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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

A. PENDAHULUAN 

Penelitian lapangan mengenai ekosistem pesisir telah dilakukan pada 23 April – 4 Mei 2012 
di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya, meliputi Pulau Ternate dan Tidore serta beberapa 
pulau kecil di sekitarnya, serta perairan yang berada di mulut teluk Pulau Halmahera bagian barat 
yang berhadapan dengan Pulau Ternate dan Tidore. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan data terkini (tahun 2012) tentang kondisi ekosistem pesisir di perairan Ternate, 
Tidore dan sekitarnya yang meliputi: 

1. Pemetaan sumberdaya kepesisiran melalui teknologi penginderaan jauh, 
2. Kondisi terumbu karang, termasuk tutupan biota dan substrat serta struktur komunitas 

karang batu, 
3. Kelimpahan ikan karang, 
4. Kelimpahan beberapa mega bentos yang hidup di terumbu karang, 
5. Kondisi mangrove termasuk kerapatan dan stok karbon.  
6. Kondisi seagrass (rumput laut) termasuk kerapatan dan stok karbon. 
7. Kualitas perairan, baik dari parameter kimia maupun fisika. 

Selain sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini bisa 
dimanfaatkan sebagai data dasar 2012, sehingga  bila di tahun-tahun mendatang dapat dilakukan 
pemantauan di lokasi yang sama maka dapat dilihat trend perubahan yang terjadi dengan 
ekosistem pesisirnya. 

Pelaksanaan kegiatan di lapangan dikoordinasikan oleh Coral Reef Information and Training 
Center – Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (CRITC-Puslit Oseanografi LIPI) dengan melibatkan 
personil Bidang Sumber Daya Laut dan Dinamika Laut Puslit Oseanografi - LIPI, UPT Loka 
Konservasi Biota Laut Biak – Papua Puslit Oseanografi LIPI, Stasiun Penelitian Ternate Puslit 
Oseanografi LIPI, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate, serta dibantu 
oleh staf lokal untuk memperlancar kegiatan di lapangan. 

B. HASIL  

Berdasarkan kajian dari beberapa kegiatan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh 
hasil sebagai berikut: 

 Teknologi penginderaan jauh dengan memanfaatkan citra satelit Landsat 7 ETM+ dapat 
digunakan untuk pemetaan sumberdaya kepesisiran, terutama pada tiga ekosistem 
penting yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove. Hasilnya berupa peta sebaran  
berikut luasannya untuk masing-masing ekosistem. 

Tabel 1. Luas jenis tutupan dasar perairan dangkal (hektar) berdasarkan hasil analisis SIG 

Habitat 
Pulau 

Algae Karang Lamun Pasir Rubble Luas Total 
Terumbu Karang Luas Pulau 

P. Failonga  - 4,14  - 4,32 1,44 9,90 <  0,09 

P. Hiri 1,35 26,28 10,98 21,87 35,19 95,67 697,84 

P. Maitara 4,95 17,55 25,56 18,00 56,88 122,94 292,93 

P. Ternate 6,57 106,56 166,41 25,38 101,16 406,08 10275,45 

P. Tidore 19,17 147,60 199,62 55,98 223,20 645,57 11883,75 
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Tabel 2. Luas mangrove di wilayah penelitian hasil analisis SIG 

Pulau Luas Mangrove 
(ha) 

Luas Daratan 
(ha) 

Luas Mangrove 
(%) 

P. Maitara 6,00 292,93 2,05 
P. Ternate 7,01 10275,45 0,07 
P. Tidore 9,07 11883,75 0,08 

       

 Terumbu karang di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya memiliki keanekaragaman 
karang yang relatif tinggi. Setidaknya berhasil dijumpai  sebanyak 144 jenis, yang 
termasuk dalam  44 marga dan 17 suku. Persentase tutupan karang hidupnya  sebesar 
(40,44+3,68)% dan dapat dikategorikan dalam kondisi “sedang”. 

 Pengamatan ikan karang di 14 stasiun pengamatan (total luasan pengamatan = 4.900m2

 Secara umum kelimpahan megabentos baik yang ekonomis penting maupun biota 
indikator di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya masih tergolong rendah dan tidak 
terjadi ledakan populasi yang membahayakan terutama megabentos perusak karang. 
Coral Mushroom (CMR) mempunyai kelimpahan paling banyak diantara semua 
megabentos yang diteliti yaitu mencapai 3,7 ind/m

) 
dijumpai sebanyak  9.127 ekor ikan karang yang berasal dari 37 suku dan 245 jenis. 
Perbandingan antara ikan indikator, ikan target dan ikan major di perairan ini adalah 
1:3:13 yang artinya setiap dijumpai 1 individu ikan indikator, akan dijumpai sebanyak 3 
ekor  ikan target dan 13 ekor ikan major. Terdapat 9 suku yang paling dominan dalam 
penelitian ini yakni Pomacenridae (52 jenis), Labridae (40 Jenis), Chaetodontidae (24 
jenis), Acanthuridae (16 jenis), Scaridae (11 jenis), Serranidae (11 jenis), Lutjanidae (8 
jenis), Pomacanthidae (8 jenis) dan Balistidae (7 jenis). Kesembilan suku ini kurang lebih 
menempati 58,42% dari total fauna  ikan karang yang tercatat. 

2

 Hasil dari koleksi bebas, dijumpai 9 suku (family) akar bahar atau gorgonian yang terdiri 
dari 20 marga (genus). 

. 

 Secara keseluruhan ditemukan 50 jenis mangrove sejati dan asosiasinya dimana 28 jenis 
diantaranya merupakan mangrove sejati dan 22 jenis mangrove asosiasi. 
Keanekaragaman jenis mangrove tergolong rendah dengan didominasi oleh Sonneratia 
alba, S. caseolaris dan R. apiculata. Hutan mangrove di Pulau Ternate, Tidore dan pulau – 
pulau di sekitarnya memiliki total jumlah karbon tersimpan rata–rata 865,77 ± 1302,82 
ton per hektar. 

 Tercatat 9 (Sembilan) jenis lamun di area penelitian dengan variasi komposisi jenis dan 
tersebar secara acak. Rata-rata persentase penutupan lamun pada setiap lokasi berkisar 
antara 34,38% - 59,22 %. Adapun kepadatan lamun bervariasi, yaitu sekitar 300 – 1400 
ind m-2. Pulau Hiri memiliki nilai biomassa kering dan cadangan karbon tertinggi, yaitu 
masing-masing 159,47 BK m-2 dan 56,1 g C m

 Hasil analisis menunjukkan bahwa pCO

-2 

2 kolom air di perairan Ternate, Tidore dan 
Halmahera bagian barat masing-masing berkisar antara 344,12–408,11; 329,74–389,30 
dan 269,01–415,58 µatm dengan rata-rata 364,74±18,18; 349,36±16,49 dan 379,23±55,23 
µatm. Secara umum pCO2 kolom air di perairan Ternate, Tidore  dan sekitarnya lebih 
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tinggi dibanding pCO2 di atmosfer sehingga secara umum perairan pesisir  Ternate, Tidore  
dan sekitarnya berperan sebagai sink (penyerap) CO2

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

 dari atmosfir. 

Perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya memiliki kekayaan hayati laut yang tinggi dan dapat 
dipastikan bahwa perairan ini merupakan bagian dari pusat kekayaan keanekaragaman laut dunia. 
Secara umum, kondisi perairannya masih relatif baik. Meskipun demikian, dengan semakin 
meningkatnya kegiatan di darat, termasuk juga dengan pindahnya ibukota provinsi Maluku Utara 
ke Sofifi yang berada di daratan Halmahera, tentunya akan semakin meningkatkan aktivitas 
masyarakat. Hal ini pasti akan membawa pengaruh terhadap ekosistem perairan di sekitarnya  
baik secara langsung maupun tidak langsung.  Untuk itu pembangunan dan pengembangan 
wilayah haruslah berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Potensi 
kekayaan sumberdaya hayati yang dimiliki tetap bisa dimanfaatkan sebatas masih bisa menjaga 
keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. 





 

 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena tidak terhitung anugerah yang 
disediakanNya berupa sumberdaya laut yang kaya yang tentunya sangat bermanfaat bagi 
kemakmuran rakyat maupun sebagai objek penelitian. Rasa syukur akan kekayaan sumberdaya 
laut yang diberikan tersebut harus diikuti oleh rasa tanggung jawab yang besar agar benar-benar 
sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 

Coral Reef Information and Training Center (CRITC) yang berada di bawah Pusat Penelitian 
Oseanografi  LIPI telah melakukan penelitian ekosistem pesisir di perairan Ternate, Tidore dan 
sekitarnya yang berada di provinsi Maluku Utara pada tahun 2012. Hasilnya diharapkan dapat 
menjadi bahan acuan dan bahan  masukan bagi para peneliti, pengambil kebijakan maupun 
semua pihak tentang kondisi terkini (2012) ekosistem di perairan tersebut.  

Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
terlibat dalam kegiatan penelitian lapangan dan analisis data, sehingga buku tentang kajian 
ekosistem pesisir di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya ini dapat tersusun. Untuk 
kepentingan penyempurnaan buku ini, kami mengharapkan kritik yang membangun dan saran 
perbaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 

  
  Jakarta,  November 2012         

Direktur CRITC-Puslit Oseanografi  LIPI 
     
     

             Dr. Giyanto, M.Sc. 
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SEKILAS TENTANG LOKASI PENELITIAN  

(PERAIRAN TERNATE, TIDORE DAN SEKITARNYA) 
 

Oleh:  
Giyanto 

 
 
 
 

PENDAHULUAN 

Penelitian lapangan mengenai 
ekosistem pesisir telah dilakukan pada 23 
April – 4 Mei 2012 di perairan Ternate, 
Tidore dan sekitarnya, meliputi Pulau 

Ternate dan Tidore serta beberapa pulau 
kecil di sekitarnya, serta perairan yang 
berada di mulut teluk Pulau Halmahera 
bagian barat yang berhadapan dengan Pulau 
Ternate dan Tidore (Gambar 1). 

 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan data terkini (tahun 2012) 
tentang kondisi ekosistem pesisir di perairan 
Ternate, Tidore dan sekitarnya yang 
meliputi: 
1. Pemetaan sumberdaya kepesisiran 

melalui teknologi penginderaan jauh, 
2. Kondisi terumbu karang, termasuk 

tutupan biota dan substrat serta struktur 
komunitas karang batu, 

3. Kelimpahan ikan karang, 
4. Kelimpahan beberapa mega bentos yang 

hidup di terumbu karang, 
5. Kondisi mangrove termasuk kerapatan 

dan stok karbon.  
6. Kondisi seagrass (rumput laut) termasuk 

kerapatan dan stok karbon. 
7. Kualitas perairan, baik dari parameter 

kimia maupun fisika. 

Secara administratif, lokasi penelitian 
terletak di wilayah kota Ternate, kota Tidore 
Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat. 
Penelitian di wilayah kota Ternate meliputi 
perairan Pulau Ternate dan Pulau Hiri. 
Penelitian di wilayah kota Tidore Kepulauan 
meliputi perairan Pulau Tidore termasuk 
Maitara dan Pulau Failonga serta perairan 
sekitar Sofifi di Pulau Halmahera. Penelitian 
di wilayah Kabupaten Halmahera Barat 
hanya dilakukan di perairan yang berada di 
mulut teluk, di sekitar Jailolo.  

Meskipun sampai saat ini secara 
administratif beberapa stasiun penelitian 
berada dalam wilayah administrasi kota 
Tidore kepulauan, misalnya perairan sekitar 
Sofifi di Pulau Halmahera, tetapi analisisnya 
dikelompokkan berdasarkan letak geografis 
yaitu dimasukkan dalam wilayah perairan 
teluk bagian dalam Pulau Halmahera bagian 
barat. Berikut adalah informasi singkat 
tentang lokasi penelitian: 

a. Kota Ternate 

Ternate adalah sebuah kota yang 
berada di bawah kaki gunung api Gamalama 
(1025 m di atas permukaan laut) yang 
terletak di Pulau Ternate. Secara 
administratif, Ternate berada di Provinsi 

Maluku Utara, Indonesia. Provinsi yang biasa 
disingkat sebagai "Malut" ini diresmikan 
menjadi provinsi terpisah dari Maluku pada 
12 Oktober 1999 melalui Undang-Undang 
Nomor 46 Tahun 1999 dan beribu kota di 
Sofifi, Kecamatan Oba Utara. Namun karena 
keterbatasan infrastruktur di Sofifi, kota 
Ternate yang merupakan kota terbesarnya, 
berfungsi sebagai ibukota sementara untuk 
menunggu kesiapan infrastruktur di Sofifi. 
Setelah sekitar 11 tahun, tepatnya pada 
pada 4 Agustus 2010,  Presiden RI Susilo 
Bambang Yudhoyono meresmikan 
perpindahan ibukota Maluku Utara dari 
Ternate ke Sofifi (Kompas, 2010).  

Kota Ternate merupakan kota 
kepulauan yang memiliki luas daratan 
sebesar 162,03 km², sementara luas 
lautannya 5.547,55 km² (Badan Pusat 
Statistik Kota Ternate, 2011). Kota Ternate 
seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan 
delapan buah Pulau, tiga diantaranya tidak 
berpenghuni. Pulau Ternate, Pulau Hiri, 
Pulau Moti, Pulau P. Mayau (Batang Dua), 
dan Pulau Tifure merupakan lima pulau yang 
berpenduduk, sedangkan tiga pulau lain 
yaitu Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau 
Gurida merupakan pulau berukuran kecil 
yang tidak berpenghuni (Wikipedia Bahasa 
Indonesia, 2012a).   

Secara administratif, Kota Ternate 
terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan 
Pulau Ternate, Moti, Pulau Batang Dua, Pulau 
Hiri, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan 
Ternate Utara. Hasil Sensus Penduduk 2010 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota 
Ternate sebanyak 185.705 jiwa dengan jumlah 
laki-laki sebanyak 94.476 jiwa dan penduduk 
perempuan sebanyak 91.229 jiwa. 

b. Kota Tidore Kepulauan 

Kota Tidore Kepulauan memiliki luas 
wilayah 9.564,7 km² (Wikipedia Bahasa 
Indonesia, 2012b) dengan luas daratan  
1.550,37 km2 (Badan Pusat Statistik Kota 
Tidore Kepulauan, 2011). Wilayah Kota 
Tidore Kepulauan meliputi Pulau Tidore dan 
sepuluh pulau kecil di sekitarnya, serta 
sebagian wilayah yang berada di Pulau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Gamalama�
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ternate�
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara�
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia�
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Ternate�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Hiri&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Moti&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Mayau&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Tifure&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Maka&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Mano&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Gurida&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Gurida&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulau_Gurida&action=edit&redlink=1�
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Halmahera. Nama kesepuluh pulau kecil 
tersebut adalah P. Failonga, P. Mare, P. 
Maitara, P. Woda, P. Raja, P. Joji, P. Guratu, 
P. Tamong, P. Tawang dan P. Sibu. Dua pulau 
yaitu P. Mare dan P. Maitara memiliki luas 
daratan yang 10km2, sedangkan delapan 
pulau lainnya kurang dari 3 km2

Secara administratif, Kota Tidore 
Kepulauan terdiri dari 8 Kecamatan yaitu 4 
kecamatan berada di Pulau Tidore dan 
pulau-pulau kecil disekitarnya (Kecamatan 

. 
Pemandangan P. Maitara dan P. Tidore 
dijadikan sebagai gambar lukisan dalam 
mata uang kertas Indonesia pecahan seribu 
rupiah (Gambar 2). 

Tidore Utara, Tidore Selatan, Tidore Timur 

dan Kecamatan Tidore) dan  4 kecamatan 
terletak di Pulau Halmahera (Kecamatan 
Oba, Oba Selatan, Oba Utara dan Oba 
Tengah) (Badan Pusat Statistik Kota Tidore 
Kepulauan, 2011). Di  Kecamatan Oba Utara, 
terletak Sofifi yang merupakan ibukota 
definitif provinsi Maluku Utara (Wikipedia 
Bahasa Indonesia, 2012b).  

Pada tahun 2010 jumlah penduduk 
Kota Tidore Kepulauan sebanyak 90.038 jiwa 
yang terdiri dari 45.424 laki-laki dan 44.614 
perempuan. Apabila dibandingkan dengan 
luas wilayah daratan Kota Tidore Kepulauan 
maka kepadatan penduduknya adalah 58 
jiwa per km2

 
 

 (Badan Pusat Statistik Kota 
Tidore Kepulauan, 2011). 

 

 
Gambar 2.  Pemandangan Pulau Maitara dan Pulau Tidore (atas) yang diabadikan dalam lukisan 

pada mata uang kertas Indonesia pecahan seribu rupiah (bawah). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tidore_Utara,_Tidore_Kepulauan�
http://id.wikipedia.org/wiki/Tidore_Selatan,_Tidore_Kepulauan�
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c. Kabupaten Halmahera Barat 

Kabupaten Halmahera Barat 
merupakan salah satu Kabupaten hasil 
pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara 
berdasarkan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2003 Utara (Wikipedia Bahasa 
Indonesia, 2012c). Kabupaten Halmahera 
Barat dengan Ibukota Jailolo terdiri dari 9 
(sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan 
Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, 
Sahu Timur, Loloda, Ibu, Ibu Selatan dan 
Kecamatan  Ibu Utara. 

Kabupaten Halmahera Barat memiliki 
luas wilayah 14.823,16 km2 dengan luas 
daratan 3.199,74 km2 dan laut seluas 
11.623,42 km2

 

 (Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Halmahera Barat, 2011). Pada 
tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten 
Halmahera Barat adalah sebanyak 100.424 
jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 
51.477 jiwa. Selebihnya, sebanyak 48.947 
jiwa merupakan penduduk perempuan 
(Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera 
Barat, 2011). 

 
 

TRANSPORTASI  
MENUJU LOKASI PENELITIAN 

Dari Jakarta, untuk menuju lokasi 
penelitian dapat ditempuh lewat jalur udara 
ke kota Ternate, dan singgah (transit) 
melalui Makasar atau Manado. Di kota 
Ternate, terdapat Bandar Udara Sultan 
Babullah (Gambar 3).  

Selanjutnya untuk mencapai ke 
masing-masing stasiun penelitian yang 
menyebar di sekitar perairan Ternate, Tidore 
maupun Halmahera bagian barat dapat 
digunakan transportasi laut baik yang 
regular maupun dengan menggunakan 
perahu sewaan.  

Transportasi dari P. Ternate ke P. 
Tidore pergi pulang juga dapat dilakukan 
dengan kapal Ferri maupun kapal 
penumpang cepat yang berukuran kecil yang 
oleh penduduk sekitar biasa disebut dengan 
speed. Waktu tempuh dengan Speed dari 
Pelabuhan Bastiong (P. Ternate) ke 
Pelabuhan Rum (P. Tidore) hanya sekitar 15 
menit saja. 
 

 
Gambar 3. Bandar udara Sultan Babullah di Ternate. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Loloda,_Halmahera_Barat�
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu,_Halmahera_Barat�
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_Selatan,_Halmahera_Barat�
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TAHAPAN KEGIATAN PENELITIAN 

Terdapat beberapa tahapan kegiatan 
kajian ekosistem pesisir di perairan Ternate, 
Tidore dan sekitarnya  yaitu meliputi : 

a.  Tahap persiapan.  
 Termasuk kegiatan administrasi, 

koordinasi dengan tim peneliti baik yang 
berada di Jakarta maupun di daerah 
setempat, pengadaan dan mobilitas 
peralatan penelitian serta rancangan 
penelitian untuk memperlancar 
pelaksanaan survei di lapangan. Selain 
itu, dalam tahapan ini juga dilakukan 
persiapan penyediaan peta dasar untuk 
lokasi penelitian yang akan dilakukan. 

b.  Tahap pengumpulan data.  
 Merupakan kegiatan utama yang 

dilakukan langsung di lapangan yang 
meliputi pengambilan data karang, ikan 
karang dan megabentos, gorgonian, 
mangrove, rumput laut (sea grass) dan 
parameter kualitas perairan. 

c.  Tahap analisis data.  
 Merupakan kegiatan yang meliputi 

verifikasi data lapangan dan pengolahan 
data, sehingga data lapangan bisa 
disajikan dengan lebih informatif. 

d.  Tahap pelaporan.  
 Merupakan kegiatan penyusunan laporan 

akhir. 

PELAKSANA KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan di lapangan 
dikoordinasikan oleh Coral Reef Information 
and Training Center – Pusat Penelitian 
Oseanografi LIPI (CRITC-Puslit Oseanografi 
LIPI) dengan melibatkan personil Bidang 
Sumber Daya Laut dan Dinamika Laut Puslit 
Oseanografi - LIPI, UPT Loka Konservasi Biota 
Laut Biak – Papua Puslit Oseanografi LIPI, 
Stasiun Penelitian Ternate Puslit Oseanografi 
LIPI, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Universitas Khairun Ternate, serta dibantu 
oleh staf lokal untuk memperlancar kegiatan 
di lapangan. 
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ABSTRAK 
 

 Pengelolaan wilayah kepesisiran sangat terkait dengan tiga sumberdaya atau ekosistem 
penting yaitu terumbu karang, lamun, dan mangrove. Oleh karena itu, ketiga ekosistem tersebut 
digunakan sebagai pedoman di dalam pengelolaan wilayah kepesisiran. Informasi yang akurat 
dan terkini (up to date) mengenai sumberdaya tersebut mutlak diperlukan dalam mengelola 
wilayah kepesisiran. Teknologi penginderaan jauh dengan berbagai teknik pengolahan dan 
analisisnya mampu menjawab kebutuhan informasi tersebut. Berdasarkan pada pentingnya 
sumberdaya kepesisiran dan berkembangnya teknologi penginderaan jauh, maka didalam 
penelitian ini dilakukan pengkajian data penginderaan jauh untuk memetakan sumberdaya 
kepesisiran menggunakan citra satelit Landsat 7 ETM+ dengan lingkup wilayah Pulau Ternate, 
Tidore dan sekitarnya. Bahan yang digunakan yaitu citra satelit Landsat 7 ETM+ path/row 
110/059 perekaman 10 Februari 2010. Citra komposit RGB 457 digunakan untuk mendeliniasi 
(membatasi) mangrove, sedangkan untuk pemetaan perairan dangkal digunakan citra hasil 
pemrosesan “relative water depth” serta proses penajaman menggunakan algoritma “depth 
invariant index”. Teknik klasifikasi multispektral tidak terselia (unsupervised) dan “contextual 
editing” digunakan untuk identifikasi objek dasar perairan dangkal. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa data penginderaan jauh dapat digunakan untuk memetakan potensi sumberdaya 
kepesisiran. Peta sebaran mangrove yang dihasilkan, memiliki tingkat kedetilan skala 1:50.000, 
serta peta habitat perairan dangkal mampu menghasilkan lima objek perairan dangkal (algae, 
lamun, karang, pasir, dan rubble) dengan tingkat akurasi 71,08%.  

 
Kata kunci: Ternate, Tidore, sumberdaya, kepesisiran, penginderaan jauh, pemetaan.  

 

Pendahuluan 

 Indonesia merupakan negara 
kepulauan dengan garis pantai terpanjang 
kedua didunia setelah Kanada, yaitu 
sepanjang 81.000 Km. Oleh karena itu, 
Indonesia memiliki potensi sumberdaya 
wilayah kepesisiran yang sangat besar 
(Dahuri, 2003 dalam Khakim, 2009). Kondisi 
tersebut menyebabkan sebagian besar 
konsentrasi penduduk berada di wilayah 

tersebut. Berdasarkan data KKP Tahun 2008, 
440 kabupaten/kota dari total 495 
kabupaten/kota di Indonesia berada di 
wilayah pesisir. Sumberdaya penting yang 
dapat menunjang kehidupan diwilayah 
kepesisiran yaitu terumbu karang, lamun, 
dan mangrove. Tiga ekosistem tersebut 
merupakan penunjang kehidupan utama 
diwilayah kepesisiran. Oleh karena itu, ketiga 
ekosistem tersebut dapat dijadikan 
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pedoman di dalam pengelolaan wilayah 
kepesisiran (Dahuri, 1996). 

Informasi yang akurat dan terkini (up 
to date) mengenai sumberdaya tersebut 
mutlak diperlukan dalam mengelola wilayah 
kepesisiran. Teknologi penginderaan jauh 
mampu memberikan jawaban tersebut. 
Penginderaan jauh memungkinkan kajian 
pada daerah yang luas dan daerah yang 
terisolir, serta mampu menyediakan data 
pada waktu yang berbeda secara up to date, 
sehingga memiliki resolusi temporal yang 
baik. Selain itu, penginderaan jauh juga 
didukung oleh teknologi yang mutakhir 
sehingga pengembangannya selalu 
mengikuti perkembangan teknologi dari 
waktu ke waktu (Lillesand dan Kiefer, 1979). 

Hingga saat ini, teknik pengolahan dan 
analisis penginderaan jauh terus 
berkembang, terutama dalam 
pemanfaatannya di wilayah kepesisiran. 
Lyzenga (1981) mengembangkan teknik 
penajaman citra penginderaan jauh untuk 
mengurangi efek gangguan kolom air, 
sehingga jenis dasar perairan dangkal seperti 
karang, lamun, dan algae dapat 
teridentifikasi. Teknik tersebut terus 
berkembang dengan memasukkan unsur 
pengetahuan ekologi dan morfologi dasar 
perairan melalui teknik contextual editing 
untuk meningkatkan akurasi (Mumby, et al., 
1998; Vanderstraete, et al., 2004). Penelitian 
serupa juga dilakukan oleh Vinluan dan De 
Alban (2001), yang memanfaatkan komposit 
citra Landsat RGB 421 dan 321 untuk 
mengidentifikasi objek pesisir dan perairan 
dangkal seperti mangrove, lamun, algae, dan 
terumbu karang secara interpretasi visual. 
Selain teknik interpretasi visual, juga 
dilakukan identifikasi objek melalui teknik 
interpretasi digital menggunakan algoritma 
Lyzenga dan klasifikasi multispektral. Lokasi 
penelitian dilakukan di Teluk Puerto Princesa 
dan Teluk Honda di Provinsi Palawan, 
Filipina. 

Pada penelitian ini, dilakukan 
pemetaan sumberdaya kepesisiran yaitu 
terumbu karang, lamun, dan mangrove 
menggunakan citra satelit Landsat 7 ETM+. 
Penelitian dilakukan di Ternate dan 

sekitarnya meliputi Pulai Hiri, Pulau Ternate, 
Pulau Maitara, Pulau Tidore, serta Pulau 
Failonga. Kota Ternate memiliki prospek 
yang baik untuk berkembang, karena 
merupakan satu-satunya kota perdagangan 
di Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan keberadaan fasilitas 
penunjang transportasi berupa pelabuhan 
laut dan udara yang melayani rute domestik. 
Lokasinya yang strategis menjadikan Ternate 
menjadi pusat kerajaan pada ke-13 yang 
menguasai wilayah Indonesia Timur hingga 
sebagian Laut Pasifik yaitu Selatan 
Kepulauan Filipina serta Kepulauan Marshall 
(Wikipedia, 2012). Oleh karena itu, 
berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
Kota Ternate menjadi tempat yang menarik 
untuk dilakukan penelitian. Wilayah 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan untuk 
memetakan ekosistem kepesisiran di 
Ternate dan sekitarnya adalah citra satelit 
Landsat 7 ETM+ path/row 110/059 
perekaman 10 Februari 2010. Citra komposit 
RGB 457 digunakan untuk mendeliniasi 
(membatasi) mangrove, sedangkan untuk 
pemetaan perairan dangkal digunakan citra 
hasil pemrosesan “relative water depth” 
(Stumpf dan Holderied, 2003) serta proses 
penajaman menggunakan algoritma “depth 
invariant index” (Lyzenga, 1981). Saluran 
panjang gelombang yang digunakan untuk 
pemetaan perairan dangkal adalah saluran 
biru (band 1), saluran hijau (band 2), saluran 
merah (band 3), dan saluran infra merah 
dekat (band 4). Saluran biru, hijau, dan 
merah merupakan spektrum tampak. 
Spektrum tampak memiliki kemampuan 
yang baik untuk berpenetrasi ke dalam 
kolom air, sehingga dapat digunakan untuk 
membedakan objek sebatas pada perairan 
dangkal (Campbell, 1996). Saluran infra 
merah dekat, digunakan untuk membatasi 
wilayah daratan dan perairan karena 
spektrum tersebut diserap oleh air sehingga 
pada citra berwarna gelap (hitam). 
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Perbedaan warna yang kontras tersebut 
(gelap dan terang) memudahkan 

pembedaan wilayah daratan dan perairan 
pada citra satelit. 

 

 
 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Citra Landsat 7 ETM+ Komposit RGB 321). 
 
 

Citra hasil proses penajaman “depth 
invariant index” digunakan untuk 
membedakan objek yang berada di dasar 
perairan dangkal dengan menggunakan 
klasifikasi nilai digital citra yang tak terselia 
(unsupervised). Citra hasil klasifikasi 

digunakan sebagai peta tentatif habitat 
perairan dangkal. Cek lapangan dilakukan 
untuk identifikasi objek pada peta tentatif 
yang dihasilkan. Selain cek lapangan, bentuk 
topografi dasar perairan terumbu karang 
juga digunakan untuk membatasi zonasi 
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habitat melalui teknik contextual editing. 
Dalam hal ini, citra “relative water depth” 
digunakan untuk melihat bentuk topografi 
dasar perairan dangkal. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pra-Pemrosesan 

Citra satelit yang digunakan adalah 
citra satelit Landsat 7 ETM+ dengan level 1G. 
Citra Landsat dengan level 1G sudah 
terkoreksi secara geometri akibat dari 
kesalahan perekaman yang bersifat 
sistematis. Kesalahan sistematis merupakan 
kesalahan yang bersifat konstan serta sudah 
dapat diduga sebelumnya sehingga untuk 
koreksinya menggunakan perhitungan yang 
sudah ditetapkan. Berdasarkan pengukuran 
GPS di lapangan, citra Landsat yang 
digunakan tidak memiliki pergeseran yang 
berarti. Hal ini menunjukkan bahwa citra 
tersebut sudah sesuai secara geometri, 
sehingga dapat menunjukkan lokasi yang 
sama dengan di lapangan. 

Koreksi radiometri citra dilakukan 
untuk menghilangkan efek gangguan 
atmosfer seperti kabut atau awan tipis. 
Gangguan tersebut menyebabkan nilai 
digital (DN) citra tidak bernilai “0” pada 
objek tergelap seperti bayangan awan dan 
laut dalam. Hal tersebut dapat diatasi 
dengan cara mengurangi DN seluruh liputan 
citra dengan DN minimum. DN minimum 
didapatkan dari analisis pada histogram 
citra. Berdasarkan histogram, saluran biru 
(band 1), hijau (band2), dan merah (band 3) 
berturut-turut memiliki DN minimum 47, 23, 
dan 11. Saluran infra merah dekat (band 4) 
tidak dikoreksi karena DN minimumnya 
sudah “0”. Perubahan kualitas visual citra 
sebelum dan sesudah koreksi radiometri 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

B. Pemetaan Habitat Perairan Dangkal 

Identifikasi objek dasar perairan 
dangkal pada citra satelit tidak hanya 

mempertimbangkan efek gangguan 
atmosfer, tetapi juga tubuh air itu sendiri. 
Hal tersebut disebabkan oleh citra yang 
terekam sensor satelit merupakan hasil 
konversi dari tenaga pantulan sinar matahari 
yang menyentuh objek, serta dalam 
perjalanannya melewati media kolom air 
dan udara (atmosfer). Oleh karena itu, perlu 
dilakukan penajaman citra untuk 
mengurangi efek gangguan pada kolom air 
tersebut. Teknik yang umum digunakan 
untuk penajaman tersebut yaitu Depth 
Invariant Index (Lyzenga, 1981). Pada teknik 
tersebut, penajaman dilakukan untuk 
menghilangkan efek perbedaan kedalaman 
dan gangguan pada kolom air dengan 
membuat garis regresi sampel DN objek 
tertentu pada kedalaman yang berbeda. 
Sampel DN yang diambil adalah objek yang 
paling mudah dikenali seperti pasir. Regresi 
dibuat pada beberapa pasangan band, dalam 
hal ini yaitu saluran tampak (visible). 
Perbedaan kedalaman berkorelasi dengan 
natural logaritma (ln) dari DN citra 
(Campbell, 1996), sehingga pasangan band 
yang digunakan pada regresi merupakan 
hasil transformasi natural logaritma. 

Grafik sampel ln DN pasir pada 
beberapa pasangan band di kedalaman yang 
berbeda dapat dilihat pada Gambar 3a, 3b, 
dan 3c. Semakin tinggi nilai ln DN (sumbu x 
dan y) menunjukkan kedalaman yang 
semakin dangkal. Pasangan band 1 dan band 
2 memiliki korelasi yang paling baik 
dibandingkan pasangan band lainnya. 
Korelasi tersebut ditunjukkan dengan nilai R2 
yaitu sebesar 0,883. Pasangan band lainnya 
yaitu band 1 dan band 3 serta band 2 dan 
band 3, masing-masing memiliki nilai R2 
sebesar 0,662 dan 0,819. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pasangan band 1 dan 
band 2 setelah di transformasi DN-nya 
menggunakan natural logaritma, lebih baik 
daripada pasangan band lainnya untuk 
membedakan objek dasar perairan dangkal 
pada kedalaman yang berbeda. 
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Gambar 2. Citra sebelum dan sesudah koreksi radiometri 

 
 

 
Gambar 3a. Grafik Pasangan Natural Logaritma (ln) Band 1 dan Band 2. 

 
 
 

 
Gambar 3b. Grafik Pasangan Natural Logaritma (ln) Band 1 dan Band 3. 
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Gambar 3c. Grafik Pasangan Natural Logaritma (ln) Band 2 dan Band 3. 

 

Hasil persamaan regresi tersebut 
digunakan sebagai algoritma untuk merubah 
DN menjadi nilai Depth Invariant Index 
melalui proses transformasi citra. Pada 
persamaan linier yang dihasilkan yaitu 
y=ax+b;  y dan x menunjukkan nilai digital 
atau DN yang sudah ditransformasi natural 
logaritma (ln) pada band tertentu, 
sedangkan “a” merupakan kemiringan garis 
regresi (slope) serta “b” adalah intercept 
(garis regresi yang bersinggungan) pada 
sumbu y. Berdasarkan grafik tersebut, maka 
nilai b merupakan nilai Depth Invariant Index 
dari objek pasir, sehingga algoritma yang 
digunakan untuk menajamkan citra pada 
beberapa pasangan band tersebut adalah 
sebagai berikut: 
• Pasangan band 1 dan 2 

Depth Invariant Index = (ln band 1) – 
(0,414*(ln band 2)) 

• Pasangan band 1 dan 3 
Depth Invariant Index = (ln band 1) – 
(0,261*(ln band 3)) 

• Pasangan band 2 dan 3 
Depth Invariant Index = (ln band 2) – 
(0,819*(ln band 3)) 

Hasil penajaman citra menggunakan 
Depth Invariant Index tersebut digunakan 
untuk memilah objek yang terekam pada 
citra menjadi beberapa kelas tertentu 
menggunakan teknik klasifikasi digital 

unsupervised. Klasifikasi digital citra yang 
dilakukan menghasilkan 9 pengelompokkan 
DN (kelas) serta 1 kelas berupa kumpulan 
DN yang tidak dapat teridentifikasi. Citra 
hasil klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Citra Klasifikasi Unsupervised 
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 Citra klasifikasi tersebut digunakan 
sebagai peta tentatif untuk panduan cek 
lapangan (groundtruth). Penamaan kelas 
didasarkan pada informasi yang didapatkan 
di lapangan serta menggunakan teknik 
contextual editing untuk meningkatkan 
akurasi (Mumby, et.al., 1998). Teknik 
contextual editing digunakan untuk 
memperbaiki hasil klasifikasi secara manual, 
sehingga identifikasi objek tidak hanya 
berdasarkan pada DN citra tetapi juga 
memasukkan unsur lainnya. Dalam hal ini, 
bentuk morfologi terumbu atau topografi 
dasar perairan dangkal digunakan sebagai 
alat bantu contextual editing. Morfologi 
terumbu didapatkan dari kenampakan hill 
shading citra kedalaman relatif (relative 
water depth) (Gambar 5). 
 

 
 

Gambar 5. Hill shading Citra Kedalaman 
Relatif (kedalaman air 
ditunjukkan dengan gradasi 
warna biru, air dalam 
ditunjukkan dengan rona yang 
lebih gelap). 

 
 
 
 
 

Berdasarkan pada beberapa proses 
tersebut, maka dihasilkan peta habitat yang 
menggambarkan sebaran objek dasar 
perairan dangkal dengan klasifikasi objek 
sebagai berikut: karang, algae, lamun, pasir, 
rubble, dan singkapan/daratan. Perairan 
dangkal pada penelitian ini dibatasi pada 
wilayah perairan terumbu karang, sehingga 
citra yang digunakan di potong (masking) 
hanya pada wilayah tersebut. Habitat karang 
hidup cenderung ditemui pada wilayah 
lereng terumbu. Pada Gambar 5 dapat 
dilihat wilayah lereng berada di ujung 
terumbu karang dengan bentuk morfologi 
bidang miring dengan warna biru gelap. 
Algae, lamun, pasir, dan rubble 
mendominasi di wilayah rataan terumbu. 
Hanya saja untuk lamun, biasanya berada 
pada daerah yang relatif cekung. Daerah 
yang cekung biasanya ditempati oleh 
endapan material yang lebih halus daripada 
wilayah sekitarnya, sehingga lamun dapat 
tumbuh lebih banyak pada wilayah ini. Peta 
habitat perairan dangkal yang hasilkan dapat 
dilihat pada Gambar 6a dan 6b. 

Berdasarkan pada peta habitat, dapat 
dihitung luasan beberapa objek/jenis 
tutupan dasar yang berhasil diidentifikasi 
(Tabel 1). Secara keseluruhan, perairan 
dangkal yang berupa terumbu karang terluas 
terdapat di Pulau Tidore yaitu sebesar 
645,57 Ha, sedangkan tersempit yaitu Pulau 
Failonga dengan luas 9,9 Ha. Hampir di 
setiap pulau di temui jenis tutupan dasar 
yang komplit, kecuali Pulau Failonga. Pada 
pulau tersebut, tidak teridentifikasi adanya 
algae dan lamun. Kenyataan di lapangan juga 
tidak menunjukkan adanya objek tersebut. 
Objek terkecil yang dapat dideteksi citra 
Landsat 7 ETM+ berukuran 30 x 30 meter 
atau seluas 900 m2 / 0,09 Ha. Oleh karena 
itu, jika ada objek dengan ukuran lebih kecil 
dari kemampuan citra tersebut, maka tidak 
dapat terdeteksi. Sebagai contoh, daratan 
Pulau Failonga yang luasnya kurang dari 0,09 
Ha. Begitu juga untuk objek lainnya, tidak 
menutup kemungkinan adanya beberapa 
objek yang tidak terdeteksi oleh citra karena 
keterbatasan tersebut. 
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Berdasarkan uji lapangan pada 83 titik 
pengamatan, didapatkan tingkat akurasi 
peta yang dihasilkan sebesar 71,08%. 
Akurasi tersebut sudah cukup memadai 
untuk pemetaan habitat perairan dangkal 
menggunakan citra satelit Landsat 7 ETM+. 
Beberapa penelitian serupa menghasilkan 
tingkat akurasi yang tidak jauh berbeda. 
Mumby, et al., 1998 menghasilkan tingkat 
akurasi peta habitat perairan dangkal 

sebesar 73% dengan menggunakan citra 
satelit Landsat 7 ETM+, sedangkan citra yang 
lebih detil yaitu CASI dapat menghasilkan 
akurasi 89%. Bahkan Hochberg, 2003 dalam 
Vanderstraete, et al., 2004 mendapatkan 
rata-rata akurasi tiap objek menggunakan 
citra Landsat 7 ETM+ hanya sebesar 47%, 
dengan maksimum akurasi pada jenis objek 
tertentu sebesar 83%. 

 
 

 

Gambar 6a. Peta habitat perairan dangkal di sekitar Pulau Maitara. 
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Gambar 6b. Peta habitat perairan dangkal di lokasi penelitian.

 
 
 Tabel 1. Luas jenis tutupan dasar perairan dangkal (hektar) berdasarkan hasil analisis SIG. 

Habitat 
Pulau 

Algae Karang Lamun Pasir Rubble Luas Total 
Terumbu Karang Luas Pulau 

P. Failonga  - 4,14  - 4,32 1,44 9,90 <  0,09 
P. Hiri 1,35 26,28 10,98 21,87 35,19 95,67 697,84 
P. Maitara 4,95 17,55 25,56 18,00 56,88 122,94 292,93 
P. Ternate 6,57 106,56 166,41 25,38 101,16 406,08 10275,45 
P. Tidore 19,17 147,60 199,62 55,98 223,20 645,57 11883,75 

 



Ekosistem Pesisir Ternate, Tidore dan Sekitarnya | 17 
 

 

C. Pemetaan Mangrove 

 Pemetaan mangrove dilakukan 
melalui teknik interpretasi citra secara visual 
dengan metode digitisasi layar (on-screen 
digitizing). Citra ditajamkan dengan 
menggunakan komposit warna RGB 457. 
Komposit tersebut terdiri dari band 4,5, dan 
7 Landsat 7 ETM+. Band 4 merupakan 
saluran infra merah dekat, sedangkan 5 dan 
7 adalah salurah infra merah tengah. Saluran 
infra merah dekat (0,76 – 0,90 um) peka 
terhadap pantulan spektral vegetasi yang 
berhubungan dengan struktur internal daun. 
Pada saluran ini vegetasi mangrove dapat 
diidentifikasi berdasarkan diversivitasnya 
(keanekaragaman jenis). Hal ini terkait 
dengan adanya perbedaan struktur internal 
dari vegetasi mangrove. Saluran infra merah 
tengah (1,55 – 1,75 um) memiliki 
karakteristik pancaran vegetasi yang 
dipengaruhi oleh serapan air sehingga 
tumbuhan mangrove akan memberikan 
warna dan rona yang gelap. Hal ini 
disebabkan karena tumbuhan mangrove 
pada umumnya mengandung air dalam 
jumlah yang besar (Sato, 1996 dalam 
Hudaya, 2004).  

Skala peta mangrove yang dihasilkan 
sangat dibatasi oleh kemampuan resolusi 
spasial citra satelit Landsat 7 ETM+ yaitu 30 x 
30 meter. Oleh karena itu, objek terkecil 
yang dapat dipetakan hanya sebatas ukuran 
piksel tersebut. Patch mangrove dengan 
ukuran lebih kecil dari piksel tersebut tidak 
dapat dipetakan. Skala peta yang sesuai 
untuk menampilkan sebaran mangrove 
tersebut adalah 1:50.000 hingga 1:100.000 
(McCloy, 1995). Berdasarkan peta mangrove 
yang dihasilkan, didapatkan luasan dan 
persebaran mangrove di wilayah penelitian. 
Hasil perhitungan luas mangrove per-pulau 
disajikan dalam Tabel 2.  

Sebaran mangrove terluas terdapat di 
Pulau Tidore yaitu seluas 11.883,75 Ha. 
Meskipun demikian, jika dibandingkan 
dengan luas keseluruhan daratan, Pulau 
Maitara memiliki persentase luas mangrove 
terbesar yaitu 2,05%. Mangrove di Pulau 
Tidore hanya menempati 0,08% dari 

keseluruhan luas daratan pulau tersebut. 
Kondisi yang tidak jauh berbeda terdapat di 
Pulau Ternate, dengan 0,08% mangrove 
menempati daratan pulau. Sebaran 
mangrove pada ke-tiga pulau tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 7. 

 
Tabel 2.  Luas mangrove di wilayah 

penelitian hasil analisis SIG. 

Pulau 
Luas 

Mangrove 
(ha) 

Luas 
Daratan 

(ha) 

Luas 
Mangrove 

(%) 
P. Maitara 6,00 292,93 2,05 
P. Ternate 7,01 10275,45 0,07 
P. Tidore 9,07 11883,75 0,08 

       
 

 
 
Gambar 7. Peta mangrove sebagian kota 

Ternate dan Tidore Kepulauan. 

KESIMPULAN 

 Teknologi penginderaan jauh dengan 
memanfaatkan citra satelit Landsat 7 ETM+ 
dapat digunakan untuk pemetaan 
sumberdaya kepesisiran, terutama pada tiga 
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ekosistem penting yaitu terumbu karang, 
lamun, dan mangrove. Pemrosesan citra 
satelit secara digital dapat ditingkatkan 
akurasinya dengan mempertimbangkan 
pengetahuan mengenai objek yang dikaji 
melalui teknik contextual editing. Meskipun 
demikian, pengkajian yang lebih mendalam 
perlu dilakukan untuk meningkatkan akurasi 
pemetaan sejalan dengan perkembangan 
teknologi. Hasil pemetaan menggunakan 
teknologi penginderaan jauh adalah berupa 
data spasial yang mampu menyajikan 
gambaran keruangan suatu wilayah, 
sehingga memudahkan para stakeholder 
terutama para penentu kebijakan dalam 
memanfaatkan dan mengelola wilayah 
kepesisiran. 
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ABSTRAK 

Perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya berada di kawasan Segitiga Karang (Coral Triangle) 
dan merupakan bagian dari pusat kekayaan keanekaragaman laut. Penelitian untuk mengetahui 
kondisi terkini ekosistem terumbu karang di perairan tersebut telah dilakukan pada April-Mei 
2012. Berdasarkan metode Line Intercept Transect (LIT) yang dilakukan sepanjang 10 m x 3 di 14 
stasiun pengamatan, berhasil di jumpai 144 jenis (species) karang batu yang termasuk kedalam 
44 marga (genus)  dan 17 suku (family). Jumlah tersebut masih mungkin untuk bertambah 
mengingat pencatatannya hanya berdasarkan pada pengamatan yang berada tepat di garis 
transek.  Secara umum, kondisi terumbu karang di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya 
dikategorikan “Cukup” dengan nilai rerata persentase tutupan karang hidup sebesar 40,44 % dan 
kesalahan baku sebesar 3,68 %.  Kondisi terumbu karang yang berada di bagian barat Pulau 
Ternate relatif masih baik, demikian juga dengan di Pulau Failonga yang berada di bagian barat 
Pulau Tidore serta stasiun yang berada di teluk bagian dalam Pulau Halmahera bagian barat.  

 
Kata kunci: Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Terumbu karang, Segitiga karang. 

 
  

PENDAHULUAN 

Perairan Ternate, Tidore dan 
sekitarnya terletak di Laut Maluku, laut yang 
memisahkan antara Pulau Sulawesi bagian 
utara dan Pulau Halmahera. Posisinya yang 
berada di kawasan Segitiga Karang (Coral 
Triangle) menjadikan kawasan ini kaya akan 
keanekaragaman jenis karang batu (stony 
coral). Hoeksema (2010) yang melakukan 
penelitian tentang distribusi karang 
berjamur (Fungiidae) menjumpai 36 jenis 
karang dari Suku Fungiidae di sekitar 
perairan Ternate, dan memastikan bahwa 
Ternate merupakan bagian dari pusat 
kekayaan keanekaragaman laut. 

Karang batu merupakan komponen 
utama penyusun ekosistem terumbu karang. 

Perpaduan yang harmonis antara karang 
batu dengan biota lainnya menjadikan 
terumbu karang sebagai ekosistem yang 
memiliki keindahan yang bernilai tinggi, yang 
sangat potensial sebagai daya tarik 
pariwisata. Terumbu karang juga merupakan 
sumber protein dari laut dan sumber bahan 
obat, selain juga sebagai benteng alami yang 
berfungsi melindungi pulau dan pantai dari 
bahaya erosi yang disebabkan oleh 
gempuran ombak. 

Mengingat besarnya nilai ekonomis 
terumbu karang yang ada di perairan 
Ternate, Tidore dan sekitarnya, maka 
diperlukan suatu kebijakan pengelolaan yang 
tepat untuk menjaga kelestarian ekosistem 
terumbu karangnya. Agar pengelolaan 
terumbu karang di suatu wilayah dapat 
terlaksana dengan baik tentunya 
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memerlukan data dan informasi terkini 
tentang kondisi terumbu karang. Oleh 
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kondisi terkini terumbu 
karang di perairan Ternate, Tidore dan 
sekitarnya. Selain sebagai bahan masukan 
bagi pengambil kebijakan, hasilnya juga bisa 
dimanfaatkan sebagai data dasar 2012, 
sehingga  bila di tahun-tahun mendatang 
dapat dilakukan pemantauan di lokasi yang 
sama maka dapat dilihat trend perubahan 
yang terjadi dengan terumbu karangnya. 

METODOLOGI 

A. Waktu dan Lokasi Pengamatan 
Pengamatan lapangan dilakukan pada 

23 April-4 Mei 2012, di 14 stasiun 
pengamatan yang tersebar di perairan 
Ternate dan sekitarnya meliputi wilayah kota 
dan kabupaten Ternate, Kota/kabupaten 

Tidore dan kabupaten Halmahera Barat. 
Posisi ke-14 stasiun tersebut ditampilkan 
pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

 
Tabel 1. Posisi koordinat lokasi pengamatan 

terumbu karang. 

STASIUN LINTANG SELATAN BUJUR TIMUR 

TTEL01 00,88144 127,32267o o 
TTEL02 00,86494 127,33157o 
TTEL03 

o 
00,83451 127,38635o 

TTEL04 

o 
00,78717 127,39087o 

TTEL05 

o 
00,75325 127,32404o 

TTEL06 

o 
00,74245 127,36523o 

TTEL07 

o 
00,72276 127,37496o 

TTEL08 

o 
00,75204 127,43081o 

TTEL09 

o 
00,73095 127,45589o 

TTEL10 

o 
00,71444 127,47985o 

TTEL11 

o 
00,69584 127,45757o 

TTEL12 

o 
00,86831 127,49722o 

TTEL13 

o 
00,85239 127,61461o 

TTEL14 

o 
00,77259 127,59373o o 

 

 

 
Gambar 1. Peta lokasi stasiun pengamatan. 
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B. Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data terumbu karang di 
lapangan di lakukan di masing-masing 
stasiun yang telah dipilih sebagai stasiun 
pengamatan (Gambar 1). Pemilihan stasiun 
didasarkan pada beberapa pertimbangan 
sebagai berikut: 
- Faktor keterwakilan 

Stasiun pengamatan harus merupakan 
daerah terumbu karang, dimana stasiun 
pengamatan tersebut berada pada lokasi 
lingkungan yang beragam seperti ada 
yang lokasinya berdekatan dengan 
dermaga, tempat rekreasi, hutan 
mangrove, dan sebagainya. 

- Faktor keamanan 
Pengambilan data di lapangan dilakukan 
dengan penyelaman sehingga perlu 
memperhatikan keselamatan pengambil 
data. Sepanjang perairannya masih 
dimungkinkan untuk dilakukan 
penyelaman, maka lokasi tersebut 
mungkin saja terpilih sebagai stasiun 
pengamatan. 

Metode yang digunakan untuk 
pengambilan data terumbu karang mengacu 
pada metode ”Line Intercept Transect” (LIT) 
atau Transek Garis Intersep (English et al., 
1997) yang dimodifikasi. Pengamatan 
dilakukan di masing-masing stasiun 
pengamatan pada kedalaman dimana karang 
umum dijumpai (sekitar 3-7 m) dengan 
panjang garis transek 10 m sebanyak 3 kali. 
Jarak antar transek satu dengan transek 
berikutnya adalah 20 meter. Meskipun 
seolah-olah terdapat tiga transek dengan 
panjang 10 meter, namun untuk keperluan 
analisis data, tiga transek tersebut dianggap 
sebagai satu kesatuan transek (satu transek 
dengan panjang 30 meter) agar tidak 
dianggap sebagai replikasi semu (pseudo-
replicates) (Hulbert, 1984; Portier et al. , 
2000).  

Teknis pelaksanaan di lapangannya 
yaitu seorang penyelam meletakkan pita 
ukur (roll meter) sepanjang 70 m sejajar 
garis pantai di mana posisi pantai ada di 
sebelah kiri penyelam. Kemudian LIT 
dilakukan pada garis skala 0-10 m, 30-40 m 

dan 60-70 m (Gambar 2). Semua biota dan 
substrat yang berada tepat di garis tersebut 
dicatat dengan ketelitian hingga sentimeter. 
Kode kategori dari biota dan substrat yang 
dicatat untuk masing-masing bentuk 
pertumbuhan (lifeform) disajikan pada Tabel 
2. Selain metode LIT, juga dilakukan 
pengamatan visual terumbu karang untuk 
mendapatkan gambaran umum tentang 
stasiun pegamatan seperti profil 
terumbunya dan kondisi lingkungan saat 
pengamatan dilakukan.   

 

 

Gambar 2.  Ilustrasi pengambilan data di 
lapangan. 

 
Tabel 2.  Kode-kode yang digunakan dalam 

mendata bentuk pertumbuhan 
biota dan substrat. 

 

KODE KETERANGAN 

LC Live Coral = Karang batu hidup = 
karang hidup = AC+NA 

AC Acropora = karang batu marga 
Acropora 

NA Non Acropora = karang batu selain 
marga Acropora 

DC Dead Coral = karang mati 

DCA Dead Coral with Algae = karang mati 
yang telah ditumbuhi alga 

SC Soft Coral = karang lunak 

SP Sponge = spon 

FS Fleshy Seaweed = alga 

OT Other Fauna = fauna lain 

R Rubble = pecahan karang 

S Sand = pasir 

SI Silt = lumpur 

RK Rock = batuan 

C. Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh 
dengan metode LIT dihitung nilai persentase 
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tutupan untuk masing-masing kategori biota 
dan substrat yang berada di bawah garis 
transek. Selain itu, untuk setiap jenis karang 
batu dihitung jumlah kehadirannya dalam 
setiap stasiun. Berdasarkan jumlah 
kehadiran masing-masing jenis karang batu 
dalam setiap stasiunnya, dapat dihitung nilai 
keanekaragamannya seperti jumlah jenis (S), 
nilai indeks keanekaragaman Shannon = H’ 
(Zar, 2010; Clarke & Warwick, 2001) dan 
indeks kemerataan Pielou = J’ (Zar, 2010; 
Clarke & Warwick, 2001). 

Penamaan jenis karang mengacu pada 
Veron (2000a, 2000b, 2000c). Jenis karang 
batu yang tidak bisa diidentifikasi langsung 
selama pengamatan, diambil sampelnya 
untuk diidentifikasi di laboratorium. 

Karang batu hidup (kadang disebut 
sebagai “karang hidup/live coral” atau 
“karang” saja) merupakan komponen utama 
terumbu karang. Oleh karena itu, untuk 
sederhananya, penilaian kesehatan terumbu 
karang didasarkan pada besarnya nilai 
persentase tutupan karang  hidup yang 
mengacu pada kriteria Gomez & Yap (1988). 
Kriteria tersebut disajikan pada Tabel 3. 
Tutupan Karang hidup (LC) merupakan  
penjumlahan dari tutupan karang hidup dari 
marga Acropora (AC) dan tutupan karang 
hidup dari marga non Acropora (NA).  

 
Tabel 3. Kriteria penilaian kesehatan 

terumbu karang berdasarkan 
persentase tutupan karang hidup. 

Tutupan  
Karang Hidup (%) Kriteria Penilaian 

75 – 100 
50 – 74,9 
25 – 49,9 
0 – 24,9 

sangat baik 
baik 

sedang 
jelek 

Sumber : Gomez & Yap (1988) 
 
Selain itu, juga dilakukan analisis  

menggunakan piranti lunak Primer (Clarke & 
Gorley, 2001) untuk melihat dominansi jenis 
di masing-masing stasiun pengamatan 
berdasarkan rangking (urutan) dominansi 
dari jenis karang batu yang dijumpai per 
transeknya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Masing-masing 
Stasiun Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan visual, 
gambaran umum di masing-masing stasiun 
pengamatan adalah sebagai berikut: 

(1). TTEL01 

 

 
Gambar 3. Lokasi stasiun TTEL01 
 

Lokasi pengamatan berada di bagian 
utara Pulau Hiri dan berjarak sekitar 200 m 
dari pantai. Sedikit kearah laut, ditumbuhi 
beberapa pohon mangrove yang tumbuh 
kurang begitu baik. Sedang bagian tepi 
daratannya memiliki permukaan datar yang 
tidak terlalu lebar dilanjutkan dengan 
dataran tinggi. Pada bagian daratan yang 
berpermukaan datar, terdapat pemukiman 
penduduk (Gambar 3) . 

Saat pengamatan berlangsung, kondisi 
perairan tenang dan cuaca cerah. Transek 
dilakukan pada kedalaman 5 m. Perairan 
jernih dengan jarak pandang di bawah air 
(visibility) mencapai 20 m. Lereng terumbu 
agak landai dengan sudut kemiringan 20o. 
Substrat umumnya berupa pecahan karang 
(Rubble). Karang hidup dijumpai dengan 
tutupan yang tidak terlalu tinggi. Jenis 
karang Porites cylindrica yang bentuk 
pertumbuhannya  bercabang terlihat 
dominan. Porites yang berbentuk masif 
seperti Porites lobata juga dijumpai dengan 
ukuran diameter kurang dari 10 cm dan tidak 
melekat kuat pada substrat, bahkan lepas 
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dari substrat. Semakin ke dalam hingga 
kedalaman 10 m, tutupan karang semakin 
baik, namun karang hanya tumbuh berupa 
koloni kecil-kecil (spot) yang didominasi oleh 
Porites cyindrica, Porites lobata, dan 
Acropora palifera. Karang-karang anakan 
yang berukuran kurang dari  5 cm banyak 
dijumpai menempel pada substrat patahan 
karang, seperti dari marga Heliofungia, 
Physogyra dan Fungia. 

(2). TTEL02  

 

 
Gambar 4. Lokasi stasiun TTEL02 
 
Lokasi pengamatan berada di bagian 

utara Pulau Ternate, merupakan sebuah 
teluk yang hanya berjarak sekitar 15 m dari 
daratan yang banyak ditumbuhi oleh 
tumbuhan pantai (Gambar 4).  Agak sedikit 
ke bagian dalam teluk, perairannya 
dimanfaatkan oleh penduduk setempat 
sebagai tempat wisata untuk berenang.  

Transek dilakukan pada kedalaman + 6 
m, dengan jarak pandang sekitar 22 m. 
Lereng terumbu agak curam, sekitar 35o

 
Gambar 5. Lokasi stasiun TTEL03 
 
Lokasi stasiun berada di bagian barat 

Pulau Ternate. Pemasangan garis transek 
hanya berjarak sekitar 100 m dari pantai. 
Pantai dibentengi dengan talud penahan 
gelombang. Bagian daratnya merupakan 
pemukiman penduduk sehingga banyak 
dijumpai sampah plastik di sekitar pantai 
(Gambar 5). 

Transek dilakukan pada kedalaman + 6 
m. Saat pengamatan dilakukan, kondisi 
perairan agak berarus dan bergelombang 
dengan jarak pandang di bawah air sangat 
jernih, mencapai 20 m. Lereng terumbu 
landai, sekitar 20

. 
Dasar perairan umumnya berupa pecahan 
karang (Rubble=R), yang banyak ditumbuhi 
oleh karang lunak (Soft Coral=SC). Karang 
lunak marga Xenia tampak dominan 
dibanding marga lainnya. Tutupan karang 
batu terlihat rendah.  Hamparan SC dijumpai 

mulai dari kedalaman 1 – 12 m. Di lokasi ini, 
Tubipora musica juga banyak dijumpai 
dengan koloni yang besar. Beberapa marga 
karang batu seperti Fungia, Podabacea, 
Ctenactis, Acropora, Goniopora, Pectinia, 
Pavona, Physogyra dan Styllopora juga 
dijumpai. 

 
(3). TTEL03  
 

o. Substrat umumnya 
berupa substrat keras, dan sebagian 
berpasir.  Pertumbuhan karang berupa spot-
spot, namun jenisnya cukup bervariasi. 
Bentuk pertumbuhan karang masif, 
encrusting dan juga Acropora bercabang 
mudah dijumpai. Sponge dengan koloni yang 
masih kecil juga dijumpai di lokasi ini. 
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(4). TTEL04 
 

 
Gambar 6. Lokasi stasiun TTEL04 

 
Lokasi stasiun berada di bagian barat 

Pulau Ternate dan berada di pusat kota. 
Posisi garis transek berjarak sekitar 75 m dari 
pantai, berada persis di sebelah selatan 
Masjid Al-Munawaroh yang merupakan 
landmark kota Ternate, serta dekat dengan 
pelabuhan laut (Gambar 6). Di lokasi ini 
terdapat muara sungai kecil.  Daerah 
pesisirnya merupakan jalan raya yang ramai. 
Di dekat lokasi transek juga dijumpai rangka 
besi untuk penempelan karang sebagai hasil 
kegiatan transplantasi karang yang pernah 
dilakukan di perairan ini (Gambar 7). 

 

 
Gambar 7. Transplantasi karang di dekat 

stasiun TTEL04. 
 
Transek dilakukan pada kedalaman 

sekitar 5 m. Jarak pandang (visibility) di 
bawah air berkisar antara 15-20 m. Lereng 
terumbu landai dengan sudut kemiringan 

20o

 

 
Gambar 8. Lokasi stasiun TTEL05. 
 
Lokasi pengamatan berada di bagian 

selatan Pulau Ternate. Pengambilan data 
dilakukan pada jarak sekitar 200 m dari 
pantai. Di bagian daratnya terdapat 
pemukiman penduduk dan beberapa pohon 
mangrove. Daerah ini merupakan daerah 
yang berombak. Untuk melindungi daratan 
dari gempuran ombak, di pinggir pantai 
dibuat tanggul yang terbuat dari susunan 
karung yang berisi pasir (Gambar 8). 

. Substrat umumnya berupa karang mati 
yang telah ditumbuhi oleh Turf Algae dan 
Halimeda.  Pada lokasi ini dijumpai beberapa 
marga karang dengan ukuran koloni yang 
besar seperti dari marga Echinopora, 
Echynophyllia, Mycedium dan Pectinia. 
Karang berjamur (Coral Mushroom) juga 
cukup banyak dijumpai. 

 
(5). TTEL05 

Transek dilakukan pada kedalaman 4-
5 m, dengan jarak pandang di bawah air 
berkisar 15 m. Lereng terumbu landai 
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dengan sudut kemiringan 20o

 
Gambar 9. Lokasi stasiun TTEL06. 

 
Pengamatan di lakukan di bagian 

utara Pulau Maitara, berjarak sekitar 150 m 
dari pantai. Pantai ditumbuhi oleh 
mangrove. Saat pengamatan perairan cerah 
dan tenang. Transek dilakukan pada 
kedalaman 6 m, dengan jarak pandang di 
bawah air mencapai 25 m. Lereng terumbu 
agak curam dengan sudut kemiringan sekitar 
45

. Di lokasi ini 
karang tumbuh dengan koloni yang kecil-
kecil dan terpisah (spot-spot). Daerah ini 
merupakan daerah yang berombak dimana 
karang dari marga Porites dan Acropora  
cukup mudah dijumpai. Di lokasi ini juga 
dijumpai karang dari dari marga Heliopora 
dan Millepora.  

 
(6). TTEL06 
 

o

Stasiun pengamatan berada di bagian 
selatan Pulau Maitara. Saat pengamatan 
arus permukaan cukup kuat. Lokasi transek 
berada di selat antara Pulau Maitara dan 
Pulau Tidore. Jarak dari pantai ke daratan 
Pulau Maitara sekitar 500 m. Bagian darat 

yang berbatasan dengan pantai merupakan 
pemukiman penduduk dan di sekitarnya 
ditumbuhi mangrove (Gambar 10).  

Transek dilakukan pada kedalaman 5-
6 m dengan jarak pandang di bawah air saat 
pengamatan berkisar 17 m. Lereng terumbu 
landai. Substrat umumnya berupa pecahan 
karang (rubble), yang telah ditumbuhi oleh 
turf alga, terutama pada meter ke 60-70 
garis transek. Beberapa anakan karang 
dengan ukuran kurang dari 5 cm dijumpai 
menempel pada substrat pecahan karang. 
Tutupan karang hidup tidak tinggi.  
 

. Semakin kedalam lerengnya semakin 
curam dan banyak dijumpai ikan-ikan dari 
kelompok ikan major. Substrat umumnya 
berupa pecahan karang (R) dan turf alga  
yang berasal dari pecahan karang yang telah 
ditumbuhi alga. Pertumbuhan karang masih 
dijumpai hingga kedalaman 30 m. Karang 
tumbuh berupa spot-spot. 
 
(7). TTEL07 

  
Gambar 10. Lokasi stasiun TTEL07. 

 
(8). TTEL08 

 

 
 Gambar 11. Lokasi stasiun TTEL08. 

 
Lokasi pengamatan berada di bagian 

utara Pulau Tidore. Saat pengamatan, 
perairan agak bergelombang dari arah utara. 
Pantai berpasir hitam, dengan vegetasi 
tumbuhan pantai dan pohon kelapa di 
bagian daratannya (Gambar 11).  
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Lokasi transek berjarak agak jauh dari 
pantai, sekitar 600 m.  Transek dilakukan 
pada kedalaman 6 m dengan jarak pandang 
di bawah air mencapai 20 m. Lereng 
terumbu landai, hanya sekitar 10o

 
 Gambar 12. Lokasi stasiun TTEL09. 

 

. Substrat 
berupa pecahan karang (rubble=R) dan turf 
alga yang tumbuh di substrat pecahan 
karang ataupun karang mati. Di lokasi ini 
banyak dijumpai foram yang bentuknya 
menyerupai mata uang logam. Di garis 
transek, tutupan karang hidup rendah. Di 
sekitar garis transek karang Acropora 
palifera terlihat dominan, demikian juga 
karang lunak Xenia. Anakan karang dari 
marga Fungia, Favia dan Porites terlihat 
tumbuh dengan ukuran berkisar antara 3-5 
cm pada substrat karang mati. 

   
(9). TTEL09 

 

Lokasi pengamatan berada di bagian 
timur laut Pulau Tidore, dan berjarak sekitar 
200 m dari pantai. Daerah pantai ditumbuhi 
pohon mangrove (Gambar 12), dan agak ke 
arah darat berupa dataran yang lebih tinggi 
yang langsung berbatasan dengan jalan raya 
yang pinggirannya dibuatkan tanggul beton 
sebagai pencegah abrasi. Saat pengamatan 
cuaca cerah dan perairan tenang. Kedalaman 
transek 7 m dengan jarak pandang di bawah 
air sekitar 20 m. Lereng terumbu landai 
dengan sudut kemiringan sekitar 30o

 
Gambar 13. Lokasi stasiun TTEL10. 
 
Lokasi pengamatan berada di utara 

Pulau Failonga, yang merupakan pulau kecil 
yang terletak di sebelah timur Pulau Tidore. 
Terdapat lampu suar di pantainya. Pantainya 
berbatu (Gambar 13).  

Saat pengamatan dilakukan, cuaca 
berangin dan perairan berombak. Transek 
dilakukan pada kedalaman + 6 m. Lereng 
terumbu landai dengan jarak pandang di 
bawah air + 25 m. Tutupan karang cukup 
tinggi. Karang mengelompok dengan koloni 
yang besar. Di meter ke-60 sampai meter ke-
70 garis transek, karang didominasi oleh 
Echinopora lamellosa yang memiliki 
pertumbuhan foliose. Di luar garis transek, 
karang marga Acropora juga cukup banyak 
dijumpai. Ikan kelompok ikan major sangat 
banyak, baik di garis transek maupun di luar 
transek.  

 
(11). TTEL11 . 

Substrat berupa pecahan karang dan turf 
algae yang tumbuh pada pecahan karang 
atau pun karang yang telah mati. Karang 

batu tumbuh berupa spot-spot dengan 
tutupan yang rendah. Karang dari kelompok 
Acropora terlihat lebih dominan 
dibandingkan karang Non Acropora. 
Pocillopora merupakan karang Non Acropora 
yang mudah dijumpai.  Beberapa marga 
karang lunak seperti Xenia, Sarcophyton dan 
Lobophytum juga dijumpai di lokasi ini. 

 
(10). TTEL10 

 

Lokasi transek berada di bagian timur 
Pulau Tidore. Pantainya berpasir, dan 
dijumpai vegetasi pohon kelapa. Lokasi 
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transek berjarak sekitar 300 m dari pantai, 
dan dekat dengan dermaga (Gambar 14). 

Transek dilakukan pada kedalaman + 6 
m. Jarak pandang di bawah air sekitar 20 m. 
Lereng terumbu agak curam, mencapai 45o

 
Gambar 14. Lokasi stasiun TTEL11 

 
(12). TTEL12 

. 
Substrat berupa pecahan karang (rubble). 
Karang hidup sangat jarang, dimana jenis 
porites yang bercabang seperti Porites 
cylindrica dan P. nigrescens terlihat agak 
dominan. Anakan karang dengan ukuran 
yang kecil seperti, Acropora, Pocillopora, 
Porites terlihat tumbuh di lokasi ini. Karang 
lunak (soft coral) dari marga Xenia terlihat 
tumbuh di substrat di antara karang batu 
seperti Styllophora, Pocilllopora, Acropora, 
Montipora, Fungia, Cyphastrea, Porites dan 
lainnya. 
 

 
Gambar 15. Lokasi stasiun TTEL12 
 
Lokasi pengamatan berada di daerah 

Sidangoli, Halmahera Barat. Bagian daratan 
pantai didominasi mangrove (Gambar 14). 

Lokasi transek berjarak sekitar 100 m 
dari pantai. Saat pengamatan perairan cukup 
tenang, dengan jarak pandang di bawah air 
sekitar 20 m. Transek dilakukan pada 
kedalaman 6 m. Lereng terumbu landai, 
Substrat umumnya berupa karang mati yang 
telah ditumbuhi alga dan pecahan karang. 
Tutupan karang rendah, kurang dari 25%, 
dimana dominasi karang Acropora yang 
bercabang lebih dominan dibanding jenis 
lainnya. Tutupan karang lunak (Soft coral) 
relatif tinggi, bahkan lebih tinggi 
dibandingkan karang batunya.  

 
(13). TTEL13 

 
Gambar 16. Lokasi stasiun TTEL13 

 
Lokasi pengamatan berada di mulut 

teluk bagian dalam Pulau Halmahera bagian 
barat. Garis transek berjarak sekitar 150 m 
dari pantai. Pinggiran pantai seluruhnya 
ditumbuhi mangrove (Gambar 16). Saat 
pengamatan cuaca tenang.  

Transek dilakukan pada kedalaman + 
6-7 m. Lereng terumbu landai dengan sudut 
kemiringan sekitar 25o. Jarak pandang di 
bawah air + 20 m. Tutupan karang hidup 
cukup tinggi namun dominasi jenis rendah. 
Karang mengelompok dengan koloni yang 
besar. Karang bentuk bercabang dari marga 
Anacropora banyak dijumpai pada transek 
meter ke-60 hingga meter ke-70. Di luar 
garis transek terlihat Porites rugosa, P. 
nigrescen, Seriatopora hystrix, Galaxea 
horrescens dan Fungia sp. Semakin ke dalam, 
tutupan karang hidup semakin tinggi. Pada 
kedalaman 20 m, tutupan karangnya bisa 
mencapai 100%.  
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(14). TTEL14 
Lokasi pengamatan berada di pulau 

kecil yang berada di bagian utara kota Sofifi, 
di Pulau Halmahera. Lokasi pengamatan 
merupakan daerah pantai yang ditumbuhi 
oleh mangrove (Gambar 17), sedangkan 
bagian daratan berupa batuan.  

Lokasi garis transek berjarak sekitar 
100 m dari pantai. Saat pengamatan cuaca 
cerah, dan laut tenang. Kedalaman transek 
sekitar 6 m dengan jarak pandang di bawah 
air 18 m. Kemiringan lereng  terumbu 30o

 
Gambar 17. Lokasi stasiun TTEL14 

. 
Substrat umumnya berupa pecahan karang, 
karang mati yang telah ditumbuhi alga, 
maupun pasir. Tutupan karang hidup tidak 
terlalu tinggi. Karang tumbuh berupa spot-
spot diselingi dengan karang lunak.  

B. Kondisi Terumbu Karang di Masing-
masing Stasiun Pengamatan 

Persentase tutupan biota dan substrat 
di masing-masing stasiun pengamatan 
ditampilkan pada Gambar 18, sedangkan 
persentase tutupan Karang hidup saja (yang 
merupakan penjumlahan dari kategori 
Acropora dan Non-Acropora) ditampilkan 
pada Gambar 19.  

Tutupan karang hidup yang rendah 
umumnya disertai dengan tingginya tutupan 
karang mati yang telah ditumbuhi alga 
(DCA=Dead Coral Algae) dan atau pecahan 
karang (R=Rubble). Karang yang mati, 
termasuk juga pecahan karang biasanya 
akan lebih mudah untuk ditumbuhi alga. 
Banyak dijumpainya pecahan karang  (R) dan 

juga DCA menandakan bahwa telah terjadi  
kerusakan karang, terutama karang 
bercabang. Hal ini bisa disebabkan terjadi 
secara alami seperti gempuran ombak yang 
kuat sehingga dapat merusak karang, 
maupun akibat perbuatan manusia seperti 
penangkapan ikan yang tidak ramah 
lingkungan. Berdasarkan laporan Pusat 
Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan  
Universitas Khairun (2001) dalam Erni (2006) 
menyebutkan bahwa ekosistem terumbu 
karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate 
mengalami kerusakan akibat tindakan 
destruktif. Penyebab dominan kerusakan 
adalah kegiatan penangkapan ikan 
menggunakan muroami, bahan peledak, 
bahan beracun, pemasangan perangkap, 
aktivitas transportasi dan wisata bahari. 

Gambar 19 memperlihatkan bahwa 
stasiun TTEL08 dan TTEL09 memiliki 
persentase tutupan karang yang rendah, 
berkisar antara 18-20%, sedangkan stasiun 
TTEL10 dan TTEL13 memiliki persentase 
tutupan yang tinggi, yaitu berkisar antara 67-
75%. Bila tutupan karang hidup 
dikelompokkan berdasarkan letak geografis 
dari masing-masing stasiun pengamatannya, 
maka diperoleh rerata persentase tutupan 
karang hidup seperti pada Gambar 20. 
Dengan demikian, kondisi karang di perairan 
Ternate, Tidore dan Teluk Halmahera bagian 
barat menurut Gomez & Yap (1988) (Tabel  
3) dapat dikategorikan dalam kondisi 
“sedang”, dimana rerata persentase tutupan 
karang hidup sebesar 40,44% dengan 
kesalahan baku sebesar 3,68%. 

Gambar 21 menampilkan kondisi 
terumbu karang di masing-masing stasiun 
pengamatan berdasarkan persentase 
tutupan karang hidup menurut Gomez & Yap 
(1988) (Tabel 3). Dari 14 stasiun 
pengamatan, tak satu pun berada dalam 
kondisi “sangat baik”, 3 stasiun berada 
dalam kondisi “baik”, 5 stasiun dalam kondisi 
“sedang” dan sisanya (5 stasiun) berada 
dalam kondisi “jelek”. Kondisi karang yang 
“baik”, dengan persentase tutupan karang 
yang relatif tinggi dijumpai di bagian barat 
Pulau Ternate (TTEL03 dan TTEL04), di Pulau 
kecil (P. Failonga) yang berada di bagian 
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barat Pulau Tidore (TTEL10), serta di bagian 
dalam teluk Pulau Halmahera yang 

berhadapan dengan Pulau Ternate dan 
Tidore (TTEL13).  

 

 
Gambar 18. Persentase tutupan biota dan substrat di masing-masing stasiun pengamatan.  
 
 

 

Gambar 19. Persentase tutupan karang hidup di masing-masing stasiun pengamatan. 
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Gambar 20. Persentase tutupan karang hidup berdasarkan lokasi geografis. 

 
 

 
Gambar 21. Kondisi kesehatan terumbu karang di masing-masing stasiun pengamatan. 
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C. Komposisi dan Keanekaragaman  
Jenis Karang Batu 

Berdasarkan pengamatan di sepanjang 
garis transek dan pengamatan bebas di 14 
stasiun di perairan Ternate dan sekitarnya 
(Lampiran) berhasil dijumpai 144 jenis 
(species) karang batu yang termasuk 
kedalam 44 marga  (genera) dan 17 suku 
(family). Jumlah tersebut masih mungkin 
untuk bertambah mengingat pencatatannya 
hanya berdasarkan pada pengamatan yang 
berada tepat di garis transek. Sebagai 
perbandingan, berdasarkan penelitian 
CRITC-LIPI tahun 2011 yang dilakukan di 
perairan Raja Ampat yang meliputi perairan 
bagian selatan Pulau Waigeo dan Pulau-
pulau Batang Pele dijumpai setidaknya 
sebanyak 156 jenis karang batu yang 

termasuk kedalam 42 marga  dan 16 suku 
(Giyanto & Suharti, 2011). Sedangkan Tuti et 
al., (2011) pada penelitiannya di perairan 
Buton menjumpai 93 jenis karang batu yang 
termasuk dalam 15 suku. Berdasarkan hal 
tersebut, perairan Ternate, Tidore dan 
Halmahera dapat dipastikan sebagai bagian 
dari pusat kekayaan keanekaragaman laut. 
Hasil yang diperoleh ini sesuai dengan yang 
dituliskan Hoeksema (2010) yang 
menyatakan bahwa Ternate merupakan 
bagian dari pusat kekayaan keanekaragaman 
laut. Hoeksema (2010) yang melakukan 
penelitian tentang distribusi karang 
berjamur (Fungiidae) menjumpai 36 jenis di 
perairan Ternate, sedangkan di sekitar 
kepala burung Papua menjumpai 40 jenis 
(Gambar 22).  

 

 
Gambar 22.  Jumlah jenis karang berjamur (Fungiidae) berdasarkan letak geografisnya. Untuk 

lokasi Ternate ditunjukkan dengan angka 36 di dalam lingkaran (Sumber: 
Hoeksema, 2010). 
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Berdasarkan jumlah kehadiran 
masing-masing jenis karang batu yang 
dijumpai sepanjang garis transek, dihitung 
nilai indeks keanekaragaman dan 
kemerataannya. Hasilnya disajikan pada 
Gambar 23. Selain itu juga dibuat plot k-
dominansi karang batu untuk masing-masing 
stasiun pengamatan (Gambar 24). Jenis 
karang yang menempati rangking pertama 
berdasarkan frekuensi kehadirannya pada 
masing-masing stasiun pengamatan disajikan 
pada Tabel 4. 

Nilai keanekaragaman karang yang 
relatif tinggi terdapat di stasiun TTEL03, 
TTEL05, TTEL06, TTEL12 dan TTEL14, dengan 
nilai H’>3 (Gambar 23). Pada kelima stasiun 
ini, dominasi karang jenis tertentu tidak 
begitu terlihat, dibuktikan dengan nilai J’ 
yang relatif tinggi, yang nilainya lebih besar 
dari 0,85 (Gambar 23).   

 

Spesies karang yang paling 
mendominasi (rangking pertama) memiliki 
frekuensi kehadirannya kurang dari 20% 
(Gambar 24). Bandingkan dengan stasiun 
TTEL10, yang memiliki nilai indeks 
keanekaragaman dan indeks kemerataan 
jenis rendah. Pada stasiun TTEL10 ini, 
frekuensi kehadiran karang jenis Echinopora 
lamellosa mendominasi lebih dari 40% 
dibandingkan kehadiran karang jenis lainnya 
(Gambar 24). Jadi, meskipun stasiun TTEL10 
memiliki persentase tutupan yang tinggi 
(Gambar 19), keanekaragaman jenisnya 
rendah dan didominasi oleh jenis Echinopora 
lamellosa. Demikian pula dengan stasiun 
TTEL13 yang memiliki persentase tutupan 
karang hidup tinggi (Gambar 19), memiliki 
nilai keanekaragaman yang rendah dan 
didominasi oleh Porites rugosa.  

 

Gambar 23. Nilai indek keanekaragaman [H’loge)] dan indeks kemerataan (J’) di masing-
masing stasiun pengamatan. 
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Gambar 24. Plot k-dominansi karang batu untuk masing-masing stasiun pengamatan. 
 
 
Tabel 4.  Jenis karang yang menempati rangking pertama (yang dominan) berdasarkan frekuensi 

kehadiran pertranseknya di masing-masing stasiun pengamatan. 
 

STASIUN JENIS KARANG DOMINAN  

TTEL01 Porites cylindrica 
TTEL02 Montipora samarensis 
TTEL03 Stylophora pistillata 

TTEL04 Pectinia lactuca 
TTEL05 Montipora informis 
TTEL06 Porites cylindrica 
TTEL07 Porites nigrescens 

TTEL08 Acropora palifera 
TTEL09 Pocillopora eydouxi 
TTEL10 Echinopora lamellosa 
TTEL11 Porites cylindrica 

TTEL12 Seriatopora caliendrum 
TTEL13 Porites rugosa 
TTEL14 Porites nigrescens 

 

 

Ternate 2012

Do
m

in
an

si
 (%

)

 

0

10

20

30

40

50

1 10 100



Ekosistem Pesisir Ternate, Tidore dan Sekitarnya | 35 
 

 

KESIMPULAN 

Terumbu karang di perairan Ternate, 
Tidore dan sekitarnya memiliki 
keanekaragaman karang yang relatif tinggi. 
Setidaknya berhasil dijumpai  sebanyak 144 
jenis, yang termasuk dalam  44 marga dan 
17 suku. Persentase tutupan karang 
hidupnya  sebesar (40,44+3,68)% dan dapat 
dikategorikan dalam kondisi “sedang”. 
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Lampiran. Jenis karang di masing-masing stasiun pengamatan (+)=dijumpai; (-)=tidak dijumpai. 

NO. SUKU / JENIS 
TTEL 
01 

TTEL 
02 

TTEL 
03 

TTEL 
04 

TTEL 
05 

TTEL0
6 

TTEL 
07 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

I ACROPORIDAE 
              

1   Acropora acuminata - - - - - - - - - - - - - - 
2   Acropora aspera - - - - - - - - - + - - - + 
3   Acropora brueggemanni - + - - - - - - - - - - - - 
4   Acropora cerealis - - - - - - - - - - - - - - 
5   Acropora cytherea - - - - - - - - + - - - - - 
6   Acropora divaricata - - - - - - - - - - - - - - 
7   Acropora donei - - - - - - - - - - - - - - 
8   Acropora echinata - - - - - - - - - - - + - - 
9   Acropora formosa - - - - - + - - - + - + - - 

10   Acropora horrida - - - - - - - - - - - - + - 
11   Acropora hyacinthus - - - - - + - + - - - - - - 
12   Acropora loripes - - - - - - - - + - - - - - 
13   Acropora microphthalma - - - - - - - - - - - + - - 
14   Acropora millepora - - - - - - - - - - - + - - 
15   Acropora nasuta - - - - - - - - - - - - - - 
16   Acropora nobilis - - + - - - - - - - - - - - 
17   Acropora palifera - - - - + - - + - - - - - - 
18   Acropora paniculata - - - - - - - - + - - - - - 
19   Acropora parilis - - + - - - - - - - - - - - 
20   Acropora scale - - - - - - - - - - - - - - 
21   Acropora teres - - - - - - - - - - - - - - 
22   Acropora sp. 1 - - - - - + - - - - - + - - 
23   Acropora sp. 2 - - - - - - - - - - - - - - 
24   Acropora sp. 3 - - - - + - - - - - - + - - 
25   Anacropora forbesi - - - - - - - - - - - - + - 
26   Anacropora puertogalerae - - - - - - - - - - - - - - 
27   Anacropora spinosa - - - - - - - - - - - - + - 
28   Astreopora myriophthalma - - - - - - - - - - - - - - 
29   Montipora crassitiberculata - - - - - - - - - - - - - - 
30   Montipora danae - - - - + - - - - - - - - - 
31   Montipora foliosa - + - - - - - - - - - - + - 
32   Montipora grisea - - - - + + - - - - - - - - 
33   Montipora hispida - - - - - - - - - + - - - - 
34   Montipora hoffmeisteri - - - - - - - - - - - - - - 
35   Montipora informis - - - - + + - - - - - - - - 
36   Montipora nodosa - - - - - - - - - - - - - - 
37   Montipora samarensis - + - - - - - - - - - - - - 
38   Montipora spumosa - - - - - - - - - - - - - - 
39   Montipora undata - - - - - - - - - - - - - - 
40   Montipora venosa - - - - - - - - - - - - - + 
41   Montipora verrucosa - - - - - - - - - - - - - - 
42   Montipora sp. 1 - - - - - - - - - - + - - - 
43   Montipora sp. 2 - - - - + + + - - - + - - - 

                 
II AGARICIIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

44   Gardineroseris sp. - - - - - - - - - - - - - - 
45   Leptoseris sp. - - - - - - - - - - - - - - 
46   Pachyseris speciosa - - - - - - - - - - - - - - 
47   Pavona clavus - - - - - - - - - - - - - - 
48   Pavona explanulata - - - - - - - - - - - - - - 
49   Pavona halicora - - - - - - - - - - - - - - 
50   Pavona varians - - - - - - - - - - + - - - 
51   Pavona venosa - - - - - - - - - - - + - + 
52   Pavona sp. - - - - - - - - - - - - - - 
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Lampiran. lanjutan 

NO. SUKU / JENIS 
TTEL 
01 

TTEL 
02 

TTEL 
03 

TTEL 
04 

TTEL 
05 

TTEL0
6 

TTEL 
07 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

III ASTROCOENIIDAE - - - - - - - - - - - - - - 
53   Stylocoeniella armata - - - - - - - - - - - - - - 
54   Stylophora pistillata - - + - - - - - - + - + - - 
55   Stylophora sp. - - - - - - - - - - - - - - 

                 
IV DENDROPHYLLIIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

56   Turbinaria mesenterina - - - - - - - - - - - - - - 
                 

V EUPHYLLIDAE - - - - - - - - - - - - - - 
57   Physogyra lichtensteini - - - - - - - - - - - - - - 

                 
VI FAVIIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

58   Caulastrea furcata - - - - - - - - - - - - - - 
59   Cyphastrea chalcidicum - - - - - - - - - - - - - + 
60   Cyphastrea daedalea - - - - - - - - - - + - - - 
61   Cyphastrea decadia - - - - - - - - - - - - - - 
62   Cyphastrea mycrophthalma - - - - - - - - - - - - - - 
63   Cyphastrea serailia - - - - - - - - - - - - - - 
64   Cyphastrea sp. - - - - - - - - - - + - - - 
65   Echinopora lamellosa - - - + - - - - - + - - - - 
66   Echinopora mammiformis - - - - - - - - - - - - - - 
67   Favia danae - - - - - - - - - - - - - - 
68   Favia matthaii - - + - + - - - - - - - - - 
69   Favia pallida - - - - - - - - - - - - - - 
70   Favia sp. - - - - + - - - - - - - - - 
71   Favites flexuosa - - - - - - - - - - - - - - 
72   Favites halicora - - - - - - - - - - - - - - 
73   Favites sp. - - + - + - - - - - - - - - 
74   Goniastrea edwardsi - - + - - - - - - - - - - - 
75   Goniastrea favulus - - - - + - - - - - - - - - 
76   Goniastrea retiformis - - + - - - - - - - - - - - 
77   Goniastrea sp. - - - - - - - - - - - - - - 
78   Leptastrea transversa - - - - - - - - - - - - - - 
79   Montastrea curta - - - - - - - - - - - - - - 
80   Oulophyllia bennettae - - - - - - - - - - - - - - 
81   Oulophyllia crispa - - - - - - - - - - - - - - 
82   Oulophyllia sp. - - + - - - - - - - - - - - 
83   Platygyra lamellina - - - - - - - - - - - - - - 
84   Platygyra pini - - - - - - - - - - - - - - 
85   Platygyra sinensis - - - - - - - - - - - - - - 
86   Platygyra sp. - - - - - - - - - - - - - - 

                 
VII FUNGIIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

87   Fungia fungites - - - - - - + - - - - - - - 
88   Fungia horrida - - - + - - + - - - - - - - 
89   Fungia klunzingeri - - - - - - - - - - - - - - 
90   Fungia paumotensis - - - - - - - - - - - - - - 
91   Fungia repanda - - - - - - + - - - - + + + 
92   Fungia sp. - - - - - - - - - - - - - - 
93   Halomitra pileus - - - - - - - - - - - - - - 
94   Polyphyllia talpina - - - - - - - - - - - - - - 

                 
VIII HELIOPORIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

95   Heliopora coerulea - - - - + - + - - - - - - - 
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Lampiran. lanjutan 

NO. SUKU / JENIS 
TTEL 
01 

TTEL 
02 

TTEL 
03 

TTEL 
04 

TTEL 
05 

TTEL0
6 

TTEL 
07 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

IX MERULINIDAE - - - - - - - - - - - - - - 
96   Hydnophora microconos - - - - - - - - - - - - - - 
97   Hydnophora pilosa - - - - - - - - - - - - - - 
98   Hydnophora rigida - - - + - - - - - + - - - + 
99   Merulina ampliata - - - - - - - - - - - - - - 

100   Merulina scabricula - - - - - - - - - - - - - + 
                 

X MILLEPORIDAE - - - - - - - - - - - - - - 
101   Millepora tenella - - - + - - - - - - - - - - 

                 
XI MUSSIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

102   Acanthastrea sp. - - - - - - - - - - - - - - 
103   Lobophyllia corymbosa - - - - - - - - - - - - - - 
104   Lobophyllia flabelliformis - - - - - - - - - - - - - - 
105   Lobophyllia hemprichii - - - - - - - - - - - - - - 
106   Symphyllia radians - - - - - - - - - - - - - - 
107   Symphyllia recta - - - - - - - - - - - - - - 

                 
XII OCULINIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

108   Galaxea astreata - - - + - - - - - - - - - - 
109   Galaxea fascicularis - - + - - - - + - - - - - + 
110   Galaxea horrescens - - - - - - + - - - - - - - 

                 
XIII PECTINIIDAE - - - - - - - - - - - - - - 
111   Echinophyllia aspera - - - + - - - - - - - - - - 
112   Echinophyllia sp. - - - - - - - - - - - - - - 
113   Mycedium elephantotus - - - - - - - - - - - - - - 
114   Mycedium mancaoi - - - + - - - - - - - - - - 
115   Oxypora lacera - - - - - - - - - - - - - - 
116   Pectinia lactuca - - - + - - - - - - - - - - 
117   Pectinia paeonia - - - + - - - - - - - - - - 
118   Pectinia teres - - - - - - - - - - - - - - 

                 
XIV POCILLOPORIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

119   Pocillopora damicornis - - - - - - - - - - - - - - 
120   Pocillopora eydouxi - - - - - - - - + - - - - + 
121   Pocillopora meandrina - - - - - - - - - - - - - - 
122   Pocillopora verrucosa - - + - + + - - + - - + - - 
123   Pocillopora woodjonesi - - - - - - - - - - - - - - 
124   Pocillopora sp. - - - - - - - - - - - - - - 
125   Seriatopora caliendrum - - - - - + - - - - - + - + 
126   Seriatopora hystrix - - - - - - + - - - - - - - 

                 
XV PORITIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

127   Goniopora columna - - - - - - - - - - - - - - 
128   Goniopora pandoraensis - - - - - - - - - - - - - - 
129   Goniopora sp. - - - - - - - - - - - - - - 
130   Porites australiensis - - + - - - - - - - - - - - 
131   Porites cylindrica + - + + + + + - - - + + - + 
132   Porites lichen - - + + - - - - - - + - - - 
133   Porites lobata + - - - + + - - - - + - - + 
134   Porites lutea + - - + + + - - - - - - - + 
135   Porites negrosensis - - - - + - + - - - + - - + 
136   Porites nigrescens - - + - + + + + - - + - - + 
137   Porites rugosa - - - - - - - - - - + - + + 
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Lampiran. lanjutan 

NO. SUKU / JENIS 
TTEL 
01 

TTEL 
02 

TTEL 
03 

TTEL 
04 

TTEL 
05 

TTEL0
6 

TTEL 
07 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

138   Porites rus + + + - - - - - - - - - - + 
139   Porites solida - - + - - + - - - - - - - - 
140   Porites sp. 1 - - - - - - - - - - - - - - 
141   Porites sp. 2 - - - - - - - - - - - - - - 

                 
XVI SIDERASTREIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

142   Psammocora contigua - - - - - - - - - - - - - - 
143   Pseudosiderastrea sp. - - - - - - - - - - - - - - 

                 
XVII TUBIPORIDAE - - - - - - - - - - - - - - 

144   Tubipora musica - - - - - - - - - - - - - - 
  Jumlah jenis 11 14 41 21 44 29 30 21 18 10 25 35 13 43 
  Jumlah marga 4 8 22 15 20 12 17 12 8 7 10 16 8 21 
  Jumlah suku 4 6 11 9 10 5 10 7 5 6 7 11 6 11 
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KEANEKARAGAMAN JENIS DAN KELIMPAHAN IKAN KARANG  
DI PERAIRAN TERNATE, TIDORE DAN SEKITARNYA 

 
Oleh: 

Sasanti R Suharti 
 
 
 

ABSTRAK 

Penelitian ikan karang di perairan Ternate, Tidore dan perairan Halmahera bagian Barat 
dilakukan dalam rangka kajian ekosistem pesisir Ternate, Tidore dan sekitarnya. Pengamatan 
dilakukan di 14 stasiun pengamatan pada bulan April-Mei 2012. Penelitian menggunakan metode 
UVC (Underwater Visual Census). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman jenis 
dan kelimpahan ikan karang di perairan Ternate dan sekitarnya. Tercatat sebanyak  9.127 ekor 
ikan karang yang berasal dari 37 suku dan 245 jenis berhasil diidentifikasi. Terdapat 9 suku yang 
paling dominan dalam penelitian ini yakni Pomacenridae (52 jenis), Labridae (40 Jenis), 
Chaetodontidae (24 jenis), Acanthuridae (16 jenis), Scaridae (11 jenis), Serranidae (11 jenis), 
Lutjanidae (8 jenis), Pomacanthidae (8 jenis) dan Balistidae (7 jenis). Kesembilan suku ini kurang 
lebih menempati 58,42% dari total fauna  ikan karang yang tercatat. Ditinjau dari kelimpahan 
ikan berdasarkan dari kategorinya,  24 jenis merupakan ikan indikator (9,8%), 145 jenis masuk 
dalam kategori ikan major (59,2%) dan 76 jenis masuk kedalam kategori ikan target (31%).  

 
Kata kunci : Keanekaragaman jenis, ikan karang, Ternate, Tidore, Halmahera Barat, Maluku  Utara 
 
 

PENDAHULUAN 

Kepulauan Ternate dan Tidore terletak 
di Provinsi Maluku Utara.  Ekosistem 
alamnya seperti terumbu karang, hutan 
mangrove, padang lamun, pantai berbatu 
yang indah merupakan sumber kehidupan 
masyarakat di kepulauan ini. Terumbu 
karang misalnya,   yang terletak di segitiga 
karang dunia (Coral Triangle)  yang terkenal 
akan kekayaan dan keanekaragaman 
sumberdaya lautnya,  terutama dalam hal 
keanekaragaman jenis ikan karangnya 
merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan 
dan perlu dijaga kelestariannya.  

Beberapa studi mengenai ikan karang 
di kepulauan ini antara lain oleh Allen 
(2005), Edrus & Siswantoro (2005), 
Najamudin et al. (2012). Menurut Allen 
(2005) dalam penelitiannya di perairan 
Halmahera dan sekitarnya pada tahun 2005 

tercatat sebanyak 803 jenis ikan karang. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa kekayaan 
jenis ikan di perairan Maluku Utara ini tidak 
kalah jauh dengan Raja Ampat yang sangat 
terkenal dengan keanekaragaman ikan 
karangnya yang tinggi yakni tercatat 
sebanyak 828 jenis.  

Di perairan karang wilayah tropis, 
terumbu karang memberikan sumber 
kehidupan bagi masyarakat pesisir selain 
sebagai sumber makanan, juga sebagai mata 
pencaharian.  Menurut Sukadi & Badrudin 
(1999), visi otonomi daerah di Maluku Utara 
adalah untuk mengembangkan wilayah 
terumbu karang beserta sumber daya ikan 
karangnya yang merupakan asset penting 
bagi daerah untuk peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah 
daerah di Provinsi ini dihadapkan pada suatu 
keputusan menyeimbangkan antara 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 
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dari kekayaan sumberdaya alam lautnya dan 
konservasi secara global mengenai 
keanekaragaman laut yang sangat potensial. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kondisi ikan karang di perairan 
Ternate, Tidore dan pulau-pulau sekitarnya. 
Sasaran dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan keanekaragaman jenis ikan 
karang dan kelimpahan populasi ikan karang 
di perairan tersebut. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di 14 stasiun yang 
berada di wilayah Kota Ternate, Kota Tidore 
Kepulauan dan sekitar mulut teluk Pulau 
Halmahera (Gambar 1), dimana 3 stasiun 
berada di sepanjang pesisir Pulau Halmahera 
bagian barat.  

 
 

B. Waktu Penelitian 

Kegiatan pemantauan keaneka 
ragaman jenis ikan karang dilakukan pada 
bulam April-Mei 2012. Metode yang 
digunakan dalam melakukan pemantauan 
ikan karang adalah metode Underwater 
Visual Census (UVC) yang sudah dimodifikasi 
(Manuputty et al., 2006). Pemantauan 
dilakukan di garis transek yang sama dengan 
kegiatan penelitian karang, agar sekaligus 
mendapatkan data bentik yang 
menggambarkan habitatnya. Pengamatan 
dilakukan di sepanjang garis transek dimana 
ikan-ikan yang ada pada jarak 2,5 m di 
sebelah kiri dan  kanan garis transek 
sepanjang 70 m dicatat jenisnya beserta 
jumlah individunya. Luas bidang yang 
teramati per transeknya yaitu (5 m x 70 m ) = 
350 m2

 
 

. Penamaan ikan karang  mengacu 
pada buku panduan ikan karang (Allen & 
Swainston, 1993; Allen & Steene, 1996; 
Allen, 1999; Allen et al., 2003; Kuiter & 
Debelius, 1994).  

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian ikan karang di perairan Ternate-Tidore, 2012
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Jenis ikan yang tercatat 
dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama 
(English, et al. 1997), yaitu : 
• Ikan-ikan target, yaitu kategori ikan 

ekonomis penting dan biasa ditangkap 
untuk konsumsi. Biasanya ikan-ikan ini 
menjadikan terumbu karang sebagai 
tempat pemijahan dan daerah asuhan.  
Ikan-ikan target ini antara lain diwakili 
suku (family) 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 kaka tua) dan 
Acanthuridae. Ikan kelompok ini 
hidupnya ada yang bersifat menyendiri 
(soliter) atau dalam kelompok kecil dan 
ikan yang bersifat bergerombol 
(schooling). Untuk ikan yang bersifat 
soliter atau dalam kelompok kecil 
pencatatan dilakukan individu per 
individu (actual count) sedang untuk jenis 
ikan yang bergerombol (schooling) 
dengan kelimpahan yang tinggi 
pencatatan dilakukan dengan penaksiran 
(English, et al. 1997) . 

• Ikan-ikan indikator,  yaitu jenis ikan 
karang yang khas mendiami daerah 
terumbu karang dan menjadi indikator 
kesuburan ekosistem daerah tersebut. 
Ikan-ikan indikator diwakili oleh ikan 
kepe-kepe (butterfly fish) dari suku 
Chaetodontidae. Ikan kelompok ini dapat 
dihitung secara langsung dengan mudah 
di dalam air (actual count). Ikan dari suku 
ini jarang sekali dijumpai hidup dalam 
kelompok besar. Umumnya ikan 
kelompok ini hidup menyendiri (soliter), 
berpasangan atau membentuk kelompok 
kecil. 

• Ikan-ikan major, merupakan ikan-ikan 
yang umum dijumpai di daerah terumbu 
karang selain dari ikan target dan ikan 
indikator. Kelompok ikan ini merupakan 
ikan karang yang umumnya berukuran 
kecil dan banyak diantaranya dijadikan 
sebagai ikan hias. Kelompok ini umumnya 
ditemukan melimpah, baik dalam jumlah 

individu maupun jenisnya. Kategori ikan 
ini antara lain Pomacentridae (ikan betok 
laut), Apogonidae (ikan 
serinding/beseng), Labridae (ikan cina-
cina), dan Blenniidae (ikan blenid). 
Pencatatan terhadap kelompok ikan ini 
lebih banyak dilakukan secara taksiran 
karena pada umumnya hidupnya 
bergerombol (schooling). 

HASIL 

Dari hasil pengamatan ikan karang di 
lokasi pengamatan di 14 stasiun pengamatan 
tercatat sebanyak 9.127 ekor ikan karang/14 
transek atau 9.127 individu/4.900 m2

Kelimpahan ikan karang pada stasiun 
TTEL10 merupakan yang tertinggi yaitu 
sebanyak 1.118 individu/transek, sedangkan 
yang terendah di stasiun TTEL04 yaitu 362 
individu/transek. Tingginya individu di 
stasiun TTEL10 tidak diikuti oleh tingginya 

. 
Jumlah individu ikan ini  terdiri dari 37 suku 
dan 245 jenis ikan karang. Kelimpahan ikan 
yang dijumpai di 14 stasiun penelitian 
berdasarkan kategori ikan, dijumpai ikan 
indikator sebanyak 524 ekor, ikan target 
sebanyak 1.548 ekor dan ikan major 
sebanyak 7.055 ekor. Sehingga 
perbandingan antara ikan indikator, ikan 
target dan ikan major di perairan ini adalah 
1:3:13 yang artinya setiap dijumpai 1 
individu ikan indikator, akan dijumpai 
sebanyak 3 ekor  ikan target dan 13 ekor 
ikan major. 

Suku yang paling dominan dalam 
penelitian ini adalah Pomacentridae (52 
jenis), Labridae (40 jenis), Chaetodontidae 
(24 jenis), Acanthuridae (16 jenis), Scaridae 
(11 jenis), Serranidae (11 jenis), Lutjanidae (8 
jenis), Pomacanthidae (8 jenis)dan Balistidae 
(7 jenis) (Gambar 2). Kesembilan suku ini 
kurang lebih menempati 58,42% dari total 
ikan karang yang tercatat selama penelitian. 

Dari kelimpahan ikan karang yang 
dijumpai, 24 jenis merupakan ikan indikator 
(9,8%), 145 jenis masuk dalam kategori ikan 
major (59,2%) dan 76 jenis masuk kedalam 
kategori ikan target (31%).  
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jumlah jenis ikan karang. Jumlah jenis ikan 
karang tertinggi dijumpai di stasiun TTEL03, 
sedangkan jumlah jenis terendah di stasiun 
TTEL04.  

Untuk kategori ikan indikator, 
kelimpahan tertinggi dijumpai  di stasiun  
TTEL02 sebanyak 70 ekor, sedangkan 
terendah dijumpai di stasiun TTEL04 
sebanyak 6 ekor. Sedangkan untuk ikan 
major, kelimpahan tertinggi dijumpai di 
sasiun TTEL10 sebanyak 971 ekor dan 
terendah ditemui di stasiun TTEL02. Untuk 
kategori ikan target, kelimpahan tertinggi 
dijumpai di stasiun TTEL09  sebanyak 209 
ekor dan terendah TTEL05 sebanyak 51 ekor.  

Untuk jumlah jenis ikan yang tertinggi 
dijumpai di stasiun TTEL03 sebanyak 77 jenis 
dan terendah dijumpai sebanyak 44 jenis di 
stasiun TTEL04. Hasil data sensus visual pada 
area transek seluas 350m2

Dari 16 suku ikan target yang dijumpai 
pada penelitian ini, komposisi tertinggi 
ditempati oleh suku Scaridae, diikuti oleh 
Acanthuridae, Lutjanidae, Serranidae, 
Caesionidae, Mullidae, Labridae dan 
Siganidae yang masing dengan 13 jenis, 11 
jenis, 8 jenis, 7 jenis, 6 jenis dan 5 jenis.  
Delapan suku lainnya  memiliki jemlah jenis 
dibawah 5 jenis (Tabel 2 ). 

 

 disajikan pada 
Tabel 1. 

 
 

Gambar 2.  Sembilan suku yang menempati urutan tertinggi dalam survey ikan karang dari 14 
stasiun penelitian di perairan Ternate-Tidore dan Halmahera Barat, April  2012. 

 

Tabel 1. Jumlah  individu masing-masing kategori dan jumlah jenis ikan di setiap stasiun 
penelitian di perairan Ternate, Tidore dan Halmahera Barat, April 2012. 

Kategori 
Stasiun Penelitian 

TTEL 
01 

TTEL 
02 

TTEL 
03 

TTEL 
04 

TTEL 
05 

TTEL 
06 

TTEL0
7 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

Σ Ind Indikator 24 70 59 6 22 65 38 32 37 46 19 17 22 67 

Σ Ind Major 454 233 578 260 420 761 469 345 741 971 481 439 479 424 

Σ Ind Target 85 97 118 96 51 118 149 78 211 101 158 98 82 106 

Σ Jenis 61 53 77 44 47 69 55 58 72 73 55 50 65 67 
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Tabel 2.  Jumlah suku ikan target yang 
tercatat dalam penelitian di perairan 
Ternate, Tidore dan Halmahera 
Barat, April  2012. 

 

Suku Jumlah Jenis 

Acanthuridae 13 

Scaridae 11 

Lutjanidae 8 

Serranidae 7 

Caesionidae 6 

Mullidae 6 

Labridae 5 

Siganidae 5 

Haemulidae 4 

Scolopsidae 3 

Nemipteridae 2 

Carangidae 1 

Ephippidae 1 

Holocentridae 1 

Kyphosidae 1 

Lethrinidae 1 

 
 

PEMBAHASAN 

Faktor yang mempengaruhi komposisi 
atau struktur komunitas ikan karang pada 
suatu perairan tergantung antara lain pada 
tingkat periode lamanya air surut (degree of 
exposure), kedalaman dan struktur habitat. 
Banyak jenis ikan karang dijumpai hidup 
pada rentang habitat yang cukup luas dan 
banyak jenis memiliki preferensi habitat 
tertentu dan menunjukkan keberadaannya 
pada zonasi tertentu yang spesifik (Allen, 
2007).  

Hampir sebagian besar ikan karang 
yang tercatat dalam penelitian ini terdiri dari 
jenis-jenis ikan yang hidupnya berasosiasi 
dengan terumbu karang dan beragam 
habitatnya termasuk di dalamnya pasir, 
pecahan karang/rubble dan lamun. 
Komposisi komunitas ikan karang di Perairan 
Ternate, Tidore dan Halmahera bagian  Barat 
sangat tergantung dari keanekaragaman 
habitat. Keragaman ikan karang yang dimiliki 
perairan ini mencerminkan keanekaragaman 
habitat yang relatif tinggi. 

Dua suku yang menduduki posisi 
tertinggi dalam penelitian ini yakni 
Pomacentridae dan Labridae nampaknya 
konsisten dalam penelitian-penelitian ikan 
karang pada umumnya di perairan Indonesia 
lainnya.  Kedua suku ini merupakan 
penghuni ikan karang yang paling dominan 
dan memiliki jumlah jenis yang terbesar.  
Fenomena ini menunjukkan bahwa suku ini 
mempunyai kemampuan adaptasi yang 
cukup luas dalam menempati habitat dari 
terumbu karang sampai dengan daerah 
mangrove (Allen 2000; Allen et al. 2003). 

Rendahnya kelimpahan dan jumlah 
jenis ikan karang di TTEL04 disebabkan lokasi 
ini berada di daerah pelabuhan dan sangat 
dekat sekali dengan kegiatan manusia di 
sekitarnya sehingga terjadi perubahan 
kualitas lingkungan yang cukup besar bila 
dibandingkan dengan stasiun lainnya. 
Habitat di stasiun ini sudah tidak memadai 
lagi bagi ikan karang untuk hidup dengan 
baik, hanya jenis-jenis yang memiliki 
toleransi tinggi dan mampu beradaptasi,  
dapat hidup dilingkungan ini. Hal ini tidak 
jauh berbeda dengan pernyataan 
(Najamuddin et al, 2012). 

Ditinjau dari kategori ikan, ikan 
kelompok major selalu mendominasi dalam 
penelitian, hal ini disebabkan banyak dari 
kelompok ini merupakan ikan yang sifatnya 
bergerombol (schooling) seperti marga 
Chromis dari suku Pomacentridae dan marga 
Cirrhilabrus dari suku Labridae. Selain itu 
tingginya keragaman microhabitat yang 
dimiliki oleh suku ini yang mendiami daerah 
mangrove sampai di wilayah terumbu karang 
yang dalam menyebabkan jenis-jenis dari 



Ekosistem Pesisir Ternate, Tidore dan Sekitarnya | 47 
 

 

suku tersebut mampu bertahan dan selalu 
mendominasi perairan dalam hal 
keberadaannya. 

Jumlah jenis yang yang dimiliki oleh 
suku Chaetodontidae yang digunakan 
sebagai indikator kesehatan terumbu karang  
dalam penelitian ini termasuk cukup tinggi di 
bandingkan dengan penelitian ikan kepe-
kepe lainnya (Pratchett  & Berumen

Tingginya permintaan pasar akan ikan 
pangan dapat dilihat dari hasil observasi 
yang dihimpun selama survei,  dimana  ikan 
ekonomis penting seperti ikan kerapu 
(Serranidae), ikan kakap (Lutjanidae) dan 
lencam (Lethrinidae) tidak terlalu banyak 
dijumpai dan ukurannya rata-rata relatif 
masih terlalu kecil, kurang dari 20 cm Total 
Length. Sebagai gantinya, ikan kakak tua  
(Scaridae) dan ikan butana (Acanthuridae) 
mendominasi dalam penelitian ini dan 
kemungkinan akan menjadi target nelayan di 
wilayah ini. Semakin tinggi permintaan pasar 
akan ikan ekonomis yang bernilai tinggi 
seperti ikan kerapu, kakap dan lencam 
menyebabkan adanya indikasi tangkap lebih. 
Hal ini dapat dilihat dari ukuran ikan target 
yang relatif masih berukuran kecil. 
Permintaan pasar yang tinggi ini sebenarnya 
sesuai dengan visi daerah dimana 
pembangunan kelautan dan perikanan di 
provinsi ini diarahkan untuk meningkatkan 
produksi guna memenuhi kebutuhan 
konsumsi ikan dalam negeri dan eksport 
(Edrus & Siswantoro, 2005).  Akan tetapi 
pemanfaatan sumberdaya perikanan ini jika 
tidak dikelola dengan baik akan membawa 
dampak negatif bagi kelestarian perikanan 
dan ekosistem itu sendiri. Ada 
kecenderungan  terjadi perluasan daerah 
tangkapan di perairan yang masuk dalam 
segitiga karang dunia ini untuk memenuhi 
permintaan pasar. Selain itu permintaan 
pasar akan ikan-ikan ekonomis penting ini 
cenderung menimbulkan kerusakan di 
habitatnya karena adanya praktek 
penangkapan yang tidak ramah lingkungan. 

Hasil penelitian Universitas Khairun (2001) 
menunjukkan bahwa ekosistem terumbu 
karang dibeberapa lokasi di Pulau Ternate 
telah mengalami kerusakan akibat tindakan 
destruktif. Penyebab utama dari  kerusakan 
adalah kegiatan penangkapan ikan yang 
tidak ramah lingkungan seperti pemakaian 
jaring muroami, bahan peledak, bahan 
beracun, pemasangan perangkap, aktivitas 
transportasi dan wisata bahari. Menurut 
Dewi (2006) terdapat 729 nelayan pancing di 
Pulau Ternate dan sebagian besar 
menjalankan aktivitas penangkapannya tidak 
ramah lingkungan. 

KESIMPULAN 
Keragaman ikan karang di perairan 

Ternate, Tidore dan sekitarnya masih cukup 
tinggi. Permintaan pasar akan ikan pangan 
yang terus meningkat mengakibatkan 
terjadinya praktek-praktek penangkapan 
yang tidak ramah lingkungan seperti 
penggunaan racun sianida dan bom. Kondisi 
ini sangat memprihatinkan karena akan 
merusak ekosistem terumbu karang dan 
secara langsung akan merusak habitat ikan 
karang. Jika hal ini tetap berlangsung, akan 
berakibat pada penurunan dalam keragaman 
dan kelimpahan ikan karang di masa datang. 

SARAN 
Walaupun perairan Ternate, Tidore 

dan sekitarnya masuk dalam segitiga karang 
dunia yang terkenal dengan 
keanekaragaman jenis sumberdaya laut  
yang tinggi, tetapi wilayah di sekitar segitiga 
karang dunia ini  sudah mulai terancam 
dengan aktivitas manusia. Ancaman ini bisa 
berupa ancaman lokal dari kegiatan sehari-
hari seperti penangkapan ikan yang tidak 
ramah lingkungan, tangkap lebih dari jenis-
jenis biota laut yang mempunyai nilai 
ekonomis tinggi, penurunan kualitas 
perairan karena adanya pembangunan di 
wilayah pesisir.  

 , 2008;  
Suharti, 2005 (unpubl.); Yusuf & Ali, 2001; 
Suharsono et al. ,1998). Hal ini menunjukkan 
bahwa kondisi terumbu karang di perairan 
Ternate -Tidore masih baik.  

Untuk menjaga potensi sumberdaya 
ikan karang di perairan ini, usaha konservasi 
harus dilakukan. Potensi yang ada tetap bisa 
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dimanfaatkan sebatas masih bisa menjaga 
keseimbangan antara pemanfaatan dan 
pelestarian. Menurut Gomez & Yap (1988) 
keanekaragaman jenis ikan karang dapat 
dijadikan alat sebagai indikator kelestarian 
perairan karang. Untuk itu monitoring 
adalah sangat penting dilakukan untuk 
menilai ada tidaknya dampak perubahan 
lingkungan. 
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ABSTRAK 

Perairan Ternate dan Tidore terletak di sebelah Barat Pulau Halmahera dan mempunyai 
beberapa pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Megabentos mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam ekosistem terumbu karang baik sebagai biota pioner  maupun biota indikator 
kerusakan karang, sedangkan lainnya mempunyai nilai ekonomis yang penting. Penelitian kali ini 
bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dari beberapa megabentos yang dianggap penting, 
seperti Corals Mushroom (CMR), Acanthaster planci, Diadema setosum, Drupella sp., Pencil sea 
urchin, Holothurian, Clam, Trochus niloticus dan lobster.Penelitian menggunakan peralatan selam 
SCUBA dan metode belt transect(2m x 70 m). Hasil menunjukkan bahwa stasiun TTEL13 
mempunyai kelimpahan fauna megabentos paling banyak yaitu 3,76 ind/m2, sedangkan 
megabentos dengan kelimpahan tertinggi adalah CMR yaitu mencapai 3,7 ind/m2

 
PENDAHULUAN 

Ternate merupakan sebuah pulau 
kecil yang terletak di provinsi Maluku Utara. 
Pulau ini mempunyai luas 547.736 km

. Kelimpahan 
megabentos masih tergolong rendah dan beberapa diantaranya tidak menimbulkan ledakan 
populasi yang membahayakan. 

 
Kata kunci : megabentos, Ternate, Tidore, Halmahera, kelimpahan 
 

2 

Komunitas megabentos mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap ekosistem 
terumbu karang terutama bila 
kelimpahannya besar. Megabentos 
Acanthaster planci misalnya adalah biota 
perusak yang saat fase juvenil maupun 
dewasanya memakan karang (Birkeland, 

1997). Salah satu populasi dari komunitas 
megabentos adalah bulu babi (Diadema 
setosum) dimana mempunyai korelasi 
negatif dengan persentase tutupan karang 
(Victoryus, 2009). Sementara jenis 
mushroom corals (CMR) merupakan biota 
pioner atau salah satu pembentuk dari 
struktur komunitas karang yang menyusun 
terumbu (Hoeksema, 1990). 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 
mencapai 163.467 jiwa. Kondisi topografi 
Kota Ternate adalah sebagian besar daerah 
bergunung dan berbukit dengan ketinggian 
berkisar antara 0-700 m dpl. Iklim Kota 
Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut 
dan memiliki dua musim yang sering kali 
diselingi dengan dua kali masa pancaroba 
disetiap tahunnya (Wikipedia, 2011). 

Beberapa jenis megabentos 
mempunyai nilai ekonomis penting 
diantaranya adalah holothurian, kima, 
lobster dan Trochus niloticus. Menurut 
Kustiariyah (2007), umumnya teripang dijual 
dalam bentuk kering. Bioaktif dari teripang, 
disebut sebagai Holothurin, mempunyai 
spektrum aktifitas biologis yang luas yaitu 
sebagai antibakteri, antikapang, cytotoxic, 
haemolityc dan antiinflamasi. Leung et al. 
(1993) menyebutkan bahwa kima atau lebih 
dikenal dengan clam (Tridacna spp.) sangat 
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popular sebagai bahan makanan berprotein 
tinggi. Otot dan mantelnya banyak 
dikonsumsi baik dalam bentuk mentah, 
dimasak atau bentuk dikeringkan. Selain itu, 
cangkangnya dapat dijual sebagai souvenir 
atau kerajinan lainnya.Sedangkan lobster 
merupakan hewan kelompok Crustacea yang 
kini sudah banyak dibudidayakan. Menurut 
Pattisahusiwa (2012), lobster air laut 
mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dan 
telah banyak diekspor baik itu ke Jepang, 
Cina maupun Singapura. Kisaran harga 
lobster air laut yaitu Rp. 200.000-300.000,- 
per kilogram.  Trochus niloticus atau lebih 
dikenal dengan lola mempunyai nilai 
ekonomis penting yaitu pada cangkangnya. 
Menurut Winston dan Grayson (1998), 
permintaan pasar dunia terhadap cangkang 
kering lola pada tahun 1998 diperkirakan 
7.000 ton/ha dengan nilai sebesar 50-60 juta 
dolar Amerika. Kondisi ini memicu adanya 
exploitasi yang dapat menurunkan populasi 
lola di alam. 

Penelitian mengenai fauna 
megabentos adalah penting dilakukan 
mengingat beberapa diantaranya 
mempunyai nilai ekonomis penting seperti 
holothurian (teripang), Clam (kima), Trochus 
niloticusdan lobster. Kehadiran fauna 
megabentos dalam keanekaragaman jenis 
yang tinggi dapat dipengaruhi oleh kondisi 
atau kualitas ekosistem terumbu karang 
(Cappenberg, 2010). Penelitian megabentos 
kali ini bertujuan untuk mengetahui 
kelimpahan dari beberapa megabentos, 
terutama yang memiliki nilai ekonomis 
penting dan berperan langsung di dalam 
ekosistem terumbu karang karena dapat 
dijadikan indikator kesehatan terumbu 
karang. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada bulan April 
2012 dengan mengambil lokasi sebanyak 14 
stasiun di Kepulauan Ternate, Tidore dan 
sekitarnya  (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1.Peta lokasi penelitian di Kepulauan Ternate 
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Pengamatan biota megabentos 
dilakukan dengan  menggunakan peralatan 
selam SCUBA pada kedalaman ± 5 m 
sepanjang 70 m mengikuti transek garis 
(LIT). Metode yang digunakan adalah “belt 
transect” dengan lebar 1 meter baik sisi 
kanan maupun kiri garis transek (Eleftheriou 
& Mclntyre, 2005). Semua biota megabentos 
yang ditemukan di luasan area “belt 
transect” (2m x 70m) dicatat jenis dan 
jumlah individunya. 

Adapun megabentos yang menjadi 
fokus penelitian kali ini adalah:  
• Lobster (udang karang) 
• Acanthaster planci (bintang bulu seribu) 
• Diadema setosum (bulu babi hitam) 
• “Pencil sea urchin” (bulu babi seperti 

pensil) 
• “Large Holothurian” (teripang ukuran 

besar) 

• “Small Holothurian” (teripang ukuran 
kecil) 

• “Large Giant Clam” (kima ukuran besar) 
• “Small Giant Clam” (kima ukuran kecil) 
• Trochus niloticus (lola) 
• Drupella sp. (sejenis Gastropoda/keong 

yang hidup di atas atau di sela-sela 
karang terutama karang bercabang) 

• “Mushroom coral” (karang jamur marga 
Fungiidae) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan 
diketahui bahwa tidak semua jenis 
megabentos ditemukan di seluruh lokasi 
penelitian, hanya mushroom corals (CMR) 
dan Drupella sp. yang terdistribusi secara 
luas dengan jumlah individu yang bervariasi 
(Tabel 1). 

 
Tabel 1.Kelimpahan fauna megabentos pada masing-masing stasiun. 

Stasiun TTEL 
01 

TTEL 

02 

TTEL 

03 

TTEL 

04 
TTEL 
05 

TTEL 
06 

TTEL 
07 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

Acanthaster planci - - - 1 1 - - - - - - - - 1 

CMR 30 35 51 422 11 3 141 20 11 171 29 215 518 11 

Diadema setosum 3 - - 18 10 48 10 17 27 2 - 1 - - 

Drupella sp. 2 3 10 4 3 29 2 24 44 44 8 13 4 25 

Pencil Sea Urchin - - - - - 1 - 1 - - - - - - 

Large Giant Clam 1 - 5 - - 2 1 - 1 1 - - 1 - 

Small Giant Clam - - - - 1 - - 1 1 - - - - 1 

Large Holothurian - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 

Small Holothurian - - - - - - - - - - - - - - 

Lobster - - - - 2 4 1 - 1 - 1 1 - - 

Trochus niloticus 2 - - - 1 - - 1 - 2 - 3 - - 

Jumlah 38 39 66 445 30 87 155 64 85 221 38 233 523 38 

Kepadatan ind/m 0,27 2 0,28 0,47 3,18 0,21 0,62 1,11 0,46 0,61 1,58 0,27 1,66 3,76 0,27 

 
Menurut Hoeksema (2012), banyak 

spesies dari Fungiidae yang bersifat free-
living pada siklus hidupnya dimana 
memungkinkan mereka untuk tetap 
bertahan hidup dan terdistribusi secara luas. 
Konsentrasi yang tinggi dari Fungiidae 
disebabkan karena proses reproduksinya 

bisa bersifat seksual maupun aseksual. 
Reproduksi aseksual meliputi budding dan 
fragmentasi. Pada penelitian kali ini 
diperoleh konsentrasi kelimpahan CMR yang 
cukup padat terutama di stasiun TTEL 13 
yaitu mencapai 518 ind/140 m2 (3,7 ind/m2). 
Bila dibandingkan dengan hasil penelitian 
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Hoeksema (2012) yang dilakukan di Sulawesi 
Selatan dan sekitarnya antara 1984-1986 
diperoleh kelimpahan Fungiidae sebanyak > 
500 ind/50 m2(10 ind/m2

Drupella spp. mempunyai sebaran 
yang luas karena pada fase larva bersifat 
planktonik yang berlangsung selama 30 hari 
(Holborn et al., 1994). Drupella spp. 
merupakan pemangsa jaringan polip karang 
dan beberapa diantaranya spesifik hanya 
memangsa jenis karang tertentu. Hal ini 
akan berakibat menurunnya kelimpahan 
seiring berkurangnya karang target (Baum 
et. al., 2003). Drupella spp. memakan jenis 
karang Acropora spp., Montipora spp., 
Seriatopora spp. dan beberapa jenis lainnya 
(Turner, 1994). Pada penelitian kali ini 
terlihat bahwa kelimpahan Drupella sp. tidak 
begitu merata, diduga karena rendahnya 
kelimpahan karang target dari Drupella sp. di 
lokasi tersebut. Kelimpahan paling tinggi dari 
Drupella adalah 44 ind/140m

) adalah lebih 
banyak daripada CMR di Kepulauan Ternate. 
Kondisi waktu penelitian yang berbeda lebih 
dari dua dekade memungkinkan hasil yang 
berbeda. 

2 (0,31 ind/m2) 
yaitu pada stasiun TTEL09 dan TTEL10. 
Menurut Cumming (2009), kondisi non-
outbreak dari Drupella yaitu apabila 
mempunyai kepadatan 0-2ind/m2

Acanthaster planci pada umumnya 
memangsa koral namun akan memakan 
beberapa jenis organisme benthos lainnya 
jika ketersediaan koral tidak mencukupi. A. 
planci mempunyai kecenderungan untuk 
memangsa karang bercabang, khususnya 

Acroporids. Kelimpahan normal untuk A. 
planci adalah 1 ind/100 m

.  
Beberapa jenis megabentos seperti 

Holothurian dan Pencil Sea Urchin 
ditemukan dalam kelimpahan yang 
sedikit.Holothurian merupakan deposit 
feeder yang banyak banyak menghuni 
habitat padang lamun. Hasil penelitian 
Yusron & Susetiono (2010) menunjukkan 
bahwa kondisi kekayaan fauna 
ekhinodermata (Holothuroidea, Echinoidea, 
Asteroidea dan Ophiuroidea) di perairan 
Ternate tergolong miskin. Hal ini disebabkan 
adanya eksploitasi oleh para masyarakat 
setempat terutama kelompok 
Holothuroidea. 

2 (Birkeland, 1997). 
Pada penelitian kali ini, A. planci hanya 
ditemukan sebanyak tiga individu pada tiga 
lokasi yang berbeda dengan kelimpahan 1 
ind/140 m2 (0,7 ind/100m2). Dari tiga lokasi 
tersebut, karang Acropora masih umum 
dijumpai meskipun mempunyai persentase 
tutupan yang sedikit. Kelimpahan A. planci 
masih tergolong sedikit sehingga tidak 
terlalu mengkhawatirkan untuk kelestarian 
terumbu karang. 

Trochus niloticus tidak terlalu 
melimpah di Ternate, kelimpahan tertinggi 
ditemukan di TTEL12 yaitu 3 ind/140 m2 
(2,14 ind/100m2). Bila dibandingkan dengan 
penelitian Leimena et al. (2007) di Saparua, 
Maluku Tengah diperoleh kepadatan 
tertinggi yaitu 620 ind/ha (6,2 ind/100m2). 
Rendahnya populasi lola di Ternate 
dipengaruhi beberapa faktor diantaranya 
adalah kondisi perairan. Menurut Hahn 
(1989), perairan pantai habitat T. niloticus 
adalah perairan terbuka yang memiliki 
hempasan gelombang yang kuat dan besar. 
Meskipun di Kepulauan Ternate tidak 
ditemukannya aktivitas masyarakat untuk 
mengambil lola dari alam maupun hasil 
kerajinan keong lola, tetapi sebagian besar 
stasiun penelitian mempunyai kondisi 
perairan yang tenang dengan kondisi 
terumbu karang kebanyakan dalam kategori 
sedang.  

Dari Tabel 2 diperoleh jumlah individu 
terbanyak dari megabentos yang diteliti 
terdapat di stasiun TTEL13 yaitu dengan 
jumlah mencapai 523 individu. Kondisi 
lingkungan pada saat pengamatan yaitu 
visibility± 20m, lereng landai ±25o, substrat 
rubble serta mempunyai tutupan karang 
sebesar 67,47%. Kondisi terumbu karang 
dikategorikan baik sehingga memungkinkan 
kelimpahan megabentos yang tinggi 
dibandingkan stasiun lain meskipun terlihat 
sangat didominasi oleh CMR. Menurut 
Hoeksema (2012), tingginya kepadatan CMR 
pada suatu lokasi dipengaruhi oleh substrat, 
tingkat sedimentasi dan kemungkinan 
merupakan hasil dari reproduksi aseksual, 
fragmentasi maupun budding. 



54 |    Kelimpahan Megabentos  – Tri Aryono Hadi 
 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan di 14 stasiun penelitian ditemukan 
kelimpahan tertinggi dari fauna megabentos 
sebesar 3,76 ind/m2 yaitu pada stasiun 
TTEL13. Coral Mushroom (CMR) mempunyai 
kelimpahan paling banyak diantara semua 
megabentos yang diteliti yaitu mencapai 3,7 
ind/m2

Anonimous. 2011. Kota Ternate. 

. Secara umum kelimpahan 
megabentos baik yang ekonomis penting 
maupun biota indikator di perairan Ternate, 
Tidore dan sekitarnya masih tergolong 
rendah dan tidak terjadi ledakan populasi 
yang membahayakan terutama megabentos 
perusak karang. 
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KEANEKARAGAMAN AKAR BAHAR 
DI PERAIRAN TERNATE, TIDORE DAN SEKITARNYA 

 
Oleh: 

MI Yosephine Tuti H 
 
 
 

ABSTRAK 

Akar bahar dapat dijumpai hampir di seluruh perairan Indonesia, namun 
keberadaan nya belum terpetakan. Penelitian akar bahar di perairan Indonesia sudah 
dilakukan sejak ekspedisi Siboga dan Rhumpius, tetapi hingga saat ini, masih banyak 
jenis-jenis yang belum diketahui secara jelas. Penelitian untuk mengetahui 
keanekaragaman akar bahar di perairan Ternate, Tidore dan sekitarnya telah dilakukan 
pada April-Mei 2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan penyelaman menggunakan 
peralatan SCUBA hingga kedalaman 25 m dilakukan di 14 stasiun pengamatan. Hasil dari 
koleksi bebas, dijumpai 9 suku (family) akar bahar yang terdiri dari 20 marga (genus). 
 

Kata kunci: Akar bahar, Ternate, Tidore. 

 

 

PENDAHULUAN 

Keaneka ragaman biota laut di 
perairan Indonesia sudah diketahui  banyak 
orang, tetapi belum banyak yang 
mengetahui tentang keanekaragaman akar 
bahar (Gorgonian, Octocorallia) di Pulau 
Ternate dan Pulau Tidore khususnya dan 
perairan Indonesia umumnya.   

Gorgonian yang masuk dalam keluarga 
karang lunak, masih termasuk dalam 
keluarga besar Coelenterata, yaitu bintang 
tidak bertulang belakang yang disebut polip. 
Berkerabat dekat dengan karang keras, polip 
akar bahar/gorgonian mempunyai tentakel 
delapan, yang disebut juga oktokoral, 
sedangkan karang keras mempunyai 
tentakel enam atau kelipatan enam. 
Perbedaan lainnya adalah pada tulang 
penyangga badan polip. Pada karang keras 
penyangga polip terletak di luar badan, 
sedangkan pada karang lunak, penyangga 
badan berupa tulang kapur yang disebut 

sklerit, berupa jarum-jarum kecil yang 
terletak dalam badan dan tentakelnya.   

Gorgonia atau akar bahar ini juga 
merupakan rumah dari berbagai binatang-
binatang kecil, antara lain keong, bintang 
laut dan kuda laut. Reijen (2010a) 
menuliskan bahwa keberadaan binatang lain 
yang tinggal pada koloni akar bahar ini masih 
diperdebatkan, apakah sifatnya mutualistik, 
komensal atau parasit. Yang jelas jenis 
hewan yang hidup di akar bahar ini harus 
hidup dan tergantung penuh pada koloni 
akar bahar (obligate symbiosis). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di bulan April-Mei 
2012, di 14 titik stasiun. Lokasi stasiun 
pengamatan sama dengan lokasi stasiun 
pengamatan untuk terumbu karang, ikan 
karang  dan megabentos.  
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Pengamatan dilakukan dengan 
penyelaman menggunakan peralatan 
SCUBA, hingga kedalaman 15-25 m, 
tergantung kondisi perairan dan keberadaan 
gorgonian. Koloni gorgonian yg dijumpai di 
beri label dan difoto beserta labelnya. 
Selanjutnya diambil sampelnya kira-kira 
sebesar 15 cm. Sampel-sampel tersebut 
diawetkan dalam alkohol 70% untuk diteliti 
lebih lanjut. 

Cara mengidentifikasi  gorgonian 
adalah dengan melihat bentuk morfologi 

jarum sklerit yang terletak di badan maupun 
tentakelnya. Ujung sampel dipotong 1 cm, 
jaringan dihilangkan dengan  setetes 
pemutih, lalu sklerit dicuci dengan air bersih. 
Sklerit yang sudah bersih bisa dilihat bentuk 
morfologinya dengan mikroskop 
pembesaran kuat. 

Sampel yang didapat dikategorikan 
dalam jenis-jenis akar bahar laut dangkal 
karena akar bahar biasa hidup di kedalaman 
500 m atau lebih dimana cara pengambilan 
sampel dengan menggunakan alat khusus.  

 

 

Gambar 1. Lokasi stasiun pengamatan 
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HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan observasi dan koleksi 
bebas bawah laut, foto serta identifikasi 
awal, secara garis besar 20 marga (genus) 
gorgonia dari 9 suku (family)  yang didapat 
dari  7 stasiun penelitian, sedangkan di tujuh 
stasiun sisanya tidak dijumpai gorgonian 
(Gambar 1; Lampiran). Gorgonian menyukai 
tempat yang berarus agak kuat, tetapi agak 
terlindung dari pukulan gelombang langsung  
(Fabricius & Aldelslade , 2001) sehingga tidak 
disemua tempat dapat dijumpai gorgonian. 
Hasil Ekspedisi Widya Nusantara – Naturalis, 
didapatkan bahwa perairan ini cukup kaya 
keberadaan oktokoralianya, hanya saja 
genus Ctenocella sp., salah satu jenis akar 
bahar yang mudah dikenali dengan bentuk 
koloninya yang menyerupai harpa yang 
umumnya terdapat di seluruh perairan 
Indonesia, tidak dijumpai (Tuti, 2010). 
Beberapa contoh akar bahar/gorgonian yang 
sering dijumpai di Ternate dan Tidore dapat 
dilihat pada Gambar 2-5 .  

Fungsi akar bahar sebagai rumah bagi 
binatang lain diungkapkan  oleh (Reijen, 
2010a, Reijen, 2010b) yang menjumpai 
beberapa moluska dari family Ovuliidae yang 
hidup pada koloni Ellisella sp. (Gambar 6) 
dan Rumphella sp. (Gambar 7). Selain itu 
juga terlihat  kuda laut (pygmy sea horse) 
yang tinggal di koloni pada Annella sp. 
(Gambar 8). 

 
Sistematika Akar bahar (Gorgonacea)  
Phylum......Cnidaria 
Class.............. Anthozoa 
Subclass..............Octocorallia 
Order............................Gorgonacea 
Suborder................................Scleraxonia 

 
SUB ORDER  SCLERAXONIA 

Family Briareidae J.E Gray, 1859 
Briareum Blainville, 1830 

Family Subergorgiidae Gray, 1859 
Subergorgia Gray, 1857 
Annella Gray, 1858 

Family Melithaeidae Gray, 1870 
Melithaea Milne Edwards & Haime, 1857 

 
SUB ORDER HOLAXONIA 

Family Acanthogorgiidae Gray, 1859 
Acanthogorgia Gray, 1857 
Anthogorgia Verrill, 1868 

Family Plexauridae Gray, 1859 
Euplexaura Verrill, 1869 
Villogorgia Duchassaing & Michelotti, 1870 
Echinogorgia Kolliker, 1865 
Menella Gray, 1870 
Paraplexaura Kukenthal, 1909 
Astrogorgia Verrill, 1868 

Family Gorgoniidae Lamouroux, 1812 
Rumphella bayer, 1955 
Hicksonella Nutting, 1910 
Pinnigorgia Grasshoff & Alderslade, 1997 

 
SUB ORDER CALCAXONIA 

Family Ellisellidae Gray, 1859 
Ellisella Gray, 1858 
Junceella Valenciennes, 1855 
Dichotella Gray, 1870 

Family Chrysogorgiidae Verrill, 1883. 
Stephanogorgia Bayer & Muziek, 1976 

Family Isididae Lamouroux, 1812 
Isis Linnaeus, 1758 

 

 
Gambar 2. Melithaea sp. 
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Gambar 3. Rumphella sp. 

 

 
Gambar 4. Briareum sp. 

 

 
Gambar 5. Stephanogorgia sp. 

 
 

 
 
Gambar 6. Ovulid pada Ellisella sp. 
 (Sumber:  Rijnen, 2010) 

 

 
Gambar 7. Ovulid pada Rumphella sp.             

(Sumber:  Rijnen, 2010) 

 

 

 
 
Gambar 7. Pygmy (kuda laut) pada 

Annella sp. (Sumber:  Rijnen, 
2010) 

. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan pengamatan di 14 
stasiun di perairan P Ternate, Tidore dan 
sekitarnya dijumpai 20 marga (genus) akar 
bahar/gorgonian dari 9  suku (family) yang 
didapat dari  7 stasiun penelitian. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Kami ucapkan terimakasih kepada Dr. 
Giyanto, MSc. sebagai Koordinator 
penelitian serta teman teman tim Pusat 
Penelitian Oseanografi - LIPI dan UPT stasiun 
Ternate LIPI yang telah membantu dan 
mendukung penelitian ini.  

 



62 |    Keanekaragaman Akar Bahar  –  MI Yosephine Tuti H 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Fabricius, K and P Alderslade, 2001. Soft 
corals and Sea fans. A comprehensive 
guide to the tropical shallow-water 
genera of the Central-West Pacific, the 
Indian Ocean and Red Sea. AIMS 
Published, Townsville: 264 pp. 

Reijnen, B. T. 2010a. Camouflage hampering 
the taxonomy of Ovulidae 
(Mollusca:Gastropoda) in the centre 
of marine biodiversity (Halmahera, 
Indonesia). Malacological Society of 
Australasia Newsletter. Australian 
Shell News. No 137 February 2010. 
ISSN 1834-4259. 

Reijnen, B. T. 2010. Ovulidae and their 
Octocoralia hosts. Dalam: Crossing 
Marine Lines at Ternate. Capacity 
building of junior scientists in 
Indonesia for marine biodiversity 
assessments. 2nd

Tuti Yosephine, M.I. 2010. Octocoralia. 
Dalam: Crossing Marine Lines at 
Ternate. Capacity building of junior 
scientists in Indonesia for marine 
biodiversity assessments. 2

 edition, May 2010 
(Eds. Hoeksema, BW & Sancia ET van 
der Meij). NCB Naturalis & LIPI: 31-34. 

nd edition, 
May 2010 (Eds. Hoeksema, BW & 
Sancia ET van der Meij). NCB Naturalis 
& LIPI: 57-58. 



Ekosistem Pesisir Ternate, Tidore dan Sekitarnya | 63 
 

 

Lampiran: Sebaran Gorgonian di perairan Ternate dan sekitarnya. 

 

  SUB ORDER SCLERAXONIA   
TTEL 
01 

TTEL 
02 

TTEL 
03 

TTEL 
04 

TTEL 
05 

TTEL 
06 

TTEL 
07 

TTEL 
08 

TTEL 
09 

TTEL 
10 

TTEL 
11 

TTEL 
12 

TTEL 
13 

TTEL 
14 

1 FAMILY BRIAREIDAE                               
    1 Briareum           +   + +       +   
2 FAMILY SUBERGORGIIDAE                               
    2 Subergorgia                 +           
    3 Annella                 +           
3 FAMILY MELITHAEIDAE                               
    4 Melithaea     +     +   + + +       + 

                  
 

SUBORDER HOLAXONIA 
              4 FAMILY ACANTHOGORGIIDAE                               

    5 Acanthogorgia           +     +         + 
    6 Anthogorgia           +     +           
5 FAMILY PLEXAURIDAE                             + 
    7 Euplexaura                 + +         
    8 Villogorgia           +     +           
    9 Echinogorgia                 +           
    10 Menella     +                       
    11 Paraplexaura           +                 
    12 Astrogorgia           +     +           
6 FAMILY GORGONIIDAE                               
    13 Rumphella           +   + +         + 
    14 Hicksonella     +                       
    15 Pinnigorgia     +                       

                  
 

SUBORDER CALCAXONIA 
              7 FAMILY ELLISELLIDAE                               

    16 Ellisella           +     +           
    17 Junceella                 +           
    18 Dichotella                 +           
8 FAMILY CHRYSOGORGIIDAE                               
    19 Stephanogorgia     +     +     +           
9 FAMILY ISIDIDAE                               
    20 Isis     +                   + + 
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ABSTRAK 

Penelitian mengenai analisa komunitas dan stok karbon hutan mangrove telah dilakukan di 
Pulau Ternate, Tidore dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
keanekaragaman jenis dan kondisi ekologi komunitas pada 14 stasiun pengamatan. Sebanyak 41 
plot disebar untuk kajian keanekaragaman dengan tambahan 19 plot untuk kajian estimasi stok 
karbon. Data kuantitatif diambil pada plot yang berukuran 10x10 m2

 
PENDAHULUAN 

. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis yang mendominasi berdasarkan kelimpahan dan luas 
basalnya, yaitu Sonneratia alba, S. caseolaris dan R. apiculata dimana secara keseluruhan 
keanekaragaman dan regenerasi  jenis tergolong rendah. Struktur komunitas mangrove pada 
pulau-pulau yang berada di sekitar Pulau Halmahera memiliki indeks similaritas yang tinggi. 
Semai alami mangrove cenderung tumbuh jauh dari induknya. Variabel lingkungan, salinitas, pH, 
suhu dan material organik juga diukur pada masing-masing plot dan dilakukan analisis varian 
yang mengindikasi adanya perbedaan yang signifikan diantara variabel tersebut. Organik 
material memiliki hubungan yang cukup tinggi dengan salinitas air dan sedimen. Laju fotosintesis 
pada vegetasi diperkirakan sebesar 166,62±38,65 ton C/ha/hari dengan total stok karbon sebesar 
865,77±1302,82 ton/ha sebagai biomassa. Penelitian ini mengindikasikan bahwa vegetasi 
mangrove di Ternate, Tidore dan pulau – pulau sekitarnya memiliki nilai yang sangat penting pada 
keanekaragaman dan untuk mitigasi perubahan iklim. Dibutuhkan kebijakan konservasi yang 
sesuai untuk meningkatkan regenerasi.  

 
Kata kunci : Ternate, Tidore, mangrove, laju fotosintesis, stok karbon 

 

Berdasarkan data Ditjen RLPS (KLH, 
2008), Indonesia memiliki luasan hutan 
mangrove termasuk yang tertinggi di Asia 
Tenggara, yaitu sekitar 4.390.756,46 hektar 
dan luas tersebut merupakan 25% dari 
keseluruhan luas mangrove di dunia. Hutan 
mangrove berfungsi sebagai barrier untuk 
mencegah abrasi pantai (Kathiresan & 
Bingham, 2001); mengurangi dampak 
tsunami (Brown, 2004); dan ekosistem bagi 

flora – fauna dari komunitas terestrial 
akuatik (Feller & Sitnik, 1996). Selain itu, 
hutan mangrove memiliki fungsi sebagai 
kayu bahan bangunan, kayu bakar, sumber 
tannin (Hamilton & Snedaker, 1984), bahan 
obat – obatan : antibiotik, sakit punggung 
dan penambah stamina (Bandaranayake, 
1998). Interaksi yang sinergis antara fauna 
mangrove dan vegetasi hutan mangrove 
menjadi salah satu hal yang menarik untuk 
pengembangan wisata alam (ecotourism) 
dan materi edukasi untuk generasi muda 
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dan berbagai kegiatan penelitian. Kepulauan 
Maluku memiliki hutan mangrove seluas 
sekitar 100.000 ha  (Direktorat Bina Program 
FAO/UNDP 1982 dalam Suhardjono & Hapid, 
2011). 

Kegiatan di sepanjang wilayah pesisir 
terutama pembangunan dan ekonomi, 
menyebabkan terjadinya degradasi hutan 
mangrove di Indonesia. Penggarapan hutan 
mangrove sebagai lahan tambak dan 
reklamasi pantai untuk pembangunan 
kawasan pesisir merupakan beberapa 
contoh yang mengakibatkan semakin 
menurunnya luas hutan mangrove di 
Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk 
juga menjadi salah satu penyebab degradasi 
hutan mangrove. Kebutuhan dan 
ketergantungan akan sumber daya alam di 
kawasan pesisir menjadi tekanan untuk 
kelestarian ekosistem mangrove. Penurunan 
kualitas dan kuantitas hutan mangrove 
dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi 
masyarakat pesisir seperti penurunan hasil 
tangkapan ikan dan berkurangnya 
pendapatan nelayan. Selain itu juga dapat 
merusak keseimbangan ekosistem dan 
habitat serta kepunahan spesies ikan, dan 
biota laut yang hidup di dalamnya, serta 
abrasi pantai. 

Untuk menjaga kelestarian hutan 
mangrove, secara khusus telah dibuat 
beberapa peraturan seperti Surat Keputusan 
Bersama No. KB 550/KPTS/1984 dan No. 
082/KPTS-II/1984 yang menghimbau 
pelestarian jalur hijau selebar 200 m 
sepanjang pantai dan pelarangan menebang 
pohon mangrove di Jawa, serta melestarikan 
seluruh mangrove yang tumbuh pada pulau-
pulau kecil (kurang dari 1000 ha.). 
Penentuan jalur hijau mangrove juga 
didukung oleh SK Presiden No. 32 Tahun 
1990 mengenai Pengelolaan Kawasan 
Lindung dan terakhir diberlakukannya 
Inmendagri No. 26 Tahun 1977 tentang 
Penetapan Jalur Hijau Mangrove. Peraturan 
ini menginstruksikan kepada seluruh 
Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh 
Indonesia untuk melakukan penetapan jalur 
hijau mangrove di daerah masing-masing.  

Berbagai peraturan yang dibuat 
tersebut menjadi tidak berarti dengan 
semakin menurunnya luasan hutan 
mangrove di Indonesia.  Berdasarkan data 
tahun 1984, Indonesia memiliki mangrove 
dalam kawasan hutan seluas 4,25 juta ha, 
kemudian berdasarkan hasil interpretasi 
citra landsat tahun 1992, luasnya tersisa 
3,812 juta ha (Ditjen INTAG dalam 
Martodiwirjo, 1994); dan berdasarkan data 
Ditjen RRL (1999), luas hutan mangrove 
Indonesia tinggal 9,2 juta ha (3,7 juta ha 
dalam kawasan hutan dan 5,5 juta ha di luar 
kawasan). Namun demikian, lebih dari 
setengah hutan mangrove yang ada (57,6 %), 
ternyata dalam kondisi rusak parah, di 
antaranya 1,6 juta ha dalam kawasan hutan 
dan 3,7 juta ha di luar kawasan hutan. 
Kecepatan kerusakan mangrove mencapai 
530.000 ha/th. 

Ternate merupakan wilayah 
kepulauan yang terletak di pesisir Barat 
Pulau Halmahera dan merupakan bagian dari 
wilayah Provinsi Maluku Utara. Luas wilayah 
Pulau Ternate adalah 5.681,30 km2, dengan 
wilayah perairan lautnya sekitar 5.457,55 
km2 dari keseluruhan wilayah yang ada, luas 
daratannya 133,74 km2

Penelitian dilakukan di kawasan Pulau 
Ternate dan pulau – pulau disekitarnya yaitu 

. Kawasan pesisir 
Pulau Ternate tergolong memiliki ekosistem 
yang sangat lengkap, yaitu terumbu karang, 
lamun dan hutan mangrove. Aktivitas 
penduduk dan proses reklamasi pantai yang 
terus dilakukan dikhawatirkan akan merusak 
keseimbangan ekosistem pesisir khususnya 
hutan mangrove. Hutan mangrove di pesisir 
Pulau Ternate dan sekitarnya diketahui 
terdapat di Pulau Ternate, Tidore, Maitara, 
Hiri, Moti dan beberapa pulau sekitarnya. 
Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui struktur vegetasi 
keanekaragaman jenis, ekologi komunitas 
dan stok karbon dari hutan mangrove yang 
tumbuh di kawasan kepulauan sekitar Pulau 
Ternate dan Tidore.  

 
METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 
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P. Ternate, P. Hiri, P. Tidore, P. Maitara, P. 
Failonga, P. Sibu dan Pulau – Pulau di 

Halmahera Barat yang terbagi ke dalam 14 
stasiun penelitian (Tabel 1; Gambar 1). 

 
 

Tabel 1. Titik Koordinat Stasiun Penelitian. 

No. Nama Stasiun Longitude Latitude Lokasi Desa/Kelurahan 
1. TTEM01 127,321444 0,882361 Pulau Hiri Dorari Isa 
2. TTEM02 127,306494 0,842431 Pulau Ternate Takome 
3. TTEM03 127,377527 0,770918 Pulau Ternate Tanah Tinggi 
4. TTEM04 127,333514 0,754837 Pulau Ternate Jambula 
5. TTEM05 127,365278 0,739793 Pulau Maitara Maitara 
6. TTEM06 127,376833 0,728194 Pulau Maitara Maitara 
7. TTEM07 127,386060 0,732609 Pulau Tidore Rum 
8. TTEM08 127,426972 0,749361 Pulau Tidore Mafututu 
9. TTEM09 127,454333 0,730195 Pulau Tidore Dowora 

10. TTEM10 127,479838 0,713596 Pulau Failonga - 
11. TTEM11 127,455559 0,694859 Pulau Tidore Gamtufkange 
12. TTEM12 127,500444 0,868320 Pulau Halmahera Ake Jailolo 
13. TTEM13 127,614248 0,854445 Pulau Halmahera Dodinga 
14. TTEM14 127,595989 0,772649 Pulau Sibu Kayasa 

 
 
 

 

Gambar 1. Peta Lokasi dan Stasiun Penelitian Pulau Ternate, Tidore dan sekitarnya.
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B. Cara Kerja 
Analisis Vegetasi 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah papan underwater, 
pensil, kamera, meteran, label, tali, kompas, 
dan GPS. Penelitian dilakukan dengan 
metode transek garis dimana dibuat transek 
mengikuti garis yang tegak lurus dengan 
garis pantai hingga mencapai batas daratan. 
Sebanyak 41 plot berukuran 10 x 10 m2

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 di dalam plot 5 x 5 m

 
disebar di 13 stasiun penelitian. 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. Pengamatan di hutan 
mangrove Pulau Ternate berhasil dibuat tiga 
transek  dengan panjang transek bervariasi 
antara 30 meter sampai 120 meter dengan 
luas total 800 m²; Pulau Hiri, dua transek 
dengan total luas 200 m²; Pulau Maitara, tiga  
transek dengan total luas 700 m²; Pulau 
Tidore, empat transek dengan total luas 900 
m²; Pulau Failonga (hanya dilakukan 
pendataan jenis saja); Pulau Sibu, pulau – 
pulau kecil di Halmahera:  TTEM12; satu 
transek 400 m² dan TTEM 13; satu transek 
dengan total luas 100 m² . 

2 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 dominasi jenis 
pada kategori semai. Terakhir, kerapatan 
relatif, frekuensi relatif, dominasi relatif, dan 
indeks nilai penting dihitung mengikuti 
metode Brower et al. (1998). 

Parameter Lingkungan 
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, dan 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 0,05o

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 

C. Tingkat keasaman 
diukur dengan menggunakan pH meter 
EZODO PH5111. 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. 

Stok Karbon dan Fotosintesis 
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vegetasi juga digunakan untuk menduga stok 
karbon. Sebanyak 9 plot ditambahkan untuk 
melengkapi data pendugaan ini dan totalnya 
menjadi 32 plot stok karbon. 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 
(ABG=Above Ground Biomass) 

Wr : biomassa di bawah permukaan 
tanah atau akar (BGB=Below Ground 
Biomass) 

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 22 data 
laju fotosintesis kanopi (g C/100 m2

Analisa data vegetasi dilakukan 
dengan menggunakan teknik analisis 
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 total 
kelimpahan (A), total basal area (BA), jumlah 
spesies (S), indeks kekayaan jenis Margalef 
(R), indeks diversitas Shannon-Wiener [Log

/hari). 

Analisa Data 

e

Secara keseluruhan ditemukan 50 
jenis mangrove sejati dan asosiasi di 
kawasan hutan mangrove Ternate dan pulau 
sekitarnya. Dari jumlah tersebut, 
berdasarkan klasifikasi Tomlinson (1986), 28 
jenis diantaranya merupakan mangrove 
sejati dan 22 jenis mangrove asosiasi 
(Lampiran). Jumlah jenis yang berhasil 
diidentifikasi di seluruh stasiun penelitian 
tergolong relatif tinggi. Jika dihitung jumlah 

 
(H’)] dan indeks kemerataan Pielou (J’). 
ANOVA dilakukan pada seluruh 
penghitungan univariat untuk mengetahui 
perbedaan antar pulau dengan SPSS v.17. 

Matriks kesamaan dibuat dengan 
menggunakan metode analisis similaritas 
Euclidean Distance terhadap data 
kelimpahan (A) dan basal area (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 diuji 
dengan Kruskall-Wallis karena data 
terdistribusi tidak normal.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Vegetasi 
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jenis yang ditemukan berdasarkan pulau, 
maka hutan mangrove yang tumbuh di Pulau 
Tidore (TTEM07, TTEM08, TTEM09 dan 
TTEM11) memiliki jumlah jenis yang paling 
tinggi ditemukan dibandingkan dengan 
pulau – pulau lainnya, yaitu sebanyak 39 
jenis. Pulau Ternate yang merupakan pulau 
yang berukuran hampir sama dengan P. 
Tidore hanya ditemukan sebanyak 30 jenis. 
Jika dibandingkan dengan pulau – pulau kecil 
lainnya di Indonesia, jumlah jenis yang 
tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan 
Teluk Kayeli, Pulau Buru, Maluku yang hanya 
tercatat 25 jenis (Pramudji & Sediadi, 1999), 
Teluk Mandar, Polewali, Sulawesi Selatan 
tercatat 28 jenis (Pramudji, 2003), Muara 
Sungai Siganoi, Sorong Selatan, Papua 
tercatat 12 jenis (Rahawarin, 2005), serta 
pulau – pulau kecil di sekitar Pulau Yamdena, 
Maluku Tenggara tercatat 19 jenis 
(Pulumahuny, 1998). Berdasarkan IUCN 
(1993), komposisi spesies dan karakteristik 
hutan mangrove dipengaruhi oleh faktor 
cuaca, bentuk lahan pesisir, jarak antar 
pasang surut, ketersediaan air tawar dan 
tipe tanah.  

Keanekaragaman jenis berdasarkan 
indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 
(H’) pada lokasi penelitian secara 
keseluruhan sebesar 0,45 yang termasuk 
dalam kategori rendah. Stasiun TTEM12 
tergolong memiliki keanekaragaman jenis 
paling tinggi (H’: 1,06) dari keseluruhan 
stasiun penelitian. Indeks kekayaan jenis 
Margalef (R) untuk keseluruhan stasiun 
penelitian sebesar R = 0,45 dimana yang 
tertinggi pada stasiun TTEM12 (R = 1,19). 
Keanekaragaman yang lebih tinggi pada 
stasiun TTEM12 disebabkan oleh fisiogravi 
pantai yang relatif landai, terbentang luas 
sebagai sebuah pulau yang hanya ditumbuhi 
oleh mangrove, substrat yang beragam 
lumpur (bagian utara) dan pasir (bagian 
selatan) serta terlindung dari arus kuat. 
Menurut Santoso (2000), fisiografi pantai 
dapat mempengaruhi komposisi, distribusi 
spesies dan lebar hutan mangrove. Pada 
pantai yang landai, komposisi ekosistem 
mangrove lebih beragam jika dibandingkan 
dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan 

karena pantai landai menyediakan ruang 
yang lebih luas untuk tumbuhnya mangrove 
sehingga distribusi spesies menjadi semakin 
luas dan lebar. Pada pantai yang terjal 
komposisi, distribusi dan lebar hutan 
mangrove lebih kecil karena kontur yang 
terjal menyulitkan pohon mangrove untuk 
tumbuh. Kontur yang terjal dijumpai pada 
stasiun TTEM05, TTEM08, TTEM09 dan 
TTEM13 yang termasuk memiliki 
keanekaragaman jenis rendah.  

Rata-rata kerapatan pohon mangrove 
dari seluruh plot pengamatan adalah 1037 
batang/hektar dan rata-rata luas basal 
adalah 48,28±16,92 m2/ha. Sonneratia alba 
memiliki luas basal paling tinggi, yaitu 29,75 
m2/ha dan Heritiera littoralis adalah yang 
terendah, yaitu 0,01±7,76 m2

Sebagian besar hutan mangrove di 
lokasi penelitian dan pulau – pulau kecil di 
Indonesia tergolong ke dalam mangrove 
terbuka yang berhadapan langsung dengan 
laut. Van Steenis (1958) dalam Giesen et al. 
(2006) melaporkan bahwa S. alba dan A. 
alba merupakan jenis – jenis yang dominan 
pada areal pantai mangrove terbuka. 
Komiyama et al. (1988) juga menemukan 
bahwa pada kawasan mangrove terbuka di 
Halmahera, Maluku didominasi oleh S. alba. 
Komposisi floristik dari komunitas di zona 
terbuka sangat dipengaruhi oleh subtrat 
yang menyusunnya. Sonneratia cenderung 
untuk mendominasi daerah berpasir 
sedangkan Avicennia dan Rhizophora 
cenderung mendominasi daerah yang lebih 

/ha. Secara 
umum, S. alba merupakan jenis yang paling 
dominan. Kerapatan relatif S. alba sebesar 
35,93%, dominasi relatifnya sebesar 46,23%, 
dan frekuensi relatifnya sebesar 34,15%, 
sehingga indeks nilai pentingnya 116,31%. 
Jenis yang memiliki indeks nilai penting 
tinggi lainnya adalah Rhizophora apiculata 
(52,09%) dan S. caseolaris (51,45%). Secara 
keseluruhan komunitas hutan mangrove di 
Pulau Ternate dan pulau – pulau kecil 
disekitarnya tergolong cukup beragam 
dengan didominasi tiga spesies inti, yaitu S. 
alba, R. apiculata dan S. caseolaris. Hasil 
penelitian pada masing – masing stasiun 
pengamatan, disajikan dalam Tabel 2. 
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berlumpur (Van Steenis, 1958 dalam Giesen 
et al., 2006).  

Beberapa stasiun memiliki kemiripan 
jenis substrat dan komunitas penyusunnya. 
Stasiun TTEM01, TTEM05, TTEM08 dan 
TTEM09 memiliki subsrat berpasir yang 
ditumbuhi komunitas homogen (H’ = 0.00) S. 
alba atau S. caseolaris. Topografi pantai 
pada stasiun ini tergolong datar namun 
dibagian belakang transek merupakan 
daerah terjal berbukit karang. Substrat pasir 
lumpuran pada stasiun TTEM04, TTEM06 
dan TTEM12 ditumbuhi oleh jenis yang lebih 
beranekaragam dengan masih didominasi 
oleh S. alba, S. caseolaris atau R. apiculata. 

Topografi pantai pada tiga stasiun ini 
tergolong relatif landai. Stasiun yang 
memiliki substrat dominan lumpur, yaitu 
TTEM02, TTEM03, TTEM07, TTEM11, 
TTEM13 dan TTEM14 memiliki topografi 
yang landai dengan dibagian belakang 
langsung rumah penduduk dan di beberapa 
stasiun merupakan muara sungai. Stasiun ini 
juga memiliki keanekaragaman yang lebih 
tinggi namun masih tergolong rendah dalam 
indeks Shannon-Weiner. Dominasi pada 
wilayah ini cukup beragam, yaitu jenis R. 
apiculata, S. alba, A. officinalis, dan R. 
mucronata. 

 
Tabel 1. Kerapatan dan Dominansi Pohon pada masing – masing stasiun penelitian. 

NO STASIUN 
KERAPATAN INP 

SUBSTRAT Tertinggi 
(Jenis;Total) 

Terendah 
(Jenis;Total) 

Tertinggi 
(Jenis;Total) 

Terendah 
(Jenis;Total) 

1. TTEM01 SA ; 500 ± 173.21 bt/ha AM ; 133.33 ± 230.94 bt/ha SA ; 250.00% AM ; 50.00% Pasir 

2. TTEM02 RA ; 500 ± 141.42 bt/ha - RA ; 300.00% - Lumpur 

3. TTEM03 SA ; 750 ± 1190.24 bt/ha AM ; 250 ± 378.59 bt/ha SA ; 203.79% AM ; 96.21% Lumpur 

4. TTEM04 SC ; 433.33 ± 152.75 bt/ha TC ; 33,33 ± 57.74 bt/ha SC ; 258.72% TC ; 41.28% Pasir lumpuran 

5. TTEM05 SC ; 800.00 bt/ha - SC ; 300.00% - Pasir 

6. TTEM06 SA ; 483.33 ± 381.66 bt/ha RA ; 66.67 ± 163.30 bt/ha SA ; 191.89% RA ; 18.61% Pasir lumpuran 

7. TTEM07 RA ; 450 ± 446.09 bt/ha SA ; 16.67 ± 40.82 bt/ha AO ; 121.45% SC ; 12.27% Lumpur 

8. TTEM08 SA ; 400.00 bt/ha - SA ; 300.00% - Pasir 

9. TTEM09 SA ; 1950 ± 70.71 bt/ha - SA ; 300.00% - Pasir 

10. TTEM10 tidak ada mangrove sejati - - - Karang 

11. TTEM11 AO ; 900 ± 565.69 bt/ha HL ; 50 ± 70.71 bt/ha AO ; 208.21% HL ; 33.25% Lumpur 

12. TTEM12 RA ; 666.67 ± 611.01 bt/ha XM, AF ; 33.33 ± 57.74 bt/ha SA ; 93.76% XM ; 10.79% Pasir lumpuran 

13. TTEM13 RM ; 640 ± 702.14 bt/ha RA ; 380 ± 521.54 bt/ha RM ; 129.69% RA ; 79.12% Lumpur 

14. TTEM14 RA ; 1100 ± 264.58 bt/ha RM, RS ; 100 ± 173.21 bt/ha SA ; 128.70% RM ; 34.57% Lumpur 

Keterangan:  SA = Sonneratia alba; SC = S. caseolaris;  RA = Rhizophora apiculata;  AO = Avicennia officinalis; 
  AM = A. marina;  TC = Terminalia cattapa; HL = Herriteria littolaris;  XM = Xylocarpus mollucensis; 

RM = R. mucronata;  RS = R. stylosa. 
 
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 

bahwa sebagian kerapatan pohon terbesar 
di masing – masing stasiun penelitian 
didominasi oleh tiga jenis tegakan yaitu S. 
alba, S. caseolaris dan R. apiculata. Pada 
beberapa stasiun juga hanya ditemukan 
tegakan homogen pada tingkat pohon yaitu: 

stasiun TTEM02 hanya terdapat tegakan 
pohon R. apiculata dengan kerapatan 500 ± 
141.42 batang/ha, stasiun TTEM05 
didominasi oleh S. caseolaris dengan 
kerapatan per hektar terdapat 800 batang 
serta S. alba yang menguasai stasiun 
TTEM08 dan TTEM09 dengan masing masing 
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kerapatan tiap stasiun sebesar 400 
batang/ha dan 1950 ± 70.71 batang/ha. 
Kondisi stasiun penelitian dengan vegetasi 
pohon yang homogen cenderung memiliki 
kontur pantai yang terjal dan luas area yang 
kecil. Mangrove sulit tumbuh di wilayah 
pesisir yang terjal karena pengendapan 
lumpur maupun pasir sebagai substrat yang 
diperlukan untuk pertumbuhannya tidak 
optimal (Santoso, 2000). Walaupun 
kerapatan R. apiculata pada stasiun TTEM07, 
TTEM12 dan TTEM14 paling tinggi namun A. 
officinalis mendominasi stasiun TTEM011 
dengan INP 121,45% dan S. alba 
mendominasi pada stasiun TTEM12 dan 
TTEM14 (INP = 93.76% dan 128.70%). Jenis 
substrat sangat mempengaruhi dominansi 
suatu spesies pada kawasan mangrove 
terbuka. Van Steenis (1958) dalam Giesen et 
al. (2006) melaporkan bahwa Avicenia dan 
Rhizophora merupakan jenis yang mudah 
tumbuh pada kawasan dengan substrat 
berlumpur sedangkan Sonneratia lebih 
toleran terhadap substrat berpasir. 

Keberlangsungan hidup tegakan 
pohon di dalam komunitas salah satunya 
tergantung pada keberadaan jumlah belta 
dan semai. Kerapatan belta di dalam 
komunitas adalah 265,85 batang/ha, 
sedangkan kerapatan semai sebesar 68,29 
batang/ha. Kerapatan belta yang tertinggi 
adalah S. alba (70,73 batang/ha) dan yang 
terendah adalah Xylocarpus granatum dan 
Scyphiphora hydrophyllacea (2,43 
batang/ha). Tidak seperti tingkat belta, 
kerapatan semai yang paling tinggi adalah A. 
officinalis (29,27 batang/hektar) dan paling 
rendah S. alba (4,88 batang/ha). Hal ini 
menunjukkan kerapatan individu S. alba 
paling tinggi pada tingkat pohon dan belta 
sedangkan pada tingkat semai, jenis S. alba 
paling rendah. R. apiculata dan S. alba 
mendominasi tingkat belta dengan indeks 
nilai penting belta tertinggi, yaitu 68.92% 
dan 68,85% dan pada tingkat semai R. 
apiculata juga memiliki indeks nilai penting 
tertinggi, yaitu  111,875%.  

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat 
regenerasi di lokasi penelitian tergolong 
rendah. Abdulhadi dan Suhardjono (1994) 

mencatat kerapatan belta dan semai sebesar 
1.220 dan 11.085 batang/ha di Kalimantan 
Barat yang digolongkan ke dalam kategori 
regenerasi yang baik sedangkan Ashton and 
Macintosh (2002) melaporkan mangrove di 
Hutan Sematan, Malaysia memiliki 
kerapatan belta dan semai mencapai 3.478 
dan 9.389 batang/ha (Ashton and 
Macintosh, 2002). Pertumbuhan mangrove 
jenis Rhizophoraceae (B. gymnorrhiza, 
B.sexangula, C. tagal, R. apiculata, 
R.mucronata, dan R.stylosa) terutama pada 
tahapan propagul menjadi semai sangat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 
salinitas, temperatur perairan, arus pasut, 
tinggi pasut, jenis substrat, 
ombak/gelombang pasang, kekeruhan air, 
intensitas penyinaran matahari, kelandaian 
lokasi, dan sebagainya (Lasibani dan Kamal, 
2010). Penelitian Komar et al. (1992) 
menunjukkan bahwa intensitas cahaya 50% 
meningkatkan pertumbuhan tinggi bibit 
Rhizophora. Kerapatan semai dan belta yang 
rendah di lokasi penelitian mengindikasikan 
ancaman kepunahan terhadap kelestarian 
hutan mangrove.  

Pengelompokan nilai kelimpahan jenis 
dan basal area pada lokasi penelitian 
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
secara keseluruhan pada stasiun penelitian 
(Kruskal-Wallis: Chi-Square=22,30, p=0,022). 
Kelimpahan pohon pada seluruh lokasi 
pengamatan juga menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata (Kruskal-Wallis: Chi-
Square =23,44, p=0,015). Selain itu, analisis 
keragaman terhadap basal area pohon juga 
menunjukkan perbedaan yang nyata pada 
stasiun penelitian (Kruskal-Wallis: Chi-Square 
=22,12, p=0,023). Pola yang sama juga 
ditunjukkan pada analisis kelimpahan jenis 
dan basal area belta. Data kelimpahan untuk 
kategori semai tidak dapat diuji secara 
statistik karena terlalu banyak nilai nol.  

Pola kesamaan dan perbedaan antara 
komunitas vegetasi mangrove pada stasiun 
penelitian tergambarkan juga dalam ordinasi 
sebaran plot untuk kelimpahan vegetasi dan 
luas basal pohon (Gambar 2 dan 3). Pada 
ordinasi plot kelimpahan vegetasi, sebaran 
stasiun TTEM 14; TTEM13; TTEM12; 
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TTEM07; dan TTEM02 cenderung 
mengumpul pada bagian atas walaupun 
beberapa plot tersebar. Stasiun TTEM04 dan 
TTEM06 cenderung mengumpul sedangkan 
TTEM01, TTEM03, TTEM 11, TTEM05 

cenderung tersebar di bagian bawah. Pada 
ordinasi basal area, terlihat jelas bahwa 
stasiun TTEM07 dan TTEM11 mengelompok 
pada bagian kanan atas sedangkan stasiun 
lainnya cenderung menyebar. 

 

Gambar 2.  Ordinasi MDS data kelimpahan vegetasi mangrove yang telah 
ditransformasi akar pangkat empat (stress = 0,09); Keterangan: Stasiun.Plot  

 

Gambar 3.  Ordinasi MDS data luas basal pohon yang telah ditransformasikan dengan 
akar pangkat dua (stress = 0,06); Keterangan: Stasiun.Plot 
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Pola struktur komunitas pohon 
mangrove di lokasi penelitian tidak sejalan 
dengan pola pada kategori belta dan semai 
(Tabel 2). Korelasi Spearman  antara matrik 
similaritas data vegetasi mangrove sangat 
lemah (ρ<0,5). Korelasi antara data pohon 
dengan 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. 
Menurut Lasibani & Kamal (2010), suatu 
semai, anakan, dan pohon yang tumbuh 
dengan pola tersangkut dan terdampar 
umumnya soliter dan jauh dari pohon induk, 
serta membentuk komunitas dan ekosistem 
mangrove baru. 

 

 
Tabel 2.  Koefisien korelasi Spearman (ρ) antara matriks similaritas data vegetasi 

 

 
Kelimpahan 

Pohon 
Kelimpahan 

Belta 
Kelimpahan 

Semai 
Luas Basal 

Pohon 

Kelimpahan Belta 0,326**    
Kelimpahan Semai 0,185** 0,212**   
Luas Basal Pohon 0,652** a) 0,054 0,151**  
Luas Basal Belta 0,371** b) 0,935** 0.286** 0,138** 
Keterangan: a)   data ditransformasi akar pangkat empat 

b)

 
Faktor Abiotik 

  data ditransformasi akar pangkat dua 
** tingkat signifikansi P<0,01 

Berdasarkan hasil penelitian, hutan 
mangrove di Pulau Ternate dan pulau – 
pulau kecil di sekitarnya tumbuh pada air 
dengan pH 6,0 sampai 7,3; suhu 27 – 31 oC 
dan salinitas antara 5 - 40 o/oo, dan substrat 
dengan pH 5,6 sampai 7,1; suhu 26 – 31 oC 
dan salinitas antara 5 - 35 o/oo. Seperti 
umumnya hutan mangrove, komunitas ini 
terbentuk oleh proses interaksi komplek dari 
sifat fisika-kimia alami dan biologis air laut 
dan sedimen (Sukardjo, 1999). Tumbuhan 
mangrove merupakan tumbuhan yang unik 
di kawasan tropis dimana tumbuh pada suhu 
antara 19o sampai 40oC dengan toleransi 
fluktuasi tidak lebih dari 10oC. Suhu yang 
temperatur 40oC akan mengurangi laju 
fotosintesis. Nilai temperatur optimum bagi 
pertumbuhan mangrove untuk hasil 
fotosintesis yang optimal adalah sekitar 28o 
– 32oC (Clough et al., 1982; Andrews et al., 
1984). Namun, suhu di bawah 15oC dapat 
menghentikan pertumbuhan akar semai, 
sehingga dapat menghambat regenerasi 
komunitas mangrove (Krauss et al., 2008). 

Nilai pH pada hutan mangrove akan lebih 
tinggi dibandingkan dengan hutan yang tidak 
dipengaruhi oleh sanilitas air. Sebagian besar 
pH tanah pada hutan mangrove berada pada 
kisaran 6-7 (English et al., 1997). 

Aktivitas fotosintesis pada komunitas 
mangrove sangat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan abiotik. Secara umum, mangrove 
tidak akan mempu tumbuh maksimal pada 
kondisi salinitas yang tinggi. Namun pada 
beberapa jenis, salinitas yang rendah dapat 
mengurangi aktivitas fisiologis seperti pada 
jenis A. germinans dan Aegialitis annulata 
dapat mengganggu aktivitas asimilasi karbon 
(Naidoo & Von-Willert, 1995 dalam 
Kathiresan, 2005). Menurut Bengen (2002), 
mangrove dapat tumbuh pada salinitas 
tertentu dengan kisaran 2-22 o/oo. Perbedaan 
salinitas ini menyebabkan terjadinya zonasi 
dari salinitas tinggi sampai salinitas rendah. 
Namun pada penelitian ini tidak ditemukan 
adanya zonasi khusus yang disebabkan 
karena nilai salinitas yang seragam pada 
masing-masing stasiun penelitian.  
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Hasil analisis statistik univariat 
Kruskal-Wallis terhadap faktor abiotik 
stasiun penelitian berbeda nyata 
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 
pada minimal salah satu stasiun penelitian 
(Tabel 3). Sedangkan hasil analisa korelasi 
Sprearman untuk mengetahui hubungan 
antara masing – masing faktor abiotik 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
memiliki korelasi yang sangat nyata pada 
setiap faktor abiotik kecuali korelasi antara 
kandungan organik dengan suhu dan 
salinitas substrat (Tabel 4). Hubungan yang 
kuat ditunjukkan antara salinitas air dengan 
substrat; pH substrat dengan pH air dan 
suhu substrat; dan suhu substrat dengan 
suhu air. Selain itu jumlah kandungan 
organik dalam tanah juga memiliki hubungan 
yang kuat dengan kondisi salinitas air dan 
substrat. Penelitian tentang salinitas juga 
dilakukan oleh English et al. (1997) yang 
melaporkan bahwa kondisi salinitas air 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap salinitas tanah hutan mangrove.  

Fotosintesis dan Stok Karbon 
Komunitas hutan mangrove di Pulau 

Ternate dan pulau – pulau di sekitarnya 
memiliki total jumlah karbon tersimpan rata 
– rata 865.77±1302.82 ton per hektar 
dengan akumulasi tertinggi pada stasiun 
TTEM09 sebesar 3102.11±230.68 ton/ha dan 
terendah pada stasiun TTEM03 dengan total 
karbon tersimpan sebesar 50.29±49.69 
ton/ha. Tidak ada perbedaan nyata jumlah 
karbon tersimpan di seluruh plot (Kruskal-
Wallis: Chi-Square=25.132; p=0.009). Jumlah 

tersebut terakumulasi akibat aktivitas 
fotosintesis mangrove yang mampu 
menyerap 166,624,93±38,65 ton C/ha/hari 
dimana tidak ada perbedaan yang nyata 
pada seluruh stasiun penelitian (Kruskal-
Wallis: Chi-Square=16.152; p=0.024).  

Cadangan karbon yang terakumulasi 
dari hasil estimasi tergolong lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan data stok karbon 
untuk beberapa tipe komunitas ditampilkan 
di Tabel 5 dan dibandingkan dengan hutan 
mangrove di Mikronesia. Stok karbon 
mangrove di Palau berkisar antara 479 -1068 
ton/ha (Kauffman et al., 2010). Bahkan stok 
karbon pada stasiun penelitian TTEM09 lebih 
tinggi dari stok karbon dapat mencapai 1385 
ton/ha di Stasiun Yap. 

Laju fotosintesis tersebut tergolong 
lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa 
hasil penelitian yang pernah dilakukan. 
Penelitian Clough et al. (1997) melaporkan 
hasil estimasi laju fotosintesis 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 serta 
Kairo et al. (2008)  sebesar 56 ton C/ha/hari. 
Kajian produktivitas di Thailand juga 
melaporkan tentang laju fotosintesis kanopi 
pada Rhizophora sebesar antara 24,4 – 76 
ton C/ha/hari (Alongi and Dixon, 2000) dan 
khusus pada R. apiculata yang telah tumbuh 
dari rentang 5 – 85 tahun melakukan 
fotosintesis dengan laju sekitar 47 – 127 ton 
C/ha/hari.  

 

 

Tabel 3. Uji statistik univariat untuk data faktor abiotik 

No Faktor Abiotik Rata - Rata 
Uji Kruskal-Wallis 

Chi-Square p 
1 Suhu Air (o 29.07  ±   1.24 C) 67.958 0.000* 
2 pH Air 6.57  ±   0.34 52.344 0.000* 
3 Salinitas Air (o/oo 21.16  ± 10.60 ) 69.345 0.000* 
4 Suhu Substrat (o 28.76  ±   1.55 C) 58.336 0.000* 
5 pH Substrat 6.55  ±   0.36 19.971 0.006* 
6 Salinitas Substrat (o/oo 20.09  ±   9.95 ) 69.734 0.000* 
7 Kandungan Organik (%) 23.09  ± 16.09 13.196 0.010* 

Keterangan: *   tingkat signifikansi P<0,05.  
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Tabel 4. Koefisien korelasi Spearman (ρ) antara matriks similaritas data abiotik 

 Suhu Air pH Air Salinitas 
Air 

Suhu 
Substrat 

pH 
Substrat 

Salinitas 
Substrat 

Organik 

pH Air 0.475**       
Salinitas Air 0.347** 0.257*      
Suhu Substrat 0.622** 0.484** 0.333**     
pH Substrat 0.264* 0.621** 0.213* 0.542**    
Salinitas Substrat 0.386** 0.342** 0.950** 0.377** 0.275**   
Organik 0.221 0.376* 0.575** -0.105 0.274 0.621**  

Keterangan:  ** tingkat signifikansi P<0,01 ;      *   tingkat signifikansi P<0,05.  

 

 
Tabel 5. 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 Ternate dan 
Sekitarnya 1037  865.77 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 dan Hairiah 
 Lasco, 2002 Hutan telah mengalami penebangan Jambi   148/93 (49-144) 

Perhutanian tua Jambi   104 Hairiah dan Sitompul 
 Lasco, 2002 Perhutanian muda Jambi   16 

Pinus (Philipina)  221  Roshetko et al., 2002 
Kelapa sawit (10 tahun) Jambi   62 

Sitompul dan Hairiah 
 Lasco, 2002 

Kelapa sawit (10 tahun) Riau   31 
Kelapa sawit (14 tahun) Riau   101 
Kelapa sawit (19 tahun) Riau   96 
Kopi Lampung   18 

Gintings dalam 
 2002 

Kebun (12-17 tahun, rata-rata 13 
tahun)    107(56-174) 
Hutan primer    306(276-376) 
Hutan karet    89 
Hutan karet monokultur      63/97 
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KESIMPULAN 
Keanekaragaman jenis komunitas 

mangrove di Pulau Ternate dan pulau – 
pulau kecil di sekitarnya tergolong rendah 
dengan didominasi oleh Sonneratia alba, S. 
caseolaris dan R. apiculata. Tingkat 
regenerasi yang rendah mengindikasikan 
bahwa pentingnya dilakukan upaya 
konservasi baik oleh pemerintah maupun 
masyarakat setempat mengingat cadangan 
karbon yang diserap tergolong tinggi sebagai 
upaya dalam mitigasi bencana dan 
perubahan iklim.  
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Lampiran. Jenis – jenis mangrove yang teridentifikasi di Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau 
Halmahera bagian barat dan pulau – pulau kecil sekitarnya. 

 

No. Nama Jenis 
Hiri Ternate Maitara Tidore Filonga Halmahera 

bagian barat Sibu 
Ket. 

TTEM 
01 

TTEM 
02 

TTEM 
03 

TTEM 
04 

TTEM 
05 

TTEM 
06 

TTEM 
07 

TTEM 
08 

TTEM 
09 

TTEM 
11 

TTEM 
10 

TTEM
12 

TTEM 
13 

TTEM 
14 

1 Achanthus ilicifolius L. - - - - - v v - v v - - - - M 

2 Acrostichum aureum Linn. - v - v - v v - - v - v - v M 

3 Acrostichum speciosum Wild. - v - v - v - - - v - - - - M 

4 Aegiceras corniculatum L. Blanco - v - - - - - - - v - v - v M 

5 Aegiceras floridum R.&S. - - - - - - - - - v - v - v M 

6 Avicennia lanata (Ridley). - - - - - v v - - v - - - v M 

7 Avicennia marina (Forsk.) Vierh. - - v - - - v - - v - - - v M 

8 Avicennia officinalis L. - - v - - v v - - v - - - v M 

9 Bruguiera gymnorhiza (L.) Lamk. - v v v v v - - - v - v v v M 

10 Bruguiera sexangula (Lour.) Poir - - - - - - - - - - - v v - M 

11 Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou - - - - - v - - - v - v - v M 

12 Ceriops pseudodecandra - - - - - - - - - v - v - - M 

13 Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. - - - - - v - - - v - v - v M 

14 Ceriops zippeliana Blume - - - - - - - - - v - v - - M 

15 Excoecaria agallocha L. - v - - - v v - v v - v - v M 

16 Heritiera littoralis Dryand. Ex W.Ait - v - - - v v - v v - v - v M 

17 Lumnitsera racemosa Willd. - v - - - v - - - - - - - v M 

18 Nypa fruticans Wurmb. - v v v - v v - - - - v - - M 

19 Pemphis acidula Forst. - - - - - - - - - - - v - v M 

20 Rhizophora apiculata Bl. - v v v v v v - v v - v v v M 

21 Rhizophora mucronata Lmk. - - - - - - - - - - - - v - M 

22 Rhizophora stylosa Griff. - - v - v v - - v - - v v v M 

23 Rhizophora x lamarckii Montr. - - - - - - - - - - - v v v M 

24 Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. - v - - - - - - - v v - - - M 

25 Sonneratia alba J.E. Smith v - v v v v v v v v - v - v M 

26 Sonneratia caseolaris (L.) Engl. - v v v v v v - - v - v - v M 

27 Xylocarpus granatum Koen. - - - - - - - - - - v v - v M 

28 Xylocarpus moluccensis (Lamk) Roem. - - - - - v - - - - v v - v M 

29 Barringtonia asiatica (L.) Kurz - - - v - v - - v v - - - - A 

30 Calophyllum inophyllum L. v v v - - v v v v v - v - v A 

31 Cerbera manghas (L). - v - - - - - - - - - - - - A 

32 Clerodendrum inerme Gaertn - v - - - v v - - v - v - v A 

33 Derris trifoliata Lour. - v v - - v v - - v - v - v A 

34 Hibiscus tiliaceus L. v v - v v v v v v v - v - v A 

35 Ipomoea pes-capre (L.) Sweet v v v v - v v v v v - - - - A 

36 Melastoma candidum D.Don - - - - - v - - - - - v - - A 

37 Morinda citrifolia L. v v - v v v - - v v - - - v A 

38 Pandanus tectorius Parkinson ex Z. - v - v - v v - - v - v - - A 

39 Passiflora foetida (L.) - - - - - v - - - v - v - - A 

40 Pongamia pinnata (L.) Pierre - v - - v v - v v v - v - v A 
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 Lampiran. (lanjutan) 
 

No. Nama Jenis 
Hiri Ternate Maitara Tidore Filonga Halmahera 

bagian barat Sibu 
Ket. 

TTEM 
01 

TTEM 
02 

TTEM 
03 

TTEM 
04 

TTEM 
05 

TTEM 
06 

TTEM 
07 

TTEM 
08 

TTEM 
09 

TTEM 
11 

TTEM 
10 

TTEM
12 

TTEM 
13 

TTEM 
14 

41 Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. v v - - - v - v - v - - - - A 

42 Sesuvium portulacastrum (L.) L. - - v - - v - - - - - - - - A 

43 Terminalia catappa L. v v - v v v v v v v - v - v A 

44 Thespesia populnea (L). Soland. x Correa - v - v v v v v v v - v - v A 

45 Crinum asiaticum L. - - - - - - - - - v - v - v A 

46 Flagellaria indica L. - - - - - - - - - - - - - v A 

47 Cassytha filiformis L. - - - - - - - - - v - - - v A 

48 Drynaria sparsisora Moore. - v - - - v v - - v - v - v A 

49 Dolichandrone sparthacea (L.f.) Baill. ex Schum. - - - - - v - - - v - - - v A 

50 Cordia subcordata Lam. - - - - - v v - - v v v - v A 

 
Keterangan:  M  = Mangrove sejati 
 A = Asosiasi mangrove 
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KOMUNITAS LAMUN 

DI PERAIRAN TERNATE, TIDORE DAN SEKITARNYA 

 

Oleh: 
Susi Rahmawati & Asep Rasyidin 

 
 

ABSTRAK 

Komunitas lamun memiliki fungsi ekologis untuk berbagai organisme laut dan sistem pesisir 
lainnya. Informasi ekosistem lamun di Perairan Maluku Utara masih belum tereksplorasi dengan 
baik sehingga penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi dan karakteristik komunitas lamun 
di Perairan Maluku Utara. Lokasi penelitian terdiri dari lima area, yaitu Pulau Ternate, Pulau 
Tidore, Pulau Maitara, Pulau Hiri, dan Pulau Halmahera, dengan total 12 stasiun yang tersebar di 
area tersebut. Penelitian dilakukan pada komunitas struktur, biomassa dan estimasi karbon stok 
di dalam tumbuhan lamun. Sembilan jenis lamun tercatat di area penelitian dengan variasi 
komposisi jenis dan tersebar secara acak. Rata-rata persentase penutupan lamun pada setiap 
lokasi berkisar antara 34,38% - 59,22 %. Adapun kepadatan lamun bervariasi, yaitu sekitar 300 – 
1400 ind m-2. Setiap jenis lamun memiliki nilai penutupan kanopi yang berbeda-beda, terutama 
jenis Enhalus acoroides. Jenis ini memiliki panjang daun yang jauh berbeda dibandingkan jenis 
lainnya, hampir mencapai 70 cm di Pulau Maitara. Sementara itu, biomassa tertinggi terukur di 
Pulau Hiri, 159,47 gr BK m-2,dan nilai terendah terukur di Pulau Halmahera, 59,39 gr BK m-2

 
PENDAHULUAN 

. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi nilai cadangan/kandungan karbon adalah biomassa. Berkaitan 
dengan itu, cadangan karbon tertinggi tercatat di Pulau Hiri, sedangkan nilai terendah tercatat di 
Pulau Halmahera. Kondisi lamun di Perairan Maluku utara tergolong baik dan cukup. Karakteristik 
komunitas lamun juga cukup beranekaragam di lokasi penelitian sehingga memungkinkan 
kawasan ini memiliki fungsi ekologi yang cukup potensial untuk lingkungan sekitarnya.  

 
Kata kunci :  Pulau Hiri, Pulau Mariata, Pulau Ternate, Pulau Tidore, struktur komunitas, 

cadangan karbon, karakteristik lamun 
 

Ekosistem pesisir merupakan 
komponen penting dari sistem laut, 
menyediakan wilayah dengan produktivitas 
dan keanekaragaman jenis yang tinggi. 
Ekosistem ini memfasilitasi biota di area 
pesisir pantai dan di laut lepas (Hori et al., 
2009). Salah satu komponen ekosistem pesisir 
adalah komunitas lamun. Beberapa fungsi 
lamun antara lain, mampu menyokong 
komunitas pesisir lainnya seperti terumbu 

karang, menjadi habitat bagi berbagai biota 
laut yang berhabitat di pesisir pantai, dan 
sebagai penyimpan dan penyerap karbon 
(Green & Short, 2003; Kennedy & Björk, 
2009). 

Wilayah perairan Indonesia Timur 
memiliki karakteristik unik dan 
keanekaragaman yang tinggi seperti 
Kepulauan Maluku (Pulau Ternate dan 
Tidore). Kedua pulau tersebut juga terletak di 
area Coral Triangle yang memiliki diversitas 
yang tinggi (Barber et al., 2009). Namun, 
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informasi mengenai karakteritik komunitas 
lamun di Kepulauan Maluku Utara seperti 
Pulau Ternate, Pulau Tidore, dan Pulau 
Halmahera masih terbatas. Deskripsi 
komunitas tersebut dapat berperan dalam 
pengumpulan informasi mengenai distribusi,  
kondisi, dan potensi lamun di daerah 
tersebut. Informasi mengenai lamun juga 
bermanfaat dalam kegiatan pemantauan 
kondisi lamun yang mampu menjadi indikator 
kualitas lingkungan pesisir. Penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan kondisi dan 
karakteristik komunitas lamun di Kepulauan 
Maluku Utara, serta mengkaji beberapa 
potensinya. 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan pada karakteristik 
komunitas lamun dan estimasi cadangan 
karbon pada lamun. Metode yang dilakukan 
pada komunitas lamun adalah transek 
kuadrat. 

A. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada April-Mei 

2012 di pesisir Pulau Ternate, Pulau Tidore, 
Pulau Maitara, Pulau Hiri, dan Pulau 
Halmahera (Tabel 1, Gambar 1). 

B. Karakteristik Komunitas Lamun 
Karakteristik komunitas dilihat dari 

struktur komunitas lamun. Perhitungan 
dilakukan pada estimasi penutupan lamun 
(%), kerapatan lamun (individu m-2), dan 
panjang helai daun (cm). Analisis dilakukan 
dengan menduga penutupan lamun pada 

setiap penelitian dengan menggunakan frame 
berukuran 0,25 m2. Kepadatan lamun dihitung 
pada frame berukuran 0,0625 m2. Panjang 
helai daun diukur pada tiga individu yang 
diambil secara acak dari sampel biomassa.  

C. Pendugaan Cadangan Karbon 
Pendugaan cadangan karbon pada 

padang lamun dilakukan dengan mengukur 
biomassa lamun (Bobot kering/BK m-2) dan 
kandungan karbon pada lamun (gr C m-2). 
Biomassa lamun diperoleh dengan memanen 
tegakan lamun dengan frame berukuran 
0,0625 m2, kecuali jenis Enhalus acoroides. 
Tegakan lamun jenis ini dicuplik satu individu, 
kemudian nilai biomassanya dikonversi 
dengan kepadatannya pada frame 0,25 m2

Analisis indeks keanekaragaman 
Shanon-Wiener (H’) dilakukan terhadap 
kelimpahan jenis. Cadangan karbon diperoleh 
dengan mengalikan biomassa kering dengan 
kandungan karbon pada setiap jenis lamun 
sehingga diketahui jumlah karbon pada 
satuan unit luas. 

Tabel 1. Lokasi penelitian di perairan Ternate dan sekitarnya. 

. 
Biomassa yang sudah dipanen dikeringkan 
dengan oven di laboratorium basah SDL P2O. 
Sementara itu, kandungan karbon pada lamun 
yang diperoleh dari kajian Duarte (1990) dan 
penelitian Rahmawati (2012) (Gambar 2).  

D. Analisis Data 
Estimasi penutupan lamun dianalisis 

dengan menggunakan perhitungan nilai 
tengah berdasarkan Saito & Atobe pada tahun 
1970 (English et al., 1994). Kriteria kondisi 
lamun ditentukan berdasarkan Fortes (1989) 
(Tabel 2). 

Lokasi Stasiun Bujur Timur Lintang Utara Desa/Kelurahan 
Pulau Hiri TTES01 127,321817 0,882133 Dorari Isa 

Pulau Ternate 
TTES02 127,388767 0,784133 Kayu Merah 
TTES03 127,326033 0,754450 Jambula 

Pulau Maitara 
TTES04 127,366017 0,741033 Maitara 
TTES05 127,376200 0,725767 Maitara 

Pulau Tidore 

TTES06 127,384850 0,731933 Rum 
TTES07 127,427217 0,749383 Mafututu 
TTES08 127,454583 0,731333 Dowora 
TTES09 127,456250 0,694117 Gamtufkange 

Pulau Halmahera 
TTES10 127,497433 0,869733 Ake Jailolo 
TTES11 127,615417 0,853767 Dodinga 
TTES12 127,594800 0,771833 Kayasa 



86 |    Komunitas Lamun – S Rahmawati & A Rasyidin 
 

 

 

 
 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian di perairan Ternate dan sekitarnya. 
 

 
Gambar 2. Kandungan karbon pada setiap jenis lamun yang tercatat selama penelitian 

 (* = kandungan karbon rata-rata pada lamun (Duarte, 1990)). 
 

Tabel 2. Kriteria kondisi lamun 

berdasarkan persentase penutupan 

lamun 

Kondisi 
Kriteria 

(% 
penutupan 

lamun) 
Sangat 
baik 

76-100% 

Baik 51-75% 
Cukup 26-50% 
Kurang 0-25% 
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HASIL 

Jenis-jenis lamun dan karakter substrat 
pada setiap lokasi penelitian terdapat Tabel 3. 
Tabel 4 menampilkan kondisi lamun 
berdasarkan estimasi penutupan dan 
kepadatan lamun. 

Gambar 3 memperlihatkan nilai rata-
rata panjang helai daun setiap jenis lamun 
pada setiap lokasi. Rata-rata biomassa kering 
dan cadangan karbon lamun pada setiap 
lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 
Sedangkan Tabel 6 menampilkan nilai indeks 
keanekaragaman Shanon – Wiener (H’) lamun 
pada setiap lokasi penelitian. 

 
Tabel 3. Jenis lamun dan substrat pada setiap stasiun penelitian. 

Lokasi Stasiun 
Jenis Substrat 

 Ea Th Cr Cs Si H Hu Hp Tc 

P. Hiri TTES01 - + + + + - - + - Pasir, rubble, berbatu 

P. Ternate 
TTES02 + + - - - - + + - Lumpur pasir, rubble, karang 

TTES03 + + - - + + - - - Pasir berlumpur, rubble 

P. Maitara 
TTES04 + + + - + + - - + Pasir berlumpur, rubble 

TTES05 + + + + + - - - - Pasir berlumpur, karang, rubble 

P. Tidore 

TTES06 + + - - + + + + - Pasir berlumpur, karang 

TTES07 + + + + + + + - - Lumpur pasir, rubble 

TTES08 + + + - - + - + - Pasir berlumpur, rubble, karang 

TTES09 + + + + + + - - - Pasir berlumpur, berbatu 

 P. Halmahera 

TTES10 + + - - + + + - - Pasir berlumpur, rubble, karang 

TTES11 + + - - + + - - - Pasir berlumpur, karang 

TTES12 + + - - - - - - - Pasir, rubble, karang 

Keterangan: Ea (Enhalus acoroides), Th (Thalassia hemprichii), Cr (Cymodocea rotundata), Cs (Cymodocea 
serrulata), Si (Syringodium isoetifolium), H (Halophila sp), Hu (Halodule uninervis), Hp 
(Halodule pinifolia), Tc (Thalassodendron ciliatum). 

Tabel 4. Estimasi penutupan lamun di setiap lokasi penelitian. 

Lokasi Estimasi penutupan (C)  (%) Kriteria penutupan Kepadatan 
(individu*m-2) 

P. Ternate 34,38 Cukup 515 
P. Tidore 46,51 Cukup 671 
P. Mariata 59,22 Baik 297 
P. Hiri 57,81 Baik 1398 
P. Halmahera 42,75 Cukup 326 

 

Tabel 5. Rata-rata biomassa kering dan cadangan karbon pada komunitas lamun di setiap lokasi 
penelitian.  

Lokasi 
Biomassa kering 

(gr BK m-2) Total 
Cadangan karbon pada 

lamun (gr C m-2) Total 
Abg Blg Abg Blg 

P. Ternate 42,86 40,92 83,77 15,91 14,33 30,24 
P. Tidore 33,45 50,73 84,18 12,22 16,82 29,05 
P. Maitara 48,47 56,92 105,39 17,43 20,9 38,33 
P. Hiri 54,27 105,20 159,47 20,12 35,98 56,10 
P. Halmahera 30,44 28,95 59,39 11,72 11,86 23,58 



88 |    Komunitas Lamun – S Rahmawati & A Rasyidin 
 

 

Tabel 6.  Indeks Keanekaragaman Shanon – Wiener (H’) 
lamun pada setiap lokasi penelitian. 

Lokasi H’ 

P. Ternate 0,85 
P. Tidore 1,17 
P. Mariata 1,29 
P. Hiri 0,63 
P. Halmahera 0,55 

 

 

 
Keterangan:  Ea (Enhalus acoroides), Th (Thalassia hemprichii), Cr (Cymodocea rotundata), Cs 

(Cymodocea serrulata), Si (Syringodium isoetifolium), Ho (Halophila ovalis), Hu 
(Halodule uninervis), Hp (Halodule pinifolia), Tc (Thalassodendron ciliatum). 

 
Gambar 3. Rata-rata panjang helai daun lamun di setiap lokasi penelitian. 

 
 

PEMBAHASAN 

Sembilan jenis lamun tercatat pada lima 
lokasi penelitian (Tabel 3). Tidak semua lamun 
yang tercatat masuk ke dalam transek 
penelitian seperti Thalasodendron ciliatum. 
Komposisi jenis lamun paling banyak 
ditemukan di P. Tidore dan P. Maitara, yaitu 8 
jenis lamun. Stasiun dengan jenis lamun 
paling sedikit adalah Stasiun TTES 12 (P. 
Halmahera). Lamun jenis T. ciliatum hanya 
ditemukan di P. Maitara (Stasiun TTES 04). 
Perbedaan jenis lamun pada setiap lokasi 
penelitian dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, salah satunya adalah karakteristik 
substrat. Karakteristik dan zonasi substrat 
pada setiap lokasi berbeda-beda, namun pada 
umumnya setiap lokasi memiliki substrat pasir 
berlumpur, berbatu atau terdapat sisa 
pecahan karang mati (rubble) dan karang. Di 
Stasiun TTES 12 Pulau Halmahera hanya 
terdapat dua jenis lamun (Tabel 3) dengan 
dominansi karang dan pasir. Distribusi dan 
komposisi jenis lamun merupakan hasil 
interaksi dari banyak faktor, faktor yang 
paling penting adalah kedalaman air, 
kecerahan air, dan ketersediaan nutrisi 
(Zieman, et al., 1989).  
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Estimasi penutupan dan kepadatan 
lamun pada setiap lokasi penelitian dapat 
dilihat pada Tabel 4. Kriteria penutupan dapat 
menunjukan kondisi komunitas lamun. 
Kondisi lamun yang baik tercatat di P. Maitara 
dan P. Hiri. Sementara itu, perhitungan 
kepadatan lamun menunjukan Pulau Hiri 
memiliki komunitas lamun paling padat yang 
mendukung estimasi penutupan lamun yang 
tinggi. Berdasarkan penelitian ini, tidak semua 
komunitas dengan estimasi penutupan yang 
tinggi memiliki kepadatan yang tinggi pula, 
seperti komunitas lamun di Pulau Mariata. 
Adapun, lokasi penelitian lainnya memiliki 
kondisi lamun yang cukup baik dengan 
kepadatan yang relatif lebih rendah 
dibandingkan P. Hiri. Pertumbuhan lamun 
pada setiap lokasi dapat bervariasi sesuai 
dengan karakteristik sedimen misalnya 
mineral dan ukuran partikel yang 
memengaruhi rezim nutrisi dan dapat 
berdampak pada pertumbuhan lamun secara 
umum (Mellor, 2005). 

Beberapa fungsi ekologis lamun adalah 
sebagai area nursery bagi berbagai biota 
asosiasi lamun seperti ikan, sebagai penyerap 
dan penyimpan karbon, dan sebagai 
pemerangkap partikel-partikel sedimen 
(Green & Short, 2003; Kennedy & Björk, 
2009). Fungsi ekologi lamun sebagai daerah 
nursery ikan dapat dihubungkan dengan 
tingkat kekayaan jenis, indeks kanopi, dan 
biomassa lamun (Hori et al., 2009). Indeks 
kanopi diperoleh dari panjang helai daun. 
Dengan demikian, data-data yang diambil 
pada penelitian ini mampu menggambarkan 
kondisi dan potensi komunitas lamun di 
Perairan P. Ternate dan P. Tidore dan 
sekitarnya. 

 Panjang helai daun setiap jenis lamun 
pada setiap lokasi penelitian dapat dilihat 
pada Gambar 2. Perbedaan panjang helai 
daun paling signifikan terlihat pada jenis 
lamun E. acoroides. Rata-rata panjang helai 
daun E. acoroides di P. Maitara dan P. Tidore 
memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan 
dengan lokasi penelitian lainnya. Adapun, 
lokasi penelitian lainnya memiliki rata-rata 
helai daun E. acoroides yang rendah. Rata-
rata lamun jenis lainnya (selain E. acoroides 
dan Halovila ovalis) tertinggi juga tercatat di 

P. Maitara dan P. Hiri. Perhitungan tidak 
dilakukan pada jenis Halophila ovalis. Jenis 
lamun lainnya memiliki perbedaan panjang 
helai daun yang bervariasi pada setiap lokasi 
penelitian.  Panjang helai daun pada E. 
acoorides kemungkinan dipengaruhi oleh 
mean sea level yang relatif tinggi sepanjang 
tahun.  

Hubungan sederhana antara 
karakteristik padang lamun dan kumpulan 
juvenil ikan yang berasosiasi dengan lamun 
menunjukkan bahwa panjang kanopi penting 
untuk ikan. Suatu analisis menghasilkan 
bahwa kekayaan jenis lamun memiliki efek 
yang relatif besar terhadap biomassa dan 
kekayaan jenis ikan dibandingkan dengan 
kanopi lamun dan kelimpahannya (Hori et al., 
2009). Secara umum, fauna asosiasi lamun 
menunjukkan peningkatan kelimpahan dan 
keanekaragaman dengan peningkatan 
kepadatan shoot, kelimpahan, dan 
komlpleksitas struktur padang lamun (Orth et 
al., Stoner and Lewis, Edgar and Robertson, 
Williams and Heck dalam Hori et al., 2009). 
Oleh karena itu, kekayaan jenis lamun sangat 
penting untuk memelihara keanekaragaman 
dan kelimpahan yang tinggi dalam komunitas 
ikan yang berasosisasi (Hori et al., 2009). Data 
karakteristik lamun diatas pun dapat berperan 
untuk menggambarkan potensi lamun sebagai 
habitat atau nursey area untuk beberapa jenis 
ikan asosiasi lamun. 

Cadangan Karbon 

Biomasa dapat mengindikasikan  
pentingnya lamun sebagai habitat untuk 
komunitas ikan. Beberapa jenis ikan memiliki 
kecenderungan berada pada daerah dengan 
perbedaan biomassa lamun (Hori et al., 2009). 
Biomassa juga dapat memberikan gambaran 
cadangan karbon pada komunitas lamun 
dengan cara mengalikannya dengan 
kandungan karbon pada masing-masing jenis 
lamun. Menurut Duarte et al. (2010), rata-rata 
biomassa above ground lamun yang melebihi 
41 g BK m-2 menunjukan komunitas lamun 
cenderung berperan sebagai penyimpan 
karbon. Rata-rata biomassa di P. Ternate, P. 
Mariata, dan P. Hiri menunjukan nilai 
biomassa abg yang lebih besar dari nilai acuan 
berdasarkan Duarte et al., namun P. Tidore 
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dan P. Halmahera menunjukkan nilai yang 
lebih rendah. Peran kedua pulau tersebut 
sebagai penyimpan karbon mungkin perlu 
ditinjau kembali Nilai cadangan karbon lamun 
dapat menunjukan potensi suatu komunitas 
lamun sebagai penyimpan karbon. Pulau Hiri 
memiliki nilai biomassa kering dan cadangan 
karbon tertinggi, yaitu masing-masing 159,47 
BK m-2 dan 56,1 g C m-2 (Tabel 5). Dengan 
demikian, Pulai Hiri memiliki potensi terbesar 
berdasarkan cadangan karbonnya persatuan 
unit area (m2
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KESIMPULAN 

Kepulauan Maluku Utara memiliki 
komunitas lamun dengan kondisi yang cukup 
baik. Komunitas ini juga memiliki karakteristik 
unik yang mendukung fungsi ekologisnya, 
seperti penyimpan dan penyerap karbon dan 
sebagai habitat berbagai biota laut. Daerah-
daerah yang memiliki potensi perlu 
diperhatikan lebih insentif sebagai salah satu 
upaya konservasi. 

DAFTAR PUSTAKA 
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SEBARAN TEKANAN PARSIAL CO2 (pCO2

 

ABSTRAK 

Penelitian sebaran tekanan parsial CO

) 
DI PERAIRAN PESISIR TERNATE, TIDORE DAN SEKITARNYA 

 

Oleh: 
Afdal 

 

2 di perairan pesisir Ternate, Tidore dan 
sekitarnya telah dilakukan pada bulan April 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
sebaran pCO2 di perairan pesisir Ternate, Tidore dan sekitarnya, serta peranan perairan 
tersebut sebagai penyerap atau pelepas CO2. Parameter yang diukur adalah suhu, salinitas, 
pH, karbon anorganik terlarut (DIC), total alkalinitas (TA), klorofil-a fitoplankton dan 
konsentrasi nutrien (fosfat dan silikat). Tekanan parsial CO2 (pCO2) pada lapisan permukaan 
laut dihitung dengan menggunakan model ABIOTIC dari OCMIP-2 (ocean carbon cycle model 
intercomparison project phase-2). Hasil analisis menunjukkan bahwa pCO2 kolom air di 
perairan Ternate, Tidore dan Halmahera masing-masing berkisar antara 344,12–408,11; 
329,74–389,30 dan 269,01–415,58 µatm dengan rata-rata 364,74±18,18; 349,36±16,49 dan 
379,23±55,23 µatm. Secara umum pCO2 kolom air di perairan Ternate dan sekitarnya lebih 
tinggi dibanding pCO2 di atmosfer sehingga secara umum perairan pesisir Ternate dan 
sekitarnya berperan sebagai sink (penyerap) CO2 dari atmosfir.  

Kata kunci: pCO2

 
PENDAHULUAN 

; sink, source, perairan Ternate, Tidore 

Karbondioksida (CO2) merupakan 
parameter yang penting di dalam perairan 
karena dibutuhkan oleh fitoplankton dalam 
proses fotosintesis. Disamping itu penelitian 
mengenai CO2 kolom air menjadi isu yang 
hangat pada saat ini karena berhubungan 
dengan perubahan iklim global. Zona pesisir 
merupakan tempat terjadinya interaksi antara 
daratan, lautan dan atmosfir. Pada zona ini 
terdapat beragam tipe geomorfologi dan 
ekosistem yang masing-masingnya 
mempunyai variabilitas yang besar dalam 
faktor fisik dan biogeokimia. Meskipun luas 
permukaan yang relatif kecil, zona pesisir 
memainkan peranan cukup besar dalam siklus 
biogeokimia karena menerima masukan 
bahan organik dan zat hara yang besar dari 
daratan, disamping itu perairan pesisir 
merupakan daerah yang mempunyai siklus 

biogeokimia paling aktif di biosfer karena 
adanya pertukaran materi dan energi dalam 
jumlah yang besar dengan laut terbuka 
(Gattuso et al 1998; Chen & Borges, 2009). 
Namun besarnya kontribusi perairan pesisir 
dalam pertukaran CO2 udara laut masih 
menjadi penelitian yang intensif karena 
membutuhkan data variabilitas spasial dan 
temporal yang tinggi (Borges et al., 2005;. Cai 
et al., 2006.). Beberapa perkiraan global dari 
hasil ekstrapolasi di beberapa wilayah 
menunjukkan bahwa laut pesisir adalah net 
sink untuk CO2

Tinggi rendahnya tekanan parsial CO

 atmosfer (Tsunogai et al., 
1999;. Thomas et al., 2004). Namun, perkiraan 
tersebut sangat tergantung pada ekosistem 
yang mendukung perairan pesisir seperti shalt 
marsh, terumbu karang dan mangrove (Cai et 
al., 2003;. Borges et al., 2005). 

2 
kolom air pada perairan ekosisitem pesisir 
akan menentukan peranan ekosistem pesisir 
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tersebut sebagai sink atau source CO2 ke 
atmosfir. Jawaban atas pertanyaan 
sink/source CO2 di perairan pesisir lebih 
kompleks dibanding perairan laut terbuka 
karena studi telah menunjukkan bahwa arah 
dan besarnya pertukaran CO2 udara-laut 
sangat tergantung pada jenis ekosistem di 
perairan pesisir (Borges et al., 2005.), arus 
laut yang dominan pada perairan pesisir (Liu 
et al., 2000) dan posisi lintang secara 
geografis (Borges et al., 2005; Liu et al., 2000). 
Selain itu, kondisi perairan pesisir yang 
heterogen dan adanya gangguan 
antropogenik semakin merumitkan 
interpretasi pengukuran sistem CO2 di 
perairan pesisir. Hasil-hasil penelitian 
sebelumnya menunjukkan bahwa pertukaran 
CO2 udara-laut yang diatur oleh faktor-faktor 
fisis dan biologis tidak terdistribusi secara 
merata berdasarkan ruang dan waktu, 
sehingga adanya perbedaan kharakteristik 
dari masing-masing ekosistem menyebabkan 
peranan perairan tersebut dalam mengontrol 
fluks CO2 juga berbeda. Perairan pesisir 
Ternate dan sekitarnya didukung oleh 
ekosistem tropis yang lengkap diantaranya 
ekosistem mangrove, lamun dan terumbu 
karang. Penelitian tentang peranan perairan 
pesisir tropis dalam pertukaran CO2 udara 
laut masih jarang dilakukan, khusus di 

perairan pesisir Ternate penelitian tentang 
sebaran tekanan parsial CO2 belum pernah 
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji sebaran tekanan parsial CO2 di 
perairan pesisir Ternate dan sekitarnya, serta 
peranan perairan tersebut sebagai penyerap 
atau pelepas CO

 Penelitian dilakukan pada bulan April 
2012 di perairan pesisir Pulau Ternate dan 
sekitarnya. Pengukuran beberapa parameter 
fisika kimia (suhu, salinitas, Intensitas cahaya, 
DO, pH dan CO

2 

METODOLOGI 

2 atmosfer) langsung dilakukan 
di lapangan, sedangkan untuk parameter CO2 
kolom air dan klorofil-a fitoplankton dilakukan 
pengambilan sampel air laut untuk dianalisa 
di laboratorium. Pengambilan sampel air 
dilakukan pada lapisan permukaan di 26 
stasiun yang tersebar di sepanjang pesisir 
Pulau Ternate, Tidore dan Halmahera 
(Gambar 1). Khusus untuk parameter sistem 
CO2, sesaat setelah pengambilan sampel, 
ditambahkan HgCl2 pada sampel air untuk 
menghentikan aktivitas biologi dan sampel 
disimpan dalam coolbox suhu rendah untuk 
mencegah terlepasnya CO2

 

 

ke udara. Analisa 
lebih lanjut dilakukan di laboratorium. 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian di perairan Ternate dan sekitarnya.
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Pengukuran Sistem CO
Sistem CO

2 
2

 
di perairan dapat dikaji 

melalui empat parameter yang dapat diukur, 
yaitu DIC (Dissolved Inorganic Carbon), 
alkalinitas total, pH dan pCO2

 
(tekanan parsial 

CO2) (Lewis & Wallace, 1997). Pada penelitian 

ini DIC diukur menggunakan metode “titrasi” 
(Giggenbach & Goguel, 1989), dengan prinsip 
mendasarkan pada perubahan pH setelah 
ditambahkan HCl dan NaOH. DIC didapatkan 
dari penjumlahan HCO3

- dan CO3
2-

                                                         ........  (1) 

 dalam 
satuan μmol/kg. 

                  .........  (2) 
 

Keterangan:    A dan B = Volume HCl yang digunakan untuk menurunkan pH. 
  C dan D = Volume NaOH yang digunakan untuk menaikkan pH. 
  Vs = Volume sampel air laut yang dianalisis 
 
 

Hasil pengukuran DIC dengan metode 
ini kemudian dikoreksi dengan hasil 
pengukuran certified sample/Certified 
Refference Material (RCM) dari Marine 
Physical Laboratory, University of California, 
San Diego.  

Alkalinitas Total 
Alkalinitas total diukur dengan 

menggunakan metode “titrasi” (Grasshoff, 
1976). Prosedurnya sebagai berikut: Ke dalam 
50 ml sampel air laut ditambahkan 5 ml HCl 

0,025 M dan dididihkan selama ± 5 menit, 
kemudian didinginkan dalam water bath. 
Setelah dingin ke dalam sampel ditambahkan 
3 – 5 tetes bromothymol blue sebagai 
indikator, kemudian sampel dititrasi dengan 
NaOH 0,02 M, selama titrasi kedalam sampel 
dialirkan gas bebas CO2

 …… (3) 

Keterangan:   V =  Volume HCl dan NaOH 
T =  Molaritas HCl dan NaOH 
Vb =  Volume sampel 

 

 (nitrogen atau 
helium). Proses titrasi dihentikan setelah 
sampel bewarna biru, dan volume NaOH yang 
terpakai dicatat dan dimasukkan ke dalam 
rumus berikut: 

 

 
Tekanan parsial CO

Tekanan parsial CO
2 

2 (pCO2) kolom air 
dihitung dengan menggunakan Model OCMIP 
(Ocean Carbon Cycle Model Intercomparison 
Project) yang dikembangkan oleh Orr et al. 
(1999). Sedangkan tekanan pCO2 atmosfir 
diukur dengan menggunakan CO2 meter, 
dimana pengukuran pCO2 atmosfer dilakukan 
secara simultan dengan pengambilan sampel 
untuk pengukuran pCO2 kolom air. 
Berdasarkan nilai pCO2 laut dan atmosfir 

dapat ditentukan apakah suatu perairan 
penyerap (sink) atau pelepas (source) CO2

Metode untuk pengukuran konsentrasi 
klorofil-a fitoplankton dilakukan secara 
fluorometrik mengikuti cara yang dilakukan 
Cochlan & Hendorn (2012). Sebanyak 0,1 – 1,0 
liter air di saring dengan menggunakan filter 
Whatman CNM berpori 0,45 µm dan 
berdiameter 25 mm. Untuk mempercepat 

.  

Pengukuran klorofil-a 
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penyaringan dibantu dengan pompa vacum 
dengan kekuatan hisap < 30 cmHg. Setelah 
penyaringan, filter diekstrak dengan 
menggunakan larutan aseton 90 % dan 
selanjutnya disentrifuge pada putaran 4000 
rpm selama kurang lebih 30 menit untuk 
memisahkan antara filtrat dengan cairan yang 
mengandung klorofil. Kemudian cairan 
tersebut dibaca fluororecence-nya dengan 
menggunakan Flurometer Turner Trilogy tipe 
AU-10. Konsentrasi klorofil–a fitoplankton 
diperoleh dengan menggunakan rumus: 

Klorofil-a (μg/L) = ((y-b)/m)(v/V) 

dimana: 
y =  nilai fluorescence dari fluorometer 
b  = nilai sumbu y yang intercept pada 

kurva kalibrasi 
m  =  kemiringan (slope) garis regresi 

pada kurva standar (kalibrasi) 
v  =  volume ekstrak (penambahan 

aseton 90%) (ml) 
V  =  volume sampel yang disaring (ml) 
 

 Untuk melihat hubungan antara 
tekanan parsial CO2

Salinitas merupakan petunjuk 
(indikator) yang utama untuk mempelajari 
penyebaran massa air di lautan selain suhu. 
Salinitas perairan Ternate, Tidore dan 
Halmahera masing-masing berkisar antara 

32–34; 33–34,5 dan 33–35 psu dengan rata-
rata 33,20±0,79;  33,9±0,39 dan 33,67±0,81 
psu, salinitas yang relatif rendah hanya 
ditemukan pada Stasiun 10 dan 11 di perairan 
Ternate dan secara umum salinitas yang tinggi 
ditemukan di perairan Tidore. Massa air 
perairan Ternate dan sekitarnya pada waktu 
pengambilan sampel diduga dipengaruhi oleh 
massa air dari laut Maluku, kecuali pada 
Stasiun 10 dan 11 di perairan Ternate yang 
mempunyai salinitas yang relatif rendah (32 
psu) yang diduga disebabkan oleh adanya 
pasokan air tawar dari darat. Laut Maluku 
mempunyai salinitas yang tinggi karena 
dipengaruhi oleh massa air dari samudera 
Pasifik. Seperti yang dikemukakan oleh 
Gordon (2005) bahwa arus SEC (South 
Equatorial Current) mengangkut massa air 
dari selatan Samudera Pasifik melewati pantai 
utara Papua, terus memasuki Laut Halmahera 
dan selanjutnya menyebar sebagian ke arah 
selatan masuk ke Laut Seram dan sebagian 
lagi berbelok ke Laut Maluku. Selain itu 
tingginya salinitas perairan Ternate dan 
sekitarnya pada waktu sampling diduga 
disebabkan oleh kuatnya proses evaporasi 
(penguapan) pada musim peralihan I. Sebaran 
salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai 
faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, 
curah hujan dan aliran sungai (Stewart, 2002; 
Wyrtki, 1961; Illahude 1996).  

Suhu perairan Ternate dan sekitarnya 
juga cukup bervariasi antar lokasi penelitian 
dimana secara umum suhu yang tinggi 
ditemukan di perairan Ternate dan rendah di 
perairan Tidore. Suhu perairan Ternate, 
Tidore dan Halmahera masing-masing 
berkisar antara 28,8 – 30,9; 28,9 – 30,5; dan 

 dengan parameter 
hidrologi lainnya dilakukan analisis korelasi 
dengan software SPSS. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Hidrologis 
Kondisi hidrologis perairan Ternate dan 

sekitarnya cukup bervariasi antar lokasi 
penelitian, seperti yang terlihat pada Gambar 
2 dan 3. Secara umum perairan Ternate dan 
sekitarnya menunjukkan karakteristik massa 
air oseanik, yang terlihat dari tingginya nilai 
salinitas, pH dan DO serta rendahnya suhu 
dan klorofil pada lapisan permukaan. Tisch et 
al. (1992) mengatakan bahwa perubahan 
kondisi suatu massa air dapat diketahui 
dengan melihat sifat-sifat massa air yang 
meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan 
kandungan nutrien.  

 

29,5 – 30,0 oC dengan rata-rata 29,8 ± 0,72; 
29,68 ± 0,44; dan 29,7 ± 0,20 oC. Tingginya 
suhu lapisan permukaan di perairan Ternate 
di duga disebabkan oleh kuatnya paparan 
sinar matahari pada waktu sampling pada 
lapisan permukaan. Seperti yang 
dikemukakan oleh Wyrtki (1961) bahwa suhu 
pada lapisan permukaan dipengaruhi oleh 
kuat lemahnya angin yang bertiup di 
permukaan serta pengaruh cuaca dan iklim 
setempat, hal ini berkaitan dengan curah 
hujan dan radiasi matahari. 
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Sebaran konsentrasi oksigen terlarut 
(DO) di perairan Ternate dan sekitarnya 
menunjukkan bahwa pengaruh daratan 
terhadap perairan relatif kecil karena 
rendahnya konsumsi oksigen oleh proses 
dekomposisi material organik yang biasanya 
banyak berasal dari darat, sehingga 
konsentrasi oksigen terlarut yang ditemukan 
di perairan Ternate dan sekitarnya relatif 
tinggi (>5mg/L). Konsentrasi oksigen terlarut 
di perairan Ternate, Tidore dan Halmahera 
masing-masing berkisar antara 5,23–6,26;  
5,24–6,34 dan 5,95–6,35 mg/L dengan rata-
rata 5,71±0,35; 5,92±0,33 dan  6,18±0,14 
mg/L, konsentrasi oksigen yang tinggi 
ditemukan di perairan Halmahera dan rendah 

di periran Ternate. Sedangkan konsentrasi 
seston menunjukkan pola yang sebaliknya 
dimana konsentrasi seston yang tinggi 
ditemukan di perairan Ternate dan rendah di 
perairan Halmahera. Adanya korelasi yang 
negatif ini diduga disebabkan oleh komposisi 
seston didominasi oleh material organik baik 
yang berasal dari plankton, maupun detritus, 
sehingga pemaanfaatan oksigen untuk 
dekompisisi lebih tinggi pada lokasi-lokasi 
yang mempunyai konsentrasi seston yang 
tinggi. Konsentrasi seston di perairan Ternate, 
Tidore dan Halmahera masing-masing 
berkisar antara 32,00 – 52,67; 28,00 – 56,00 
dan 29,33 – 51,33 mg/L dengan rata-rata 
41,4±5,7; 41,00±8,79 dan 39,89±7,89 mg/L. 

 
  

  

 

  
 

  

 

  

Gambar 2. Faktor fisika-kimia perairan pesisir Ternate dan sekitarnya, April 2012. 
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Gambar 3.  Rata-rata konsentrasi klorofil-a dan nutrien di perairan Ternate dan sekitarnya, April 
2012 

 
Berdasarkan Gambar 2 tampak bahwa 

secara umum kondisi perairan Tidore relatif 
lebih homogen dibanding perairan ternate 
dan Halmahera, hal ini terlihat dari nilai 
standar deviasi yang rendah pada parameter 
suhu, salinitas dan DO. Hal ini menunjukkan 
bahwa perairan pesisir Tidore tidak banyak 
mendapatkan pengaruh dari daratan, 
sehingga massa airnya lebih didominasi oleh 
massa air samudera yang cenderung lebih 
homogen.  

Gambar 3 menunjukkan menunjukkan 
kisaran dan rata-rata konsentrasi klorofil-a 
dan nutrien di perairan Ternate dan 
sekitarnya pada bulan April 2012. Konsentrasi 
klorofil-a di perairan Ternate, Tidore dan 
Halmahera secara umum berada pada kisaran 
konsentrasi yang rendah (<1 mg/m3) untuk 

perairan pesisir yaitu masing-masing berkisar 
antara 0,24-0,85; 0,20-0,69 dan 0,23-0,64 
mg/m3 dengan rata-rata 0,50±0,20; 0,41±0,18 
dan 0,46±0,14 mg/m3. Berdasarkan Gambar 3 
tampak bahwa konsentrasi klorofil-a yang 
tinggi ditemukan di perairan Ternate dan 
rendah di perairan Tidore, pola yang hampir 
sama juga terlihat pada konsentrasi nutrien 
terutama fosfat dan nitrat. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingginya konsentrasi 
klorofil-a di perairan Ternate berhubungan 
dengan tingginya konsentrasi nutrien 
terutama fosfat dan nitrat. Seperti yang 
dikemukakan oleh Parsons et al. (1984) 
bahwa fitoplankton membutuhkan nutrien 
untuk melangsungkan aktivitas fotosintesis, 
terutama nitrat, fosfat dan silikat sebagai 
makro nutrien dan nutrien-nutrien lain dalam 
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jumlah yang relatif kecil (mikro nutrien) 
seperti Fe, Mn, Cu, Zn, B, Na, Mo, Cl dan Co. 
Bila dibandingkan dengan perairan Teluk 
Lampung bagian luar pada musim yang sama 
konsentrasi klorofil-a di perairan Ternate dan 
sekitarnya jauh lebih rendah. Konsentrasi 
klorofil-a di perairan Teluk Lampung bagian 
luar pada bulan Maret 2009 berkisar antara 
0,38–9,34 mg/m3 dengan rata-rata 2,30±2,07 
mg/m3 (Afdal, 2010). Hal ini disebabkan oleh 
besarnya pengaruh daratan terhadap perairan 
Teluk Lampung dengan tingginya konsentrasi 
nutrien yang berasal dari darat yang masuk 
melalui muara sungai dan lokasi-lokasi 
budidaya, sedangkan di perairan Ternate dan 
sekitarnya pengaruh daratan sangat kecil 
sehingga perairan pesisir didominasi oleh 
massa air samudera yang mempunyai 
konsentrasi nutrien dan klorofil yang lebih 
rendah.  

Sistem CO2 
Sistem CO2 di perairan laut dapat dikaji 

melalui empat parameter utama yaitu pH, 
karbon anorganik terlarut (DIC), alkalinitas 
total (TA) dan tekanan parsial CO2 (pCO2) 
(Lewis and Wallace, 1997; Zeebe and Wolf-
Gladrow, 2001; Dickson, 2007). Secara umum 
pH di perairan Ternate dan sekitarnya relatif 
tinggi (>8) dan homogen terutama di perairan 
Ternate dan Tidore yang menunjukkan adanya 
dominasi massa air oseanik, sedangkan di 
perairan Halmahera sebaran pH cukup 
heterogen yang diduga disebabkan oleh 
pengaruh pasang surut yang mendistribusikan 
massa air tawar ke arah laut. pH perairan 
Ternate, Tidore dan Halmahera masing-
masing berkisar antara 8,10–8,23; 8,09–8,24 
dan 7,99–8,29 dengan rata-rata 8,18±0,04; 
8,19±0,04 dan 8,11±0,16. Secara umum nilai 
pH yang tinggi ditemukan di perairan Tidore 
dan rendah di perairan Halmahera. pH yang 
tinggi menunjukkan kapasitas buffer yang 
besar. Seperti yang dikemukakan oleh Cai et 
al. (2006), bahwa kapasitas buffer merupakan 
faktor penting yang mempengaruhi 
pertukaran CO2

Konsentrasi DIC menggambarkan total 
konsentrasi CO

 udara-laut di perairan pesisir. 

2 dalam air laut yang terdiri 
atas bikarbonat (HCO3

-), karbonat (CO3
2-), dan 

CO2 bebas terlarut (Zeebe and Wolf-Gladrow, 
2001). Konsentrasi DIC di perairan Ternate, 

Tidore dan Halmahera masing-masing 
berkisar antara 1951,47–2294,25; 1840,15–
2153,39 dan 1630,51–2273,63 µmol/kg, 
dengan rata-rata 2062,13±97,26; 
1939,06±88,80 dan 1825,67±227,33 µmol/kg. 
Berdasarkan Gambar 4 kelihatan bahwa 
konsentrasi DIC yang tinggi ditemukan di 
perairan Ternate dan rendah di perairan 
Halmahera. Hasil analisis korelasi Pearson 
menunjukkan bahwa konsentrasi DIC di 
perairan Ternate dan sekitarnya berhubungan 
sangat erat (p<0,01) dengan rendahnya 
salinitas. Hal ini menunjukkan bahwa 
tingginya konsentrasi DIC di perairan pesisir 
Ternate dan sekitarnya berasal dari darat atau 
dari ekosistem pesisir yang diduga disebabkan 
oleh arus pasang surut. Sumber DIC ini diduga 
disebabkan oleh pasokan karbon organik dan 
anorganik yang berasal dari ekosistem pesisir 
terutama dari ekosistem mangrove. Hal yang 
sama juga terjadi di perairan Selat Nasik 
(Afdal et al., 2012) dan perairan Pulau Pari 
(Afdal & Lutan, 2012) dimana konsentrasi DIC 
yang tinggi ditemukan pada perairan sekitar 
ekosistem mangrove. Bouillon and Boskher 
(2006) mengemukakan bahwa masukan 
karbon organik ke perairan sekitar mangrove 
bisa bersifat autochtonous (berasal dari 
perairan itu sendiri) yaitu berupa detritus 
mangrove dan mikrofitobentos atau 
allochtonous (berasal dari luar) yaitu masukan 
karbon organik berupa fitoplankton, material 
yang berasal dari ekosistem lamun, dan 
karbon organik yang berasal dari daratan. 
Jennerjahn dan Ittekkot (2002) 
memperkirakan bahwa ekosistem mangrove 
menyumbang >10% dari total karbon organik 
sungai yang masuk ke laut. 

Berdasarkan Gambar 4 kelihatan bahwa 
sebaran pCO

Karbon organik 
yang masuk ke perairan pesisir kemudian 
mengalami dekomposisi dan remineralisasi 
menjadi karbon anorganik sehingga akan 
meningkatkan konsentrasi DIC di perairan 
pesisir.   

2 di perairan Ternate dan 
sekitarnya berbanding tebalik dengan sebaran 
pH dan sedikit berbeda dengan pola sebaran 
DIC, dimana pCO2 yang tinggi ditemukan di 
perairan Halmahera dan rendah di perairan 
Tidore.  Tekanan parsial CO2 kolom air di 
perairan Ternate, Tidore dan Halmahera 
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masing-masing berkisar antara 344,12–
408,11; 329,74–389,30 dan 308,18–415,58 
µatm dengan rata-rata 364,74±18,18; 
349,36±16,49 dan 385,76±39,73 µatm. Secara 
umum nilai tekanan parsial CO2 dalam kolom 
air ini lebih rendah dibanding tekanan parsial 
CO2 di udara yang berkisar antara 320–415; 
348–482 dan 359–412 µatm dengan rata-rata 
384,20±26,64; 392,70±41,63 dan 
384,83±18,19 µatm sehingga ΔpCO2 bernilai 
negatif dan menyebabkan perairan Ternate 
dan sekitarnya secara umum berperan 
sebagai sink (penyerap) CO2 dari atmosfer. 
Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan 
bahwa rendahnya pCO2 yang menyebabkan 
perairan tersebut berperan sebagai sink CO2 
berhubungan sangat erat (p<0,01) dengan 
tingginya pH. Zeebe & Wolf-Gladrow (2001) 
mengemukakan bahwa tinggi rendahnya pH 
dapat mempengaruhi kesetimbangan 
karbonat dalam laut, pH air laut yang tinggi 
menyebabkan karbonat (CO3

2-) lebih banyak 
terbentuk sedangkan pada pH yang rendah 

CO2 bebas dan HCO3
- lebih banyak terbentuk, 

sehingga dengan meningkatnya pH akan 
menurunkan tekanan parsial CO2 kolom air. 
Selain itu meskipun tidak signifikan rendahnya 
pCO2 perairan Ternate dan sekitarnya juga 
berhubungan dengan tingginya salinitas. 
Tingginya salinitas juga menyebabkan 
proporsi karbonat (CO3

2-) lebih tinggi 
dibanding CO2. Seperti yang dikemukakan 
oleh  Zeebe & Wolf-Gladrow (2001) bahwa air 
laut pada S = 35 dan air tawar pada S = 0 pada 
pH dan temperatur yang sama, mempunyai 
proporsi relatif dari ion [CO3

2-] dibandingkan 
dengan [CO2] dan [HCO3

-

Secara lebih rinci Gambar 5 
menunjukkan bahwa beberapa stasiun di 
perairan Ternate dan sekitanya juga berperan 
sebagai source CO

] lebih tinggi di air 
laut daripada di air tawar. 

2 ke atmosfer (Stasiun 9 dan 
p11 di perairan Ternate, Stasiun I-4 di 
perairan Tidore dan hampir semua stasiun di 
perairan Halmahera kecuali Stasiun 18 yang 
berperan sebagai sink CO2

  

). 
 
 

  
 

   

  
 

  

  

  

  

Gambar 4. Sebaran sistem CO2 di perairan Ternate dan sekitarnya, April 2012. 
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Gambar 5. Sebaran ΔpCO2 di perairan Ternate dan sekitarnya, April 2012. Nilai ΔpCO2 (+) = source 
CO2 ke atmosfer ; Nilai ΔpCO2 (-) = sink CO2

 

 dari atmosfer. 

 

Lokasi-lokasi yang berperan sebagai 
source CO2 ini secara umum didukung oleh 
ekosistem mangrove dan terumbu karang. 
Hasil review sebaran pCO2 di beberapa 

perairan pesisir di Indonesia (Gambar 6) 
menunjukkan bahwa ekosistem pesisir 
(estuari, mangrove, lamun dan terumbu 
karang) mempengaruhi pCO2

 

Gambar 6.  Perbandingan pCO2 perairan Ternate dan sekitarnya dengan perairan ekosistem pesisir 
lainnya di beberapa lokasi di Indonesia. 
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Di perairan Estuari Donan tingginya 

pCO2 kolom air berhubungan erat (p<0,05) 
dengan tingginya konsentrasi DIC serta 
rendahnya salinitas dan laju fotosintesis 
fitoplankton. Tingginya konsentrasi DIC pada 
lokasi ini disebabkan oleh pasokan karbon 
organik dan anorganik yang berasal dari 
sungai dan ekosistem mangrove (Afdal & 
Panggabean, 2011). Di perairan Selat Nasik 
tingginya tekanan parsial CO2 dalam kolom air 
dipengaruhi oleh tingginya konsentrasi DIC 
dan rendahnya pH dan salinitas, dimana 
konsentrasi DIC yang tinggi di perairan ini 
berasal dari ekosistem mangrove (Afdal et al., 
2012). Menurut Kone dan Borges (2008) 
tingginya tekanan parsial CO2

Perairan sekitar terumbu karang bisa 
berperan sebagai sink maupun source CO

 pada perairan 
sekitar mangrove terkait dengan 2 mekanisme 
yaitu (a) massa air di perairan sekitar 
mangrove mempunyai waktu tinggal 
(residence time) yang lama sehingga 
menstimulasi aktivitas biologi dan kimia 
dengan mendegradasi bahan organik lokal 
yang disediakan oleh kanopi mangrove dan 
sumber allokhtonus, (b) masuknya air poros 
yang bercampur dengan air sungai juga 
mempengaruhi sifat-sifat kimia dalam 
mendegradasi bahan organik dan ditunjang 
oleh volume air yang lebih kecil dan waktu 
tinggal yang lebih lama.  

2 
sangat tergantung pada kondisi ekosistem dan 
lingkungannya, seperti yang terjadi di perairan 
Selat Nasik Belitung dan Pulau Pari kepulauan 
seribu. Perairan sekitar ekosistem terumbu 
karang Selat Nasik adalah source CO2 ke 
atmosfer  sedangkan perairan disekitar 
ekosistem terumbu karang Pulau Pari 
berperan sebagai sink CO2 (Afdal & Lutan, 
2012). Menurut Ware et al. (1992) perairan 
sekitar terumbu karang adalah sedikit source 
CO2 ke atmosfer, karena adanya proses 
kalsifikasi (pembentukan kalsium karbonat). 
Hal ini dilengkapi oleh Gattuso et al. (1996) 
bahwa di perairan terumbu karang, produksi 
primer kotor dan respirasi oleh zooxanthella 
hampir seimbang dan produksi bersih 
mendekati nol, sehingga kalsifikasi bersih 
merupakan proses utama yang 
mempengaruhi sistem CO2 air laut pada 

ekosistem terumbu karang. Pembentukan 
kalsium karbonat meningkatkan konsentrasi 
CO2, tapi pada saat yang sama proses ini 
menkonsumsi 2 mol bikarbonat (HCO3

-). 
Perilaku berlawanan tersebut menyebabkan 
berkurangnya total alkalinitas (TA) dan DIC 
dengan perbandingan 2:1 (Zeebe & Wolf-
Gladrow, 2001). Namun pada perairan yang 
sudah terganggu, perairan di sekitar 
ekosistem terumbu karang bisa berperan 
sebagai sink CO2. Seperti yang dikemukakan 
oleh Gattuso et al., (1996) bahwa terumbu 
tepi di bawah pengaruh tekanan manusia 
telah bergeser dari dominasi karang ke 
dominasi makroalga, seperti yang terjadi di 
terumbu Shiraho, pulau Ryukyu. Hal ini akan 
menyebabkan peningkatan produksi 
ekosistem bersih dan penurunan kalsifikasi 
dan memungkinkan pergeseran peran 
ekosistem terumbu karang dari source ke sink 
untuk CO2 atmosfir.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa perairan Ternate dan 
sekitarnya mempunyai tekanan parsial CO2 
yang rendah sehingga cenderung berperan 
sebagai sink (penyerap CO2). Rendahnya 
tekanan parsial CO2 di perairan Ternate dan 
sekitarnya berhubungan erat dengan 
pengaruh massa air oseanik yang mempunyai 
pH dan salinitas yang tinggi, sedangkan 
penyerapan biologis oleh fitoplakton (klorofil-
a) sangat kecil sehingga tidak terlihat ada 
hubungannya dengan penurunan tekanan 
parsial CO2. Tekanan parsial CO2 yang tinggi 
cenderung ditemukan pada lokasi-lokasi yang 
didukung oleh ekosistem mangrove. 
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