik memiliki nilai persentase 

tertinggi, masing-masing 37,17% dan 29,27%. Kondisi karang batu di stasiun 

ini dikategorikan ”sedang”. Karang batu yang ditemukan adalah sebanyak 

19 jenis dan 9 suku. 

 

Stasiun PKPL26 (Gosong Sakuala) 

Pengamatan dilakukan di sisi timur gosong Pulau Salemo. Saat 

pengamatan kondisi perairan cukup tenang dengan jarak pandang sekitar 5 

m. Pertumbuhan karang ditemukan pada kedalaman 1-2 m. Kemiringan 

lereng terumbu sekitar 45° dengan substrat terdiri dari pasir dan pecahan 

karang mati. Pada kedalam 3–5 m karang tumbuh cukup bervariasi. Jenis-

jenis karang batu yang ditemukan sebanyak 23 jenis dan 10 suku. Nilai 

indeks keragaman jenis dicatat sebesar 2.67 dengan indeks keragaman yang 

tinggi (0.85). Bentuk pertumbuhan bercabang / sub-massive masing-masing 

didominasi oleh Porites cylindrica, dan P.lichen. Jenis karang batu dengan 

bentuk pertumbuhan seperti karang massive didominasi oleh Montastrea 

sp. Pertumbuhan karang juga masih dapat ditemukan hingga kedalam 8 m, 

selanjutnya dasar perairan didominasi oleh hamparan pasir.  

Dari hasil transek, dicatat persentase tutupan karang hidup sebesar 

38,27%, sedikit lebih rendah dibandingkan hasil pengamatan sebelumnya 

(43,77%) pada stasiun yang sama (Anonomious, 2010). Atau mengalami 

penurunan nilai sebesar 5,50%. Kategori ”DCA” dan spong memiliki nilai 

persentase tutupan sebesar 18,33% dan 11,87%, sedangkan biota lain 

(other  fauna) hanya 3,77%. Dari komponen abiotik, diwakili oleh Rubble 

dan Silt, masing-masing 12,53% dan 15,23%. Kondisi karang batu  di stasiun 

ini masuk dalam kategori ”sedang”.  

 

Stasiun PKPL28 (Gosong Salemo) 

Pengamatan karang dilakukan di sisi timur gosong Bulo Bulo. Rataan 

terumbu pada lokasi ini didominasi oleh karang jenis Porites sp. dan 



21 
 

Pocilopora sp., serta banyak juga dijumpai kelompok ”hydroid” pada sela-

sela karang. Lereng terumbu memiliki kemiringan sekitar 30o dengan 

substrat pasir yang banyak ditumbuhi oleh sponge dan Tunicate serta 

Diadema setosum dan Fungia sp. Pertumbuhan karang keras didominasi 

oleh jenis Montipora sp., sedangkan untuk pertumbuhan karang bercabang 

didominasi oleh jenis Porites cylindrica. Karang hidup yang ditemukan 

hanya terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Pada beberapa bagian dari 

daerah pengamatan ini terdapat banyak patahan karang yang telah ditutupi 

oleh alga.  

Persentase tutupan karang hidup pada lokasi ini adalah 60,13%, 

dengan demikan kodisi karang berada dalam kategori ”baik”. Dimana jenis-

jenis karang batu dari kelompok Non-Acropora masih tetap dijumpai 

dengan persentase tutupan tertinggi (57,33%) dibandingkan kelompok 

Acropora (2,80 %). Jumlah jenis karang batu yang dicatat adalah sebanyak 

35 jenis dan 10 suku, dengan nilai keragaman 3,30 diikuti dengen indeks 

kemerataan sebesar 0,93. Nilai-nilai ini menunjukkan kondisi karang batu 

berada dalam komunita yang stabil. Peta persentase tutupan karang hidup 

di masing-masing stasiun disajikan pada Gambar 4 dan 5.  

 

 
Gambar 4. Peta persentase tutupan karang hidup hasil transek dengan 

metode ”LIT” di  perairan Liukkang Tupabbiring Utara, 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
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Gambar 5. Peta persentase tutupan karang hidup hasil transek dengan 

metode ”LIT” pada masing-masing stasiun di perairan Liukkang 
Tupabbiring Selatan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 

 

Stasiun PKPL30 (Pulau Polewali)  

Lokasi ini memiliki pantai berpasir putih dengan panjang rataan 

terumbu sekitar 300 m ke arah laut, memiliki perairan yang jernih, sehingga 

sering dipakai sebagai tempat singgah oleh para nelayan. Pertumbuhan 

karang mulai ditemukan pada kedalaman 1-2 m dengan tutupan karang 

yang cukup padat, yang didominasi oleh jenis Porites cylindrica. 

Pengamatan karang dilakukan pada kedalaman 6-7 m. Lereng terumbu 

memiliki kemiringan sekitar 45o dengan substrat pasir dan patahan karang 

mati. Kondisi substrat yang labil menyebabkan banyak koloni karang yang 

dijumpai terjatuh atau terbalik/terguling ke tempat yang lebih dalam. Pada 

kedalaman di atas 4 m karang tumbuh secara berkelompok. Pertumbuhan 

karang bercabang/sub-massive pada kedalaman 5 m juga masih didominasi 

oleh Porites cylindrica.  

Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan karang hidup sebesar 

56,87% dan hanya diwakili oleh kelompok karang Non-Acropora. Jumlah 

jenis karang batu yang dicatat adalah 13 jenis dan 6 suku. nilai indeks 

keragaman (1,66) dan kemerataan jenis (0,65) yang didapat termasuk yang 
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rendah. Kondisi karang lokasi ini masuk dalam katagori “sedang”. Kategori 

lain yang mempunyai persentase tutupan cukup tinggi adalah “DCA” 

(22,27%), sedangkan Fleshy Seaweed, Other Fauna dan Spong masing-

masing 0,67%, 0,13% dan 1,60%.   

 

Stasiun PKPL31 (Pulau Karangrang)  

Pulau ini memiliki panjang rataan terumbu sekitar 350 m ke arah laut. 

Pantai ditumbuhi oleh pohon kelapa dan dekat dengan perumahan 

penduduk. Pada bagian atas lereng terumbu pertumbuhan karang 

didominasi oleh karang bercabang dari jenis Porites cylindrica dan Acropora 

spp. Transek karang dilakukan pada kedalaman 5 m dengan kemiringan 

lereng terumbu sekitar 30o dengan substrat yang didominasi oleh pasir dan 

pecahan karang mati. Kehadiran karang jamur dari jenis Fungia sp. sangat 

dominan. Pada celah-celah karang mati ditemukan spong dengan 

persentase tutupan yang rendah (1,40%). Pertumbuhan karang masih 

dijumpai hingga kedalaman 15 m.   

Dari hasil ”LIT” diperoleh tutupan karang hidup sebesar 78,74%, dan 

merupakan nilai tertinggi yang dicatat selama pengamatan. Nilai ini hanya 

diwakili oleh jenis-jenis karang dari kelompok Non-Acropora. Kondisi karang 

seperti ini masuk dalam kategori ”sangat baik”. Persentase tutupan dari 

kategori  lain seperti ”DCA” adalah 15,60%, sedangkan Fleshy Seaweed dan 

Other Fauna hanya 0,47% dan 0,97%. Untuk Rubble dan Sand dari kategori 

abiotik masing-masing adalah 1,80% dan 1,30%. Jumlah jenis karang batu 

yang ditemukan pada stasiun ini sebanyak 20 jenis dan 10 suku.  

 

Stasiun PKPL32 (Pulau Lamputang)  

Lokasi pengamatan berada dekat Pulau Lamputang yang merupakan 

sebuah pulau kecil dan berpenduduk. Substrat pantai tersusun dari pasir 

putih yang diselingi karang mati, yang ditumbuhi oleh vegetasi pantai. 

Panjang rataan terumbu sekitar 250 m ke arah laut. Karang tumbuh 

berkelompok dengan bentuk pertumbuhan seperti bongkahan dan 

didominasi oleh jenis karang Porites lutea dan jenis-jenis dari marga Favites. 

Sedangkan pertumbuhan karang bercabang didominasi oleh jenis 

Seriatopora hystrix. Substrat lereng terumbu terdiri dari pasir dan patahan 

karang mati yang banyak ditumbuhi oleh ”turf algae”. Tutupan karang 

hidup yang diamati berupa kelompok-kelompok kecil ”patches” dengan 

keragaman yang cukup baik. Pertumbuhan karang hanya dijumpai hingga 
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kedalaman 5 m selanjutnya dasar perairan didominasi oleh pasir, patahan 

karang mati dan lumpur.  

Persentase tutupan karang hidup pada titik stasiun transek adalah 

10,27% dan merupakan nilai persentase terendah dibandingkan stasiun 

lainnya. Kondisi karang seperti ini masuk dalam kategori ”jelek”. Di stasiun 

ini, jenis karang dari kelompok Acropora juga tidak ditemukan. Tutupan dari 

”DCA” dicatat sebesar 27,90%, sedangkan Other Fauna 6,93% dan Sponge 

4,63%. Persentase tutupan untuk kategori abiotik hanya diwakili oleh 

Rubble (26,10%) dan Sand (30,93%). Jumlah jenis karang batu yang berhasil 

dikumpulkan sebanyak 17 jenis dan suku Favidae hadir dengan jumlah jenis 

terbanyak (9 jenis) diikuti Poritidae (4 jenis), Pocilloporidae (2 jenis) dan 

Oculinidae (1 jenis). 

 

Stasiun PKPL33 (Pulau Podang Podang Lompo) 

Panjang rataan terumbu berkisar antara 250 -300 m ke arah laut. 

Umumnya pertumbuhan karang berupa spot-spot kecil. Dasar perairan 

terdiri dari pasir, pecahan karang dan sebagian karang tertutup dengan 

alga. Kemiringan lereng terumbu sekitar 60-70o. Pertumbuhan karang di 

daerah ini didominasi oleh bentuk pertumbuhan seperti bongkahan dari 

jenis Porites lutea. Sedangkan bentuk pertumbuhan seperti jamur 

(mushroom) hanya diwakilii oleh Fungia sp. Pada kedalaman 4-5 m, 

pertumbuhan karang semakin jarang ditemukan selanjutnya didominasi 

oleh hamparan pasir. Dari hasil transek diperoleh persentase tutupan 

karang hidup sebesar 12,27%, dan masuk dalam kategori ”jelek”. Nilai ini 

sedikit lebih rendah dibandingkan hasil pengamatan tahun sebelumnya, 

15,86% (Anonomous, 2010). Persentase tutupan karang hidup yang dicatat 

hanya diwakili oleh jenis-jenis dari kelompok Non-Acropora. Tutupan “DCA” 

cukup tinggi yaitu 20,77% sedangkan untuk Flashy Seaweed dan Other 

Fauna memiliki tutupan < 3%, masing-masing 1,03% dan 1,00%.  Jumlah 

jenis karang batu yang ditemukan adalah sebanyak 9 jenis dan 7 suku. 

 

Keanekaragaman jenis 

Indeks keragaman jenis (H’), kemerataan (J’) dan kekayaan jenis (d) 

karang batu pada masing-masing stasiun ditampilkan pada Tabel 1. Hasil 

analisa perhitungan indeks keanekaragaman karang batu berkisar antara 

1,66 – 3,30, dengan nilai rata-rata 2,51. Nilai keanekaragaman tertinggi 

dicatat pada stasiun PKPL28, yaitu 3,30 dan yang terendah di PKPL30 (1,66). 
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Rendahnya nilai keanekaragaman jenis diduga disebabkan oleh adanya 

dominasi dari jenis Porites cylindrical yang hadir sebanyak 22 koloni tanpa 

diikuti oleh jenis lainnya. Selain itu tingginya aktivitas nelayan setempat 

pada daerah pantai memberikan tekanan yang cukup besar pada 

lingkungan tempat karang hidup. Perubahan-perubahan faktor fisik yang 

ekstrim menyebabkan pengurangan persentase tutupan dan perubahan 

keanekaragaman jenis karang batu. Loya (1976) menyatakan kerusakan 

yang disebabkan oleh tingkah laku manusia akan merubah struktur 

komunitas karang secara permanen dan perubahan struktur komunitas ini 

tidak dapat diramalkan. Nilai keanekaragaman dalam pengamatan ini lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh Souhoka (2002) 

di perairan Pareng dan Batu Angus, yaitu 1,91 dan 2,20. Secara umum 

kondisi keragaman hasil pengamatan karang batu di 19 stasiun pengamatan 

berada pada keanekaragaman jenis yang cukup tinggi. Odum (1994) 

menyatakan semakin besar nilai keanekaragaman jenis (H’) menunjukkan 

bahwa komunitas semakin beragam.  

Indeks kemerataan hasil pengamatan berkisar antara 0,65 – 0,97 

dengan nilai kemerataan tertinggi terdapat di PKPL32 (0,97), diikuti NP06 

dan PKPL11 masing-masing adalah 0,94. Sedangkan yang terendah terdapat 

di PKPL30 (0,65). Rendahnya nilai ini diduga karena perbandingan antara 

jumlah jenis dan jumlah individu yang mewakilinya berada dalam jumlah 

yang tidak proporsional. Tingginya nilai kemerataan menunjukkan bahwa 

jenis-jenis karang batu yang ditemukan berada dalam kondisi yang merata 

serta tidak ada jenis yang dominan, hal ini didukung dengan nilai rata-rata 

kemerataan jenis yang didapat sebesar 0,86. Semakin besar nilai 

kemerataan jenis menunjukkan komunitas makin beragam (Odum, 1994). 

Nilai indeks kekayan jenis yang dicatat dalam pengamatan ini cukup tinggi 

dengan kisaran nilai antara 2,82 – 8.03 dengan nilai rata-rata 4,93. Nilai 

kekayaan tertinggi terdapat di PKPL28 sebanyak 8,03 sedangkan terendah 

di PKPL10 (2,82). Secara umum nilai ini menunjukkan bahwa kekayaan dan 

komposisi jenis karang batu di setiap stasiun berada dalam kondisi yang 

cukup tinggi.  
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Tabel 1. Nilai indeks keanekaragaman (H’), kemerataan (J’) dan kekayaan 

jenis (d) di masing-masing stasiun pengamatan. 

 

Stasiun S N d J' H' 

NP 01 27 54 6.52 0.93 3.06 

NP 02 25 47 6.23 0.91 2.93 

NP 03 12 37 3.05 0.77 1.91 

NP 04 21 48 5.17 0.80 2.44 

NP 05 20 41 5.12 0.84 2.53 

NP 06 25 54 6.02 0.94 3.04 

NP 07 19 44 4.76 0.89 2.63 

PKPL 04 16 26 4.60 0.89 2.46 

PKPL 06 25 52 6.07 0.93 3.00 

PKPL 08 13 40 3.25 0.93 2.37 

PKPL 10 8 12 2.82 0.92 1.91 

PKPL 11 19 37 4.98 0.94 2.77 

PKPL 19 19 34 5.10 0.82 2.42 

PKPL 26 23 42 5.89 0.85 2.67 

PKPL 28 35 69 8.03 0.93 3.30 

PKPL 30 13 37 3.32 0.65 1.66 

PKPL 31 20 62 4.60 0.68 2.03 

PKPL 32 17 21 5.26 0.97 2.76 

PKPL 33 9 16 2.89 0.79 1.73 

Rata-rata 19.26 40.68 4.93 0.86 2.51 

Standar Deviasi 6.68 14.84 1.40 0.09 0.48 

 

Suatu komunitas dikatakan stabil bila jumlah jenis dengan 

kelimpahan individu yang diwakili berada dalam suatu kesimbangan. 

Dengan kata lain tidak ada dominasi atau penumpukan individu dari suatu 

jenis tertentu. Bila dalam satu komunitas beberapa jenis hadir dengan 

kelimpahan individu yang mencolok dan yang lainnya tidak maka ada 

indikasi terjadi tekanan pada lingkungan. Dari jenis karang batu yang 

ditemukan dalam pengamatan ini kehadiran jenis-jenis yang masuk dalam 

kelompok Non-Acropora cukup dominan dibandingkan kelompok Acropora. 

Hal ini mengindikasikan bahwa umumnya perairan Pangkajene Kepulauan 

memiliki banyak partikel terlarut dalam kolom air atau adanya sedimentasi 

yang berlasung secara kontinyu. Seperti di stasiun PKPL10 dan NP03, yang 

letaknya tidak jauh dari muara sungai, sehingga sedimen yang terbawa 
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aliran sungai menyebabkan terjadinya sedimentasi di dua lokasi tersebut. 

Hal ini terlihat jelas dengan tingginya nilai persentase tutupan Silt (lumpur) 

yang mencapai 70,90% dan 44,83%. Banyaknya partikel dalam kolom air 

akan menghambat penetrasi sinar matahari, dan bila berlangsung dalam 

waktu yang lama dapat mengganggu pertumbuhan karang. Selanjutnya 

Nybakken (1992) menyatakan pertumbuhan karang sangat dipengaruhi 

oleh cahaya, jika karang berada dalam tempat yang teduh atau terhindar 

dari cahaya matahari, maka pertumbuhannya akan terhenti dan jika cahaya 

yang diberikan tidak cukup, maka mereka akan mati. Kondisi perairan ini 

menjadi penghalang bagi karang batu ( terutama kelompok Acropora) untuk 

bertumbuh dengan baik. Jenis-jenis ini hanya ditemukan pada stasiun NP01. 

NP03, NP06, NP07, PKPL04, PKPL06 dan PKPL28 dengan nilai persentase 

yang sangat kecil (<5%) dan hanya NP03 memiliki nilai persentase tutupan 

sebesar 11,63%. Kojis & Quinn (1984) menyatakan Acropora polifera 

menurun kemampuan menghasilkan telur akibat bertambahnya tingkat 

sedimentasi, zat pencemar, salinitas atau suhu. 

Kondisi perairan dan variasi substrat dapat menjadi faktor pembatas 

bagi kehadiran jenis-jenis karang batu pada suatu lokasi tertentu. Perairan 

yang dinamis (berombak) dan atau berarus memiliki keuntungan bagi 

pertumbuhan karang, seperti ketersediaan kandungan oksigen yang lebih 

baik dibandingkan perairan tenang. Saat terjadi ombak banyak oksigen yang 

diikat dan terakumulasi dalam kolom air dan pencucian dengan mudah 

terjadi pada permukaan karang. Nybakken (1992) menyatakan umumnya 

terumbu karang tumbuh lebih berkembang pada daerah-daerah yang 

mengalami gelombang besar. Pada saat yang sama gelombang-gelombang 

itu memberikan sumber air yang segar, memberikan oksigen dalam air laut 

dan menghalangi pengendapan pada koloni. Selanjunya Verwey dalam 

Sukarno et al. (1981) menyatakan arus sangat diperlukan dalam mensuplai 

oksigen yang cukup bagi fauna di terumbu karang, sebaliknya arus yang 

tidak terlalu kuat akan mempengaruhi perumbuhan karang batu sehingga 

pertumbuhannya menjadi lambat.  

Mengacu pada kriteria produktivitas terumbu karang menurut 

Stodart & Johnsosn dalam Manuputty (1990) yang menyatakan bahwa bila 

nilai indeks keanekaragaman (H’) lebih besar dari 1,00 maka terumbu 

karang dalam kondisi sangat produktif. Dengan demikian kondisi terumbu 

karang di setiap stasiun pengamatan masuk dalam kategori sangat 

produktif.  
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Hasil analisa antara stasiun pengamatan berdasarkan indeks 

kemiripan Bray-Curtis didapat beberapa kelompok. Kelompok I terdiri dari 

NP03 hingga PKPL19, dimana hanya satu kelompok (stasiun NP04 dan 

NP05) yang memiliki nilai kemiripan tertinggi (55,66%), dan dicirikan 

dengan tutupan karang hidup yang baik (52,99%), serta kemiripan antar 

kelompok yang agak terpisah terdapat pada PKPL08 dan PKPL19 dengan 

kemiripan 41,52% dicirikan dengan tutupan karang hidup sebesar 34,12%, 

“DCA” (22,49%) dan Silt (28,22%). Kelompok II terdiri dari NP02 hingga 

PKPL28, dan hanya kelompok NP06 dan PKPL28 yang memiliki nilai 

kemiripan tertinggi (54,14%), yang dicirikan dengan tutupan karang hidup 

(49,78%) dan “DCA” (15,37%). Sedangkan 3 kelompok kecil lainnya yang 

terpisah (PKPL30 dan PKPL31); (PKPL04 dan PKPL10); (PKPL11 dan PKPL32) 

memiliki nilai kemiripan lebih kecil dari 50%. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa peluang untuk mendapatkan jenis karang yang sama antar stasiun 

sangat kecil. Sebaliknya makin besar nilai kemiripan maka semakin besar 

peluang ditemukannya jenis yang sama pada masing-masing stasiun. 

Kendeigh (1974) menyatakan bahwa dua komunitas dikatakan sama jika 

memiliki nilai kesamaan jenis ≥ 50%. Dendogram kemiripan komposisi jenis 

karang pada masing-masing stasiun disajikan pada Gambar 6. 

Sebagian kelompok diindikasikan terbentuk karena kedekatan lokasi 

stasiun. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan adanya keterkaitan antara 

indeks similaritas kelimpahan karang batu dengan jarak antar stasiun (R=-

0.35, p = 1.427e-06). Similaritas komunitas karang batu antara dua stasiun 

semakin tinggi karena kedekatan posisi stasiun-stasiun tersebut. 
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Gambar 6. Dendogram analisa pengelompokan berdasarkan jumlah jenis 

karang batu di masing-masing stasiun pengamatan. 

 

KESIMPULAN 

 

 Karang batu yang ditemukan di perairan Pankajene Kepulauan cukup 

beragam, yaitu sebanyak 98 jenis yang mewakili 14 suku. 

 Persentase tutupan karang batu umumnya berada dalam kategori 

sedang dengan nilai rata-rata 42,68%. Memiliki nilai keanekaragaman 

(H’) dan kemerataan jenis (J’) yang cukup tinggi dengan nilai rata-rata 

sebesar 2,51 dan 0,86. Kondisi terumbu karang di perairan ini masuk 

dalam kategori produktivitas tinggi. 

 Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan adanya keterkaitan antara 

indeks similaritas kelimpahan karang batu dengan jarak antar stasiun. 

Nilai kemiripan komunitas karang batu antara dua stasiun semakin 

tinggi karena kedekatan posisi stasiun-stasiun tersebut. 
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Lampiran 1. Sebaran jenis karang batu hasil transek pada masing-masing stasiun di perairan Liukang Tupabbiring, Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan. 

 

NO. SUKU / JENIS 
NP (Stasiun Baru) PKPL 

1 2 3 4 5 6 7 4 6 8 10 11 19 26 28 30 31 32 33 

I ACROPORIDAE                                       

1 Acropora palifera + - + - - + - + + - - - - - + - - - - 

2 Acropora sp. - - - - - - + - - - - - - - - - - - - 

3 Acropora tenella - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 

4 Astreopora gracilis - - - - - - - - + - - - - + - - - - - 

5 Astreopora myriophthalma + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Astreopora sp. + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 Montipora  foliosa + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 Montipora danae - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

9 Montipora digitata - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 

10 Montipora foliosa + - - - - - - - + + - - - - + + - - - 

11 Montipora hispida - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

12 Montipora sp. + - + + - - + - + - + + - + + + + - + 

13 Montipora venosa - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

14 Montipora verrucosa + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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II AGARICIIDAE                                       

15 Coeloseris mayeri - - - - - + - - - - - - - - - - - - - 

16 Pachyseris speciosa + - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

17 Pavona cactus - - - - - - - - - - - - - - + - + - - 

18 Pavona decussata + + - - - - - + - - - - - + + - + - - 

                                          

III DENDROPHYLLIIDAE                                       

19 Turbinaria sp. - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

20 Turbinaria frondens - - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

21 Turbinaria mesenterina - - + + + - + - - - - - + - - - - - - 

                                          

IV EUPHYLLIDAE                                       

22 Euphyllia ancora - - - - - - - - + - - - + - - - - - - 

23 Euphyllia divisa - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

24 Euphyllia glabrescens - - - - - - - - - - - - - - - + + - - 

25 Euphyllia grabescens + - + + - - - - - + - - - - - - - - - 

26 Physogyra lichtensteini - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

27 Plerogyra sinuosa - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

                                          

V FAVIIDAE                                       

28 Cypastrea sp. - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 

29 Echinopora ashmorensis - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 
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30 Echinopora asmorensis - - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

31 Echinopora horrida - + - - - - - - + - - - - - - - - - - 

32 Echinopora lamellosa - + - - - - - + - - - - - - + - - - - 

33 Favia abdita - + - + + - - - - - - - - - + - - - - 

34 Favia danae - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

35 Favia favus - - + - - + - - - - - - - - - - - - - 

36 Favia mathaii - - - - - - - - - - - - + - - - - - - 

37 Favia matthaii - - - - - - - - - + - - - - - - - + - 

38 Favia maxima + - - + - + - - - - - - - - + - - + - 

39 Favia palida - - - - - - + - - - - - - - - - - - - 

40 Favia sp. - - - - - - - - - - - - - + - - + - - 

41 Favia speciosa + - + + - - + - - - - - + - - - - + - 

42 Favites abdita + - - - - - + + - - - + + - - - - + - 

43 Favites complanata - - - - - + - - - - - + - - + - - + - 

44 Favites pentagona - - - - - - - - - - - + - - + - - + - 

45 Goneastrea australensis - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 

46 Goniastrea  australensis + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

47 Goniastrea aspera - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 

48 Goniastrea australensis - - + + - + + - - - - - - + + - - - - 

49 Goniastrea pectinata - + - - + - - - - + - - - + + - - - - 

50 Goniastrea ramosa - - - - + - + - - - - - - - - - - - - 

51 Goniastrea retiformis - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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52 Goniastrea sp. - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

53 Montastrea valenciennesi - - - - - - - - - - - - - - - - - + - 

54 Oulophyllia bennettae - - - - - + - + - - - - - - - - - - - 

55 Platygyra daedalea - - - + + - - - - - - - - - + - - - - 

56 Platygyra lamellina + - - + + + + - - - + + - + + - - - - 

57 Platygyra sinensis - - - + - + - - - - - - - - - - - - - 

                                          

VI FUNGIIDAE                                       

58 Fungia concinna + + - - - - - - - - - + - - + - + - - 

59 Fungia corona - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 

60 Fungia danae - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

61 Fungia danai - - - - - - - + - - - + - + - + + - - 

62 Fungia fungites - + - - - - - + - - - - - + - - + - + 

63 Fungia paumotensis - + - - - - - - + - - + - - + + + - - 

64 Fungia repanda - - - - - - - - - - - - - + + - + - - 

65 Fungia sp. + + - - - - - - - - - - - + - - - - - 

66 Herpolitha limax - - - - - - - - - - - + - - + + + - - 

67 Podabacea crustacea - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 

68 Sandalolitha robusta - - - - - - - - - - - + - - - - - - - 

                                          

VII HELIOPORIDAE                                       

69 Heliopora coerulea - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 
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VIII MERULINIDAE                                       

70 Hydnophora exesa - - - - - - + - - - - - - + - - - - - 

71 Hydnophora pilosa - - - - - + - - + - - - + - + - - - - 

72 Hydnophora rigida - - - - - - - + - - - - - - - + - - - 

73 Merulina ampliata + + - + - + - + + + - + + - + - - - + 

74 Merulina scabricula - - - + - - - - - - - - - - - - - + - 

                                          

IX MILLEPORIDAE                                       

75 Millepora dichotoma - - - - - - - - - - - + - - - - + - - 

76 Millepora platyphylla - - - - - - - - - - - + - + - - - - - 

                                          

X MUSSIDAE                                       

77 Lobophyllia corymbosa + - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

78 Lobophyllia hemprichii + + - + + + - - + - - - + + + - - - - 

79 Symphyllia radians - - - + + + + - + - - - + + + - - - - 

80 Symphyllia recta - - - - + - + - - - - - - - - - - - - 

                                          

XI OCULINIDAE                                       

81 Galaxea fascicularis + + + + + + + - + + - + + + + - + + + 

82 Mycedium elephantotus - - - - - - - - + - - - - - - - + - - 

83 Mycedium sp. - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

84 Oxypora lacera - - - + - + - - - - - - - - - - - - - 
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85 Pectinia alcicornis - - - - - + - - - - - - - - + - - - - 

86 Pectinia lactuca - + - - - - - - + - - - - + - - - - - 

87 Pectinia paeonia + + - + + + - + + + + - + + - - - - - 

                                          

XII POCILLOPORIDAE                                       

88 Pocillopora damicornis - + - - + + - - - - - - - - - - - + - 

89 Pocillopora danae - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

90 Seriatopora caliendrum - + - - - - + - - + - - + - + - - - - 

91 Seriatopora hystrix - - - - + - - + - + - + + - - + + + - 

92 Stylophora pistillata - - + + + + + + - + + + - - + - - - - 

                                          

XIII PORITIDAE                                       

93 Goniopora albiconus - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

94 Goniopora astrea - - - - - - - - - - - - - - + - - - - 

95 Goniopora australensis + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

96 Goniopora columna - + + + + + - - + - - - + - + - - - - 

97 Goniopora lobata + + - - + + + + + + - - - - - + - - - 

98 Goniopora pectinata - - - - - - - - - - + + - - - - - - - 

99 Goniopora retiformis + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

100 Goniopora somaliensis + - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

101 Gonipora columna - - - - - - - - + - - - - - - - - - - 

102 Porites cylindrica + + - - - + + + + + + + + + + + + + + 
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103 Porites deformis - - - - - - - - - - - - - - - + - - - 

104 Porites lobata + + + + + + + + + + + - - + + - - + - 

105 Porites Lutea + + + - + + + - + - + + + + + - - + + 

106 Porites nigrescens - + - - - - - - - - - - - - - - + + + 

107 Porites rus - - - - - - - - - - - - - - - - + - - 

                                          

XIV SIDERASTREIDAE                                       

108 Ctenactis echinata - + - - - - - - - - - - - - - - + - - 

109 Psammocora digitata - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 

110 Psammocora sp. - - - - - - - - - - - - - + - - - - - 

  Grand Total 29 25 12 21 20 25 19 16 26 13 8 19 19 23 35 13 21 17 9 

 

Keterangan :  +   = ditemukan  

- = tidak ditemukan
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ABSTRAK 

Perairan terumbu karang merupakan tempat yang baik bagi 

berkembang biak ikan namun bila dikelola dengan cara yang tidak benar 

dapat mengancam keberadaan dan kelestariannya. Pengamatan ikan 

karang di dalam  ekosistem terumbu karang di perairan Liukkang 

Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan telah 

dilakukan pada bulan bulan April 2012.  Pengamatan dilakukan  di 19 

stasiun yang terdapat pada pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari 

utara hingga selatan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kondisi serta keragaman jenis ikan karang yang berada di perairan 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). Sensus ikan karang dilakukan 

dengan menggunakan metode UVC (Underwater Visual Census).  

Dari hasil sensus ikan karang di 19 stasiun pengamatan tercatat 

sebanyak 179 jenis ikan yang termasuk dalam 33 suku dengan jumlah 

individu total sebanyak 4087 individu. Jumlah individu ikan karang 

didominasi oleh kelompok ikan major, yaitu 2457 individu diikuti ikan target 

(1483 individu) dan ikan indikator (147 individu). Stasiun PKPL9  memiliki 
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jumlah individu terbanyak, yaitu 453 individu dan 77 jenis. Sedangkan yang 

terendah st. PKPL 17 (77 individu dan 18 jenis).  

Hasil perhitungan menunjukkan nilai indeks keankeragaman jenis 

ikan karang berkisar antara 2,42 – 3,81. Nilai indeks kemerataan berkisar 

antara 0,84 – 0,93 dan indeks dominasi jenis berkisar antara 0,03 – 0,13. 

Nilai ekologis yang didapat dalam pengamatan ini menggambarkan ikan 

karang diperairan terumbu karang Liukkang Tupabbiring, Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan berada dalam kondisi yang cukup stabil. Hasil analisa 

nilai kesamaan jenis antar stasiun pengamatan bekisar antara 19,80 – 

60,75%.  Hasil pengamatan ditampilkan dalam bentuk grafik, peta tematik 

maupun tabel. 

 

Kata kunci : Keragaman, ikan karang, Pangkep, Sulawesi Selatan. 

 

PENDAHULUAN 

 

Perairan Kabupaten Pangkep memiliki wilayah pantai yang luas 

dengan banyak pulau besar dan kecil yang terbentang dari utara hingga 

selatan. Secara geografis pulau-pulau yang berada diperairan tersebut 

umumnya dekat dengan daratan (main land). Dalam perkembangannya 

perairan Pangkep mendapat tekanan yang cukup berat baik secara alamiah 

seperti gempuran ombak serta abrasi terutama untuk daerah pulau, 

ataupun penyebab lain yang terjadi secara kontinyu seperti tingginya 

aktivitas manusia dalam memanfaatkan wilayah perairan pesisir 

(menangkap ikan dengan menggunakan bom), serta perluasan pemukiman 

dan daerah tambak yang sangat dekat dengan hutan bakau (mangrove). 

Adanya aktivitas dari pabrik semen dengan pembongkaran daerah 

perbukitan dalam skala yang besar untuk pembuatan semen akan 

menimbulkan dampak yang serius bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau 

sekitarnya.  

Salah satu ekosistem perairan pantai yang sangat produktif selain 

hutan bakau dan padang lamun adalah ekosistem terumbu karang. 

Ekosistem ini cukup luas dengan banyaknya pulau besar kecil yang terletak 

pada perairan ini. Keunggulan dari ekosistem ini selain memiliki nilai 

estetika yang tinggi juga menjadi tempat yang sangat ideal bagi berbagai 

biota dalam mencari makan, bertelur maupun berlindung dari predator. 
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Salah satu biota yang mudah dijumpai pada ekosistem ini adalah Ikan 

karang dengan jumlah jenis dan individu yang banyak.  

Akibat dari kondisi tersebut diatas, maka dikuatirkan akan terjadi 

juga beberapa pengrusakan habitat pesisir dan biota laut yang mendiami 

habitat tersebut. Proses pertumbuhan terumbu karang akan selalu berubah 

akibat dari adanya sedimentasi, erosi terumbu karang akibat ombak serta 

degradasi yang terjadi pada lingkungan pesisir akan berpengaruh terhadap 

keragaman jenis dan jumlah individu ikan karang. Dengan demikian 

kegiatan penelitian ini dianggap sebagai langkah antisipasi untuk 

mengetahui kondisi serta keragaman jenis ikan karang yang berada pada 

daerah pesisir dan perairan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). 

 

BAHAN DAN METODE 

 
Pengamatan ikan karang dilakukan pada 19 stasiun yang tersebar dari 

utara ke selatan, di perairan Kecamatan Liukang Tupabiring. Karena alasan 

spasial dan bagaimana menampilkan hasil-hasil penelitian ini secara 

geografis dan lebih informatif maka kawasan ini dibagi ke dalam dua 

wilayah yakni Liukang Tupabbiring Utara dan Liukang Tupabbiring Selatan. 

Posisi stasiun lokasi dapat dilihat dalam Gambar 1 . 

 
Gambar 1. Peta lokasi penelitian ikan karang di perairan Liukkang 

Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
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Pada setiap stasiun dilakukan transek sejajar garis pantai, dengan 

menggunakan metode ”Underwater Visual Census” (UVC), dimana ikan-ikan 

yang ada pada jarak 2,5 m di sebelah kiri dan kanan garis transek sepanjang 

70 m dicatat jumlah jenis dan jumlah individunya. Luas bidang yang 

teramati per transeknya yaitu (5 x 70 ) = 350 m2. Sensus ikan dilakukan 

masing-masing pada kedalaman antara 3 - 7 m. Peralatan yang digunakan 

dalam melakukan transek dan sensus visual bawah air adalah peralatan 

selam (scuba diving), alat tulis bawah air dan rol meter (100 m).     

Identifikasi jenis ikan karang mengacu kepada Matsuda (1984), Kuiter 

(1992) dan Lieske and Myers (1994). Khusus untuk ikan kerapu (grouper) 

digunakan  acuan dari Randall and Heemstra (1991) dan FAO "Species 

Catalogue" Heemstra and Randall (1993).  

Jenis-jenis ikan karang yang didata dikelompokkan ke dalam 3 

kelompok utama (English, et al. 1997), yaitu : 

 

a. Ikan target 

Jenis-jenis ikan dalam kelompok ini adalah ikan konsumsi atau 

pangan yang memiliki nilai ekonomis relatif tinggi dan hidup disekitar 

perairan karang. Ikan ini dapat dibedakan berdasarkan kelompok sosialnya 

yaitu ikan-ikan yang bersifat menyendiri (soliter) dalam kelompok kecil dan 

yang bergerombol (schooling). Ikan yang bersifat soliter dengan jumlah 

individu yang relatif sedikit (dalam kelompok kecil) pencatatan dilakukan 

dengan menghitung individu per individu (actual count) sedangkan untuk 

jenis-jenis ikan yang bergerombol dengan kelimpahan yang tinggi 

pencatatan dilakukan dengan penaksiran (abundance category). Ikan-ikan 

target ini umumnya diwakili suku (famili) Serranidae (ikan kerapu), 

Lutjanidae (ikan kakap), Lethrinidae (ikan lencam), Nemipteridae (ikan 

kurisi), Caesionidae (ikan ekor kuning), Siganidae (ikan baronang), 

Haemulidae (ikan bibir tebal), Scaridae (ikan kakak tua) dan Acanthuridae 

(ikan kulit pasir); 

 

b. Ikan indikator 

Ikan-ikan yang tergolong dalam kelompok ini adalah ikan yang 

hidupnya berasosiasi sangat erat dengan terumbu karang, khususnya ikan 

kepe-kepe (butterfly fishes) dari suku Chaetodontidae. Kehadiran ikan-ikan 

ini menjadi indicator kesuburan ekosistem perairan terumbu. Ikan ini dapat 

dihitung dengan mudah di dalam air (actual count) karena sifat hidupnya 
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yang menyendiri, berpasangan atau membentuk kelompok kecil serta 

memiliki warna yang cerah dan gerakannya relatif lambat. 

 

c. Ikan mayor    

Jenis-jenis ikan dari kelompok ini, umumnya berukuran kecil, berkisar 

antara 5 - 25 cm, dengan karakteristik warna yang beragam dan dikenal 

sebagai ikan hias. Kelompok ini umumnya ditemukan melimpah, dalam 

jumlah individu maupun jenisnya, cenderung bersifat teritorial. Ikan-ikan ini 

sepanjang hidupnya berada di terumbu karang, diwakili suku 

Pomacentridae (ikan betok laut), Apogonidae (ikan serinding), Labridae 

(ikan sapu-sapu), dan Blenniidae (ikan peniru). Kehadiran kelompok ikan 

belum diketahui dengan pasti peranan utamanya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komposisi ikan karang 

Hasil pengamatan dengan menggunakan metode “Underwater Visual 

Census” (UVC) di masing-masing stasiun transek, dicatat sebanyak 179 jenis 

ikan yang termasuk dalam 33 suku dengan jumlah total sebanyak 4087 

individu.  Sebaran jenis ikan karang pada masing-masing stasiun 

ditampilkan pada Lampiran 2. Jumlah jenis ikan karang yang dicatat dalam 

pengamatan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan penelitian yang Bila 

dibandingkan dengan  beberapa lokasi lainnya yang ada di Indonesia 

maka daerah perairan Mentawai  merupakan daerah yang relatif 

rendah tingkat keanekaragaman jenisnya (Tabel 1).  
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Tabel  1.  Kisaran Jumlah Jenis dan Kisaran Kelimpahan Individu  Ikan Karang 

di Mentawai dan beberapa lokasi terumbu karang di Indonesia.  

 

 No  Lokasi  Total 
Luas  
transek 
(jumlah 
stasiun 
transek) 

Luas 
satu 
Stasiu n 
transek 

Jumlah 
Jenis  

Kisaran 
jumlah 
jenis 
per 
transek 

Kisaran 
jumlah 
individu 
per 
transek 

Sumber 

1 Biak DPL * 5.750 
(46) 
 

125 303 22-103 120-
3624 

Hukom, 
2009 a 
 

2 Biak 
Monitoring 

4.550 
(13) 
 

350 
 

306 
 

51 - 144 
 

396 – 
1668 
 

Hukom & 
Suyarso 
(2009) 

3 Sikka  DPL * 4.750 
(38) 

125 283  22 - 82 64 – 928 Hukom, 
2008 a 

4 Sikka  
Monitoring 

5.250 
(15) 

350 225 29 - 110 212 – 
3134 

Hukom. 
2009 b 

5 Tapanuli 
Tengah 
Monitoring 

4.550 
(13) 

350 227 17 -  
101 

384 – 
2073 

Hukom & 
Djuwariah 
(2009) 

6 Natuna 
Monitoring 

5.600 
(16) 

350 236 15 - 61 276 – 
1455 

Hukom & 
Budiyanto 
(2009) 

7 Selayar 
Monitoring 

3.850 
(11) 

350 266 40  - 81 168 – 
900 

Hukom , 
2009 c 

8 Buton DPL * 3.375 
(27) 

125 224 33  - 71 376 – 
2171 

Hukom , 
2009 d 

9 Nias  
Monitoring 

2.100 (6) 350 177  29 - 116 153 – 
1303 

Hukom, 
2008 b 

10 Mentawai 3.850 
(11) 

350 207 34 - 83 64 – 928 Hukom , 
2010 

11 Pangkep 6.250 350 179 18 - 77 89 – 453 Studi ini 

 

Rendahnya keanekaragaman jenis ikan karang di daerah perairan 

Pankep  ini diduga disebabkan karena  tingkat kekeruhan perairan yang 

cukup tinggi serta rendahnya persentase tutupan karang hidup pada daerah 

tersebut. Tutupan karang hidup pada daerah ini yakni antara 10,27  –  78,48 

% dengan rerata 42,68 % (Komunikasi Pribadi Mannuputty). Willson et al. 

(2006, 2008) menyatakan bahwa  tingkat keanekaragaman jenis dan 

kelimpahan ikan karang akan menurun seiring dengan  menurunnya 

tutupan karang hidup pada  daerah tersebut. Beberapa peneliti dalam 

studinya di beberapa lokasi lainnya menemukan hubungan yang positif 

antara prosentase tutupan karang hidup dengan keanekaragaman jenis dan 

kelimpahan individu ikan karang  (Bell & Galzin, 1984 ; Bouchon-Navaro & 



45 
 

Bouchon, 1989 ; Jones et all, 2004 ; Bozec et all, 2005 ; Benfield et all, 

2008).  

Dari jumlah jenis ikan karang yang berhasil dicatat, stasiun PKPL9 

memiliki jumlah jenis dan individu yang terbanyak, yaitu 77 jenis dan 453 

individu, tempat kedua dan ketiga terdapat di st. NP02 dan PKPL11 (63 dan 

67 jenis). Sedangkan jumlah jenis dan individu terendah berada di st. PKPL 

17 yaitu 18 jenis dan 77 individu. Dari jumlah total ikan karang yang dicatat, 

kelompok ikan major ditemukan dalam jumlah yang terbanyak, yaitu 2457 

individu diikuti ikan target (1483 individu) dan ikan indikator (147 individu). 

Sama halnya dengan jumlah individu, jumlah jenis ikan karang juga 

didominasi oleh kelompok major sebanyak 100 jenis atau 60,10% dari total 

jenis yang dicatat kemudian diikuti kelompok ikan target 63 jenis (36,30%) 

dan kelompok indikator 16 jenis (3,60%).  

Sebaran jenis ikan karang pada setiap stasiun cukup beragam, hanya 

pada stasiun PKPL26, PKPL30, PKPL31, PKPL32, PKPL33, NP01, NP02, NP03 

kehadiran kelompok ikan major sangat dominan dibandingkan ikan target 

maupun indikator.  Jumlah jenis tertinggi dari kelompok ikan major tercatat 

pada stasiun PKPL30 dan PKPL32, masing-masing 43 dan 42 jenis. Untuk 

kelompok ikan target, jumlah jenis tertinggi terdapat di stasiun PKPL30 (30 

jenis) diikuti  st. PKPL06 dan PKPL11 (27 dan 26 jenis). Jumlah jenis 

terbanyak kelompok ikan indikator hanya ditemukan pada stasiun PKPL06 

(9 jenis). Sedangkan pada stasiun PKPL04 dan PKPL19 jenis-jenis ikan dari 

kelompok indikator tidak ditemukan, walaupun kedua lokasi ini memiliki 

persentase karang hidup (live coral) yang berada pada kategori cukup dan 

sedang. Kondisi ini cukup menarik untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut. 

Sebaran jenis ikan karang berdasarkan kelompok pada masing-masing 

stasiun ditampilkan pada Gambar 2. 

Selama pengamatan Chaetodon octofasciatus dari suku 

Chaetodontidae (kelompok ikan indikator) memilki jumlah individu tertinggi 

yaitu 81 individu; kelompok ikan major diwakili oleh Neopomacentrus 

filamentosus dan Amblyglyphidodon curacao (suku Pomacentridae), 

masing-masing 242 dan 183 individu, sedangkan ikan target diwakili oleh 

Caesio teres (Casionidae) 361 individu. Kehadiran tertinggi dari kelompok 

ikan indikator hanya diwakili dari jenis Chaetodon octofasciatus yaitu 

sebesar 68,42%, artinya dari 19 stasiun pengamatan jenis ini ditemukan 

hadir pada 13 stasiun dengan nilai kepadatan sebesar 0,55 

individu/6650m2. Jumlah jenis ikan target di daerah perairan terumbu 

karang Kabupaten Pangkajene tergolong rendah bila dibandingkan hasil 
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penelitian Allen (2006) di perairan Kepulauan Raja Ampat yang menemukan 

310 jenis; di Teluk Cenderawasi 245 jenis serta Perairan Fak Fak dan 

Kaimana 275 Jenis. Khusus untuk ikan target jenis Caesio teres, yang 

termasuk dalam golongan pelagis kecil memiliki daerah sebaran yang luas 

dalam mencari makan maupun aktivitas lainnya. Jenis ini memiliki nilai 

kehadiran sebesar 94,74% atau ditemukan hampir disemua stasiun kecuali 

st. PKPL32, dengan niai kepadatan sebesar 0,24 individu/6650 m2. Tingginya 

aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) 

dapat menjadi faktor pemicu menurunnya kualitas perairan tersebut. Pada 

beberapa stasiun pengamatan banyak ditemukan patahan karang mati 

akibat oleh aktivitas tersebut. Terumbu karang yang terus mengalami 

kerusakan dapat mengakibatkan degradasi kualitas perairan. Untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal terhadap kahadiran, 

komposisi jenis ikan karang maupun kepadatan individu diharapkan ada 

pengamatan lebih lanjut berdasarkan pola hidup ikan yang bersifat diurnal 

maupun nocturnal selama satu bulan yang berhubungan dengan pasut.  

Secara umum  sebaran dan jumlah jenis ikan karang cenderung 

meningkat pada stasiun-stasiun yang letaknya jauh dari pulau 

utama/daratan (main land) kondisi ini diikuti dengan tingginya nilai 

keragaman pada stasiun-stasiun tersebut. Hal ini mungkin erat kaitannya 

dengan kurangnya sedimentasi yang menyebabkan keruhnya perairan, atau 

adanya arus (massa air) yang terus bergerak sehingga sedimen dapat 

terbawah ke laut lepas. Lim & Chow dalam Anonimous (2004), melaporkan 

bahwa lokasi penelitian ikan karang yang semakin jauh dari daratan 

Singapura kelimpahan individu ikan karangnya semakin besar. Menurut 

mereka faktor penyebabnya adalah kekeruhan, aktivitas nelayan dan para 

penyelam.  
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Gambar 2. Sebaran jenis ikan karang berdasarkan kelompok pada masing-
masing stasiun di perairan Kabupaten Pangkep, April 2012. 

 

Keanekaragaman,  keseragaman dan dominasi Jenis ikan karang 

Indeks keanekaragaman (H’), kemeratan (J’) dan dominasi jenis 

(C)merupakan parameter dasar dalam menggambarkan kondisi suatu 

komunitas. Artinya nilai indeks-indeks ini menunjukan dinamika antar biota 

dengan kondisi lingkungannya pada suatu komunitas. Odum (1971) 

mengatakan bahwa nilai-nilai indeks diversitas menunjukkan kekayaan jenis 

dalam suatu komunitas dengan memperlihatkan keseimbangan dalam 

jumlah individu untuk setiap jenis yang diwakili. Hasil perhitungan 

menunjukkan nilai indeks keankeragaman jenis ikan karang berkisar antara 

2,42 – 3,81 dengan nilai rata-rata sebesar 3,38. Nilai ini menggambarkan 

ikan karang di setiap stasiun pengamatan berada dalam kondisi baik (relatif 

cukup tinggi) yang mengidikasikan kondisi perairan relatif baik. Odum 

(1994) mengatakan bahwa semakin besar nilai keanekaragaman 

menunjukkan komunitas semakin beragam. Nilai keragaman tertinggi 

dalam pengamatan ini terdapat di st. PKPL30 yaitu 3,81 dan terendah di st. 

NP05 (2,42). Tinggi rendahnya nilai keanekaragaman dipengaruhi oleh 

variasi kehadiran jumlah jenis dalam suatu komunitas. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa selain tingginya kompetisi antar jenis dalam 

memanfaatkan ruang dan waktu dalam komunitas, tekanan cukup besar 
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yang dialami lingkungan akibat tingginya aktivitas manusia dalam 

memanfaatkan sumberdaya perairan dengan cara yang tidak benar seperti 

penggunaan bom dalam penangkapan ikan dapat menyebabkan terjadi 

pergesaran terhadap tingginya keragaman. Penggunaan bahan peledak 

(bom) dalam menangkap ikan sering ditemui saat pengamatan berlangsung. 

Keterangan penduduk setempat (komunikasi langsung) penggunaan bahan 

peledak dalam penangkapan ikan di daerah ini merupankan hal biasa dan 

sulit untuk dicegah atau diberantas.  

Nilai indeks kemerataan yang didapat berkisar antara 0,84 – 0,93 

dengan nilai rata-rata 0,89. Nilai keseragaman tertinggi terdapat di st. 

PKPL11 dan PKPL28 masing-masing 0,93 sedangkan yang terendah di st. 

NP05 (0,84). Nilai-nilai ini menggambarkan sebaran jenis ikan karang pada 

setiap stasiun saat pengamatan berada dalam jumlah yang merata dimana 

tidak ada dominasi atau penumpukan pada satu jenis tertentu. Kondisi ini 

sesuai dengan pernyataan Odum (1994) yang mengatakan bahwa semakin 

besar nilai kemerataan jenis menunjukkan komunitas makin beragam.  

Hasil perhitungan nilai indeks dominasi jenis (C) berkisar antara 0,03 

– 0,13, dimana nilai dominasi tertinggi terdapat di st. NP05 yaitu 0,13 dan 

terendah di PKPl11, PKPL33 dan NP02 masing-masing 0,03. Odum (1994) 

yang menyatakan bila nilai C < 0,5 maka dominasi rendah. Bakus (1990) 

menyatakan bila nilai C mendekati 1 atau sama dengan 1 maka terjadi 

dominasi, begitu juga sebaliknya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa 

secara umum dominasi jenis ikan karang di setiap stasiun berada pada 

kondisi yang rendah (kecil). Secara umum, rendahnya nilai dominasi serta 

tingginya nilai kemerataan jenis yang mendekati 1, menggambarkan bahwa 

ikan karang di setiap stasiun saat pengamatan berada dalam kondisi yang 

cukup stabil. Nilai perhitungan indeks keanekaragaman, keseragaman dan 

dominasi jenis ikan karang pada masing-masing stasiun disajikan pada 

Gambar 3.  
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Gambar 3. Indeks keanekaragaman, keseragaman dan dominasi jenis ikan 

karang di setiap stasiun pengamatan di perairan Kabupaten 
Pengkap, April 2012. 

 

Kesamaan jenis ikan karang antar stasiun 

Nilai kesamaan jenis (similarity) antar satu lokasi dengan lokasi 

berikutnya ditentukan oleh komponen penyusun seperti jumlah jenis, 

komposisi, kepadatan, type substrat maupun biomass yang mewakili atau 

menyusun suatu komunitas pada lokasi tersebut. Semakin besar nilai yang 

didapat maka makin besar kesamaan antar lokasi tersebut. Hasil analisa 

nilai kesamaan antar 19 lokasi pengamatan dicatat bekisar antara 19,80 – 

60,75. Nilai ini menunjukkan bahwa kesamaan jenis antar stasiun relatif 

rendah, dimana hanya 8 dari 19 stasiun yang memiliki nilai koefisien diatas 

50%. Stasiun NP02 dan NP03 memiliki nilai kesamaan yang paling tinggi 

yaitu 60,75%. Tingginya nilai ini diduga karena kedua stasiun memiliki 

substrat dan zonasi dasar perairan yang relatif sama atau mirip, yang 

tersusun dari karang mati, patahan karang mati dan pasir berlumpur. 

Sedangkan PKPL30 dan NP07 memiliki nilai kesamaan yang terendah 

(19,80%). Carpenter et al. dalam Hukom (2008) menyatakan bahwa 

kerumitan substrat (substrate complexity) sebagai tempat berlindung lebih 

menentukan dari pada kondisi substrat sebagai sumber makanan.  

Hasil analisa kluster berdasarkan jumlah jenis ikan karang pada 

masing-masing stasiun pengamatan diperoleh 4 kelompok atau grup 

(Gambar 4). Kelompok pertama terdiri dari stasiun NP03, NP02, PKPL04, 
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NP06, PKPL10, NP01, PKPL08, PKPL26, PKPL28 dan PKPL11, dimana stasiun 

NP03 dan NP02 memiliki nilai kemiripan relatit tinggi yaitu 60,75% di ikuti 

st. PKPL08 dan NP01 (59,70%) yang dicirikan dengan kehadiran Caesio teres 

dari suku Caesionidae serta Neopomacentrus filamentosus dan 

Amblyglyphidodon curacao (suku Pomacentridae). Nilai ini menggambarkan 

bahwa lokasi-lokasi tersebut relatif memiliki banyak kesamaan, dimana 

kehadiran jenis ikan karang secara bersamaan relatif cukup tinggi. 

Kelompok kedua terdiri dari stasiun PKPL30, PKPL06, PKPL32, PKPL31 dan 

PKPL33 dengan nilai kemiripan berkisar antara 36,08 – 54,22%.  Dengan 

nilai kemiripan tertinggi terdapat pada st. PKPL31 dan PKPL32 (54,22%) 

yang dicirikan dengan kehadiran Chromis ternatensis dan Caesio teres. 

Kelompok ketiga hanya terdiri dari stasiun NP07 dan NP05. Struktur 

populasi pada lokasi tersebut didominasi oleh Neopomacetrus filamentosus 

dan Caesio teres. Kedua lokasi ini memiliki nilai kemiripan jenis ikan karang 

yang relatif rendah (47,92%). Kelompok keempat terdiri dari stasiun NP04 

dan PKPL19, dengan nilai kemiripan hanya sebesar 45,42. Seperti juga 

dengan kelompok lainnya, kehadiran jenis ikan karang pada kedua stasiun 

tersebut juga didominasi oleh Neopomacetrus filamentosus dan Caesio 

teres.  

Secara umum, kemiripan jenis ikan karang antar stasiun pengamatan 
relatif rendah, yaitu dibawah 50%. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan 
Kendeigh (1974) yang menyatakan bahwa komunitas dikatakan mirip bila 
memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari 50%. Artinya peluang untuk 
mendapatkan jenis yang sama pada setiap lokasi pengamatan sangat kecil 
atau rendah. Hal seperti ini lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 
seperti substrat dasar perairan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
keanekaragaman ikan karang dipengaruhi oleh persentase tutupan karang 
hidup. Nilai rata-rata persentase tutupan karang hidup yang dicatat adalah 
42,68%, tergolong dalam kategori sedang. Kelimpahan individu ikan karang 
berdasarkan dominasi jenis hasil”UVC” di perairan Pangkep dan sekitarnya, 
2012  ditampilkan dalam Tabel 1, sedangkan. Kelimpahan individu ikan 
karang berdasarkan dominasi suku hasil  “UVC” di perairan Pangkep  dan 
sekitarnya, 2012 ditampilkan dalam Tabel 2. 
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Gambar 4. Dendogram klasifikasi hirarki ikan karang pada setiap stasiun 

pengamatan berdasarkan kelimpahan Jenis. 

 

Tabel 1. Kelimpahan individu ikan karang berdasarkan dominasi jenis 
hasil”UVC” di perairan Pangkep dan sekitarnya, 2012. 

 

No. Jenis 
Jumlah 

Kategori 
Individu 

1 Caesio teres 361 Target 

2 Neopomacentrus filamentosus 242 Major 

3 Amblyglyphidodon curacao 183 Major 

4 Chromis ternatensis 106 Major 

5 Amblyglyphidodon aureus 100 Major 

6 Scolopsis margaritifer 90 Target 

7 Aeoliscus strigatus 89 Major 

8 Neopomacentrus azysron 89 Major 

9 Pomacentrus brachialis 82 Major 

10 Chaetodon octofasciatus 81 Indicator 



52 
 

Tabel 2.  Kelimpahan individu ikan karang berdasarkan dominasi suku hasil  
“UVC” di perairan Pangkep  dan sekitarnya, 2012. 

 

No. SUKU Jumlah Individu 

1 Pomacentridae 1564 

2 Labridae 610 

3 Caesionidae 461 

4 Serranidae 268 

5 Scolopsidae 169 

6 Scaridae 151 

7 Chaetodontidae 147 

8 Apogonidae 146 

9 Siganidae 105 

10 Nemipteridae 100 

11 Centriscidae 89 

12 Lutjanidae 69 

13 Balistidae 58 

14 Bleniidae 21 

15 Carangidae 21 

16 Mullidae 20 

17 Haemulidae 18 

18 Acanthuridae 14 

19 Tetraodontidae 13 

20 Dasyatidae 6 

21 Pomacanthidae 6 

22 Holocentridae 5 

23 Lethrinidae 4 

24 Scorpaenidae 4 

25 Zanclidae 4 

26 Pseudochromidae 3 

27 Pempheridae 2 

28 Pinguipedidae 2 

29 Synodontidae 2 

30 Centropomidae 1 

31 Ephippidae 1 

32 Monacanthidae 1 

33 Monodactylidae 1 

34 Syngnathidae 1 
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KESIMPULAN 
 

 Jumlah jenis ikan karang yang tercatat dari setiap stasiun 

pengamatan sebantak 179 jenis yang termasuk dalam 33 suku 

dengan kelimpahan 4087 individu. Jumlah jenis dan kelimpahan 

individu tertinggi terdapat di stasiun PKPL30 (77 jenis dan 453 

individu), sedangkan jumlah jenis dan individu terendah berada di 

st. PKPL 17 (18 jenis dan 77 individu). 

 

 Indeks keanekaragaman jenis (H) relatif tinggi dengan nilai rata-rata 

3,38. Indeks keseragaman jenis cukup baik dan merata dengan nilai 

rata-rata adalah 0,89. Nilai dominasi jenis masuk dalam kategori 

sangat rendah  dengan nilai rata-rat 0,05 (<0,5).   
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Lampiran 1. Sebaran jenis ikan karang  di perairan Kabupaten Pangkaje Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, April 2012. 

 

NO. SUKU / JENIS 
PKPL  NP (Stasiun Baru) 

Kategori 

4 6 8 10 11 19 26 28 30 31 32 33 1 2 3 4 5 6 7 

I ACANTHURIDAE                                         

1 Acanthurus auranticavus - - - - + + - + - - - - - - - - - - - Target 

2 Naso thynnoides - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Target 

                                            

II APOGONIDAE                                         

3 Apogon chrysopomus  + - + + - - - - + + + - - + + - - - - Major 

4 Apogon chrysotaenia - - - - - - - - - - - + - - - - - - - Major 

5 Apogon compressus + - - - - - - - - - + + - - - - - - - Major 

6 Apogon cyanosoma - - - - - - + - - - + + + - - - - - - Major 

7 Apogon novemfasciatus - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Major 

8 Sphaeramia nematoptera - - + - - - - - - + - - - + + - - - - Major 

9 Sphaeramia orbicularis - - - - - - - - - - - - - + + - - - - Major 

                                            

III BALISTIDAE                                         

10 Apogon sealei + - - - - - - - - - + + + + + - - - - Major 

                                            

IV BLENIIDAE                                         

11 Cirripectes sp. - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Major 
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12 Meiacanthus gramistes + - + + - - - - + + - + + + - - - - - Major 

13 Pempheris sp. - - - - - - - - - + - - - - - - - - - Major 

14 Plagiotremus rhinorhynchus - - - + - - - - + - - - - - - - - - - Major 

                                            

V CAESIONIDAE                                         

15 Caesio caerulaurea + + + - - - - - - - - - + - - - - - - Target 

16 Caesio teres + + + + + + + + + + - + + + + + + + + Target 

17 Pterocaesio tile - - + - - - - - - - - - - - + - - + - Target 

                                            

VI CARANGIDAE                                         

18 Caranx sp. - - - + + - - - - + - - - + - - - - - Target 

                                            

VII CENTRISCIDAE                                         

19 Aeoliscus strigatus + + + + + + + + - + - + + + + - + + + Major 

                                            

VIII CENTROPOMIDAE                                         

20 Psammoperca waigiensis - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Target 

                                            

IX CHAETODONTIDAE                                         

21 Cephalopholis urodeta - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Indicator 

22 Chaetodon adiergastos - + - - - - - - + - - + - - - - - - - Indicator 

23 Chaetodon baronessa - + - - - - - - - - - - - + - + - - + Indicator 
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24 Chaetodon lunula - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator 

25 Chaetodon melanotus - - - - - - - - - - + + - - - - - - - Indicator 

26 Chaetodon octofasciatus - + + + - - - + + + + + + + + - + + - Indicator 

27 Chaetodon rafflesii - - - - - - + - - - - - - - - - - - - Indicator 

28 Chaetodon speculum - - + - - - - - - - - + - - - - - + - Indicator 

29 Chaetodon trifasciatus - - - - - - - - - - - - - + + - + - - Indicator 

30 Chaetodon vagabundus - + - + - - - + + - + + - - - - - - - Indicator 

31 Cheilio inermis - - + - - - - - - - - + - + - - - - - Indicator 

32 Forcipiger longirostris - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator 

33 Heniochus acuminatus - - + + + - + + - - - - - + - + - + + Indicator 

34 Heniochus chrysostomus - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator 

35 Heniochus singularis - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Indicator 

36 Heniochus varius - + - - - - - + - - - - - - - - - - - Indicator 

                                            

X DASYATIDAE                                         

37 Taeniura lymma - - - + + - - - + - - - - + - - - + - Target 

                                            

XI EPHIPPIDAE                                         

38 Platax teira + - - - - - - - - - - - - - - - - - - Target 

                                            

XII HAEMULIDAE                                         

39 Plectorhinchus chatodontoides + + - - + - + - - - + - - + - - + - + Target 
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40 Plectorhinchus lessoni - + - - - - - + - - + - - - - - - - - Target 

41 Plectorhinchus lineatus - - - - + - - - - - - - - - - - - - - Target 

42 Plectorhinchus sp. - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Target 

                                            

XIII HOLOCENTRIDAE                                         

43 Myripristis kuntee - - + - - - - - - - - - - - - - - - - Major 

44 Sargocentron caudimaculatum - - - - - - - + - - - - - - - - - - - Target 

45 Sargocentron sp. - - - - - + - - - - - - - - - - - - - Target 

                                            

XIV LABRIDAE                                         

46 Amphiprion ocellaris - - - - - - + - + - - - + - - - - - - Major 

47 Balistoides sp. - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

48 Bodianus mesothorax - - - - - - - + + - - - + - - - - - - Major 

49 Cheilinus celebicus - - - - - + - - + - - - - - - - - - - Target 

50 Cheilinus chlorurus - + + + - + + - + + - + + + - - - - - Target 

51 Cheilinus fasciatus - + + + + - + + + + + + + - - - - - - Target 

52 Cheilinus trilobatus - - - + + - + - + + + + + - - - - - - Major 

53 Cheilodipterus artus - - - - - - - - - - - - - - + - - - - Major 

54 Cheilodipterus quinquelineatus + - + - - - - - + + + + - - - - + - - Major 

55 Chelmon rostratus - + + + + + - + + - - - + + - - - - - Major 

56 Epibulus insidiator - + + - + - + + + + + - + + - - - + - Major 

57 Gomphosus varius - - - - - - + - + + - - - - - - - - - Major 
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58 Halichoeres argus - - - - - - - - - - + + - - - - - - - Major 

59 Halichoeres chloropterus + + + - + + + + + + + + + + + + + - - Major 

60 Halichoeres hortulanus - - - - - - + - - + + - - - - - - - - Major 

61 Halichoeres leucurus - + + + + - - + + - - - + + - - - - - Major 

62 Halichoeres marginatus - - + + + - - - + - - - + - - - - - - Major 

63 Halichoeres melanurus - - - - - - - + - + + - - - - - - - - Major 

64 Halichoeres nigricans + + + + + + + + + - - - + + + + - + - Major 

65 Halichoeres richmondi + + + + + + + + + + + - + + + + - - - Major 

66 Halichoeres scapularis + + + + - - + - + + - + + + + + - + + Major 

67 Hemigymnus fasciatus - - - - + - + - + + + - - - - - - - - Target 

68 Labroides dimidiatus - + - - - - - + + - + - + + - - - + - Major 

69 Oxycheilinus celibicus - - - - + - - - - - - - - + - - - - - Target 

70 Pseudocheilinus hexataenia - - - - - - - - - - - + - - - - - - - Major 

71 Stethojulis strigiventer - - - + + - + + - + - - - - - - - - - Major 

72 Stethojulis trilineata - - - - + - + - - + - - - - - + - - - Major 

73 Thalassoma amblycephalus - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Major 

74 Thalassoma hardwicke - - - - - - - - - - - + - - - - - - - Major 

75 Thalassoma lunare - + - + - + + + + + + + + + - + + - - Major 

                                            

XV LETHRINIDAE                                         

76 Lethrinus harak - - - - - - - - - - + + - - - - - - + Target 
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XVI LUTJANIDAE                                         

77 Lutjanus biguttatus - - + - - - - - + - - - - + + - - - - Target 

78 Lutjanus carponotatus - + - + + - + - + + - - + + + - - - - Target 

79 Lutjanus decussatus - - + + + + + - - + + + + - - - - - + Target 

80 Lutjanus fulviflamma - - - - - - - - - + - - - + - - - - - Target 

81 Lutjanus fulvus - - + + + - - - - - - - + - + + - - + Target 

                                            

XVII MONACANTHIDAE                                         

82 Amanses scopas - - - - - - - - - - - + - - - - - - - Major 

                                            

XVIII MONODACTYLIDAE                                         

83 Monodactylus argenteus - - - - - - - - - - - - + - - - - - - Major 

                                            

XIX MULLIDAE                                         

84 Parupeneus barberinus - + - - + - + - + + - - - - - - - - - Target 

85 Parupeneus cyclostomus - - - - - - - + - - - - - - - - - - - Target 

86 Upeneus tragula + + - + + - - - + - - - - - - - - - - Target 

                                            

XX NEMIPTERIDAE                                         

87 Pentapodus bifasciatus + + + + + + - - + - - - + + + + - + - Target 

88 Pentapodus caninus  - - - - - - - - + - + - - - - - - - - Target 

89 Pentapodus trivittatus + - - + - - - - + + + + - - + - - - - Target 
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XXI PEMPHERIDAE                                         

90 Pempheris vanicolensis - - - - - - - - - - - - - + - - - - - Major 

                                            

XXII PINGUIPEDIDAE                                         

91 Parapercis sp. - - - - + - - - - - - + - - - - - - - Major 

                                            

XXIII POMACANTHIDAE                                         

92 Centropyge vroliki - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Major 

93 Chaetodontoplus mesoleucus  - + - - - - - - + - - + - + - - - - - Major 

                                            

XIV POMACENTRIDAE                                         

94 Abudefduf bengalensis - - + - + - + - - - - + + - + - + + + Major 

95 Abudefduf sexfasciatus  - - - - - - - - - - - - + - - - - - - Major 

96 Abudefduf vaigiensis - - - - - - + - - - - + + - - - - + - Major 

97 Amblyglyphidodon aureus + + + + + - + + + + + - + + - - - - - Major 

98 Amblyglyphidodon curacao + - + - + - + + + + + + + + + - + + + Major 

99 Amblyglyphidodon leucogaster - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

100 Amblyglyphidodon ternatensis - - - - - - - - - - + - - - - - - + + Major 

101 Amphiprion akindinos - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

102 Choerodon anchorago + + + + + + + + + + + + + + + + - + + Major 

103 Chromis oxyodon - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Major 

104 Chromis ternatensis - + - - - - - - + + + - - + - - - - - Major 
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105 Chromis viridis - - - - - - - - + + + + - - - - - - - Major 

106 Chromis xanthochira - + - - - - - - + - - - - - - - - - - Major 

107 Chrysiptera parasema - - - - - - - - + + - - - - - - - - - Major 

108 Chrysiptera rollandi - + - - + - + + + - + + - + + - - + - Major 

109 Dascyllus reticulatus - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Major 

110 Dascyllus trimaculatus - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

111 Diodon histrix - - - - - - + - - - - - - - - - - - - Major 

112 Diodon liturosus - - - - + - - - - - - + + - - - - - - Major 

113 Diproctacanthus xanthurus  - + - - - - + + - + + - - + - - - - + Major 

114 Dischistodus chrysopoecilus - - - - - - - - - - - - + - - - - - - Major 

115 Hemiglyphidodon plagiometopon - - + - - - - - + + + - - + - - - - - Major 

116 Neoglyphidodon crossi + + + + + + + - + - - - + + + + + + - Major 

117 Neoglyphidodon oxyodon + + - - - - - - - - - + - - + - - - - Major 

118 Neoglyphydodon sp. - - - - - - - - - - + - + - - - - - - Major 

119 Neopomacentrus azysron + + + - - + + - - - + - + + + - + + + Major 

120 Neopomacentrus filamentosus + + + + - + + - + + + + + + + + + + + Major 

121 Plectroglyphidodon lacrymatus - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

122 Pomacentrus alexanderae - + - - - - - - + + + + - - - - - - - Major 

123 Pomacentrus amboinensis - - - - - - + - - - + + + + - - - - - Major 

124 Pomacentrus bankanensis + + - + + - - + - - - + - - + - - - - Major 

125 Pomacentrus brachialis + + + - + - + - + + + + + - - - - + + Major 

126 Pomacentrus burroughi  - + - - + - - - + - - + + + - - - - - Major 
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127 Pomacentrus chrysurus + - + + + + + - - + + + + + + + + + + Major 

128 Pomacentrus coelestis - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

129 Pomacentrus lepidogenys - - - - - - + + - + + - - - - - - - - Major 

130 Pomacentrus litoralis + - - + - - - - + - - - - + + - - + + Major 

131 Pomacentrus moluccensis - - + - + - + + + + + + + + + - - - + Major 

132 Pomacentrus philippinus - - - - + - - - - + - - - - - - - - - Major 

133 Pomacentrus simsiang  + - - + + + + + + - - + - + + - + + - Major 

134 Pomacentrus wardi - - - - - - - - - - - - - + + - - - - Major 

135 Premnas biaculeatus - + - + - + + - + + + - + + + + - + - Major 

136 Stegastes sp. - - - - - - - - - - - - + - - - - - - Major 

                                            

XV PSEUDOCHROMIDAE                                         

137 Labracinus cyclophthalmus - - - - - - - - - - + + - - - - - - - Major 

                                            

XVI SCARIDAE                                         

138 Scarus altipinnis + + + - + - - + - - - - - - - - - - + Target 

139 Scarus dimidiatus - + + + + - + + - + - + + - - - - - + Target 

140 Scarus flavipectoralis + - - - - - - - + - - - - - - - - - - Target 

141 Scarus ghoban - + - - - - - + - - + + - - - - - - - Target 

142 Scarus niger - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Target 

143 Scarus rivulatus - + + - + + + + + - + + + - - - - + - Target 

144 Scarus schlegeli - - - - + - - - - - - + - - - - - - - Target 
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145 Scarus sordidus - + - - + - - - - + + + - - - - - + + Target 

                                            

XVII SCOLOPSIDAE                                         

146 Scolopsis bilineatus - - - - - - - - + - + - - - - - - - - Target 

147 Scolopsis ciliatus + + + + + - + + + - - - - + + + - + - Target 

148 Scolopsis margaritifer - - + - + - + + + + + + + - + + - + - Target 

                                            

XVIII SCORPAENIDAE                                         

149 Pterois antennata - - - - + - - - - - - - - - - - - + - Major 

150 Pterois volitans - - - - - - - - + - - - - - - + - - - Major 

                                            

XIX SERRANIDAE                                         

151 Cephalopholis argus - + - - - - - - + - + + - - - - - - - Target 

152 Cephalopholis boenak + + + + + + - + + + + - + + + + + + + Target 

153 Cephalopholis micropion - + - - - + - - - - + - - + - - - - - Target 

154 Cromileptes altifelis - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Target 

155 Dischistodus melanotus + + - + - - - - - + - - + - - - - - + Target 

156 Dischistodus perspicillatus + + - + - - - - + + + - - + + + + + + Target 

157 Dischistodus prosopotaenia + - + + + - - - + + + + + + + + + + + Target 

158 Dischistodus pseudochrysopoecilus  + + - - - - - - + - - + - - - - - - - Target 

159 Epinephelus hexagonatus - + - - - - - - - + - - - - - + - - - Target 

160 Epinephelus merra - - - - - - - - + - - - - - - - - - - Target 
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161 Epinephelus sp. - - - - - + - - - - - - - - - - - - - Target 

162 Plectropomus maculatus - - - - - + - - - - - - - - - - - - - Target 

163 Plectropomus rhinorhynccus - + - - - - - - - - - - - - - - - - - Target 

164 Variola louti - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Target 

                                            

XX SIGANIDAE                                         

165 Siganus canaliculatus - - - - - - - - - - - - - - - + - - - Target 

166 Siganus doliatus + - - - + - - + + - + - - - - - - - - Target 

167 Siganus guttatus - - - + - - - - - - - - - - - + - - - Target 

168 Siganus javus - - + - - + + + - - - - - + - + - - - Target 

169 Siganus virgatus + + + - + - + + + - - - - + - + - + - Target 

170 Siganus vulpinus - + - - - - - - + + + + - - - - - - - Target 

                                            

XXI SYNGNATHIDAE                                         

171 Corythoichthys sp. - - - - - - - - - - - - + - - - - - - Major 

                                            

XXII SYNODONTIDAE                                         

172 Saurida sp. - - - - - - - - - - - - - - + - - - - Major 

173 Synodon sp. - - - - - - - - - - - - - - + - - - - Major 

                                            

XXIII TETRAODONTIDAE                                         

174 Arothron hispidus - - - - - - - + - - - - - - - - - - - Major 
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175 Arothron nigropunctatus - - - - - - - - - - + - - - - - - - - Major 

176 Arothron stellatus - - - - + - - - - - - - - - - - - - - Major 

177 Canthigaster compressa - - - - + - - + - - - - - - - - - - - Major 

178 Chrysiptera talboti - - - - - - + - - - - + - + - - - - - Major 

                                            

XXIV ZANCLIDAE                                         

179 Zanclus cornutus - - - - - - - + - - + - - - - - - - - Major 

  Jumlah jenis 39 63 47 43 56 26 49 44 77 53 67 58 53 58 41 27 18 35 27   
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ABSTRAK 

Perairan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

(Pangkep), memiliki wilayah terumbu karang yang cukup luas dan terletak 

di pesisir barat Pulau Sulawesi Selatan. Penelitian megabentos pada 

ekosistem terumbu karang di perairan Pangkajene Kepulauan telah 

dilakukan pada bulan April 2012. Pengamatan dilakukan  di 19 stasiun yakni 

pada pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar dari utara hingga selatan. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui keadaan struktur komunitas 

megabentos serta kemiripan jenis antar stasiun pada perairan tersebut. 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode Reef Check 

Benthos (RCB). Sebanyak 3285 individu megabentos yang terdiri dari 8 jenis 

yang didapat selama penelitian. Jumlah individu tertinggi diwakili oleh 

Fungia spp. yaitu 2689 individu (81,86%) dan terendah adalah Trochus 

sp.(1individu). Hasil analisa indeks keanekaragaman megabentos 

menunjukkan kategori rendah hingga sedang yang berkisar antara 0 – 0,92. 

Nilai indeks kemerataan jenis (J’) berkisar antara (0 – 0,99) dan indeks 

kekayaan jenis (d) berkisar antara 0 – 1,36. Secara umum keanekaragaman 

jenis fauna megabentos pada masing-masing stasiun pengamatan berada 

dalam kondisi yang rendah. Hasil pengamatan ditampilkan dalam bentuk 

grafik, peta tematik maupun tabel. 
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Kata kunci : Struktur komunitas, megabentos, Pangkep, Sulawesi Selatan. 

PENDAHULUAN 

 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) terletak di Provinsi 

Sulawesi Selatan, tepatnya di pesisir selatan Selat Makassar. Memiliki 

banyak pulau-pulau kecil yang tersebar dari utara ke selatan sepanjang 

Selat Makassar dengan garis pantai yang cukup panjang. Bentangan luas 

kepulauan dari utara hingga selatan ± 60 km dan dari timur ke barat ± 55 

km. Dengan letaknya yang strategis membuat perairan ini rawan tercemar, 

baik itu oleh aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perairan, 

pengembangan daerah pemukiman dan tambak disepanjang pesisir pantai 

daratan utama serta adanya aktivitas pembongkaran bukit-bukit karang 

secara rutin sebagai bahan baku semen. Untuk itu perlu adanya regulasi 

yang jelas dalam pemanfaatan lahan terbuka, khususnya pada daerah 

pesisir dan pantai. 

Pemanfaatan lahan terbuka diwilayah pesisir yang tidak tepat akan 

berdampak buruk bagi perairan pantai dan daerah sekitarnya. Perairan 

pantai merupakan daerah yang produktif dengan berbagai ekosistem 

didalamnya seperti ekosistem mangrove (bakau), lamun dan terumbu 

karang. Pengrusakan pada ekosistem bakau misalnya akan berdampak juga 

pada ekosistem lamun dan terumbu karang. 

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan pesisir 

yang memiliki produktivitas sangat tinggi. Salah satu komponen yang 

memegang peran penting dalam menyusun ekosistem ini adalah karang 

batu. Banyak sekali biota bentik seperti ikan, moluska, krustasea maupun 

biota lain yang menempati ekosistem ini untuk mencari makan, berlindung 

dari predator, sebagai tempat hidup, bertelur serta membesarkan diri. 

Invertebrata adalak kelompok hewan yang banyak mendiami terumbu 

karang, tetapi tidak akan terlihat dengan jelas kecuali beberapa 

ekhinodermata dan moluska berukuran besar (Nybakken, 1992).  

Terumbu karang merupakan suatu sistem yang ukurannya dapat 

bertambah atau berkurang sebagai akibat adanya interaksi yang kompleks 

antar berbagai kekuatan biologis dan fisik. Kehadiran fauna megabentos 

dalam menempati daerah terumbu karang dipengaruhi oleh karakter, tipe 

dan zonasi substrat. Arthur (1972) menyatakan bahwa sebaran dan 

kompleksitas habitat berpengaruh terhadap kelimpahan dan 

keanekaragaman jenis. 
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Fauna megabentos yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari 

berbagi kelompok seperti karang, ekhinodermata, krustase, dan moluska. 

Kelompok ini memegang peran penting dalam siklus rantai makan. 

Beberapa jenis dari kelompok ini dapat menjadi indikator dalam menilai 

kesehatan terumbu karang berada pada kondisi baik atau buruk.  Birkeland 

dalam Yusron (2007) menyatakan bahwa secara ekologis ekhinodermata 

berperan penting dalam ekosistem terumbu karang, terutama dalam rantai 

makanan. (food chain) karena biota tersebut umumnya pemakan detritus. 

Tekanan pada ekosistem terumbu karang berhubungan dengan degradsi 

lingkungan sekitar dan akan berdampak langsung pada kehidupan dan 

keanekragaman fauna megabentos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kondisi megabentos di perairan terumbu karang Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan. 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Pengamatan megabentos di perairan Pangkep, telah dilakukan pada 

bulan April 2012, di 19 titik (Gambar 1). Pengambilan contoh fauna 

megabentos terutama yang memiliki nilai ekonomis penting dan bisa 

dijadikan indikator dari kesehatan terumbu karang, dilakukan dengan 

menggunakan metode Reef Check Benthos (RCB). Peralatan yang digunakan 

adalah peralatan selam (SCUBA), alat tulis bawah air dan roll meter. 

Transek sepanjang 70 meter dibuat sejajar garis pantai (tubir), dengan jarak 

pengamatan 1 meter kiri dan kanan (lebar daerah pengamatan 2 m), 

sehingga luas daerah pengamatan setiap stasiun (titik) adalah 140 m2 (2 x 

70 m). Semua fauna megabentos yang terdapat dalam luas bidang 

pengamatan sepanjang garis trasek tersebut dicatat jenis dan jumlah 

individunya. 

Adapun kelompok biota megabentos yang dicatat jenis dan jumlah 

indiviunya sepanjang garis trasek terdiri dari  Acanthaster planci (binatang 

bulu seribu), Fungia spp. (Mushroom coral atau karang jamur), Diadema 

setosum (bulu babi hitam), Drupella sp. (jenis gastropoda/keong yang hidup 

di sela-sela karang terutama karang bercabang), “Large Holothurian” 

(teripang ukuran ≥ 20), “Small Holohurian” (teripang ukuran ≤ 20), “Large 

Giant Clam” (kima ukuran ≥ 20), “Small Giant Clam” (kima ukuran ≤ 20), 

Lobster (udang karang, udang barong), “Pencil Sea Urchin” (bulu babi 

seperti pensil), “Banded coral shrimp” (udang karang kecil yang hidup di 
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sela cabang karang Acropora spp. Pocillopora spp. atau Seriatopora spp.), 

Trochus sp. 

Identifikasi fauna megabentos dilakukan dengan bantuan 

kepustakaan Abbott & Dance (1990); Dance (1976); Wilson (1993) dan Clark 

&  Rowe (1971). Beberapa indeks ekologi dalam pengamatan ini seperti 

indeks keanekaragaman jenis atau indeks Shannon (H’), Indek kemerataan 

jenis atau indeks Pielou (J’) dan indeks kekayaan jenis atau indeks Margalef 

(D) dihitung menurut Odum (1971). Sedangkan untuk melakukan analisa 

pengelompokan antar stasiun digunaka analisa  klaster yang didasarkan 

pada kelimpahan individu. Indeks kesamaan yang digunakan adalah 

koefisien Bray-Curtis (Warwick & Clarke, 2001). 

 

 
Gambar 1. Peta lokasi  pengamatan di  perairan Liukkang 

Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi 
Selatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Komposisi Megabentos 

Hasil pengamatan dengan metoda LIT (Line Intercept Transect) 

dengan bidang pengamatan 2 x 70 m2 atau seluas 140 m2 ditemukan 

sebanyak 8 jenis yang termasuk dalam 4 kelompok, yaitu kelompok Karang 
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(1 jenis), Ekhinoidermata (2 jenis), Moluska (4 jenis) dan Krustasea (1 jenis). 

Komposisi fauna megabentos ditampilkan pada Gambar 2. Kelompok 

karang diwakili oleh Fungia spp. (mushroom coral); kelompok 

ekhinodermata diwakili oleh Diadeama setosum dan Acanthaster planci; 

kelompok moluska diwakili oleh Drupella sp., Kima besar dan kima kecil 

serta Trochus sp., sedangkan kelompok krustasea diwakili oleh Lobsters. 

Jumlah jenis fauna megabentos yang dicatat dalam pengamatan ini lebih 

tinggi dari hasil penelitian di perairan Natuna yang dicatat sebanyak 5 jenis 

(Anonimous 2006); Winardi & Souhoka (2008) pada pengamatan di 

perairan Pulau Hibala, Nias Selatan dan Cappenberg et al. (2008) pada 

pengamatan di Pulau-pulau Hinako, masing-masing mencatat sebanyak 7 

jenis. Bila dibandingkan dengan hasil pengamatan Siringoringo & Budiyanto 

(2008) diperairan Teluk Dalam dan Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan; Giyanto 

& Souhoka (2008) di perairan Sitardas, Pulau Poncan dan Pulau Mansalar; 

Cappenberg (2011) pada pengamatan di perairan Teluk Ambon, maka fauna 

megabentos yang ditemukan memiliki jumlah jenis yang sama, masing-

masing 8 jenis.   

 

 
 

Gambar 2. Komposisi jenis megabentos pada strasiun pengamatan di 
perairan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan, Sulawesi Selatan. 
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Kehadiran megabentos pada masing-masing stasiun pengamatan 

berkisar antara 1 – 7 jenis dengan jumlah sebanyak 3285 individu. Stasiun 

PKPL32 memiliki keanekaragaman jenis yang tertinggi yaitu 7 jenis dan 

terendah di st. PKPL19, NP04, NP05, NP06 dan NP07, masing-masing 1 

jenis. Sedangkan jumlah individu terbanyak dicatat pada st. NP02 (510 

individu) dan diikuti PKPL31 (488 individu), dan yang terendah di NP05 (2 

individu). Sebaran jenis fauna megabentos disetiap stasiun pengamatan 

disajikan dalam Lampiran 1.  

Dari 8 jenis megabentos yang dicatat ada lima jenis yang memiliki 

nilai ekonomis penting, dan Diadema setosum adalah jenis yang memiliki 

jumlah individu melimpah yaitu sebanyak 496 individu sedangkan ”Large 

giant clam” (>20cm), small giant clam (<20cm), Trochus sp. (lola) dan 

Lobster sangat sedikit, yaitu antara 1 – 4 individu. Jumlah individu dan jenis 

megabentos pada masing-masing stasiun pengamatan disajikan dalam 

Gambar 3. Terbatasnya bidang pengamatan tidak menutup kemungkinan 

akan ditemukan jenis megabentos diluar lokasi transek. Cox & Moore 

(2002) menyatakan bahwa sebaran biota dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu, salinitas dan makanan. 

Selanjutnya Carpenter et al. dalam Hukom (2008) menyatakan bahwa 

kerumitan substrat (substrate complexity) sebagai tempat berlindung lebih 

menentukan dari pada kondisi substrat sebagai sumber makanan.  

Dari hasil transek jumlah inividu fauna megabentos yang 

dikumpulkan didominasi oleh Fungia spp. (CMR) dari kelompok koral. Jenis 

ini ditemukan hadir disemua stasiun pengamatan (19 stasiun) dengan 

jumlah individu yang sangat banyak, yaitu 2689 individu/transek. Jumlah 

individu tertinggi terdapat pada stasiun PKPL31, yaitu 479 individu/transek 

kemudian PKPL30 (404 individu). Sedangkan  Trochus sp (kelompok 

moluska), adalah jenis yang memiliki jumlah individu terendah (1 

individu/transek). Jenis ini hanya ditemukan di stasiun PKPL06, dengan 

substrat dasar perairan yang didominasi oleh pasir dan patahan karang 

mati. Kelimpahan tertinggi dari Diadema setosum (bulu babi), terdapat di 

st. NP02 sebanyak 199 individu/transek diikuti PKPL26 (139 

individu/transek). Sedangkan yang terendah di PKPL10 dan PKPL31 (3 

individu/transek). Hadirnya Diadema setosum dalam jumlah individu yang 

relatif banyak st. NP02 dan PKPL139, mungkin disebabkan oleh kondisi 

terumbu karang yang berlumpur akibat sedimentasi dari daratan serta 

ketersediaan makanan pada lokasi tersebut. Collin & Arnesson (1995) 

menyatakan bahwa makanan utama dari Diadema setosum dan bintang 
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laut adalah alga bentik. Sammarco et al. dalam Nybakken (1992) 

menyatakan dalam kepadatan yang tinggi Diadema setosum akan memakan 

semua organisme, jadi tidak hanya alga dengan demikian akan menghalangi 

pertumbuhan karang. Pada kepadatan yang lebih rendah, jenis ini secara 

selektif memindahkan alga dan membiarkan koloni karang berkembang, 

sedangkan pada kepada yang lebih rendah alga mengambil alih daerah ini 

dengan memerangi karang. Grazing yang dilakukan oleh Diadema setosum 

pada kepadatan yang sedang, membersihkan daerah untuk ditempati 

planula karang, dan dengan demikian secara tidak langsung membantu 

pemeliharan terumbu karang. Bulu babi jenis Diadema setosum yang hidup 

di luar tubir akan menurun kepadatannya apabila Fungia spp. absen. 

Kelompok bulu babi umumnya bersifat herbivora, hidup dari memakan alga 

dan lamun. Tetapi dalam kondisi tertentu bulu babi bisa bersifat omnivora 

yaitu hidup dari sisa tumbuhan atau hewan. De Ridder & Lawrence (1982) 

melaporkan bahwa beberapa jenis bulu babi yang hidup di lereng terumbu 

cenderung bersifat omnivora dan hidup memakan alga, lamun, sponge, 

bryozoa, foraminifera dan hewan-hewan kecil lainnya. 

Dalam pengamatan ini, kehadiran Drupella sp. (kelompok 

gastropoda) relatif baik, jenis ini ditemukan tersebar di 11 stasiun dari 19 

stasiun yang diamati. Stasiun NP02 memiliki jumlah individu yang tertinggi, 

yaitu sebanyak 29 individu/transek dan diikuti oleh PKPL11 (17 

individu/transek). Jenis ini dikenal sebagai pemakan polip karang, dan 

ditemukan hidup menempel pada karang batu, terutama pada jenis karang 

Acropora (karang bercabang). Dengan kata lain, semakin banyak jenis 

karang kelompok Acropora pada suatu rataan terumbu, maka peluang 

untuk menemukan Drupella sp. semakin besar. Untuk “Large Giant Clam” 

(Kima berukuran  20 cm) hanya dicatat sebanyak 2 individu/transek, 

begitu juga dengan “Small Giant Clam” (kima berukuran ≤ 20cm) (3 

individu/transek), dimana kedua jenis biota ini hanya ditemukan di stasiun 

PKPL30 dan PKPL32. Rendahnya jumlah individu kima pada perairan ini 

diduga disebabkan oleh beberapa hal, seperti habitat yang tidak sesuai 

(pasir/pasir lumpuran); perairan yang keruh/sedimentasi yang cukup tinggi; 

serta ketersediaan makan. Selain itu peran masyarakat pesisir dalam 

memanfaatkan sumberdaya laut juga sangat menentukan kelangsungan 

hidup jenis-jenis tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Odum (1971) 

yang menyatakan dalam suatu komunitas yang mengandung banyak jenis, 

beberapa diantaranya merupakan kelompok predominan, jumlah jenis yang 

termasuk kelompok predominan berkurang jika suatu lingkungan menjadi 
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ekstrim yaitu mengalami gangguan tekanan lingkungan baik secara fisik, 

biologi maupun kimia.  

Di perairan Indonesia bagian barat jenis-jenis kima seperti Tridagna 

gigas, T. derasa ini diduga telah punah (Usher, 1984). Sedangkan Trochus 

sp. (lola) dan lobster (Panulirus spp.) ditemukan sangat sedikit (masing-

masing 1 individu/transek). Hal in mungkin disebabkan oleh substrat yang 

tidak sesuai bagi kedua jenis tersebut, seperti lola yang membutuhkan 

habitat batu karang mati yang ditumbuhi oleh mikro alga. Jenis-jenis seperti 

kima dan lola yang hidupnya menempel pada substrat yang keras, 

mendapatkan makanan dengan cara menyaring (filter feeder) dan grazing, 

jelas membutuhkan perairan yang jernih. Karena mengandung lapisan 

mutiara yang cukup tebal pada cangkang, dan sering dipakai sebagai bahan 

baku kancing ataupun souvenir membuat kedua hewan ini memiliki nilai 

jual tinggi, sehingga kelangsungan hidupnya terancam punah akibat 

tangkap lebih (over fishing). Untuk Acanthaster plancii yang merupakan 

biota pemakan polip karang, hanya ditemukan pada stasiun PKPL32 (2 

individu/transek). Nybakken (1992) menyatakan Acanthaster planci adalah 

bintang laut bertangan banyak yang berukuran besar yang hanya makan 

karang hidup. Karane ukurannya yang besar, jenis ini mampu merusak 

seluruh koloni selama ia makan. Pada kondisi ini kehadiran jenis tersebut 

dengan jumlah individu yang sedikit masih merupakn hal wajar dalam satu 

komunitas. Selanjutnay Porter dalam Nybakken (1992) menyatakan bahwa 

Acanthaster secara selektif melakukan pengurangan atau pemindahan 

karang yang tumbuh cepat dan meningkatkan penyebaran karang serta 

menolong jenis yang tumbuh lambat agar dapat terjamin kelangsungan 

hidupya.  
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Gambar 3. Jumlah individu dan jenis megabentos di masing-masing 
stasiun pengamatan di Perairan Liukkang Tupabbiring, 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. 

 

Struktur Komunitas 

Struktur komunitas adalah susunan individu dari beberapa jenis yang 

membentuk suatu populasi yang teratur dan pada akhirnya membentuk 

suatu komunitas (Brower & Zar,1989). Hasil perhitungan nilai keragaman 

(H’) dari masing-masing stasiun masuk dalam kategori rendah, yang 

berkisar antara 0 – 0,92. Kecilnya nilai ini bukan gambaran kondisi 

komunitas yang sebenarnya tetapi mungkin dapat disebabkan oleh kondisi 

substrat, musim dan atau kondisi perairan saat pengamatan berlangsung. 

Nilai keanekaragaman yang relatif tinggi hanya terdapat di stasiun PKPL32, 

yaitu sebesar 0,92; NP02 (0,86) diikuti PKPL10 dan PKPL33 (masing-masing 

0,68) sedangkan PKPL08 memiliki nilai yang terndah (0,14). Rendahnya nilai 

ini dikarenakan ada dominasi yang tinggi dari jenis Fungia spp., yaitu 

sebanyak 96,84% dari total individu pada lokasi tersebut (95 individu). 

Setyaning dalam Hartati & Awwaludin (2007) menyatakan bahwa jika 

dalam satu perairan ditemukan jenis yang dominan maka dalam perairan 

tersebut menunjukkan ada tekanan ekologis yang cukup tinggi. Nilai rata-

rata indeks keanekaragaman dalam penelitian ini adalah 0,35. Nilai ini lebih 

kecil dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cappenberg 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

P
K
P
L
0
4
 

P
K
P
L
0
6
 

P
K
P
L
0
8
 

P
K
P
L
1
0
 

P
K
P
L
1
1
 

P
K
P
L
1
9
 

P
K
P
L
2
6
 

P
K
P
L
2
8
 

P
K
P
L
3
0
 

P
K
P
L
3
1
 

P
K
P
L
3
2
 

P
K
P
L
3
3
 

N
P
 0

1
 

N
P
 0

2
 

N
P
 0

3
 

N
P
 0

4
 

N
P
 0

5
 

N
P
 0

6
 

N
P
 0

7
 

Ju
m

la
h
 J

e
n
is

 

Ju
m

la
h
 I

n
d
iv

id
u
 

S t a s i u n 



78 
 

(2008) di perairan Pulau Abang sebesar 0,47 dan Widyastuti (2008) di 

perairan kepulauan Tambelan, Kepulauan Riau sebesar 1,57.  

Nilai indeks kemerataan jenis (J’) berada pada kondisi rendah hingga 

tinggi (0 – 0,99) dengan nilai rata-rata sebesar 0,36, dimana dua stasiun 

memiliki nilai yang mendekati sempurna (1). Nilai kemerataan jenis yang 

tertinggi terdapat di stasiun PKPL10 dan PKPL26 (0,99 dan 0,94). Nilai ini 

menunjukkan kelimpahan individu dari setiap jenis yang diwakilinya 

terdistribusi dengan merata dalam komunitas. Artinya tidak ada dominasi 

individu pada jenis tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Odum (1971) 

yang menyatakan bahwa nilai indeks kemeratan itu tinggi jika tidak ada 

dominasi atau pemusatan individu pada suatu jenis tertentu. Hasil 

perhitungan nilai Indeks kekayaan jenis berkisar antara 0 – 1,36, yang 

menunjukkan bahwa distribusi jenis megabentos pada setiap stasiun 

pengamatan berada dalam kondisi rendah. Nilai tertinggi untuk kekayaan 

jenis hanya terdapat di stasiun PKPL32 yaitu sebesar 1,36 (7 jenis). 

Sedangkan stasiun lainnya memiliki jumlah yang berkisar antara 1 - 3 jenis 

(< 37%) dari total jenis megabentos (8 jenis) yang ditemukan pada setiap 

stasiun pengamatan. Nilai ekologis yang didapat dalam pengamatan ini bila 

dibandingkan dengan kriteria Odum (1971) yang menyatakan jika 2,30 < H < 

6,60 maka keanekaragaman jenis tergolong rendah. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa secara umum keanekaragaman jenis fauna 

megabentos pada masing-masing stasiun pengamatan berada dalam 

kondisi yang rendah. Hal ini diikuti juga dengan nilai kemerataan jenis yang 

umumnya rendah (< 0,60), kecuali stasiun PKPL10 dan PKPL26 yang 

menggambarkan komunitas megabentos relatif stabil pada kedua stasiun 

tersebut. Nilai indeks keanekaragaman, kemerataan dan dominasi jenis 

disetiap stasiun ditampilkan pada Gambar 4.  
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Gambar4. Nilai indeks keanekagaman (H’), indeks kemerataan (J’) dan 
kekayaan jenis (d) di masing-masing stasiun pengamatan di 
Perairan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan, Sulawesi Selatan. 

 

 

Hasil analisa kluster pada masing-masing stasiun berdasarkan jumlah 

individu diperoleh nilai kemiripan jenis berkisar antara 7,50% - 94,43%, dan 

terdiri atas 3 kelompok utama. Kelompok pertama (A) tersusun dari stasiun 

NP01, PKPL30, PKPL31, NP02, PKPL26 dan PKPL28. Pada kelompok ini ada 

dua kelompok kecil yang memiliki nilai kemiripan yang tinggi yaitu 91,18% 

pada PKPL30 dan PKPL31 dan 92,24% (PKPL26 dan PKPL28)  yang dicirikan 

oleh dominasi kehadiran Fungia spp. dan Diadema setosum. Pada kelompok 
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antar jenis begitu juga dengan kondisi substrat perairan yang relatif mirip. 

Sebaliknya jika memiliki nilai kemiripan yang rendah (< 50%), maka peluang 

untuk mendapatkan komposisi jenis yang sama antar stasiun sangat kecil. 

Letak lokasi yang berdekatan cenderung memiliki profil dan zonasi substrat 

dasar relatif mirip, kondisi ini dapat menyebabkan jenis yang sama 

menempatii tempat tersebut secara bersamaan yang pada akhirnya 

membentuk suatu komposisi jenis yang relatif sama. Hal ini berhubungan 

dengan cara hidup fauna megabentos yang umumnya menetap pada 

substrat perairan (sessil) dan memiliki pergerakan yang relatif lambat. 

Dengan kata lain, tipe substrat perairan dan kebiasaan hidup fauna 

megabentos merupakan satu kesatuan sistem yang dapat mempengaruhi 

tingkat kemiripan jenis antar stasiun.  

 

Gambar 5. Dendogram analisa kluster menggunakan data kelimpahan 
megabentos pada masing-masing stasiun di perairan Liukkang 
Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi 
Selatan. 
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KESIMPULAN 

 Ditemukan sebanyak 8 jenis fauna megabentos yang terdiri dari 4 

kelompok, yaitu karang (1 jenis), ekinodermata (2 jenis), krustasea 

(jenis)dan moluska (4 jenis). Kehadiran fauna megabentos pada 

setiap stasiun didominasi oleh Fungia spp., dan ditemukan pada 

semua stasiun dengan persentase kehadiran 100%.  

 Stasiun PKPL32 memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis yang 

tertinggi (H’ = 0,92) sedangkan PKPL08 memiliki nilai terendah di 

PKPL08 (H’ =14). 

 Nilai rata-rata kemerataan jenis (J’) sebesar 0,36 menunjukkan 

bahwa secara umum komunitas fauna megabentos pada masing-

masing stasiun saat pengamatan berada dalam kondisi rendah. 
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Lampiran 1. Sebaran jenis faun megabentos pada masing-masing stasiun di perairan Perairan Liukkang Tupabbiring, Kabupaten 
Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. 
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33 
NP 
01 

NP 
02 

NP 
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NP 
04 

NP 
05 

NP 
06 
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Acanthaster planci - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 

Coral muushroom + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Diadema setosum + - - + - - + + + + + + + + + - - - - 

Drupella cornus + + + - + - - - + + + + + + + - - - - 

Large Giant Clam - - - - - - - - + - + - - - - - - - - 

Small Giant Clam - - - - - - - - + - + - - - - - - - - 

Lobster - - - - - - - - - - + - - - - - - - - 

Trochus sp. - + - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Keterangan : + = ditemukan 

- = tidak ditemukan 
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ABSTRACT 

Degradasi ekosistem mangrove di Indonesia tidak hanya terjadi di lima 

pulau besar, namun juga terjadi di pulau-pulau kecil. Indikasi perusakan 

mangrove di Pangkajene Kepulauan ditunjukkan dari perubahan fungsi 

lahannya menjadi kolam tambak. Data penelitian awal diperlukan untuk 

kebutuhan strategi konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Investigasi 

lengkap mengenai keanekaragaman jenis, ekologi komunitas dan karbon 

pada ekosistem mangrove telah dilakukan di tiga pulau (Bangkobangkoan, 

Sagara, and Sabangko). Sebanyak 23 plot disebar untuk eksplorasi 

keanekaragaman, serta ditambah dengan 9 plot untuk estimasi stok karbon 

yang masing-masing berukuran 10x10 m2. Diukur keliling batang dan 

densitas cahaya di dalam plot. Rhizophora apiculata merupakan jenis yang 

dominan pada seluruh plot. Pulau Sagara dan P. Sabangko memiliki 

kemiripan struktur komunitas sedangkan P. Bangkobangkoan berbeda 

dengan kedua pulau tersebut. Kelimpahan anakan yang rendah (195±253 
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anakan/ha) mengindikasikan kemampuan regenerasi yang rendah. Anakan 

lebih sering dijumpai berada pada wilayah yang terbuka dan sulit 

menemukannya di bawah kanopi pohon. Laju fotosintesis pada ekosistem 

mangrove diperkirakan sebesar 1168.68±450.48 g C/ha/hari dengan jumlah 

stok karbon sebesar 169.77±128.99 ton/ha dimana lebih dari 50% berupa 

karbon yang tersimpan di bawah tanah. Berdasarkan hasil penelitian, 

ekosistem mangrove memerlukan strategi konservasi dan pengelolaan 

spesifik mengingat peranannya yang sangat penting secara ekologi seperti 

mitigasi perubahan iklim.  

Kata kunci: mangrove; keanekaragaman jenis; laju fotosintesis; stok karbon; 

Pangkep,  Sulawesi selatan 

 

PENDAHULUAN 

Perhatian terhadap keanekaragaman hayati meningkat dengan adanya 

kepunahan berbagai jenis organisme. Kepunahan berbagai jenis hewan dan 

tumbuhan merupakan salah satu tanda kerusakan lingkungan. Menurunnya 

hasil tangkapan ikan di pantai barat dan timur Kanada, tersendatnya 

produksi kayu di hutan tropis dan temperata adalah contoh-contoh 

rusaknya ekosistem di dunia. Contoh di dalam negeri diantaranya adalah 

kesulitan nelayan di pesisir utara Jawa dalam mencari ikan, sehingga harus 

melaut sampai ribuan mil menuju kantong-kantong ikan di perairan Laut 

Cina Selatan. Hal ini menyebabkan nelayan harus mengeluarkan lebih 

banyak uang untuk bahan bakar dan waktu melaut lebih lama. Kasus-kasus 

tersebut menyadarkan masyarakat dunia untuk lebih memahami arti 

penting keanekaragaman hayati.Puncak kesadaran ini terjadi di tahun 1992, 

yaitupada konferensi United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian konferensi ini 

mendorong tercapainya kesepakatan Convention on Biological Diversity 

(Konvensi Keanekaragaman Hayati) di Nairobi yang ditandatangani oleh 159 

negara dan Uni Eropa (Heywood & Baste, 1995). Mereka bersepakat untuk 

melakukan konservasi keanekaragaman hayati, menggunakannya secara 

berkelanjutan, serta berbagi keuntungan dengan cara yang adil dalam 

pemanfaatan sumber daya hayati (genetik). 
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Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem di kawasan pesisir yang 

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam ulasan Nagelkerken et 

al. (2008), mangrove tidak hanya dihuni oleh berbagai macam hewan laut, 

beberapa hewan darat dari kelompok amfibi, reptil, dan burung menghuni 

juga habitat ini. Karena amfibi umumnya tidak tahan terhadap salinitas, 

hanya sedikit jenis katak yang ditemukan di hutan mangrove, yaitu dari 

genus Eleutradactylus dan katak pemakan kepiting (Rana cancrivora). Dari 

kelompok reptil, hanya diketahuitiga jenis penyu air tawar dan lima penyu 

air laut yang menghuni perairan payau. Tapi, banyak jenis buaya (23 jenis) 

menghuni perairan di sekitar hutan mangrove. Bahkan jauh lebih banyak 

lagi jenis-jenis kadal yang bisa ditemukan di habitat mangrove. Selain itu, 

berbagai jenis ular darat sering ditemukan mencari mangsa di batas hutan 

terrestrial dan mangrove, sedangkan jenis-jenis ular laut kadangkala 

terbawa arus pasang ke daerah pasang surut. Kajian burung yang intensif di 

mangrove Queensland telah mendokumentasi 186 jenis (Noske, 1996 

dalam Nagelkerken et al., 2008), sedangkan studi avifauna di Tanjung 

Karawang, Jawa Barat, Sajudin (1982) menemukan 52 jenis burung. Di lokasi 

yang sama, Rusmiarto et al. (1982) mencatat 9 jenis nyamuk, termasuk 

yang menjadi vektor malaria. Nagelkerken et al. (2008) juga menunjukkan 

betapa tingginya keanekaragaman jenis insekta di habitat mangrove 

terutama di kawasan Indo-West Pacific (wilayah biogeografi mangrove yang 

membentang dari pantai timur Afrika, Asia, Australia hingga Kepulauan 

Pasifik). 

Fauna laut, sebagaimana dipaparkan Nagelkerken et al. (2008), adalah 

penghuni utama habitat mangrove. Mereka digolongkan menjadi lima 

kelompok utama berdasarkan taksa dan ukuran, yaitu: sponge, meiofauna, 

makrofauna, udang, elasmobranch, dan ikan. Sponges dijumpai menempel 

di akar-akar tunjang genus Rhizophora. Mungkin jumlah jenisnya banyak, 

namun sejauh ini baru diketahui jenis-jenis sponges yang berada di Karibia. 

Jumlahnya mencapai 147 jenis, akan tetapi hanya 10 jenis yang dominan. 

Jenis-jenis meiofauna yang banyak dilaporkan adalah metazoa, umumnya 

terdiri dari jenis-jenis kopepoda dan nematoda. Jumlah yang pasti untuk 

kedua metazoa ini masih sulit ditentukan, karena cara pengkajiannya sangat 

beragam dan berasal dari kondisi mangrove yang sangat 

bervariasi.Kelompok makrofauna yang menghuni habitat mangrove juga 

sangat beragam, baik dari kategori taksa maupun bentiknya. Kelompok 

taksa tersebut adalah kepiting brachyura, gastropoda, bivalva, kepiting 
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hermit, barnakel, tunikata, dan polikaeta. Sudah tidak diragukan lagi, 

berbagai jenis udang, pari, dan ikan sudah biasa ditangkap oleh nelayan dari 

kawasan mangrove. 

Semua fauna penghuni habitat mangrove akan sulit ditemukan tanpa 

kehadiran tumbuhan mangrove (pohon dan herba). Suatu komunitas 

tumbuhan tidak akan didefinisikan sebagai komunitas mangrove, jika tidak 

ada vegetasi mangrove. Hal yang sama dapat diterapkan juga pada konsep 

ekosistem mangrove (Jayatissa et al., 2002). Flora mangrove menyusun 

hutan mangrove dan berperan secara langsung dan tidak langsung dalam 

setiap proses fisik maupun biologis dalam ekosistem mangrove (Tomlinson, 

1986). Pada akhirnya, ekosistem ini menjadi rumah bagi ribuan jenis hewan 

darat dan laut. 

Selain perannya sebagai pembentuk habitat, peran vegetasi mangrove 

sebagai penyerap karbondioksida menjadi penting ketika isu perubahan 

iklim mencuat. Telah diketahui bahwa salah satu bentuk mitigasi perubahan 

iklim adalah meningkatkan penyerapan karbondioksida dan mencegah 

pelepasan kembali ke atmosfer. Seperti umumnya tumbuhan, mangrove 

menyerap karbondioksida di atmosfer melalui proses fotosintesis. 

Kemudian senyawa ini bereaksi dengan air dan membentuk senyawa 

karbon organik yang merupakan penyusun utama biomassa dan sekitar 40% 

karbon terikat dalam biomassa (Melillo et al., 1993 dalam Zak et al., 2000). 

Laju pertambahan biomassa hutan mangrove direpresentasikan sebagai 

produktifitas. Komiyama et al. (2008) menyebutkan bahwa produktifitas 

hutan mangrove di beberapa negara berkisar antara 3,99-26,70 

ton/hektar/tahun. Produktifitas mangrove Indonesia mencapai 22,90 

ton/hektar/tahun (Sukardjo & Yamada, 1992). Biomassa ini ditimbun dalam 

bentuk akar, batang, dan daun. Tidak seperti hutan terrestrial, akar 

mangrove mengakumulasi satu setengah kali karbon yang ada di batang 

dan daun (Komiyama et al., 2000). Selain itu, karbon akar mangrove 

tersimpan lebih lama, karena rendahnya laju dekomposisi akar. 

Di Indonesia, hutan mangrove sudah mengalami tekanan yang sangat tinggi 

terutama di lima pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan 

Papua). Di era pertengahan tahun 1980-an saja, antara 1986-1990, luas 

hutan mangrove di Jawa & Bali berkurang 89% (Noor et al., 1999). 

Sementara itu, hilangnya mangrove di Kalimantan dan Sulawesi lebih dari 

60%, sedangkan di Sumatra dan Papua di bawah 50%. Menurut Sukardjo 



88 
 

(2010), eksploitasi mangrove untuk produksi kayu, tannin, arang, dan kayu 

bakar sudah terjadi sejak zaman kolonial. Konversi lahan tambak banyak 

terjadi di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dan menjadi ancaman 

tersendiri bagi eksistensi mangrove. Selain itu, di daerah urban, mangrove 

banyak diubah menjadi pemukiman, kawasan industri, dan berbagai 

infrastruktur lain yang menunjang pembangunan.  

Indikasi tekanan terhadap hutan mangrove di pulau-pulau kecil Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan juga ditemukan. Meskipun mangrove di pulau-pulau 

ini masih utuh, tapi di tengahnya terdapat tambak-tambak tradisional. Oleh 

karena itu, untuk mengantisipasi tekanan tersebut dan memudahkan dalam 

pemantauan bila terjadi kerusakan, maka pengumpulan data dasar ekologi 

tumbuhan mangrove dilakukan di lokasi ini. Selain itu, volume stok karbon 

dan laju fotosintesis kanopi mangrove diestimasi untuk menunjukkan salah 

satu nilai penting keberadaan ekosistem ini di pulau-pulau kecil Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan. 

 
I. METODE 

 
1.1 .   Lokasi Penelitian 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada di pantai barat Sulawesi, 

tepatnya di antara 119o 14’ 58,749” – 199o 48’ 37,352” BT dan 4o 3’ 3,185” – 

4o 33’ 21,266” LS. Kabupaten ini terdiri dari daratan Sulawesi dan pulau-

pulau kecil yang tersebar di sebelah baratnya, di Selat Makassar. Penelitian 

ini dilakukan di pulau-pulau kecil tersebut, tapi hanya di tiga pulau yang 

ditumbuhi mangrove. Mangrove di lokasi ini termasuk kategori mangrove 

tepi (fringe forest) dengan substrat pasir. Rhizophora stylosa, R. apiculata 

dan R. lamarckii merupakan jenis yang umum dijumpai dan membentuk 

tegakan di sekeliling pulau. Survei telah dikerjakan dari tanggal 16-21 April 

2012 di Pulau Bangkobangkoan, Sagara, dan Sabangko (Gambar 1). 
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Gambar 1. Lokasi stasiun penelitian di perairan Pangkajene 

Kepulauan, provinsi Sumatera Selatan. 

1.2 Vegetasi 

Sebanyak 23 plot berukuran 10 x 10 m2 disebar di ketiga pulau tersebut, 7 

plot di Bangkobangkoan, 7 plot di Sabangko, dan 9 di Sagara. Lokasi plot 

ditentukan di area mangrove yang mewakili. Ada barisan plot yang 

membentuk transek dan ada yang hanya satu plot saja, tergantung pada 

lebar mangrove dari tepi pantai ke arah darat. Semua jenis tumbuhan 

kategori pohon (mangrove dan vegetasi asosiasi) di dalam plot 

dideterminasi dengan mengacu pada Tomlinson (1986), Noor et al. (1999), 

Giesen et al. (2006), dan Kitamura et al. (1999). Jumlah individu masing-

masing jenis dihitung dan keliling batang pada ketinggian dada (1,3 meter) 

untuk semua individu pohon diukur. Keliling batang diperlukan untuk 

menghitung luas basal (basal area) yang merepresentasikan dominasi suatu 

jenis. Hal yang sama dilakukan juga pada kategori belta (tinggi > 1m dan 

diameter > 4 cm), tapi pada plot 5 x 5 m2 yang diletakkan di dalam plot 

untuk kategori pohon. Untuk kategori semai (tinggi < 1m), determinasi jenis 

dan penghitungan jumlah individu dikerjakan pada plot 1 x 1 m2 yang 

ditempatkan di dalam plot untuk kategori belta. Selain itu, persentase luas 

tutupan kanopi terhadap luas plot 1 m2 diestimasi untuk merepresentasikan 
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dominasi jenis pada kategori semai. Terakhir, kerapatan relatif, frekuensi 

relatif, dominasi relatif, dan indeks nilai penting dihitung mengikuti metode 

Brower et al. (1998). 

 

1.3 Faktor Abiotik 

Pada setiap plot 10 x 10 m2, sampel tanah permukaan diambil dengan 

sendok semen hingga kedalaman ±5 cm, sebanyak ±10 gram. Kemudian, 

sampel yang telah dibungkus alumunium foil dikeringkan di dalam oven 

Heraeus pada suhu 60oC hingga mencapai berat konstan. Sampel yang 

sudah kering ditumbuk di atas mortar hingga halus, dicuplik lagi seberat 2 

gram, dan disimpan di cawan porselen. Subsampel diabukan dengan 

pembakar Furnace pada suhu 550oC selama 2 jam. Persentase materi 

organik tanah dihitung menurut metode analisis abu (Brower et al., 1998). 

Suhu, pH, salinitas tanah dan air diukur secara langsung di lapangan 

dan disertai pencatatan waktu pengukuran. Suhu diukur dengan 

menggunakan termometer raksa dengan rentang pengukuran 0 –100oC dan 

ketelitian 0,05oC. Tingkat keasaman diukur dengan menggunakan pH meter 

EZODO PH5111 buatan Cina. Pengukuran pH air dilakukan dengan 

mencelupkan sensor pH ke dalam air. Untuk mengetahui pH tanah, air yang 

terkandung dalam sampel tanah diambil terlebih dahulu, sehingga 

pengukuran pH dengan alat yang sama dapat dilakukan. Salinitas air dan 

tanah diukur dengan refraktometer optik merk Atago, Jepang.  

 

1.4 Stok Karbon dan Fotosintesis 

Pendugaan stok karbon hutan mangrove didekati dengan metode alometri 

(lihat persamaan-1) yang sudah dikembangkan oleh Komiyama et al. (2005). 

Alometri adalah persamaan matematika yang menghubungkan antara 

biomassa dengan diameter batang setinggi dada (diameter at breast height, 

DBH) (Cintron & Novelli, 1984). Data DBH diperoleh dengan mengukur 

keliling batang pohon. Pelaksanaannya sama seperti pengukuran vegetasi, 

sehingga 23 plot untuk analisis vegetasi juga digunakan untuk menduga 

stok karbon. Sebanyak 9 plot ditambahkan untuk melengkapi data 

pendugaan ini dan totalnya menjadi 32 plot stok karbon. Lebih banyak data 

dengan cakupan yang lebih merata diharapkan dapat meningkatkan 

koefisien regresi (R2) dan signifikansi (nilai p) persamaan antara stok karbon 
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per luas plot (100 m2) dengan karakteristik spektral citra ALOS AVNIR-2. 

Persamaan yang diperoleh ini akan digunakan untuk menduga stok karbon 

pada skala bentang alam (landscape) hutan mangrove. 

Wtop = 0,247 ρ D2,46     

   … (1) 

 

Wr = 0,196 ρ0,899 D2,22    

   … (2) 

Wtop : biomassa di atas permukaan tanah 

Wr : biomassa di bawah permukaan tanah atau akar 

ρ : berat jenis kayu yang spesifik jenis pohon 

D : diameter batang pohon di atas dada 

Laju fotosintesis kanopi (Net Canopy Photosynthesis) dihitung dengan 

mengalikan rata-rata laju fotosintesis per luas daun dan indeks luas daun 

(Leaf Area Index atau LAI). LAI diestimasi dengan mengukur besarnya 

cahaya yang diserap oleh kanopi. Intensitas cahaya diukur dengan Lux 

Meter LiCor-Amerika. Sebanyak delapan kali pengukuran intensitas cahaya 

di atas kanopi (Io) dan 20 kali di bawah kanopi (I). Pengukuran dilakukan 

antara jam 10.00-14.00 waktu setempat dan pada saat langit tidak 

berawan. Laju fotosintesis kanopi dihitung dengan persamaan berikut ini 

(English et al., 1997): 

 

LAI = [ln (I/Io)] / (-0,5) (m2 luas daun/m2 luas permukaan tanah) 

 ... (3) 

 

Laju fotosintesis kanopi = LAI*rata-rata laju fotosintesis (0,216 

gC/m2/jam)*12 … (4) 

 

Pengukuran intensitas cahaya ini dilakukan di setiap plot 10 x 10 m2 untuk 

analisis vegetasi, sehingga diperoleh 23 data laju fotosintesis kanopi (g 

C/100 m2/hari).  

 

1.5 Ekstraksi Karakteristik Spektral 

Citra satelit yang digunakan dalam penelitian ini adalah ALOS AVNIR-2 yang 

memiliki empat band, yaitu tiga band pada spektrum tampak dan lainnya 
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pada spektrum infra merah dekat (Tabel 1). Sebelum karakteristik spektral 

diekstrak, citra dikoreksi terlebih dahulu. Koreksi geometrik dilakukan 

dengan metode rektifikasi citra terhadap citra (image to image 

rectification). Citra satelit acuan yang digunakan adalah Landsat ETM dan 

rektifikasi dikerjakan dengan bantuan perangkat lunak ENVI v4.5. 

Kemudian, nilai digital (digital number, DN) AVNIR-2 yang telah terkoreksi 

diubah ke dalam spektral radians dan nilai reflektan. Citra dengan spektral 

radians atau nilai reflektan sudah siap untuk digunakan. 

Tabel 1. Band citra ALOS AVNIR-2 

Band Spektrum Panjang 

Gelombang (mm) 

1 Biru 0,42 - 0,50 

2 Hijau 0,52 - 0,60 

3 Merah 0,61 - 0,69 

4 Infra Merah Dekat 0,76 - 0,89 

Karakteristik spektral yang akan diekstrak adalah pengukuran tekstur 

(texture measure). Texture Measure (TM) sangat berpotensi dalam 

mengestimasi karakteristik biofisik hutan. Lu et al. (2002) dan Ulumuddin et 

al. (2005) telah memperoleh kesimpulan bahwa melibatkan TM dalam 

persamaan penduga biomassa dengan citra Landsat ETM (resolusi 30 m) 

dapat memperkuat korelasi. Bahkan, Sarker & Nichol (2011) menegaskan 

bahwa dengan menggunakan citra resolusi yang lebih tinggi, ALOS AVNIR-2 

(resolusi 10 m), kekuatan korelasinya jauh lebih besar. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini akan menggunakan beberapa TM yang sudah dipilih oleh 

Sarker & Nichol (2011) untuk menguji potensinya dalam mengestimasi stok 

karbon hutan mangrove. 

1.6 Analisis Data 

Data vegetasi dianalisis dengan teknik univariat dan multivariat non-

parametrik dan dibantu perangkat lunak Plymouth Routines in Multivariate 

Ecological Research (PRIMER). Teknik analisis tersebut secara lengkap 

dijelaskan dalam Clarke & Warwick (2001). Data univariat meliputi 

kelimpahan (A), luas basal (BA), jumlah spesies (S), indeks kekayaan jenis 
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Margalef (R), indeks keanekaragaman Shannon-Wiener yang dihitung 

menggunakan persamaan Loge (H’) dan indeks keseragaman Pielou (J’). 

Metode analisis ANOVA dilakukan pada seluruh penghitungan univariat 

untuk mengetahui perbedaan antar pulau pada software SPSS v.17. 

Matriks kesamaan dibuat dengan menggunakan metode analisis similaritas 

Euclidean Distance terhadap data kelimpahan (A) dan luas basal (BA) yang 

telah ditransformasi sebelumnya. Tranformasi dilakukan untuk memberikan 

interpretasi data yang lebih baik. Semua data vegetasi ditransformasi akar 

kuadrat, kecuali basal area yang ditransformasi akar pangkat empat,  

karena data tersebut berkisar antara nol dan ribuan. Matriks similaritas 

ordinasi ditampilkan dengan multi-dimensional scaling (MDS). Analisis 

korelasi Spearman rank digunakan untuk mengetahui berbagai hubungan 

antar matriks similaritas data vegetasi. 

Variabel lingkungan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui normalitasnya. Setelah itu, uji sidik 

ragam digunakan untuk mengetahui perbedaan faktor abiotik antar pulau. 

Parameter yang terdistribusi tidak normal (pH dan suhu substrat, salinitas 

air dan substrat) diuji dengan Kruskall-Wallis, sedangkan parameter lainnya 

(pH dan suhu air; kandungan organik tanah) yang tersebar normal diuji 

dengan ANOVA pada tingkat kepercayaan α = 0,05. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk memperoleh persamaan antara stok karbon dan 

karakteristik spektral. 

II. HASIL 
2.1 Vegetasi 

Sebanyak 18 jenis vegetasi terdeterminasi di area mangrove di pulau-

pulau kecil Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Tabel 2). Namun, hanya 

tujuh jenis yang tercatat di dalam plot pengamatan, sisanya dijumpai di tepi 

pantai berpasir, pematang tambak, dan lahan terbuka yang tidak 

dipengaruhi genangan air laut. Mengacu pada klasifikasi Tomlinson (1986), 

10 jenis merupakan vegetasi mangrove dan sisanya adalah vegetasi 

asosiasi. Indeks keanekaragaman Shannon untuk semua kategori (pohon, 

belta, dan semai) sebesar 0,48. Indeks kekayaan jenis Margalef dan 

kemerataan Pielou masing-masing sebesar 0,37 dan 0,15. Informasi 

lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran.  
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Tabel 2. Daftar jenis vegetasi mangrove dan asosiasi di Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan 

M = mangrove; A = asosiasi; P = di dalam plot; NP = di luar plot 
 

Rata-rata kerapatan pohon mangrove dari seluruh plot pengamatan adalah 

1678 batang/hektar dan rata-rata luas basal adalah 12,52±10,43 m2/ha. 

Rhizophora apiculata memiliki luas basal paling tinggi, yaitu 5,99±7,76 

m2/ha dan Avicennia officinalis adalah yang terendah, yaitu 0,02±0,1 m2/ha. 

Secara umum, R. apiculata merupakan jenis yang paling dominan. 

Kerapatan relatif R. apiculata sebesar 54,28%, dominasi relatifnya sebesar 

46,63%, dan frekuensi relatifnya sebesar 37,87%, sehingga indeks nilai 

pentingnya 138,78%. Jenis yang memiliki indeks nilai penting tinggi lainnya 

adalah Sonneratia alba (67,18%), Rhizophora stylosa (60,90%), dan 

Rhizophora x lamarckii (24,25%). Jadi, komunitas mangrove di pulau-pulau 

kecil di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat dinamakan komunitas 

Rhizophora apiculata-Sonneratia alba. 

Keberlangsungan komunitas tersebut salah satunya ditentukan oleh 

jumlah belta dan semai. Kerapatan belta di komunitas R. apiculata-

S.albaadalah 1021,74±1752,31 batang/ha, sedangkan kerapatan semai 

sebesar 195,65±253,12 batang/ha. Kerapatan belta yang tertinggi adalah R. 

No. Suku Jenis Bangkobangkoan Sagara Sabangko 
  

1 Avicenniaceae Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 
 

x x M P 

2 Avicenniaceae Avicennia officinalis L. 
 

x x M P 

3 Rhizophoraceae Bruguiera gymnorhiza(L.) Lamk. 
 

x x M P 

4 Rhizophoraceae Ceriops tagal(Perr.) C.B. Rob. 
 

x x M NP 

5 Euphorbiaceae Excoecaria agallocha L. x x x M NP 

6 Celasteraceae Lumnitzera racemosa Wild x x x M NP 

7 Rhizophoraceae Rhizophora apiculata Lmk. x x x M P 

8 Rhizophoraceae Rhizophora stylosa Griff. x x x M P 

9 Rhizophoraceae Rhizophora x lamarckiiMontr. x x x M P 

10 Sonneratiaceae Sonneratia alba J.E. Smith x x x M P 

11 Leguminosae Derris trifoliate Lour. x x x A NP 

12 Convolvulaceae Ipomoea pes-capre(L.) Sweet. 
 

x x A NP 

13 Myrtaceae Osbornia octodontaF.v.Muell. 
  

x A NP 

14 Aizoaceae Sesuvium portulacastrum(L.) L. x 
  

A NP 

15 Verbenaceae Stachytarpheta jamaicensis(L.) Vahl. x x x A NP 

16 Malvaceae Thespesia populnea(L.) Soland. Ex Correa x x x A NP 

17 Asteraceae Wedelia biflora(L.) DC. x x x A NP 
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stylosa (660,87±1055,61 batang/ha) dan yang terendah adalah S. alba 

(56,52±167,40 batang/ha). Seperti belta, R. stylosa juga memiliki kerapatan 

semai yang paling tinggi, yaitu 104,35±240,22 batang/ha. Meskipun R. 

apiculata merupakan jenis yang kerapatan pohonnya paling tinggi, tapi 

kerapatan belta dan semai hanya menduduki posisi kedua. Meskipun 

demikian, R. apiculata tetap paling dominan pada kategori semai (indeks 

nilai penting 143,56%), sedangkan R. stylosa dominan hanya pada kategori 

belta (indeks nilai penting 154,84%). 

Pulau Bangkobangkoan berada di sebelah selatan Pulau Sagara dan 

Sabangko. Pulau ini membujur dari utara ke selatan. Mangrove banyak 

tumbuh di pantai baratnya, tapi sedikit di pantai timur. Hampir setengah 

pantai timur pulau ini merupakan pantai berpasir. Di tengah-tengah pulau 

ini terdapat satu tambak besar. Sedimennya berupa pasir dan pecahan 

karang, sehingga R. stylosa menguasai lahan seperti ini lebih baik 

dibandingkan jenis mangrove lainnya. Kerapatan dan luas basal pohon R. 

stylosa adalah yang tertinggi (1133,33±1091,18 batang/ha dan 4,71±4,05 

m2/ha). Sisanya adalah tegakan R. apiculata yang indeks nilai pentingnya 

hanya 70,24%. Jenis-jenis vegetasi asosiasi tidak ditemukan di dalam plot, 

tapi di tepi pantai berpasir seperti Thespesia populnea. Selain itu dijumpai 

juga di semak-semak pinggiran tambak, contohnya Derris trifolia, Ipomoea 

pes-caprae, Stachytarpeta jamaicensis, Sesuvium portulacastrum, dan 

Wedelia biflora. 

Pulau Sagara berada di sebelah barat Pulau Sabangko dan 

memanjang arah Timur Laut-Barat Daya. Mangrove lebih banyak dijumpai 

di pantai yang menghadap barat dan tumbuh di atas sedimen pasir 

lumpuran. Tambak lebih banyak lagi dijumpai di tengah pulau ini, meskipun 

tidak sampai puluhan petak. Di pulau ini, R. apiculata jauh lebih 

mendominasi dibandingkan R. stylosa. Kerapatan relatif R. apiculata, 

dominasi relatif, dan frekuensi relatif adalah 62,50%; 39,44%; dan 36,84%. 

Indeks nilai pentingnya sebesar 138,78%, sedangkan indeks nilai penting R. 

stylosa hanya mencapai 11,39%. Di plot pengamatan dijumpai juga jenis-

jenis yang tidak ada di pulau lain, yaitu Avicennia marina dan A. officinalis. 

Selain itu, S. alba juga tercatat di dalam plot yang berada di dekat laut. Di 

luar plot, jenis-jenis vegetasi asosiasi tumbuh di tepi dan pematang tambak, 

seperti Derris trifoliata, Ipomoea pes-caprae, Stachytarpheta jamaicensis, 

Thespesia populnea, dan Wedelia biflora. 

Pulau Sabangko memiliki kemiripan dengan Pulau Sagara dari tipe 

sedimen, komunitas mangrove, dan penggunaan lahan. Sedimennya berupa 
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pasir lumpuran. Mangrove lebih banyak dijumpai di sisi barat pulau dan 

didominasi R. apiculata.Kerapatan relatif, dominasi relatif, dan frekuensi 

relatifnya masing-masing sebesar 71,15%; 63,24%; dan 41,18%, sehingga 

indeks nilai pentingnya 175,57%. Di tengah-tengah pulau dibangun petak-

petak tambak. Salah satu yang membedakannya adalah penyusun 

komunitas mangrove. Di pulau ini dijumpai Bruguiera gymnorhiza, tapi A. 

marina dan A. officinalis tidak dijumpai. Di luar plot pengamatan, Osbornia 

octodonta merupakan vegetasi asosiasi yang hanya tumbuh di pulau ini. 

Kemiripan komunitas mangrove antara Pulau Sagara dan Sabangko 

dipertegas dengan hasil uji statistik univariat. Kelimpahan vegetasi 

mangrove antara kedua pulau ini tidak berbedanyata (ANOVA: F2,22=3,63, 

p=0,007 dan Tukey). Kelimpahannya lebih kecil daripada di Pulau 

Bangkobangkoan. Selain itu, kelimpahan pohon di ketiga pulau tidak 

berbeda nyata (ANOVA: F2,22=2,251, p=0,131). Luas basal pohon mangrove 

antara Pulau Sabangko dan Sagara tidak berbeda nyata dan lebih besar 

daripada di Pulau Bangkobangkoan (ANOVA: F2,22=5,156, p=0,016 dan 

Tukey). Pola yang sama juga ditemukan pada analisis kelimpahan jenis dan 

luas basal untuk kategori belta. Data kelimpahan untuk kategori semai tidak 

dapat diuji secara statistik karena terlalu banyak nilai nol. Meskipun 

demikian, secara keseluruhan analisis statistik univariat ini telah 

menunjukkan adanya kemiripan komunitas mangrove antara Pulau Sagara 

dan Sabangko. 

Pola kesamaan dan perbedaan antara komunitas vegetasi di antara 

ketiga pulau yang disurvei tergambarkan juga dalam ordinasi sebaran plot 

untuk kelimpahan vegetasi dan luas basal pohon (Gambar 2 dan 3). Hal ini 

sangat terlihat pada sebaran plot B (untuk Bangkobangkoan) yang 

cenderung mengumpul di sebelah kanan pada ordinasi kelimpahan vegetasi 

(Gambar 2). Pada ordinasi luas basal pohon, sebaran plot B juga cenderung 

berdekatan meskipun beberapa plot lebih dekat dengan plot dari pulau lain 

(Gambar 3). Plot B10 dan B11 cenderung lebih dekat dengan plot SB6 (plot 

6 di Pulau Sabangko) dibandingkan dengan plot B8. Sementara itu, plot-plot 

di Pulau Sabangko dan Sagara saling berbagi di dalam ruang ordinasi. 
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Gambar 2. Ordinasi MDS data kelimpahan vegetasi mangrove yang telah 

ditransformasi akar pangkat empat (stress = 0,01) 

 

 

 

Gambar 3. Ordinasi MDS data luas basal pohon yang telah 

ditransformasikan dengan akar pangkat dua (stress = 

0,17). 
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Pola struktur komunitas pohon mangrove di pulau-pulau kecil di Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan tidak sejalan dengan pola pada kategori belta dan 

semai (Tabel 3). Korelasi Spearman antara matriks similaritas data vegetasi 

mangrove sangat lemah (ρ<0,5). Korelasi antara data pohondengan belta 

dan semai selalu lebih kecil dari 0,5. Pengamatan di lapangan menunjukkan 

bahwa belta dan semai tidak berada di sekitar pohon induknya. Kategori ini 

melimpah di area yang lebih terbuka untuk mendapatkan cahaya yang 

cukup. 

Tabel 3. Koefisien korelasi Spearman (ρ) antara matriks similaritas data 

vegetasia 

 

Kelimpahan 
Pohon 

Kelimpahan 
Belta 

Kelimpahan 
Semai 

Luas 
Basal 
Pohon 

Kelimpahan Belta 0,304*** 
   

Kelimpahan Semai 0,214*** 0,466*** 
  

Luas Basal Pohon 0,744*** 0,182** 0,107 
 

Luas Basal Belta 0,295*** 0,801*** 0.234*** 0,197** 
a
selain data luas basal (yang ditransformasi dengan akar pangkat empat), data vegetasi 

ditransformasi dengan akar pangkat dua **tingkat signifikansi P<0,01 

***tingkat signifikasi P<0,001 

 

2.2 Faktor Abiotik 

Secara umum, faktor abiotik yang diukur tidak berbeda nyata di antara tiga 

pulau yang disurvei (Tabel 4). Faktor abiotik yang berbeda nyata hanya pH 

air (F2,22=4,759,p=0,020) dan salinitas air (Chi-square=8,471, p=0,014). 

Berdasarkan uji Tukey, pH air di mangrove Pulau Bangkobangkoan lebih 

basa dibandingkan dua pulau lainnya. Rata-rata salinitas airnya (29 0/oo) 

lebih rendah dua angka daripada salinitas air di Pulau Sagara (31 0/oo). Hasil 

analisis ini mengindikasikan adanya hubungan antara faktor abiotik dengan 

struktur komunitas yang terbentuk di masing-masing pulau. Akan tetapi, 

analisis korelasi antara kedua parameter tersebut tidak dilakukan karena 

variabel lingkungan yang diukur terlalu sedikit dan tidak ada variasi nilai 

yang signifikan. 
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Tabel 4. Uji statistik univariat untuk data faktor abiotik  

Variabel Lingkungan 
ANOVA KRUSKAL-WALLIS 

nilai F (2,22) p Chi-Square p 

pH tanah 
  

3,374 0,185 

suhu tanah 
  

2,270 0,321 

salinitas tanah 
  

1,202 0,548 

pH air 4,759 0,020* 
  suhu air 1,542 0,238 
  salinitas air 

  
8,471 0,014* 

kandungan organik tanah 0,686 0,515 
  *tingkat signifikansi p < 0,05 

2.3 Fotosintesis dan Stok Karbon 

Komunitas hutan mangrove di pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan mampu menyerap 1168,68±450,48 g C/ha/hari. Laju penyerapan 

karbon tersebut di ketiga pulau yang disurvei tidak berbeda (Kruskal-Wallis: 

Chi-Square=50,0049; p=1,385e-11). Dengan laju penyerapan sebesar itu, 

rata-rata karbon yang sudah terakumulasi dalam biomassa sebesar 

169,77±128,99 ton/ha. Karbon stok tersebut terakumulasi di bawah 

permukaan tanah (104,73±85,47 ton/ha) dan di atas permukaan tanah 

(65,02±43,88 ton/ha). Proporsi stok karbon bawah tanah mencapai 62% 

dari total stok karbon hutan mangrove. Stok karbon di Pulau 

Bangkobangkoan lebih kecil dibandingkan dengan dua pulau lainnya 

(Kruskal-Wallis: Chi-Square= 27,7059; p=9,633e-07). Tapi, rata-rata stok 

karbon Pulau Sagara dan Sabangko tidak berbeda nyata. Hal ini 

menunjukkan kembali kemiripan antara komunitas mangrove di kedua 

pulau ini. Selain itu, menggambarkan juga besarnya kapasitas mangrove di 

ketiga pulau tersebut dalam menyimpan karbon atmosferik. 

Untuk mengetahui total stok karbon mangrove di masing-masing 

pulau, pendekatan dari Sarker & Nichol (2011) telah diterapkan dalam 

penelitian ini. Formula untuk mengestimasi stok karbon dibangun 

berdasarkan data spektral ALOS-AVNIR2 yang dikombinasikan dengan 

pengukuran tekstur (texture measurement) dan melalui uji regresi 

berganda. Namun, koefisien determinasi (R2) yang diperoleh hanya 0,1724 

dan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) sebesar 0,04985 

(Tabel 5). Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya plot yang berada di tepi 

hutan. Karena pengukuran tekstur melibatkan piksel di sekelilingnya, 
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sehingga nilai pengukuran tekstur pada plot di tepi hutan dipengaruhi oleh 

pantulan laut. Dengan persamaan regresi ini, stok karbon total di Pulau 

Bangkobangkoan, Sagara, dan Sabangko masing-masing sebesar 731.851,6; 

1.669.465; dan 477.631,2 ton. Jika angka ini dibagi luas hutan mangrove, 

nilainya terlalu besar dibandingkan hasil pengukuran di lapangan. Oleh 

karena itu, persamaan penduga stok karbon perlu dibangun secara khusus 

sesuai dengan kondisi hutan mangrove. 

Tabel 5. Regresi berganda antara stok karbon dan karakteristik spektral 

ALOS-AVNIR2  

 

Data Parameter Model 
fitting 

Koefisien Estimate Std. 
error 

p 

B4 ALOS-
AVNIR2 

R
2
=0,1724 (Intercept) -3,50205 16,19009 0,830 

 R
2
 

adjusted=0,04985 
Skewness_w5x5 -

161,41911 
123,267 0,201 

 P=0,2585 Contrass_w9x9 0,02047 0,01280 0,122 
 F4,27=1,407 Entropy_w9x9 1,02507 3,66280 0,782 
  Second 

Moment_w9x9 
17,70928 79,43444 0,825 

B4 = band 4 citra ALOS-AVNIR2 
w = ukuran windows untuk menghitung parameter tekstur 
R

2
= koefisien regresi 

 

 

III. PEMBAHASAN 

3.1 Vegetasi 

Kekayaan jenis mangrove di pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan tidak terlalu tinggi, hanya 18 jenis yang terdiri dari 10 jenis 

vegetasi mangrove dan 8 jenis vegetasi asosiasi. Informasi ini mungkin 

menjadi data pertama tentang keanekaragaman jenis mangrove di pulau-

pulau ini dengan detail. Spot-spot penelitian botani di Sulawesi lebih 

banyak tersebar di daratan (Cannon, 2005). Spot yang ada di kepulauan 

sekitar Sulawesi hanya di Sangihe, Banggai, Sula, Buton, dan Selayar. 

Manuputty et al. (2006) sudah menyusun data dasar tentang ekosistem 

pesisir di wilayah ini, tapi informasi tentang mangrove belum tercakup di 

dalamnya. Di dalam sebuah dokumen tentang rencana pengelolaan 

kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

tercantum informasi mangrove. Namun datanya perlu dikonfirmasi, karena 

banyak jenis mangrove yang hanya dideterminasi sampai tingkat genus. 
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Selain itu, laporan ini mengkonfirmasi dokumen tersebut bahwa Rhizophora 

mucronata tidak ada di Pulau Sagara maupun Sabangko. Jenis Rhizophora 

spp. yang ada di pulau-pulau ini adalah R. stylosa, R. apiculata, dan R. 

lamarckii. 

Tegakan mangrove di lokasi studi ini tumbuh kurang optimal. Di 

beberapa pulau kecil di Indonesia, luas basal pohon mangrove jarang 

mencapai lebih dari 20 m2/ha. Rata-rata luas basalpohon mangrove di tiga 

pulau yang disurvei sebesar 12,52±10,43 m2/ha. Nilai ini berada dalam 

kisaran luas basal pohon mangrove di Pulau Karimun Jawa, yaitu 2,59 – 

19,25 m2/ha (Soeroyo, 1989). Luas basal pohon mangrove di Pulau Rambut, 

Kepulauan Seribu lebih kecil daripada di lokasi studi, yaitu 6,35 m2/ha 

(Kartawinata & Walujo, 1977). Di beberapa tempat yang mengalami 

kerusakan di Jawa Tengah dan Timur, luas basal pohon mangrove tidak 

lebih dari 10 m2/ha (Sukardjo, 2010). Akan tetapi, bukan berarti hutan 

mangrove di lokasi penelitian dapat dikategorikan ke dalam hutan 

mangrove yang terganggu. Karena hutan mangrove di pulau-pulau kecil, 

terutama yang bersubstrat pasir dan pecahan karang, tidak dapat tumbuh 

optimal seperti halnya di substrat lumpur. 

Ciri khas dari hutan mangrove di pulau-pulau kecil bersedimen pasir 

dan pecahan karang adalah dominasi R. stylosa yang membentuk tegakan 

kecil-kecil dan rapat (Giesen et al., 2006). Tingginya tidak lebih dari 3 meter 

dan akar tunjangnya membentuk jalinan yang rapat. Kondisi seperti ini 

dijumpai di Pulau Bangkobangkoan. Kerapatan dan luas basal pohonnya 

sebesar 1133,33±1091,18 batang/ha dan 4,71±4,05 m2/ha. Indeks nilai 

pentingnya mencapai 229,76%. Hal serupa dijumpai di Kepulauan Pari 

(Sukardjo, 2006) dan Kepulauan Serasan (data tidak dipublikasi). Siswantoro 

et al. (2003) juga menyebutkan adanya fenomena dominasi R. stylosa di 

Pulau Saubi (248,81%) dan Pulau Kangean (92,07%). Hal ini karena R. 

stylosa dapat tumbuh di substrat pasir dan karang (Tomlinson, 1986) dan 

biasanya menjadi pionir (Sukardjo, 2010). 

Rhizophora stylosa masih ditemukan juga di Pulau Sagara dan 

Sabangko, walaupun tidak dominan. Indeks nilai penting jenis ini di dua 

pulau tersebut kurang dari 50%.Sonneratia albamenduduki posisi co-

dominan, sedangkan yang dominan adalah R. apiculata. S. alba merupakan 

vegetasi pionir yang konsisten menguasai pinggiran hutan dekat laut 

(Sukardjo, 2010). Jenis ini juga memilih sedimen yang lebih lunak 

dibandingkan sedimen yang disukai R. stylosa (Sukardjo, 1999). Inilah salah 

satupembeda antara dua pulau ini (Sagara dan Sabangko) dan Pulau 



102 
 

Bangkobangkoan. Sedimen seperti itu juga turut menyebabkan kehadiran 

Bruguiera gymnorhiza di lokasi tersebut (Tomlinson, 1986;Giesen et al., 

2006). R. apiculata dominan karena adanya substrat pasir lumpuran. Di sisi 

lain, R. stylosa memiliki ruang yang lebih sempit karena menyukai substrat 

pasir atau pecahan karang. Adanya dua jenis Rhizophora spp. tersebut 

memunculkan Rhizophora x lamarckii yang dianggap sebagai jenis hybrid 

(Tomlinson, 1986;Giesenet al., 2006). Hadirnya Rhizophora x lamarckii turut 

menekan kehadiran R. stylosa karena sama-sama menyukai sedimen pasir 

dan pecahan karang. 

Di antara ketiga jenis Rhizophora spp., R. stylosa memiliki potensi 

regenerasi paling tinggi. Kerapatan semai dan beltanya masing-masing 

104,35±240,22 dan 660,87±1055,61 batang/ha.Tapi bila dibandingkan 

dengan tempat lain, tingkat regenerasi di lokasi studi tergolong rendah. 

Abdulhadi & Suhardjono (1994) mencatat kerapatan belta dan semai 

sebesar 1.220 dan 11.085 batang/ha di Kalimantan Barat. Mereka 

menggolongkannya ke dalam kategori regenerasi yang baik. Di Hutan 

Sematan, Malaysia, kerapatan belta dan semai mencapai 3.478 dan 9.389 

batang/ha (Ashton & Macintosh, 2002). Sementara itu, kerapatan untuk 

semua jenis semai dan belta di lokasi studi hanya1.021 dan 196 batang/ha. 

Sebaran semai dan belta pada komunitas yang didominasi oleh R. 

apiculata ini cenderung jauh dari induk pohon. Uji korelasi Spearman antara 

matriks similaritas data vegetasi telah menunjukkan hal ini (ρ<0,5). 

Pengamatan di lapangan juga mendemonstrasikan hal yang sama. Semai 

dan belta menguasai lahan-lahan terbuka. Namun antara kelimpahan semai 

dan indeks luas daun (leaf area index, LAI) tidak berkorelasi (p=0,5). Di sini 

LAI tidak dapat merepresentasikan kanopi yang terbuka. Fenomena 

penguasaan kanopi terbuka oleh semai digambarkan dengan sangat baik 

oleh Abdulhadi & Suhardjono (1994).Uji korelasi antara persentase tutupan 

kanopi dan jumlah semai menghasilkan koefisien korelasi yang tinggi dan 

bermakna bahwa semai R. apiculata menguasai kanopi yang terbuka. 

Berbeda lagi dengan laporan Ashton & Macintosh (2002), semai selalu 

dekat dengan pohon induk. Hal ini karena, komunitas yang dikaji didominasi 

oleh Xylocarpus granatum. Jenis ini sama dengan Bruguiera gymnorhiza 

yang toleran terhadap naungan (Giesen et al., 2006), sehingga kehadiran 

semai cenderung di dekat pohon induk. Jadi, semai Rhizophora spp. akan 

ditemukan jauh dari pohon induk karena jenis ini merupakan tumbuhan 

yang tidak toleran naungan. 
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Vegetasi asosiasi di pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan merupakan kelompok minor. Vegetasi yang berupa pohon hanya 

membentuk tegakan tunggal, sedangkan herba dan perdu membentuk 

semak. Osbornia octodontadan Thespesia populnea tumbuh di pantai 

berpasir. Stachitarpheta jamaicensis, Sesuvium portulacastrum, dan 

Wedelia biflora menutupi pematang tambak. Derris trifoliatamerambat di 

semak yang terbentuk oleh vegetasi herba, sedangkan Ipomoea pes-caprae 

merambat di permukaan tanah yang tidak diinvasi oleh herba. 

 

3.2 Faktor Abiotik 
Hutan mangrove di pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan dapat dibedakan menjadi dua tipe komunitas. Komunitas 

Rhizophora apiculata-Sonneratia albaterbentukdi Pulau Sagara dan 

Sabangko dan Rhizophora stylosa-Rhyzophora apiculata tumbuh di Pulau 

Bangkobangkoan. Seperti umumnya hutan mangrove, komunitas ini 

terbentuk oleh proses interaksi komplek dari sifat fisika-kimia alami dan 

biologis air laut dan sedimen (Sukardjo, 1999). Suhu di bawah 15OC dapat 

menghentikan pertumbuhan akar semai, sehingga dapat menghambat 

regenerasi komunitas mangrove (Krauss et al., 2008). Gradien salinitas dan 

genangan merupakan salah satu faktor pembentuk zonasi komunitas 

mangrove (Sukardjo, 1999). Namun dalam studi ini, analisis untuk interaksi 

tersebut sulit dilakukan. Karena karakteristik fisika-kimia air dan tanah 

homogen di ketiga pulau, kecuali pH dan salinitas air. Sementara itu, 

karakteristik fisika-kimia air dan sedimen berada pada rentang toleransi 

pertumbuhan mangrove (Tabel 6). 

Tabel 6. Faktor fisika-kimia air dan substrat mangrove di Kabupaten 

Pangkajene Kepulauan. 

Variabel 
Bangkobangkoan Sagara Sabangko 

X SD 
x Sd x sd x sd 

pH (air) 7,47 0,49 7,2 0,18 6.87 0,29 7,18 0,30 

suhu (air) 29,55 0,95 29,85 0,98 30,5 1,85 29,97 0,49 

salinitas (air) 18,51 0,63 18,53 0,49 18,68 0,99 18,57 0,09 

pH (tanah) 6,96 0,41 6,89 0,24 6,76 0,17 6,87 0,10 

suhu (tanah) 29,33 0,57 29,48 1,75 30,11 1,26 29,64 0,41 

salinitas (tanah) 32,88 3,60 30,67 2,59 30,44 0,77 31,33 1,35 

Kandungan organic 35,34 26,25 42,16 17,06 46,23 9,91 41,24 5,51 

x/X = rata-rata, sd/SD = standar deviasi 
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3.3 Fotosintesis dan Stok Karbon 

Laju fotosintesis kanopi komunitas mangrove R. apiculata-S.albadi 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan sangat kecil (1,17±0,45 kg C/ha/hari). 

Clough et al. (1997) melaporkan hasil estimasi variabel ini untuk hutan 

monokultur R. apiculata sebesar 155 kg C/ton/hari. Perbandingan yang 

lebih dekat adalah hasil pengukuran Okimoto et al. (2007), yaitu sebesar 

16,7 kg C/ha/hari.  

Meskipun laju fotosintesis kanopi di lokasi studi ini kecil, tapi stok 

karbon yang terakumulasi cukup tinggi (169,77±128,99 ton/ha). Sebagai 

pembanding, data stok karbon untuk beberapa tipe komunitas ditampilkan 

di Tabel 7. Stok karbon mangrove dalam studi ini sama dengan stok karbon 

kebun berumur 12-17 tahun. Akan tetapi bila dibandingkan dengan hutan 

mangrove di Mikronesia, stok karbon di lokasi studi lebih kecil. Stok karbon 

mangrove di Palau berkisar antara 479 -1068 ton/ha (Kauffman et al., 

2010). Bahkan, stok karbon dapat mencapai 1385 ton/ha di Stasiun Yap. 
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Tabel 7.  Data above ground biomass (AGB) dan stok karbon pada berbagai 

tipe komunitas. 

Tipe komunitas Stasiun 
  

Kerapatan AGB Stok Karbon 
Keterangan 

Ind/Ha ton/Ha 

Mangrove Pangkep, SULSEL 1021,74  
169,77 Penelitian ini 

 Acacia mangium (6 tahun) Benakat, SUMUT 822 134,8 
 Hiratsuka et al., 2003 

Acacia mangium (6 tahun) Benakat, SUMUT 1369 167,9   

Acacia mangium (6 tahun) Benakat, SUMUT 787 134,0   

Acacia mangium (6 tahun) Benakat, SUMUT 877 172,6   

Acacia mangium (6 tahun) Benakat, SUMUT 903 145,4   

Acacia mangium (8 tahun) Bogor, JABAR 250 46,6   

Acacia mangium (8 tahun) Bogor, JABAR 283 53,6   

Acacia mangium (8 tahun) Bogor, JABAR 317 60,3   

Acacia mangium (8 tahun) Bogor, JABAR 283 58,7   

Hutan dataran rendah Jambi   390/325 Sitompul & Hairiah 

Hutan telah mengalami penebangan Jambi   148/93 (49-144)     dalam Lasco, 2002 

Perhutanian tua Jambi   104 Hairiah & Sitompul 

Perhutanian muda Jambi   16     dalam Lasco, 2002 

Pinus (Philipina)  221  Roshetko et al., 2002 

Kelapa sawit (10 tahun) Jambi   62 Sitompul & Hairiah 

Kelapa sawit (10 tahun) Riau   31     dalam Lasco, 2002 

Kelapa sawit (14 tahun) Riau   101  

Kelapa sawit (19 tahun) Riau   96  

Kopi Lampung   18 Gintings dalam 

Kebun (12-17 tahun, rata-rata 13 
tahun)    107(56-174) 

     Lasco, 2002 

Hutan primer    306(276-376)  

Hutan karet    89  

Hutan karet monokultur       63/97  

 

Total stok karbon untuk seluruh hutan mangrove di pulau-pulau kecil 

Kabupaten Pangkajene Kepulauan mencapai 2.878.947,8 ton. Data ini 

diperoleh dari hasil estimasi persamaan stok karbon dan karakteristik 

spektral ALOS-AVNIR2. Peta variasi stok karbon untuk masing-masing pulau 

dapat dilihat pada Gambar 4. Akan tetapi, nilai ini terlalu besar bila 

dibandingkan dengan perkalian antara rata-rata stok karbon per hektar 

dengan luas mangrove, yaitu 763.579,6 ton. Hal ini karena persamaan yang 

telah dibangun tidak memiliki korelasi yang kuat. 
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Gambar 4. Stok karbon hutan mangrove di Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan. 

Variabel pengestimasi stok karbon yang disarankan Sarker & Nichol 

(2011) tidak dapat diterapkan dalam studi ini. Penyebabnya adalah 

penggunaan variabel pengukuran tekstur (texture measurement). 

Pengukuran tekstur tidak dapat digunakan sebagai pengestimasi stok 

karbon untuk plot-plot yang berada di dekat tepi hutan. Karena variabel ini 

melibatkan piksel tetangga, maka piksel yang dekat dengan objek lain 

memiliki karakteristik spektral gabungan dua jenis objek. Karakteristik 

spektral untuk plot di pinggir hutan mangrove merupakan gabungan antara 

spektral hutan dan laut. Hal ini menyebabkan koefisien korelasi antara stok 

karbon dan karakteristik spektral menjadi kecil. Oleh karena itu, perlu ada 

kajian khusus untuk menelusuri hubungan stok karbon dengan berbagai 

karakteristikspektral yang lainnya. 
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IV. KESIMPULAN 

Hutan mangrove di pulau-pulau kecil Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini 

penting dari sisi keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. 

Informasi dasar tentang mangrove di pulau-pulau ini telah disusun secara 

sistematis dan diketahui bahwa komunitas mangrove ini didominasi oleh 

Rhizophora apiculata. Tingkat regenerasi yang rendah merupakan sinyal 

agar dilakukan konservasi yang tepat. Apalagi ada indikasi tekanan terhadap 

hutan mangrove berupa lahan tambak.Meskipun serapan karbon 

atmosferik kecil, komunitas ini telah mengakumulasi stok karbon setara 

dengan beberapa tipe komunitas hutan di darat. Bahkan lebih dari 50% stok 

karbon tertanam di dalam tanah, sehingga kemungkinan karbon lepas 

kembali ke atmosfer lebih kecil. 

Informasi dasar ini dapat menjadi bahan dalam pengembangan selanjutnya. 

Pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam akan lebih bijak bila 

didasarkan pada data ilmiah. Bahkan, produktifitas tambak dapat 

ditingkatkan seiring dengan kegiatan konservasi mangrove. Konservasi ini 

juga akan menyokong kestabilan ekosistem pulau-pulau kecil secara 

keseluruhan, termasuk ekosistem lamun dan karang. 
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ABSTRAK 

           Penelitian struktur komunitas padang lamun dan biomasa karbon 

lamun di perairan Pangkep Sulawesi Selatan dilaksanakan pada bulan April 

2012. Pengamatan dilakukan di 8 stasiun penelitian yakni, Pulau Laya, Pulau 

Bangko Bangkoang, Segara-1, Segara-2,  Segara-3 (Pulau Segara), Pulau 

Sabangko, Pulau Salemo dan Pulau Saukala. Pengamatan lapangan 

dikerjakan selama konda pada komposisi jenis, tipe vegetasi, luas tutupan, 

biomasa, tipe substrat dan kedalaman air. Pengambilan contoh lamun 

dikerjakan dengan menggunakan bingkai ukuran 50 x 50 cm dan ukuran 20 

x 20 cm. Analisa kandungan karbon dalam lamun dilakukan dengan metoda 

Walkley & Black. Biomasa karbon lamun didapat dari perkalian persentase 

kandungan karbon dan biomasa lamun. 

           Tujuh jenis lamun didapatkan selama penelitian ini yakni, Enhalus 

acoroides Cymodocea rotundata, C. serullata, Halodule uninervis (daun 

normal dan daun kecil),  Halophila minor, H. ovalis dan Thalassia hemprichii.  

Mereka tumbuh pada substrat lumpur, lumpur berpasir, pasir, dan pasir 

dengan kerikil (puing karang mati) yang membentuk tegakan vegetasi 
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tunggal dan campuran. Kerapatan lamun berkisar antara 20,00 ± 8,55 

tunas.m-2 (E. acoroides) sampai 1.950,00 ±  2.409,10 tunas.m-2 (C. 

rotundata) dan biomas total 0.39 ±  0.98 g.bk.m-2   (H. minor) sampai 699,50 

± 345,09 g.bk.m-2 (E. acoroides). Luas tutupan lamun dijumpai berupa 

rumpun-rumpun (pacthes) dan hamparan yang berkisar antara 1,0 sampai 

dengan 60 %. Biomasa karbon dalam lamun adalah  berkisar antara 121,44 

± 93,46 dan 324,41 ± 30,38 g.C.m-2  untuk E. acoroides; 7,54 dan 52,98 ± 

36,90 g.C.m-2  untuk C. rotundata; 22,70 ± 10,84 dan 36,40 ± 25,70 g.C.m-2  

untuk C. serrulata; 3,32 ± 4,00 dan 26,16 ± 35,09 g.C.m-2  untuk H. uninervis 

(daun norma); 0,71 ±  0,91 dan 1,55 untuk H. uninervis (daun kecil); 0,39  ±  

0,98 dan 7,38  ±  8,26  g.C.m-2 untuk H. minor; 3,89 dan 4,12 g.C.m-2  untuk 

H. ovalis;  serta  5,47  dan 64,72  ±  30,38  g.C.m-2  untuk T. hemprichii.   Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan 

penelitian yang lebih luas dan mendalam di padang lamun termasuk 

potensi padang lamun sebagai penyimpan dan penyerap karbon di perairan 

Pangkep, Sulawesi Selatan. 

Kata kunci: Struktur komunitas, padang lamun, biomasa karbon lamun,  

Pangkep,  Sulawesi Selatan. 

 
PENDAHULUAN 

Lamun adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang tumbuh dan 
berkembang baik di lingkungan perairan laut dangkal perairan tropis dan 
ugahari, yang dapat membentuk kelompok-kelompok kecil sampai berupa 
padang yang sangat luas. Padang lamun dapat berbentuk vegetasi tunggal 
yang disusun oleh satu jenis lamun atau vegetasi campuran yang disusun 
mulai dari 2 sampai dengan 12 jenis lamun yang tumbuh bersama-sama 
pada suatu substrat (Kirkman, 1990). Di perairan Indonesia dijumpai 13 
jenis lamun (Kiswara, 1994a), dengan dilaporkannya  Halophila sulawesii 
dari Sulawesi oleh Kuo (2007) maka jumlah ini menjadi 14 jenis , sementara 
di dunia dijumpai sebanyak sekitar 60 jenis (Short et al. 2001). 
        Padang lamun secara fisik dapat membantu mengurangi tenaga arus 
dan gelombang, menyaring sediment yang terlarut dalam air dan 
menstabilkan dasar perairan (Fonseca et al., 1982). Tingkat produksi primer 
yang tinggi dari padang lamun diketahui berhubungan erat dengan tingkat 
produktivitas yang tinggi dari potensi perikanannya. Padang lamun 
mendukung berbagai rantai makanan baik yang didasari oleh rantai 
makanan herbivor maupun detrivor (McRoy & Helferich, 1980). Nilai 
ekonomis biota yang berasosiasi dengan padang lamun diketahui sangat 
tinggi, walaupun untuk mengkuantifikasikannya bukanlah hal yang mudah 
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(Watson et al., 1983). Informasi muthakhir tentang peranan lamun dalam 
menyimpan karbon disampaikan oleh Fourqurean et al. (2012) yang 
menyatakan bahwa ekosistim padang lamun mampu menyimpan 83.000 
metrik ton karbon dalam setiap kilometer persegi. Angka ini adalah dua kali 
lipat dari kemampuan hutan menyerap karbon: yaitu sekitar 30.000 metrik 
ton dalam setiap kilometer perseginya. Dengan kemampuan menyimpan 
karbon di bagian tanah, mereka menyatakan bahwa hamparan lamun 
menyimpan 10 persen dari kandungan karbon di lautan di seluruh dunia. 
        Informasi dan pengetahuan tentang padang lamun dari perairan 
Indonesia masih sedikit, sementara tekanan terhadap padang lamun akibat 
aktivitas penduduk sudah mulai terlihat seperti eksploitasi sumberdaya di 
padang lamun yang berlebihan, hilang areal padang lamun akibat 
pengurugan dan cara-cara eksploitasi sumberdaya yang merusak padang 
lamun (Kiswara, 1994a, 1994b). Penelitian ini merupakan informasi 
deskriptip tentang struktur komunitas padang lamun dan kandungan 
karbon dalam lamun dari perairan  Pangkep, Sulawesi Selatan yang dapat 
dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penelitian yang akan datang 
meliputi a.l. aspek fungsi dan dinamikanya serta potensinya sebagai 
penyimpan (carbon stock) dan penyerap karbon (carbon sequestration) 
maupun pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang dikandungnya.   
 

 
BAHAN DAN METODE 
 
Penelitian padang lamun di perairan Pangkep Sulawesi Selatan dilaksanakan 
pada April 2012 dengan menggunakan perahu nelayan. Stasiun-stasiun 
pengamatan terletak di 1. Pulau Laya (119o41’79” BT - 4o 81’42” LS), 2. 
Pulau Bangko Bangkoang (119o77’82” BT – 4o77’82” LS), 3. Pulau Segara 1 
(119o45’49” BT – 4o69’59” LS),  4. Pulau Segara 2 (119o44’63” BT – 4o70’74” 
LS), 5. Pulau Segara 3 (119o45’49” LS – 4o69’59” BT), 6.  Pulau Sabangko 
(119o47’28” LS – 4o71’22” BT), 7. Pulau Salemo (119o46’28” LS – 4o68’74” 
BT), 8. Pulau Sakuala (119o50’20”  LS – 4o65’12” BT) (Peta 1).  
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Gambar 1: Peta lokasi stasiun penelitian lamun di perairan Pangkajene 

Kepulauan, provinsi Sulawesi Selatan. 
 
           Sebelum ke lapangan dilakukan pengamatan pendahuluan stasiun 
lokasi-lokasi penelitian untuk mengetahui komposisi jenis, sebaran dan luas 
padang lamun, kedalaman  serta tipe substrat yang akan dipakai dalam 
merencanakan pengambilan sampelnya. Selama pengamatan pendahuluan 
dilakukan juga pengukuran faktor abiotik (suhu, salinitas, pH dan 
kandungan oksigen) dengan memakai alat EUTECH Instruments PCD 650. 
          Berdasarkan pengamatan pendahuluan dan kemampuan pengerjaan 
sampelnya di ditentukan pengambilan sampel lamun pada transek tegak 
lurus pantai dengan jarak titik kuadrat 25 dan 50 m. Untuk vegetasi 
campuran E. acoroides dan jenis daun kecil serta vegetasi campuran jenis-
jenis kecil dilakukan pengambilan sampel secara acak sebanyak 5 kali.  
           Pengambilan contoh lamun untuk mengukur luas tutupan, kerapatan 
dan biomas berdasarkan kemiripan tipe substrat dan kesamaan komposisi 
jenis lamun. Pengukuran luas tutupan dan kerapatan lamun bentuk daun 
besar (E. acoroides) dikerjakan dengan menggunakan bingkai ukuran 50 x 
50 cm. Biomas E. acoroides dikerjakan dengan mengambil satu tunas yang 
lengkap dengan akar, rimpang, pelepah, dan helaian daunnya. Kerapatan 
serta biomas lamun bentuk daun kecil seperti Cymocodea, Halodule, dan 
Thalassia  dikerjakan dengan memakai bingkai 20 x 20 cm. Sampel dalam 
bingkai 20 x 20 cm diambil dengan skop diayak di permukaan air untuk 
membersihkan substratnya dan dimasukkan kantung plastik serta diberi 
label.              
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          Di base camp sampel dicuci bersih, dipisahkan sesuai jenisnya, 
dihitung jumlah tunasnya, dipisahkan menurut bagian tanamannya (akar, 
rimpang, pelepah daun, dan helaian daun), dibungkus kertas samson dan 
diberi label untuk dikeringkan di laboratorium Pusat Penelitian Oseanografi, 
LIPI (P2O-LIPI) Jakarta dengan oven pada suhu 60o selama 48 jam (sampai 
beratnya konstan) kemudian ditimbang berat keringnya.  
         Kedalaman perairan padang lamun di setiap titik pengamatan diukur 
dengan sebilah bambu sepanjang 2 m dengan berskala cm. Substrat di 
setiap plot pengamatan diambil dengan silinder  plexiglas diameter ukuran 
5 cm sedalam 10-15 cm. Contoh-contoh subtrat dimasukkan ke dalam 
kantung-kantung plastik berlabel. Di laboratorium P2O-LIPI Jakarta, contoh 
substrat dipisahkan menurut ukuran butirannya (residu, 0,063 mm; 0,125 
mm; 0,25 mm; 0,5 mm; 1,0 mm; 2,0 mm; 4,0 mm dan 8,0 mm) dengan 
disaring cara basah. Substrat yang tersaring dimasukkan cawan-cawan 
berlabel dan dikeringkan dalam oven sampai kering dan mencapai berat 
konstan pada suhu 60oC.  Contoh-contoh substrat yang sudah mencapai 
berat konstan ditimbang kemudian dihitung komposisinya dalam persen, 
kerikil (4-8 mm), pasir kasar (0,5-2 mm), pasir halus (0,125-0,25 mm); dan 
lumpur (residu – 0,063 mm). 
          Semua data yang terkumpul diketik dalam Excel dan dihitung 
komposisi substrat (kerikil, pasir kasar, pasir halus dan lumpur) dalam 
persen, kerapatan rata-rata dalam tunas/m2 dan biomasa rata-rata dalam 
gr.berat kering/m2 dan standar deviasinya. Hasil penghitungan data dengan 
Excel dipakai untuk membuat penyajian data hasil penelitian dalam bentuk 
tabel.     
       Analisis karbon dalam  sampel berat kering bagian-bagian tanaman 
(akar, rimpang, pelepah daun dan  helaian daun) dan serasah lamun (% 
C/berat kering) dikerjakan di laboratarium Departemen Ilmu Tanah dan 
Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB dengan metode Walkley & Black 
(Schumacher, 2002). 
        Metode Walkley & Black dilakukan sebagai berikut, satu gram sampel 
kering dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, ditambahkan 10 ml 0,167 M 
K2Cr2O7 dan 10 ml H2SO4 pekat lalu dikocok. Warna merah jingga pada 
larutan harus tetap terjaga. Jika terjadi perubahan warna menjadi hijau 
atau biru maka ditambahkan K2Cr2O7 dan H2SO4, jumlah penambahan ini 
harus dicatat. Penambahan untuk blangko juga harus sama banyak. Larutan 
kemudian didiamkan sekitar 30 menit hingga dingin. Setelah dingin 
kemudian ditambahkan 5 ml H3PO3 85% dan 1 ml indikator difenilamin, dan 
larutan diencerkan dengan akuades hingga volume larutan mencapai 50 ml. 
Lima ml larutan dipipet ke dalam erlenmeyer 50 ml dan ditambahkan 15 ml 
akuades, kemudian ditritasi dengan larutan FeSO4 1N atau 0,5 N hingga 
warna menjadi kehijauan. Prosedur tersebut dilakukan terhadap sampel 
dan blangko. Rumus menghitung karbon adalah sebagai berikut: 
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             (B-A) x M FeSO4 x 12 x 100 
% C         =  -------------------------------------------- 
                                gr sampel x 4000         

 
Keterangan  : 
 B           = ml titrasi blanko 
 A           = ml titrasi sampel 

             12/4000 = miliequivalent berat dari C dalam gram 
          

 Untuk menghitung biomas dalam satuan gram karbon per meter 
persegi (g.C.m-2) mengikuti Barron et al. (2004), yang menghitung bobot 
karbon biomas per m-2 (g.C.m-2)  bagian tanaman lamun dari g.bobot kering 
(g.BK.m-2) yang dikonversi ke mol C dengan persentase kandungan karbon 
(% C) bobot kering biomasnya, sehingga biomas lamun dapat ditentukan 
dalam satuan g.C.m-2. 
     

HASIL DAN PEMBAHASAN 
         
          Faktor abiotik  (suhu, salinitas, pH dan kandungan oksigen) perairan 
padang lamun stasiun penelitian di Pangkep tertera dalam Tabel 1. Suhu air 
berkisar antara 30,5o – 32,4o C,  salinitas berkisar antara 26,53 – 27,82 o/oo, 
pH berkisar antara 7,31 – 8,26 seta  kandungan kadar oksigen berkisar 
antara  5,51 – 9,92 %.  
         Panjang zonasi sebaran lamun berkisar antara 80 s.d. 425 m, sebaran 
lamun terpendek terdapat di stasiun Pulau Segara-3 ( 80 m) dan yang 
terpanjang di stasiun Pulau Sangkuala (425 m). Kedalaman perairan padang 
lamun stasiun penelitian mulai 60 s.d. 200 cm yang menunjukkan kondisi 
ketinggian air sedang konda. Kondisi seperti ini menyebabkan pengambilan 
sampel tidak dapat optimal. Tempat tumbuh lamun berada di substrat 
lumpur, pasir kasar, pasir halus, pasir kasar, pasir halus, dan puing karang 
mati (coral rubble), karang mati (dead coral) serta bersama karang hidup. 
Luas tutupan lamun mulai rumpun-rumpun (patches) dengan panjang 
diameter 0,5 – 5 m sampai dengan  60 %  (Tabel 2).  
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Tabel 1 : Faktor abiotik (suhu, salinitas, pH dan oksigen terlarut) di padang lamun  
                perairan Pangkep April 2012. 
 

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Posisi 04.48.887 
119.25.057 

04.70.645 
119.45.165 

04.71.531 
119.45.017 

04.70.744 
119.44.629 

04.69.595 
119.45.489 

04.71.257 
119.47.240 

04.65.727 
119.50.005 

04.68.742 
119.46.282 

2.  Waktu 09:50 10:22 11:05 11:18 11:34 11:42 11:39 11:59 

3. Suhu 
(oC) 

30.5 31.0 31.4 - 31.4 30.5 32.2 32.4 

4. Salinitas 
(o/oo) 

27.39 27.22 27.75 - 27.69 26.53 26.88 27.82 

5. pH 7.31 8.16 8.13 - 7.90 8.07 8.22 8.26 

6. Oksigen 
(%) 

6.94 7.76 7.46 - 5.51 7.09 9.49 9.92 

 
Keterangan : 1. Pulau Laya Utara 

2. Pulau Bangko Bangkoang 
3. Pulau Segara 1 
4. Pulau Segara 2 

5. Pulau Segara 3 
6. Pulau Sabangko 
7. Pulau Sakuala 
8. Pulau Salemo 
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Berdasarkan ukuran butiran pasir padang lamun di perairan Pangkep dapat 
dikelompokkan dalam padang lamun dengan substrat lumpur dan pasir halus 
(P. Segara dan P. Sabangko), substrat pasir (P. Laya, P. Bangko Bangkoang, P. 
Sangkuala dan P. Salemo) (Tabel 3). Karakteristik substrat tersebut diduga ada 
kaitannya dengan posisinya yang dipengaruhi oleh sedimentasi dari daratan, 
seperti oleh sungai Maros, dan terumbu karang yang posisinya ke arah Selat 
Makassar. Substrat merupakan tempat sumber utama untuk mendapatkan 
nutrisi  karena dalam substrat mengandung kadar nutrisi yang lebih tinggi, 
sementara pada air permukaan umumnya mempunyai kadar nutrisi yang 
rendah (Erftemeijer, 1993; Udy & Dennison, 1996). Semakin tipis substrat 
maka kondisi lamun semakin tidak stabil sebaliknya, semakin tebal substrat 
maka kondisi lamun semakin stabil karena lamun dapat melekat, mengikat, 
dan menangkap sedimen secara optimal (Ertemeijer & Koch, 2001). Informasi 
mutakhir tentang peranan padang lamun sebagai timbunan karbon yang 
menyatakan bahwa substrat mempunyai cadangan timbunan terbesar yang 
lebih besar daripada biomasanya (Fourqurean et al. 2012). 
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Tabel 2 :  Panjang  zonasi lamun,  kedalaman,  tipe  substrat  dan  luas  tutupan  lamunDI setiap stasiun pengamatan perairan 
Pangkep, April 2012. 

 

  Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Panjang zonasi lamun (m) 150 200 350 250 200 80 425 325 
2. Kedalaman air (cm) 60 - 

100 
70 – 
120 

80 – 
90 

60 80 – 
140 

90 – 
200 

60 – 
90 

90 - 
120 

3. Substrat  
    1. Lumpur 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

    2. Pasir halus + + + + + + + + 
    3. Pasir kasar  + + + + - - + + 
    4. Kerikil + + - - - - + + 
    5. Karang mati - + - - - - + + 
    6. Karang hidup - + - - - - - - 
5. Luas tutupan lamun (%) R - 10 R – 10 R - 30 30 –

60 
20 –
60 

30 –
60 

R – 40 R - 50 

 
Keterangan : 

 
1. P. Laya Utara 
2. P. Bangko Bangkoang 
3. P. Segara 1 
4. P. Segara 2 

 
5. P. Segara 3       R = Rumpun (Patch) 
6. P. Sabangko 
7. P. Sakuala 
8. P. Salemo 
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Luas tutupan (percent cover) lamun di seluruh lokasi penelitian berkisar antara 
rumpun-rumpun (sekitar 1 %) sampai 60% (Tabel 2). Berdasarkan luas tutupan 
tersebut kondisi padang lamun di perairan Pangkep dapat dikategorikan 
sebagai padang lamun yang jelek sampai baik. Luas tutupan lamun di perairan 
Pangkep lebih kecil bila dibandingkan dengan luas tutupan lamun yang 
dijumpai di Teluk Kuta dan Gerupuk, Lombok Selatan, dan Bintan Timur yang 
mencapai 100% (Kiswara, 1996; Kiswara, pers. obs. 2009). 
 
Tabel 3: Persentase ukuran butiran pasir padang lamun stasiun perairan 

Pangkep April 2012. 
 

No. Stasiun Kerikil  
(4–8 
mm) 
(%) 

Pasir 
Kasar  
(0,5–2 
mm) 
(%) 

Pasir Halus  
(0,125–0,25 
mm) 
(%) 

Lumpur  
(Residu – 0,65 
mm) 
(%) 

1. P. Laya Utara 3.41 44.58 46.69 5.12 
2. P. Bangko 

Bangkoang 
15.21 35.46 40.25 9.01 

3. P. Segara 1 3.56 25.89 56.01 14.55 
4. P. Segara 2 0.37 5.75 73.77 20.10 
5. P. Segara 3 2.51 23.96 47.88 25.65 
6. P. Sabangko 2.41 15.67 56.88 24.92 
7. P. Sakuala 2.93 42.89 40.62 13.57 
8. P. Salemo 7.90 63.78 23.78 4.54 

 
          Ukuran butiran pasir lokasi-lokasi penelitian tertera dalam Tabel 3. 
Ukuran butiran pasir yang halus terdapat di stasiun-stasiun yang mengarah 
daratan tempat muara sungai a.l. Maros, dan butiran pasir yang lebih kasar 
dan karang mati lebih ke arah laut/Selat Makassar. Ukuran butiran pasir 
menentukan biomas lamun. Paynter  et al. (2001) melaporkan bahwa biomas 
total T. testudinum pada perairan dangkal di Cahuita National Park, Costa Rica 
mempunyai nilai yang rendah pada substratnya yang mempunyai ukuran 
butiran pasir yang besar dan keras pada perairan dangkal. Biomas yang tinggi 
dihasilkan oleh ukuran butiran pasir tingkat pertengahan (pasir kasar dan pasir 
halus). Ukuran butiran pasir padang lamun di perairan Pangkep yang 
didominasi oleh pasir kasar (P. Laya, P. Bangko Bangkoang, P. Sakuala dan P. 
Salemo) cenderung mempunyai biomas lamun yang rendah, sementara yang 
mempunyai ukuran butiran pasir  halus dan lumpur dapat mempunyai biomas 
tinggi yang tinggi. 
           Sebanyak tujuh  jenis lamun dijumpai di perairan Pangkep, yaitu Enhalus 
acoroides, Cymodocea rotundata, C. serrulata, Halodule uninervis (daun kecil 
dan daun normal), Halophila minor, H. ovalis, dan Thalassia hemprichii. 
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Sebaran lamun yang terbanyak terdapat di stasiun-stasiun Pulau Segara 2 dan 
3 yang mempunyai  5 – 7 jenis lamun (Tabel 4). Sebaran lamun terendah 
terdapat di Pulau Laya dan P. Segara-1 yang hanya mempunyai 1 jenis lamun. 
Jumlah jenis lamun di perairan Pangkep lebih rendah bila dibandingkan dengan 
beberapa lokasi padang lamun di Indonesia seperti padang lamun Teluk 
Gerupuk dan Teluk Kuta, Lombok Selatan (Kiswara & Winardi, 1994; Kiswara, 
1996) yang mempunyai 11 jenis lamun. 
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Tabel 4 : Komposisi Jenis dan Sebaran Lamun di perairan Pangkep. April 20112.  
 

No. Jenis 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Enhalus acoroides  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2 Cymodocea 
rotundata 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

3 C. serrulata  - - + + - - - 
4 Halodule uninervis  

(daun normal) 
 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

5 H.uninervis 
(daun kecil) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

6 Halophila minor - + - - + + - + 
7 H. ovalis - - - + - - - - 
8 Thalassia 

hemprichii 
 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 Jumlah 1 3 1 7 5 4 4 4 

 
Keterangan : 1. P. Laya Utara 

2. P. Bangko Bangkoang 
3. P. Segara 1 
4. P. Segara 2 

5. P. Segara 3 
6. P. Sabangko 
7. P. Sakuala 
8. P. Salemo 

 
           Kerapatan dan biomas jenis-jenis lamun di Stasiun penelitian tertera dalam Tabel 5. Kerapatan terendah dijumpai pada E. 
acoroides (20,00 ± 8.55 tunas/m2) di Stasiun Pulau Segara-1 dan kerapatan tertinggi dijumpai pada C. rotundata  (1950,00 ± 2.409,10 
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tunas/m2) di Stasiun Pulau Bangko Bangkoang. Biomas bagian tanaman di bawah substrat umumnya lebih tinggi daripada biomasa 
bagian tanaman di atas substrat. Biomasa total terendah sebesar 1,43 g.BK.m-2 didapat pada H. minor dan biomas tertinggi diperoleh 
oleh E. acoroides (699,50 ± 345,09 g.BK.m-2), yang semuanya terdapat di Stasiun Segara 2.  
 

Tabel 5 : Kerapatan dan Biomasa Lamun di perairan Pangkep, April 2012. 

Stasiun Jenis Kerapatan 
(tunas.m-2) 

Biomas bawah 
(g.BK.m-2) 

Biomas atas 
(g.BK.m-2) 

Biomas total 
(g.BK.m-2) 

P. Laya  
Utara 

E. acoroides 
H. minor 

24.67 ± 3.01 
80.00 

436.90 ± 301.34 
- 

61.36 ± 14.73 499.05 ± 
311.92 
12.91 

P. Bangko 
Bangkoang 

E. acoroides 
H. minor 
T. hemprichii 

30.50 ± 9.3 
1.216,67 ± 
817,90 
75,00 

376,93 ± 235,25 
- 
14,76 

101.89 ± 
41.32  
- 
5.53 

480.08 ± 
253.00 
18.28 ± 20.48 
20.30 

P. Segara 1 E. acoroides 20.00 ± 8.55 240,13 ± 155.73 61.59 ± 29.91 301,72 ± 
179.96 

P. Segara 2 
 

E. acoroides 
C. rotundata 
C. serullata 
H. minor  
H. uninervis ( 
dk) 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

50.40 ± 10.33 
1950,00 ± 
2.409,10 
108,33 ± 72,17 
350,00 
112,50 ± 17,58 
208,33 ± 38.19 
875,00 

535,81 ± 327,76 
93,22 ± 29,46 
19,09 ± 10,95 
- 
- 
23,82 ± 8,88 
126,73   

163,69 ± 
60.04 
66.04 ± 22.64 
9.01 ± 4.90 
- 
- 
8.75 ± 7.92 
58.98 

699,50 ± 
345,09 
159.27 ± 
50.29 
28.10 ± 15.39 
1.43 
1.34 ± 0.14 
32.56 ± 15.18 
185.68 
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P. Segara 3 E. acoroides 
C. serullata 
H. ovalis 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

43.00 ± 13.08 
158,33 ± 23.57 
175,00 ± 70,71 
241,67 ± 
131,23 
143,75 ± 75,78 

372,18 ± 128,23 
34,81 ± 9,07 
9,21 
23,96 ± 4,76 
63,41 ± 39,95 

241,81 ± 
144,28 
9.05 ± 4.89 
7.13 
9.05 ± 4.89 
54.37 ± 16.25 

667,19 ± 
292,82 
33.01 ± 7.33 
9.48 ± 9.70 
33.01 ± 7.33 
117.77 ± 
53.09 

P. 
Sabangko 

E. acoroides 
C. serullata 
H. minor 
H. uninervis 
(dk) 
T.hemprichii 

30,08 ± 10,57 
168,75 ± 96,56 
200,00 ± 
164,32 
224 
248,08 ± 98,67 

191,53 ± 159,53 
9,36 
- 
3,04 
79,29 ± 49,04 

69,90 ± 41,29 
24.48 ± 12.49 
- 
0.58 
77.43 ± 32.95 

262,76 ± 
198,72 
49.31 ± 22.84 
11.11 ± 9.50 
3.62 
157.01 ± 
71.57 

P. Sakuala E. acoroides 
C. rotundata 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

36,47 ±17,54 
125 
716,67 ± 
468,04 
95,33 ± 71,44 

245,05 ± 136,98 
9,36 
- 
36,02 ± 3,40 

96,90 ± 44,46 
6.9 
- 
30.90 ± 25.20 

342,02 ± 
173,75 
16.26 
8.22 ± 9.92 
66.92 ± 44.84 

P. Salemo E. acoroides 
H. minor 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

37,23 ± 17,54 
250,00 ± 
106,67 
275,00 ± 43,30 
91,67 ± 38,19 

257,50 ± 157,46 
- 
9,43 ± 3,40 
29,12 ± 20,87 

124,88 ± 
40,55 
- 
8.68 ± 1.87 
18.22 ± 7.16 

299,67 ± 
181,12 
1.70 ± 1.03 
18.11 ± 4.13 
47.35 ± 27.69 

Keterangan : dn = daun normal; dk = daun kecil.
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          Kerapatan rata-rata tertinggi yang pernah diketahui adalah pada jenis 
H. uninervis (2.847 tunas/m2 pada vegetasi campuran dan 14.762 tunas/m2 

pada vegetasi tunggal) di perairan Laut Flores seperti yang dilaporkan oleh 
Nienhuis et al. (1989). Mereka dalam penelitiannya di Laut Flores 
menemukan bahwa kerapatan tunas lamun per luasan area tergantung 
pada jenisnya. Jenis lamun yang mempunyai morfologi besar (E. acoroides) 
mempunyai kerapatan yang rendah (140 tunas.m-2) dibandingkan dengan 
jenis lamun yang mempunyai morfologi kecil (Halodule uninervis) dengan 
kerapatan yang tinggi (14.800 tunas.m-2). 
          Kerapatan dan biomas lamun dapat dipakai sebagai indikator penting 
untuk menentukan tingkat kesehatan padang lamun seperti yang dilakukan 
oleh Krupp et al. (2009) pada vegetasi tunggal Thalassia testudinum di 
Gandoca-Masnzanillo, Costa Rica dengan kerapatan rata-rata 1.088–1.334 
tunas/m2 dan biomas total rata-rata 1.052– 2.268 g.beratkering/m2 maka 
padang lamun di perairan Pangkep termasuk sebagai padang lamun yang 
kondisinya jelek sampai baik. 
          Hasil analisa kandungan karbon dalam lamun dengan metoda Walkley 
& Black   tertera dalam Tabel No. 5. Persentase kandungan karbon dalam 
bagian tanaman di bawah substrat umumnya lebih tinggi dari pada 
persentase kandungan karbon di atas substrat. Kandungan karbon tertinggi 
umumnya terdapat dalam rimpang. Nienhuis et al., (1989) melaporkan hal 
yang sama, mereka menemukan persentase kandungan karbon dalam 
bagian tanaman dibawah sustrat lebih tinggi daripada persentase 
kandungan karbon di atas substrat. 
 
Tabel 5 : Persentase kandungan karbon (% C) dalam bagian tanaman lamun. 

Jenis Akar 
(%C) 

Rimpang 
(%C) 

Pelepah 
daun 
(%C) 

Helai 
daun 
(%C) 

Bawah 
substrat 

Atas 
substrat 

Total 

E. acoroides 
C. rotundata 
C. serulata 
H. uninervis 
H. uninervis (dk) 
H. ovalis 
H. minor 
T. hemprichii 

45.11 
39.83 
52.58 
39.77 
- 
- 
- 
35.11 

48.07 
48.28 
50.07 
45.07 
- 
- 
- 
48.17 

42.82 
44.13 
41.33 
41.69 
- 
- 
- 
40.31 

42.68 
47.39 
41.43 
47.61 
- 
- 
- 
42.81 

- 
47.03 
- 
- 
43.50 
38.67 
- 
39.22 

- 
41.12 
- 
- 
39.00 
45.39 
- 
48.33 

- 
- 
- 
- 
49.08 
37.05 
40.35 
- 

 
          Biomas bagian tanaman lamun dalam berat kering sampel (g.berat 
kering.m-2) yang dikonversi dengan percentase nilai karbonnya (% C) (Tabel 
5) menjadi gram C.m-2 tertera dalam Tabel 6. Biomas karbon dalam lamun 
rata-rata dalam bagian tanaman di bawah substrat cenderung mempunyai 
nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai biomas karbon dalam 
bagian tanaman di atas substrat (Tabel 6). Hal tersebut menunjukkan 
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pentingnya potensi lamun sebagai penyimpan karbon di perairan laut 
dangkal.  
 
Tabel 6 : Biomasa kandungan karbon dalam lamun (g.C.m-2 ) di perairan 

Pangkep, Sulawesi Selatan. 
 

Stasiun Jenis N Bawah 
substrat 
(g.C.m-2) 

Atas 
substrat 
(g.C.m-2) 

Total 
(g.C.m-2) 

P. Laya  
Utara 

E. acoroides 
H. minor 

6 
1 

207,08 ± 
143,35 
- 

26,77 ± 
6,28 
- 

233,85 ± 
147,90 
5,21 

P. Bangko 
Bangkoang 

E. acoroides 
H. minor 
T. hemprichii 

8 
3 
1 

177.70 ± 
110,80 
- 
- 

43,89 ± 
17,74 
- 
- 

221,59 ± 
119,75 
7,38 + 
8,26 
5,47 

P. Segara 1 E. acoroides 7 114,13 ± 
74,26 

26,50 ± 
12,83 

140,64 ± 
84,67 

P. Segara 2 
 

E. acoroides 
C. rotundata 
C. serullata 
H. minor  
H. uninervis ( 
dk) 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

5 
7 
8 
1 
2 
7 
2 

253,95 ± 
154,33 
30,89 ± 
21,22 
25,56 ± 
19,26 
- 
- 
21,05 ± 
30,73 
40,44 ± 
22,91 

70,47 ± 
25,79 
22,07 ± 
16,00 
9,04 ± 
6,98 
0,58 
0,71 ± 
0,91 
5,10 ± 
4,89 
15,11 ± 
12,98 

324,41 ± 
161,23 
52,98 ± 
36,90 
36,40 ± 
25,70 
0,58 
0,71 ± 
0,91 
26,16 ± 
35,09 
54,55 ± 
34,49 

P. Segara 3 E. acoroides 
C. serullata 
H. ovalis 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

4 
3 
2 
3 
4 

199,93 ± 
54,10 
17,67 ± 
5,65 
1,78 
10,54 ± 
3,07 
27,88 ± 
20,91 

117,02 ± 
63,60 
7,55 ± 
2,26 
2,11 ± 
1,61 
4,08 ± 
2,68 
20,18 ± 
11,45 

316,95 ± 
117,53 
25,22 ±  
7,05 
3,89 ± 
4,12 
14,52 ±  
4,48 
48,05 ± 
30,31 

P. E. acoroides 13 91,35 ± 30,86 ± 121,44 ± 
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Sabangko C. serullata 
H. minor 
H. uninervis 
(dk) 
T.hemprichii 

4 
6 
1 
13 

76,46 
12,57 ±  
8,81 
- 
1,32 
33,90 ± 
21,17 

18,76 
10,14 ±  
5,18 
- 
0,23 
20,75 ± 
13,07 

93,56 
22,70 ± 
10,84 
4,48 ± 
3,87 
1,55 
64,72 ± 
30,38 

P. Sakuala E. acoroides 
C. rotundata 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

17 
1 
9 
6 

116,27 ± 
65,43  
4,39 
- 
17,43 ± 
11,25 

41,74 ± 
19,10 
3,15 
- 
13,88 ± 
10,45 

157,99 ± 
81,17 
7,54 
3,32 ± 
4,00 
31,32 ± 
19,33 

P. Salemo E. acoroides 
H. minor 
H. uninervis 
(dn) 
T. hemprichii 

13 
2 
3 
3 

121,07 ± 
74,43 
- 
2,08 ± 2,06 
13,43 ± 
9,66 

53,70 ± 
17,55 
- 
3,95 ± 
1,23 
7,56 ± 
2,96 

174,77 ± 
88,50 
0,39 ± 
0,98 
6,02 ± 
2,19 
20,99 ± 
12,45 

 
Keterangan : dn = daun normal; dk = daun kecil.           
          

 Nienhuis et al. (1989) melaporkan bahwa biomasa lamun bagian 
bawah (akar dan rimpang) adalah 6 – 10 kali lebih besar dari pada biomasa 
bagian atasnya (seludang daun dan helaian daun). Mereka menemukan 
korelasi positip antara luas tutupan lamun dengan biomasanya. Sementara 
itu De Boer (2000) menemukan perbedaan biomasa bagian bawah lamun 
Zostera capensis yang mencapai 91 %. Porsi biomas lamun didapat pada 
rimpang yang berkisar antara 32,41 % (T. hemprichii) sampai 63,01 %  (E. 
acoroides).  
          Timbunan dan penyerapan karbon di padang lamun adalah topik 
penelitian  “barang lama dengan nama baru”. Penelitian struktur komunitas 
(biomas lamun) dan produktivitas lamun (umumnya daun lamun) yang 
selama ini nilainya hanya ditampilkan dalam satuan berat kering per satuan 
luas dan satuan waktu (g.BK.m-2.h-1). Ketika berbicara timbunan dan 
penyerapan karbon nilai satuannya diubah menjadi karbon per satuan luas 
dan waktu (g.C.m-2.h-1). Data-data lama struktur komunitas dan produksi 
padang lamun yang disajikan dalam satuan berat kering dapat dikonversi ke 
satuan karbon, sehingga dapat dipakai untuk menghitung timbunan dan 
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penyerapan karbon di padang lamun. Beberapa area telah dilakukan 
penelitian pemetaan padang lamun. Analisa data luasan padang lamun, 
struktur komunitas dan produktivitasnya yang satuannya dalam karbon 
dapat dipakai untuk mendapatkan informasi tentang timbunan dan 
penyerapan karbon suatu wilayah. Penelitian komunitas dan produktivitas 
padang lamun y.a.d. sebaiknya semua datanya disajikan dalam karbon, 
sehingga dapat memberikan sumbangan pada peranan padan lamun dalam 
iklim global sebagai penimbunan dan penyerapan karbon di perairan pesisir 
(Kiswara, 2010). 

 
KESIMPULAN 
         
        Tujuh jenis lamun didapatkan selama penelitian ini yakni, Enhalus 
acoroides Cymodocea rotundata, C. serullata, Halodule uninervis (daun 
normal dan daun kecil),  Halophila minor, H. ovalis dan Thalassia hemprichii.  
Mereka tumbuh pada substrat lumpur, lumpur berpasir, pasir, dan pasir 
dengan kerikil (puing karang mati) yang membentuk tegakan vegetasi 
tunggal dan campuran.  
         Kerapatan lamun berkisar antara 20,00 ± 8,55 tunas.m-2 (E. acoroides) 
sampai 1.950,00 ±  2.409,10 tunas.m-2 (C. rotundata) dan biomas total 0.39 
±  0.98 g.bk.m-2   (H. minor) sampai 699,50 ± 345,09 g.bk.m-2 (E. acoroides). 
Luas tutupan lamun dijumpai berupa rumpun-rumpun (pacthes) dan 
hamparan yang berkisar antara 1,0 sampai dengan 60 %. Biomasa karbon 
dalam lamun adalah  berkisar antara 121,44 ± 93,46 dan 324,41 ± 30,38 
g.C.m-2  untuk E. acoroides; 7,54 dan 52,98 ± 36,90 g.C.m-2  untuk C. 
rotundata; 22,70 ± 10,84 dan 36,40 ± 25,70 g.C.m-2  untuk C. serrulata; 3,32 
± 4,00 dan 26,16 ± 35,09 g.C.m-2  untuk H. uninervis (daun norma); 0,71 ±  
0,91 dan 1,55 untuk H. uninervis (daun kecil); 0,39  ±  0,98 dan 7,38  ±  8,26  
g.C.m-2 untuk H. minor; 3,89 dan 4,12 g.C.m-2  untuk H. ovalis;  serta  5,47  
dan 64,72  ±  30,38  g.C.m-2  untuk T. hemprichii.    
         Hasil penelitian ini merupakan informasi pertama tentang struktur 
komunitas (sebaran, komposisi jenis, luas tutupan, kerapatan dan biomas 
lamun) serta kondisi habitatnya (tipe substrat dan kedalaman) padang 
lamun perairan Pangkep Selatan, yang dapat dijadikan sebagai data awal 
untuk penelitian lebih lanjut yang luas dan mendalam mengenai 
produktivitas, peranannya sebagai pengikat karbon dan sumberdaya yang 
dikandungnya.  
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ABSTRAK 

 

Perairan Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan merupakan 

perairan yang sangat penting karena kondisi oseanografinya yang 

dipengaruhi daratan Sulawesi Selatan dan Selat Makassar, sehingga 

memungkinkan daerah tersebut sangat baik untuk bidang pariwisata dan 

kaya akan sumberdaya laut diantaranya terumbu karang dan bidang 

perikanan. Penelitian oseanografi di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan 

telah dilakukan pada bulan April 2012.       

Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji kualitas air ditinjau dari 

kandungan zat hara yang merupakan indikator kesuburan perairan serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Parameter zat hara yang diteliti 

meliputi fosfat, nitrat, dan silikat serta parameter kualitas air yaitu oksigen 

terlarut,  keasaman (pH), temperatur, salinitas dan Total Suspended Solid 

(TSS).  

Metode penelitian yang digunakan adalah pengambilan air laut 

dengan menggunakan botol Nansen dari lapisan permukaan pada 19 

stasiun penelitian. Kadar fosfat, nitrat, dan silikat dianalisis menurut 

metode Strickland & Parson dengan menggunakan Spektrofotometer 

Shimadzu masing-masing pada panjang gelombang 885, 543 dan 810 nm. 

Kadar oksigen terlarut dianalisis dengan metode Winkler. Derajat keasaman 

(pH) diukur dengan pH meter Cyber Scan 300. Parameter kualitas air lainnya 

yang terdiri dari temperatur dan salinitas masing-masing diukur dengan 
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Termometer dalam satuan ºC dan Refraktometer dalam satuan psu. Total 

Suspended Solid (TSS) ditentukan dengan metode Gravimetri dalam satuan 

gr/l.  

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar zat hara pada 

umumnya lebih tinggi di sebelah selatan perairan ini. Kadar fosfat berkisar 

0,14–1,90 µg A/l dengan rata-rata 0,52 µg A/l; nitrat 0,64–2,26 µg A/l 

dengan rata-rata 1,42 µg A/l; silikat 7,16–32,93 µg A/l dengan rata-rata 

11,21 µg A/l; oksigen terlarut berkisar 4,65–6,06 mg/l dengan rata-rata 5,72 

mg/l; pH 7,85–8,21 dengan rata-rata 8,15; temperatur 30–32 ºC dengan 

rata-rata 31,37 ºC; salinitas 30–32 psu dengan rata-rata 31,47 psu dan TSS 

0,012–0,038 gr/l dengan rata-rata 0,024 gr/l. Parameter yang diteliti di 

perairan  Pangkep, Sulawesi Selatan masih baik untuk kehidupan berbagai 

biota mengacu pada Baku Mutu yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup (KMNLH).  

 

Kata Kunci : Kualitas air, zat hara, Pangkep, Sulawesi selatan. 

 

PENDAHULUAN 

 Perairan Kepulauan Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan merupakan 
salah satu perairan yang sangat penting  karena dari letak geografisnya 
memungkinkan daerah tersebut sangat baik untuk bidang pariwisata dan 
kehidupan berbagai biota laut terutama terumbu karang dan bidang 
perikanan. Pada umumnya di daerah ini belum ada industri sehingga 
kualitas perairan ini masih baik dan nasih belum tercemar dari limbah 
pencemaran yang berasal dari berbagai industri. Daerah pertemuan air 
tawar dan air laut pada umumnya subur karena bahan organik dan 
anorganik banyak mengendap mengakibatkan kadar zat hara di daerah 
tersebut relatif lebih tinggi (Bennekom et al., 1978). Dari data yang 
diperoleh dari Pemerintah Daerah Kepulauan Pangkep, Propinsi Sulawesi 
Selatan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan 
Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan (komunikasi langsung) telah diperoleh 
informasi tentang pemanfaatan sumber daya laut di perairan tersebut, 
misalnya bidang pariwisata dan sumber daya perikanan merupakan sumber 
devisa daerah yang utama maupun sumber daya alam lainnya. Di sepanjang 
perairan Kepulauan Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah 
yang akan digunakan untuk lokasi pariwisata dan budidaya perikanan, di 
temukan kadar zat hara yang tinggi. Laboratorium kimia hara meneliti dan 
mengkaji kualitas air laut ditinjau dari kadar zat hara yang merupakan salah 
satu indikator kesuburan perairan. Dari data kimia zat hara yang diperoleh, 
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mengindikasikan bahwa kualitas air laut perairan Kepulauan Pangkep, 
Propinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari parameter kimia zat hara dan 
parameter kualitas air lainnya masih baik untuk kehidupan berbagai biota 
laut diantaranya terumbu karang (coral) dan bidang perikanan. Parameter 
kimia zat hara yang diamati meliputi fosfat, nitrat, dan silikat serta 
parameter kualitas air lainnya yang terdiri dari pH, oksigen terlarut, 
temperatur, salinitas dan total suspended solid (TSS). Dalam rangka usaha 
untuk memperoleh data dasar tersebut, Pusat Penelitian Oseanografi–LIPI 
telah melakukan pengamatan pada bulan April 2012, tentang kondisi kimia 
zat hara dan parameter kualitas air lainnya kaitannya dengan kehidupan 
berbagai biota laut dan budidaya perikanan serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya di perairan Kepulauan Pangkep, Propinsi Sulawesi 
Selatan.  
 

 

BAHAN DAN METODE 
 
 Penelitian kualitas air ditinjau dari parameter kimia zat hara di 
perairan Kepulauan Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan 
pada bulan April 2012 (Gambar 1). Parameter yang di teliti dari sampel air 
laut yaitu fosfat, nitrat, silikat, pH, oksigen terlarut, temperatur, salinitas 
dan Total Suspended Solid (TSS). Contoh air laut untuk parameter fosfat, 
nitrat, silikat, pH, oksigen terlarut, temperatur, salinitas dan Total 
Suspended Solid (TSS) diambil dengan menggunakan botol Nansen di 
lapisan permukaan pada 19 stasiun penelitian. Kemudian setelah sampel 
disaring dengan kertas saring Millipore size 0.45 µm, fosfat, nitrat, dan 
silikat dianalisis menurut metode Strickland & Parson (1972) dengan 
menggunakan Spektrofotometer Shimadzu masing-masing pada panjang 
gelombang 885, 543 dan 810 nm dalam satuan µg A/l. Derajat keasaman 
(pH) air laut diukur dengan pH meter Cyber Scan 300 dengan cara 
mencelupkan elektroda kedalamnya. Untuk penentuan kadar oksigen 
terlarut digunakan botol sampel dari gelas yang sudah ditentukan 
volumenya dan dianalisis menurut metode Winkler (U.S. Hydrographic 
Office, 1959) yaitu berdasarkan titrasi yodometri dan kadarnya dinyatakan 
dalam ml/l. Parameter kualitas air lainnya yang terdiri dari temperatur dan 
salinitas diukur dengan Termometer dalam satuan ºC dan Refraktometer 
dalam satuan psu. Total Suspended Solid (TSS) ditentukan dengan metode 
Gravimetri dalam satuan gr/l. Posisi stasiun ditentukan dengan 
menggunakan alat GPS Garmin 45 XL.  
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Gambar 1. Stasiun penelitian oseanografi di perairan Kepulauan Pangkep, 
Propinsi  Sulawesi Selatan, April 2012.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini disajikan dalam Tabel. 1 – 4.  
Pembahasan sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kadar kimia hara  dan parameter kualitas air pada lapisan permukaan di perairan  Kepulauan Pangkep, 
Propinsi  Sulawesi Selatan, April 2012. 

 

No  St  / lokasi Fosfat  Nitrat 
(µg 
A/l) 

Silikat 
(µg 
A/l)  

pH Oksigen 
(mg/l) 

TSS 
(gr/l) 

Salinitas 
(psu) 

Temp 
(ºC) (µg 

A/l) 

1 NP.01  P.Laiya 0.26 0.79 14.11 8.16 5.36 0.018 30.00. 31 

2 NP.02.Gosong. p 
Kulambing 

0.14 1.59 7.16 8.13 5.65 0.022 32 32 

3 NP,03  Gosong 
timur P. Saugi 

0.35 2.21 12.55 8.19 5.97 0.021 31 32 

4 04.  P. Kulambing 0.44 0.94 10.49 8.2 5.46 0.027 31 30 

5 NP.04.  P Sagara 
timur 

0.57 1.63 9.41 8.16 5.85 0.019 31 31 

6 NP.05.  P. Salemo 0.79 1.86 8.92 8.14 5.7 0.026 31 31 

7 NP.06   Gosong 
barat p,Sakuala 

0.49 1.28 8.82 8.17 5.86 0.033 31 31 

8 06.  P Laiya 0.35 0.65 9.51 8.17 5.44 0.017 32 32 

9 NP. 07.  Gosong 
sebelah barat, P 
Sakuala 

1.9 1.35 8.96 8.18 5.96 0.038 32 32 

10 PKPL. 08 P.Satando 0.26 0.86 8.23 8.18 5.98 0.015 32 31 

11 PKPL. 10 0.22 0.92 12.64 8.15 5.91 0.012 30 32 
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P.Sabutung 

12 PKP. 11. P. Gosong 
Sapuli 

0.53 0.64 7.65 8.2 6.06 0.019 32 32 

13 PKPL. 19,  P. Sagara 0.57 1.3 10.29 8.15 5.87 0.016 32 32 

14 26.  Gosong Sakuala 0.22 1.49 32.93 8.15 5.66 0.027 32 31 

15 PKPL  28.  Gosong 
Salemo 

0.71 1.7 7.55 8.21 5.89 0.022 32 32 

16 30.  P. Polowali 0.53 2.26 11.86 8.1 5.57 0.019 32 32 

17 31.  P.Keranrang 0.53 1.63 8.04 8.1 5.95 0.02 31 31 

18 32.  P. Lambutang 0.49 2.02 12.64 8.12 5.87 0.018 32 32 

19 33.   P. Podang 0.44 1.95 11.27 8.05 4.65 0.015 30 31 

 Minimum 0.14 0.64 7.16 8.05 4.65 0.012 30 30 

 Maksimum 1.9 2.26 32.93 8.21 6.06 0.038 32 32 

 Rata-rata 0.38 0.52 5.63 0.04 0.33 0.01 0.70 0.61 
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Zat hara (fosfat, nitrat dan silikat) 
 

Zat hara nitrogen (sebagai nitrat) dan fosfor (sebagai fosfat) 
merupakan zat hara anorganik utama yang dibutuhkan fitoplankton sebagai 
rantai makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. 
Menurut Nybakken (1988) kadar kedua unsur ini sangat kecil dalam air laut, 
sehingga merupakan faktor pembatas bagi produktivitas fitoplankton. Di 
perairan tropik dan subtropik kadar zat hara pada umumnya rendah di 
lapisan permukaan, namun meningkat dengan bertambahnya kedalaman 
(Koesubiono, 1981), sedangkan di perairan pantai aliran drainase sungai 
sangat berpengaruh terhadap kedua zat hara ini (Harvey, 1945 dalam 
Koesubiono, 1981).  Menurut Raymont (1963) nitrogen dalam bentuk an-
organik yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan adalah nitrat, nitrit dan 
amoniak disebabkan terjadinya proses perombakan material-material yang 
mengandung nitrogen dalam batuan mikroorganisme dimana nitrogen 

dirubah dari amino nitrogen (R–NH) berturut-turut menjadi ammonium 
(NH4+) kemudian menjadi nitrit (NO2) dan selanjutnya menjadi nitrat (NO3). 
Diantara ketiga bentuk senyawa nitrogen tersebut, yang paling tinggi 
kadarnya adalah ammonia (NH3). Hal ini disebabkan terjadinya reaksi 
oksidasi sebagai akibat banyaknya pasokan limbah nitrogen organik dari 
limbah argoindustri, pertanian dan tambak udang. Dengan demikian bila 
mengacu pada hasil penelitian Sharp tersebut, kualitas perairan Bangka 
Selaan masih normal ditinjau dari variasi kadar nitrogennya. Silikat 
merupakan salah satu zat hara yang dibutuhkan dan mempunyai pengaruh 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di laut. Kadar 
silikat disuatu daerah estuari selain berasal dari perairan itu sendiri juga 
tergantung kepada keadaan sekelilingnya, seperti tingginya curah hujan 
serta sumbangan dari daratan dengan terjadinya erosi melalui sungai 
keperairan tersebut. Fitoplankton merupakan salah satu parameter biologi 
yang erat hubungannya dengan silikat. Tinggi rendahnya kelimpahan 
fitoplankton disuatu perairan tergantung kepada kandungan zat hara di 
perairan tersebut antara lain zat hara silikat (Nybakken, 1988). Sama halnya 
seperti zat hara lainnya, kadar silikat disuatu perairan, secara alami 
terdapat sesuai dengan kebutuhan organisme yang hidup di perairan 
tersebut. Zat hara lainnya seperti fosfat dan nitrat berpengaruh terhadap 
proses pertumbuhan dan perkembangan hidup organisme di laut. Di antara 
jenis flora laut seperti algae, sangat membutuhkan zat hara fosfat, nitrat 
dan silikat dalam jumlah besar (Lund 1950, Jorgensen 1953, Prescott 1969). 
Beberapa jenis fitoplankton diantaranya diatom dan silicoflagellata 
membutuhkan silikon (Si) untuk pembentukan kerangka dinding selnya, 
namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa silikon (Si) juga 
diperlukan untuk sintetis DNA (Raymont, 1988).  
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Pola distribusi zat hara (fosfat, nitrat, silikat) pada lapisan 
permukaan masing-masing diperlihatkan dalam Gambar 2, Gambar 3, dan 
Gambar 4. Dari pola sebaran terlihat kadar zat hara yang lebih tinggi dekat 
pantai dibandingkan dengan di lokasi jauh dari pantai (offshore). Hal ini 
terjadi akibat terakumulasinya bahan-bahan organik yang mangandung zat 
hara di dekat pantai dan jauh dari pantai.  

Secara keseluruhan kadar fosfat berkisar antara 0,14-1,90 µg A/l 
dengan rata-rata 0,52 µg A/l. Kadar tertinggi (1,90 µg A/l) diperoleh pada 
Stasiun NP 07 pada lapisan permukaan dan terendah (0,14 µg A/l) pada 
Stasiun NP 02 di lapisan permukaan (Gambar 2).  

 

 

Gambar 2. Distribusi fosfat (µg A/l) di perairan Pangkep, Propinsi Sulawesi 

Selatan, April 2012. 

 

Secara keseluruhan kadar nitrat berkisar antara 0,64–2,26 µg A/l 
dengan rata-rata 1,42 µg A/l. Kadar tertinggi (2,26 µg A/l) diperoleh di 
Stasiun 30 pada lapisan permukaan dan terendah (0,64 µg A/l pada Stasiun 
PKP 11 di lapisan permukaan (Gambar 2).  
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Gambar 3. Distribusi nitrat (µg A/l) di perairan Pangkep, Propinsi Sulawesi 

Selatan, April 2012. 
 
Secara keseluruhan kadar silikat berkisar antara 7,16–32,93 µg A/l 

dengan rata-rata 11,21 µg A/l. Kadar tertinggi (32,93 µg A/l) diperoleh di 
Stasiun 26 pada lapisan permukaan dan terendah (7,16 µg A/l) pada Stasiun 
NP 02 di lapisan permukaan (Gambar 3). 

 

 
Gambar 4. Distribusi silikat (µg A/l) di perairan Pangkep, Propinsi Sulawesi 

Selatan,   April 2012. 
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bahwa perairan ini relatif subur karena masih berada pada kisaran zat hara 
fosfat di perairan laut yang normal yaitu 0,10–1,68 µg A/l (Sutamihardja, 
1978). Menurut Joshimura (dalam Liaw, 1969) tingkat kesuburan perairan 
dapat ditinjau dari kadar fosfat dalam suatu perairan dengan kisaran 0,07–
1,61 µg A/l adalah kategori perairan cukup subur, sedangkan pada 
beberapa perairan seperti di perairan Teluk Penghu dan Selat Taiwan, 
merupakan daerah budidaya (oyster) dengan kadar fosfat dan nitrat 
masing-masing berkisar antara 0,08–1,20 µg A/l dan 0,08–1,80 µg A/l (Liu & 
Fang 1986), sehingga bila ditinjau dari kadar fosfat dan nitrat yang 
merupakan salah satu indikator kesuburan, maka perairan Kepulauan 
Pangkep, Sulawesi Selatan masih baik untuk peruntukan budidaya 
perikanan. Kadar fosfat dan nitrat yang baik untuk budidaya kerang hijau 
dan kerang bulu masing-masing berkisar antara 0,5–1,0 µg A/l dan 2,5–3,0 
µg A/l. Untuk budidaya tiram berkisar antara 0,5–3,0 µg A/l dan 1,5–3,0 µg 
A/l sedangkan untuk budidaya beronang, kakap dan kerapu berkisar antara 
0,2–0,5 µg A/l dan 0,9–3,2 µg A/l (KMNLH, 2004). Namun dari data yang 
diperoleh, ternyata hanya kadar fosfat yang cocok untuk budidaya tiram 
sedangkan kadar nitrat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Baku 
Mutu tersebut. Hal ini mungkin disebabkan kadar fosfat dan nitrat sangat 
dipengaruhi kondisi perairan dan bervariasi dalam dimensi ruang dan 
waktu, namun telah diperoleh kondisi luwes untuk kadar fosfat dan nitrat 
dalam suatu peruntukan budidaya perikanan dalam suatu perairan 
(KMNLH, 2004).  

 

Derajat keasaman (pH) 

   Derajat keasaman (pH) didefinisikan dalam bentuk rumus: pH = - 
log [H+], dimana H+ adalah ion hidrogen. Kondisi asam atau basa dari suatu 
larutan atau perairan ditentukan oleh banyaknya ion hidrogen (H+) atau ion 
hidroksil (OH ¯) yang terdapat di dalamnya, dinyatakan dalam pH. Pada 
umumnya air laut  mempunyai nilai pH lebih besar dari 7 yang berarti 
bersifat basa, namun dalam kondisi tertentu nilainya dapat menjadi lebih 
rendah dari 7 sehingga menjadi bersifat asam. Derajat keasaman (pH) suatu 
perairan merupakan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam 
memantau kualitas perairan. Perubahan nilai pH suatu perairan terhadap 
organisme akuatik mempunyai batasan tertentu dengan nilai pH yang 
bervariasi, tergantung pada suhu air laut, konsentrasi oksigen terlarut dan 
adanya anion dan kation (Pescod, 1978). Pada umumnya, nilai pH dalam 
suatu perairan berkisar antara 4–9, sedangkan di daerah bakau, nilai pH 
dapat menjadi lebih rendah. Menurut Mulyanto (1992), derajat keasaman 
(pH) yang baik untuk kehidupan ikan berkisar antara 5–9 dan antara 6,5– 
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8,5 (KMNLH, 2004). Pola distribusi pH pada lapisan permukaan 
diperlihatkan dalam Gambar 5.  

 

 

Gambar 5. Distribusi derajat keasaman (pH) di perairan Pangkep, Propinsi   
Sulawesi Selatan, April 2012. 

 
   Dari pola sebaran nilai pH terlihat kecenderungan nilai pH yang 

tinggi di lokasi jauh dari pantai pada lapisan permukaan. Hal ini terjadi 
dominasi massa air laut dari Selat Makassar dan Laut Jawa lebih bersifat 
basis daripada pengaruh dari daratan Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan 
nilai pH berkisar antara 8,05–8,21 dengan rata-rata 8,15. Nilai terendah 
(8,05) diperoleh pada Stasiun 33 pada lapisan permukaan dan tertinggi 
(8,21) di Stasiun PKPL 21 di lapisan permukaan (Tabel 1). Variasi nilai pH di 
perairan ini dipengaruhi buangan limbah dari pemukiman masyarakat di 
sepanjang pantai. Nilai pH di perairan ini masih baik untuk peruntukan 
budidaya perikanan karena masih dalam kisaran nilai yang diperkenankan 
oleh Environment Protection Agency  (1973) dan KMNLH  (2004)  yaitu 6,5–
8,5. 
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   Oksigen terlarut yang terdapat dalam air laut berasal dari diffusi 
udara dan fotosintetis fitoplankton dan tumbuhan bentik. Beberapa faktor 
yang mempemgaruhi kelarutan oksigen antara lain suhu, salinitas, 
pergerakan massa air, tekanan atmosfir, luas permukaan air dan persentase 
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persediaan oksigen terlarut yang cukup dalam kolom air, yaitu masuknya air 
tawar dan air laut di daerah estuari secara teratur, karena kondisi daerah 
tersebut dangkal sehingga pengadukan massa air serta percampuran oleh 
angin akan berlangsung dengan baik. Sedangkan berkurangnya oksigen 
dalam air antara lain disebabkan pelepasan oksigen ke udara, aliran air 
tanah ke dalam perairan, adanya zat besi, reduksi yang disebabkan oleh 
desakan gas lainnya dalam air respirasi biota dan dekomposisi bahan 
organik (Nybakken, 1988). Untuk kelangsungan hidup ikan ditemukan kadar 
oksigen yang beragam. Penurunan kadar oksigen terlarut dalam jumlah 
yang sedang akan menurunkan kegiatan fisiologis mahluk hidup dalam air 
diantaranya terjadinya penurunan pada nafsu makan, pertumbuhan dan 
kecepatan berenang ikan pada saat kadar oksigen terlarut kurang dari 8–10 
mg/l (Welch, 1980). Menurut Mulyanto  (1992), pada kadar oksigen terlarut 
< 4–5 mg/l, pertumbuhan kurang baik dan nafsu makan ikan berkurang 
sedangkan pada kadar 3–4 mg/l dalam jangka waktu yang lama, ikan akan 
berhenti makan dan pertumbuhan terhenti. Pola distribusi oksigen terlarut 
pada lapisan permukaan diperlihatkan dalam Gambar 6. 

  

 

 

Gambar 6.  Distribusi oksigen terlarut (mg/l) di perairan Pangkep, Propinsi 

Sulawesi Selatan, April 2012. 
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 Dari pola sebaran terlihat kadar oksigen terlarut yang lebih rendah dekat 
pantai dibandingkan dengan di lokasi jauh dari pantai (offshore). Hal ini 
terjadi akibat terakumulasinya bahan-bahan organik yang mengandung 
bahan-bahan organik di dekat pantai dan kecilnya proses fotosintesa di 
lokasi jauh dari pantai. Secara keseluruhan kadar oksigen terlarut berkisar 
antara 4,65–6,06 mg/l dengan rata-rata 5,72 mg/l. Nilai tertinggi (6,06 mg/l) 
diperoleh pada Stasiun PKP 11 di lapisan permukaan dan terendah (4,65 
mg/l) di Stasiun 33 pada lapisan permukaan (Tabel 1). Kadar oksigen 
terlarut ini sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan kadar oksigen 
terlarut di perairan laut yang normal yang berkisar antara 5,7–8,5 mg/l 
(Sutamihardja, 1978). Pengaruh aktivitas manusia dan buangan limbah 
organik melalui sungai-sungai di perairan ini dapat menurunkan kadar 
oksigen terlarut karena digunakan bakteri untuk pernapasan dalam 
menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Dari hasil yang diperoleh, 
kadar oksigen terlarut di perairan ini masih dapat digunakan untuk 
kepentingan budidaya perikanan karena masih memenuhi nilai ambang 
batas oksigen > 5 mg/l dan > 4 mg/l  (KMNLH, 2004). Kadar oksigen terlarut 
untuk budidaya kerang hijau dan tiram berkisar antara 3–8 mg/l, sedangkan 
untuk beronang, kerapu dan kakap antara 4–8 mg/l dan untuk kerang bulu 
berkisar antara 2–3 mg/l (KMNLH, 2004). 

 

Total Suspended Solid (TSS) 
 
 Cahaya matahari yang diserap oleh permukaan air dapat diubah 
menjadi panas. Cahaya tersebut merupakan kecerahan suhu perairan dan 
sumber energi bagi kehidupan biota laut serta dibutuhkan oleh tumbuhan 
air untuk proses asimilasi. Mulyanto (1992) menyatakan jumlah cahaya 
matahari yang masuk kadalam kolom air yang tidak terlalu besar adalah 
merupakan kecerahan yang baik untuk kehidupan ikan, sehingga proses 
fotosintetis dapat berjalan seimbang dan jumlah fitoplankton memadai 
untuk kehidupan semua biota perairan. Nilai total suspended solid (TSS) 
memberikan petunjuk tentang daya tembus atau intensitas cahaya di dalam 
laut. Intensitas cahaya di laut ditentukan oleh kondisi cahaya di laut, 
penyerapan dan pembauran (scattering) di dalam laut. Pembauran cahaya 
di laut sangat dipengaruhi jumlah dan jenis bahan yang telarut yang 
berbentuk mineral maupun senyawa organik seperti plankton dan detritus. 
Korelasi negative antara total suspended solid (TSS) air laut dan biomass 
plankton diperoleh pada beberapa perairan misalnya di Laut Cina Selatan 
(Shirota et al, 1973) dan di Selat Bali (Nontji, 1975). Distribusi kadar total 
suspended solid (TSS) di perairan ini cukup bervariasi. Kadar total 
suspended solid (TSS) yang tertinggi (0,038 gr/l) di perairan Kepulauan 
Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan diperoleh pada Stasiun NP 07 dan 
terendah (0,012 gr/l) pada Stasiun PKPL 10 (Gambar 7).  
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      Gambar 7. Distribusi total suspended solid (TSS)(gr/l) di perairan 

Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, April 2012. 
 
 Kadar TSS yang diperoleh di perairan ini menunjukkan bahwa total 
suspended solid (TSS) di dekat pantai umumnya lebih tinggi dibandingkan di 
lokasi jauh dari pantai (offshore). Hasil pengamatan kadar total suspende 
solid (TSS) di perairan ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain curah 
hujan yang mengakibatkan proses siltasi berjalan aktif sepanjang pantai 
yang padat pemukiman serta terjadinya pengadukan massa air laut yang 
kuat pada bulan April (musim peralihan satu) sehingga kondisi ini 
mempengaruhi intensitas penyinaran matahari, proses adsorbsi dan 
kandungan materi suspensi (Mechta, 1989). Kadar TSS yang diperoleh di 
perairan ini dari hasil penelitian yang berkisar antara 0,012–0,038 gr/l 
(Tabel 1) mengindikasikan perairan ini masih baik untuk budidaya 
perikanan. Baku Mutu Air Laut KMNLH (2004) menetapkan nilai ambang > 
0,020 gr/l untuk terumbu karang (coral)  dan kepentingan budidaya 
perikanan. 
 

Salinitas 
 

Salinitas adalah jumlah semua garam dalam air setelah semua 
karbonat diubah menjadi oksida-oksidanya, semua bromida dan iodida 
digantikan oleh klorida dan semua zat organik mengalami oksidasi 
sempurna (Mulyanto, 1992). Nilai salinitas suatu perairan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya curah hujan, run-off dari daratan dan besarnya 
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penguapan dari perairan itu sendiri. Perubahan salinitas yang mendadak 
dapat membahayakan kehidupan organisme perairan, baik yang Euryhaline 
maupun Ctenohaline. Suhu mempengaruhi oksigen terlarut yang 
terkandung dalam air laut. Menurut Nybakken (1988), pada suhu  0 ºC, air 
laut yang mempunyai salinitas 35 psu mengandung kurang lebih 8 ml/l 
oksigen, sedangkan kandungan udara 21 ml/l. Pada suhu 20 ºC, air laut yang 
salinitasnya 35 psu hanya mengandung 5,4 ml/l (7,56 mg/l) oksigen. Variasi 
nilai salinitas dibeberapa perairan terjadi karena adanya perbedaan dalam 
evaporasi dan persipitasi. Salinitas di laut terbuka biasanya bervariasi 
antara 34–37 psu dengan rata-rata 35 psu sedangkan di perairan pantai 
dapat mendekati nol akibat pengaruh air tawar. Pola distribusi salinitas 
pada lapisan permukaan diperlihatkan dalam Gambar 8. 

  
 

 
 
Gambar 8. Distribusi salinitas (psu) di perairan Pangkep, Propinsi Sulawesi 

Selatan,  April 2012. 
 
 Secara keseluruhan nilai salinitas di perairan ini berkisar antara 

30,00-32,00 psu dengan rata-rata 31,47 psu. Suhu yang tertinggi (32,00 psu) 
di peroleh pada lapisan permukaan di Stasiun PKPL 30 dan terendah (30,00 
psu) pada Stasiun 04 di  lapisan permukaan (Tabel 1). Nilai salinitas yang 
diperoleh di perairan ini menunjukkan bahwa salinitas di dekat pantai 
umumnya lebih rendah dibandingkan di lokasi jauh dari pantai (offshore). 
Namun kondisi ini mengindikasikan bahwa perairan ini cenderung bersifat 
sebagai perairan pantai (coastal water) daripada bersifat oseanik (oceanic 
water) yang mempunyai nilai salinitas >34,5 psu sesuai dengan klassifikasi 
Wyrtki  (1961).  Kondisi nilai salinitas rata-rata di perairan ini 31,47 psu) 
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lebih rendah dengan di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dengan nilai 
salinitas rata-rata 32,5 psu (Ilahude et al. 1975).  Hal ini diduga terjadi 
disebabkan adanya pemasukan massa air bersalinitas >32 psu dari Selat 
Makassar dan Laut Jawa pada musim peralihan satu (April), serta terjadinya 
penguapan air laut yang tinggi dan tingginya curah hujan. Setiap jenis ikan 
akan mempunyai kisaran untuk menyesuaikan diri terhadap salinitas yang 
berbeda. Dari hasil pengamatan nilai salinitas di perairan ini masih baik 
untuk keperluan budidaya perikanan dengan nilai ambang batas 18 psu–32 
psu ± 10 % (KMNLH, 2004), sedangkan untuk budidaya kerang hijau berkisar 
antara 26 psu – 35 psu, untuk budidaya tiram antara 15 psu–35 psu, untuk 
beronang, antara 25 psu–31 psu, untuk kerapu antara 25 psu–30 psu dan 
untuk kakap antara 25 psu–32 psu (KMNLH, 2004). 

 

Temperatur 
 

Temperatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Temperatur 
air laut di suatu perairan dipengaruhi terutama oleh kondisi atmosfer, 
cuaca dan intensitas penyinaran matahari yang masuk ke laut (Officer, 
1976). Selain itu temperatur air juga dipengaruhi oleh faktor geografis 
(pengaruh daratan, temperatur udara lokal yang tinggi).dan dinamika arus 
(Sijabat, 1974). Di samping itu kenaikan temperatur dapat mempengaruhi 
kelarutan oksigen dan meningkatkan toksitas polutan (Mulyanto, 1992). 
Metabolisme yaitu proses kehidupan yang vital yang berlangsung secara 
kolektif hanya berfungsi pada kisaran temperatur yang relatif sempit antara 
0–40 ºC (Nybakken, 1988). Kebanyakan organisme laut telah mengalami 
adaptasi, sehingga mampu hidup dan berkembang pada kisaran temperatur 
tersebut. Temperatur air laut yang baik untuk kehidupan ikan di daerah 
tropis berkisar antara 25–32 ºC.  Pada umumnya, ikan mempunyai toleransi 
yang rendah terhadap perubahan temperatur yang mendadak. Karasteristik 
distribusi temperatur air laut di perairan ini diperlihatkan dalam Gambar 9. 
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Gambar 9. Distribusi temperatur (ºC) di perairan Pangkep, Propinsi  

Sulawesi Selatan,  April 2012. 
 
 Dari pola sebaran terlihat nilai temperatur yang lebih tinggi dekat 

pantai pada lapisan permukaan dibandingkan dengan di lokasi jauh dari 
pantai (offshore). Hal ini terjadi akibat pengaruh panas dari daratan dan 
sumber panas dari sinar matahari di lapisan permukaan. Secara 
keseluruhan nilai temperatur di perairan ini berkisar antara 30,00-32,00 ºC 
dengan rata-rata 31,37 ºC. Temperatur yang tertinggi (32,00 ºC ) di peroleh 
pada lapisan permukaan di Stasiun PKPL 19 dan terendah (30,00 ºC) pada 
Stasiun PKPL 10 di lapisan permukaan (Tabel 1). Nilai temperatur yang 
diperoleh di perairan Kepulauan Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan dengan 
kisaran (range) kurang dari 1 ºC  atau kurang dari 5 ºC  merupakan kondisi 
umum wilayah pantai dan estuari. Dari hasil pengamatan temperatur yang 
diperoleh di perairan ini, masih baik untuk kehidupan biota laut. Hal ini 
terlihat dari kisaran temperatur 26 ºC–32 ºC untuk budidaya perikanan, 15 
ºC–32 ºC untuk budidaya kerang hijau dan tiram, 25 ºC–32 ºC untuk 
beronang, kerapu dan kakap dan 15 ºC–31 ºC untuk kerang bulu (KMNLH, 
2004), sedangkan kondisi yang baik dan nyaman bagi tubuh untuk 
keperluan mandi, selam dan berenang adalah pada kisaran temperatur 
antara 20 ºC–28,5 ºC (Mechlas  et al. 1972). 
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KESIMPULAN  
 
 
Dari hasil penelitian kualitas perairan ditinjau dari parameter kimia hara, 
pH, oksigen terlarut, suhu, salinitas dan total suspended solid (TSS) dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
- Nilai temperatur dan salinitas relatif hampir homogen dengan range 

keragaman nilai yang kecil dan nilai total suspended solid (TSS) yang 
tidak terlalu bervariasi, menunjukkan bahwa air laut di perairan ini 
relatif homogen. Nilai salinitas yang tinggi di perairan ini lebih dominan 
di pengaruhi Selat Makassar dari pada daratan Sulawesi Selatan 

- Sungai-sungai yang bermuara di perairan Kepulauan Pangkep, Sulawesi 
Selatan sangat   sedikit dan tidak ada yang besar sehingga pasokan zat-
zat anorganik (fosfat, nitrat dan silikat) tidak begitu banyak pula ke 
perairan tersebut sehingga fluktuasi kandungan zat hara   lebih banyak 
di pengaruhi musim, arus, pengadukan massa air laut oleh ombak serta    
fitoplankton. 

- Kondisi zat hara (fosfat, nitrat, silikat), oksigen terlarut, derajat ke 
asaman (pH), total suspended solid (TSS), salinitas dan temperatur di 
perairan ini, masih baik untuk kehidupan biota laut dan memenuhi nilai 
ambang batas Baku Mutu peruntukan biota laut yang telah ditetapkan 
KMNLH. 
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