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Abstrak 

 Lamun merupakan sumber makanan bagi beberapa jenis herbivora seperti penyu, dugong dan 

beberapa jenis invertebrata. Fungsi lamun tidak banyak dipahami, banyak padang lamun yang rusak 

oleh berbagai aktivitas manusia. Lamun berkurang secara luas terjadi di belahan dunia sebagai akibat 

dari dampak langsung kegiatan manusia termasuk kerusakan secara mekanis (pengerukan dan jangkar), 

eutrofikasi, budidaya perikanan, pengendapan, pengaruh pembangunan konstruksi pesisir, dan 

perubahan jaring makanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat keberhasilan 

transplantasi lamun dari laju pertumbuhan dan tingkat keberlangsungan hidup (SR) dengan dengan 

penerapan metode Frame tabung bambu, Plugs, Fastening waring di perairan Prawean Bandengan Jepara 

agar lamun dapat dikembangkan dengan teknologi ramah lingkungan yaitu menggunakan bambu dan 

keberadaanya masih tetap lestari Penelitian dilakukan dengan observasi lapangan selama 6 Minggu pada 

tanggal 17 September – 1 November 2012 di Perairan Prawean Bandengan Jepara. Metode yang 

digunakan untuk analisis hasil penelitian adalah metode eksperimental yang dilakukan di lapangan. 

Berdasarkan hasil One-way ANOVA, diketahui bahwa laju pertumbuhan transplantasi lamun dari ketiga 

metode tersebut tidak berbeda nyata. Tingkat keberhasilan unit transplantasi lamun untuk metode Frame 

Tabung Bambu sebesar 95%, metode Plugs sebesar 100% dan metode Fastening Waring sebesar 100%. 

Laju pertumbuhan unit transplantasi lamun di Perairan Prawean Bandengan Jepara dengan metode 

Frame Tabung Bambu memliki rata-rata sebesar (0,70 cm/hari ± 0.06), sedangkan untuk metode Plugs 

sebesar (0,78 cm/hari ± 0.09) dan metode Fastening Waring sebesar (0,71 cm/hari ± 0.05). 

Kata Kunci : Perairan Prawean Bandengan Jepara, Transplantasi lamun, metode Frame Tabung Bambu, 
metode Plugs, metode Fastening Waring. 

Abstract 

Seagrass is a source of food for certain kinds of herbivorous such as turtles, dugong and several 

species of invertebrate. The function of seagrass not yet widely understood, many seagrass beds 

damaged by human activities. Seagrass depopulate widely in parts of the world as a direct impact of 

human activities, including mechanical damage (dredging and anchor), eutrophication, the cultivation of 

fisheries, deposition, the influence from the development of coast construction, and changes of the food 

chains. The purpose of this research was know success rate of seagrass transplantation from the growth 

rate and survival rate (SR) with the application of some methods such as Frame Tabung Bambu, Plugs, 

and Fastening waring in Prawean Bandengan Jepara waters so that seagrass can be developed with eco-

friendly technologies and it presence remains sustainable.The research had been done with field 

observation in Bandengan Jepara Prawean waters, during 6 weeks on September 17th – 1st November 

2012. The methods that had been used for the analysis of the results was experiment method that used 

Microsoft Excel 2010, one-way ANOVA and SPSS 16 for the calculation process.Based on the results of 

one-way ANOVA which is the growth rate of the seagrass transplantation of three methods are not 

significant different. The survival rate of seagrass transplantation unit for Frame Tabung Bambu method 

by 95%, 100% Plugs method and the method of Fastening Waring by 100%. The growth rate of the 

seagrass transplantion unit in Prawean Bandengan Jepara waters with a Frame Tabung  Bambu method 

has an average of (0.70 ± cm/day 0.06), whereas for the method of Plugs (0.09 ± 0.78 cm/day) and the 

method of Fastening Waring (0,71 ± cm/day 0.05). 

 

Keywords : Waters of Prawean Bandengan Jepara, Seagrass transplantation, Frame Tabung Bambu 

method, Plugs method, Fastening Waring method 
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Pendahuluan 

Lamun didefinisikan sebagai satu-

satunya tumbuhan berbunga 

(angiospermae) yang mampu beradaptasi 

secara penuh di perairan yang salinitasnya 

cukup tinggi atau hidup terbenam di dalam 

air dan memiliki rhizome, daun dan akar 

sejati. Beberapa ahli juga mendefinisikan 

lamun (seagrass) sebagai tumbuhan air 

berbunga, hidup di dalam air laut, 

berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar 

serta berkembang biak dengan biji dan 

tunas (Kawaroe, 2009). 

 Perairan Prawean Bandengan Jepara 

memiliki komunitas padang lamun yang 

relatif subur. Kondisi morfologi yang 

terdapat pada pantai ini mempengaruhi 

kerapatan dan jenis lamun yang terdapat 

dalam komunitas padang lamun di wilayah 

ini. Perairan ini memiliki 6 jenis lamun yang 

tumbuh yaitu Cymodocea serrulata, 

Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, 

Syringodium isoetifolium, Halodule 

uninervis dan Thalassodendron ciliatum. 

(Elis et al., 2003)  

 Fungsi lamun tidak banyak dipahami, 

banyak padang lamun yang rusak 

oleh berbagai aktivitas manusia. Padang 

lamun di Indonesia mengalami penyusutan 

luasan 30 - 40 % dari luas keseluruhanya 

yang diakibatkan oleh aktivitas manusia 

secara langsung (Nontji, 2009). Lamun 

berkurang secara luas terjadi di belahan 

dunia sebagai akibat dari dampak langsung 

kegiatan manusia termasuk kerusakan 

secara mekanis (pengerukan dan jangkar), 

eutrofikasi, budidaya perikanan, 

pengendapan, pengaruh pembangunan 

konstruksi pesisir, dan perubahan jaring 

makanan. Dampak kegiatan manusia 

termasuk pengaruh negatif dari perubahan 

iklim (erosi oleh naiknya permukan laut, 

naiknya 2 penyinaran ultraviolet), baik dari 

sebab-sebab alami, seperti angin siklon dan 

banjir. Padang lamun yang mulai hilang ini 

diduga akan terus meningkat akibat 

tekanan pertumbuhan penduduk di daerah 

pesisir. 

 Penurunan jumlah lamun memberikan 

dampak yang sangat dirasakan terutama 

oleh masyarakat pesisir Prawean 

Bandengan Jepara yaitu nelayan, yang 

berdampak penurunan dari hasil tangkapan 

ikan. Pembangunan di pesisir yang tidak 

berwawasan lingkungan berdampak pada 

penurunan kualitas ekosistem padang 

lamun yang akhirnya dikhawatirkan dapat 

menurunkan pendapatan nelayan sebagai 

bentuk fungsi lanjut dari kerusakan alam. 

Transplantasi lamun merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kerusakan ekosistem lamun 

(Azkab, 1999). Transplantasi lamun ini 

belum berkembang luas di Indonesia, 

dimana transplantasi lamun bertujuan 

untuk memperbaiki padang lamun yang 

mengalami kerusakan. Beberapa metode 

teknik transplantasi telah banyak di lakukan 

oleh para peneliti di Indonesia. Berbagai 

metode tersebut perlu adanya 

pengembangan sebuah metode dimana 

menggunakan alat dan bahan yang ramah 

lingkungan. Pengkajian metode perlu 

dilakukan, sehingga dapat mengembangkan 

sebuah metode teknik transplantasi lamun 

yang ramah lingkungan.  

 Transplantasi lamun dengan metode 

transek kuadrant bambu ini merupakan 

salah satu modifikasi metode dari yang 

telah dilakukan beberapa penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Kawaroe (2008), mengenai 

transplantasi lamun di Indonesia yang 

dilakukan di lokasi Kepulauan Seribu 

dengan menggunakan metode pot, karung, 

serta frame untuk membandingkan metode 

paling efektif dalam melakukan 

transplantasi lamun. Transplantasi lamun 

ini dilakukan untuk pelestarian lamun agar 

dapat memperbaiki kerusakan padang 

lamun di Prawean Bandengan Jepara, serta 

mengembangkan sebuah metode teknik 

transplantasi lamun yang ramah 

lingkungan. 

Secara sistematis diagram alir 

perumusan masalah adalah sebagai berikut 

:  
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Gambar 1. Diagram Alir Perumusan 

Masalah 

Lamun jenis Enhalus acoroides 

memiliki rhizoma yang ditumbuhi oleh 

rambut-rambut padat dan kaku dengan 

lebar lebih dari 1,5 cm, memiliki akar yang 

banyak dan bercabang dengan panjang 

antara 10 – 20 cm dan lebar 3 – 5 mm. 

Daun dari tumbuhan ini dapat mencapai 30 

– 150 cm dengan lebar 1,25 – 1,75 cm 

(Philips dan Menez, 1988 dalam 

Latuconsina, 2002). Enhalus acoroides ini 

hidup pada perairan yang terlindung 

dengan substrat pasir atau lumpur  (Philips 

dan Menez, 1988 dalam Latuconsina, 

2002). Pemilihan Enhalus acoroides sebagai 

bahan transplantasi dalam penelitian ini 

dikarenakan keberadaannya di perairan 

Preawean Bandengan Jepara relatif tersedia 

melimpah, sehingga jika diambil untuk 

dijadikan donor tidak merusak kondisi alami 

perairan tersebut.  

Transplantasi merupakan salah satu 

cara untuk memperbaiki atau 

mengembalikan habitat yang telah 

mengalami kerusakan. Transplantasi adalah 

memindahkan dan menanam di tempat 

lain, mencabut, dan memasang pada tanah 

lain atau situasi lain (Azkab, 1999). 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui tingkat kelangsungan hidup 

(SR) dan laju pertumbuhan lamun Enhalus 

acoroides dengan menggunakan metode 

Frame tabung bambu, Plugs, Fastening 

waring di perairan Prawean Bandengan 

Jepara.  

Materi dan Metode 

Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jenis lamun Enhalus 

acoroides dengan diberi perlakuan yang 

sama pada setiap metode. Donor lamun 

berasal dari perairan Prawean Bandengan 

Jepara. Setiap transeknya mendapatkan 

donor lamun sebanyak 20 individu. Jumlah 

total donor lamun yang diberikan pada 

setiap metode adalah 60 individu. Data 

yang digunakan adalah data hasil 

pengukuran selama penelitian yang 

dilaksanakan pada bulan September - 

November tahun 2012 (enam minggu). 

Pengambilan data pengamatan dilakukan 

dua minggu sekali untuk monitoring tingkat 

keberlangsungan hidup (SR) dan 

perbandingan laju pertumbuhan serta 

Ekosistem lamun di 

perairan Prawean 

Bandengan 

 

Pengembangan metode 

teknik transplantasi 

lamun  (ramah 

lingkungan) : 

 Metode Frame tabung     

   bambu 

 Metode Plugs 

 Metode Fastening  

   waring 

 

 
Tingkat kelangsungan hidup 

(SR) transplantasi : 

 Tingkat kelangsungan 

hidup  

      (SR) 

 Laju pertumbuhan 

 
 

Pengelolaan ekosistem lamun yang 

berkelanjutan .... 

 

Penentuan lokasi 

pengolahan 

donor dan penerima 

transplantasi lamun 

 

survey 

lapangan 

 

Penentuan donor dan 

penerima transplantasi 

lamun 
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mendapatkan teknologi transplantasi lamun 

terbaik yang memberikan tingkatan 

pertumbuhan dan sintasan yang tinggi di 

perairan Bandengan Jepara. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen yang merupakan bagian dari 

metode kuantitatif. Wiersma (1991) dalam 

Emzir (2009) mendefinisikan eksperimen 

sebagai suatu situasi penelitian yang 

sekurang-kurangnya satu variabel bebas, 

yang disebut sebagai variabel 

eksperimental. Aspek penelitian ini meliputi 

tingkat keberlangsungan hidup (SR) dan 

laju pertumbuhan serta mendapatkan 

teknologi transplantasi lamun terbaik yang 

memberikan tingkatan pertumbuhan tinggi 

di perairan Prawean Bandengan Jepara. 

Penelitian ini menerapkan tiga metode 

transplantasi yaitu metode Frame tabung 

bambu, Plugs, dan Fastening waring.  

 Transplantasi pada satu jenis lamun 

yaitu Enhalus acoroides dengan metode 

transplantasi lamun yang berbeda diduga 

dapat menghasilkan tingkat 

keberlangsungan hidup (SR). Laju 

pertumbuhan juga memiliki nilai yang 

berbeda dari masing-masing metode yang 

diterapkan. Penelitian ini juga mengamati 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju 

pertumbuhan dan keberlangsungan hidup 

dari donor lamun transplantasi. Faktor-

faktor tersebut meliputi parameter 

lingkungan yaitu suhu, salinitas, derajat 

keasaman (pH), kedalaman, kecerahan, 

substrat, dan oksigen terlarut (DO). 

Parameter ini diamati langsung di lapangan 

dan di laboratorium guna mendapatkan 

hasil yang tepat. 

 

a.  Pelaksanaan Transplantasi Lamun  

 Transplantasi lamun yang 

diujicobakan di perairan Prawean 

Bandengan Jepara menggunakan metode 

Frame tabung bambu, Plugs dan metode 

Fastening waring. Setiap metode terdiri dari 

3 transek kuadrant bambu, pada setiap 

transek nya di bagi menjadi empat bagian 

sehinga membentuk 4 kotak pada setiap 

transeknya. Metode Frame tabung bambu 

merupakan modifikasi metode peat pot 

(Calumpong dan Fonseca, 2001) yaitu 

dengan menggunakan bambu berukuran 25 

cm berjumlah 20 bambu pada setiap 

transek kuadrant. 

 Penanaman metode Plugs (Phillips 

1994 dalam Kiswara 2004) ditanam dengan 

cara menggali sebuah lubang pada substrat 

yang dalamnya ± 30 cm, kemudian ditutup 

dengan substrat yang sama.  

 Metode Fastening waring merupakan 

modifikasi dari metode ikat karung 

(Kawaroe, 2008) yaitu di tanam dengan 

cara mengikatkan lamun yang di 

transplantasikan ke waring dengan 

meletakan dan mengikat waring berukuran 

1x1 meter. 

 Metode yang diterapkan 

menggunakan donor lamun yang tersedia di 

perairan Prawean Bandengan Jepara. 

Setiap metode diberi ulangan sebanyak 3 

kali, sehingga masing-masing metode 

memiliki transek sejumlah 3 buah. Setiap 

transeknya mendapatkan donor lamun 

sebanyak 20 individu. Jumlah total donor 

lamun yang diberikan pada setiap metode 

adalah 60 individu. 

b.  Analisis Bahan Organik  
 Menganalisis bahan organik 

tersimpan yang terkandung pada substrat 
dapat menggunakan rumus sebagai 
berikut (Utaminingsih, et al., 1994) :  

% Bahan organik =   (Wt – c) – (Wa – c) 

             Wt - c 
Keterangan :         

Wt = Berat Total (cawan porselen + 
sample) sebelum dibakar 

Wa = Berat Total (cawan porselen + 

sample) setelah dibakar 
   c =   Berat cawan porselen kosong  
 

c.  Analisis tekstur Sedimen 
 Analisis distribusi ukuran butir 
sedimen dan arus Pengambilan sampel 

sedimen dilakukan secara coring dengan 
menggunakan tube core sampler 
diameter 3,5 inchi dengan kedalaman 

sampel 15 cm (Indarto, 1996). 
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Perhitungan persentase berat sedimen 
dapat diketahui dari masing-masing fraksi 
sedimen tersebut dengan menggunakan 

persamaan : 
% Berat Sedimen = 

 

 
 
 

d.  Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) 
Unit Transplantasi  

 Analisis data tingkat kelangsungan 

hidup (SR) lamun transplantasi berupa 
analisis komparatif, yakni 
membandingkan data tingkat 

kelangsungan hidup (SR) (survival rate) 
dengan menggunakan metode Frame 
tabung bambu, Plugs dan metode 

Fastening waring setiap dua minggu 
sekali melakukan pengamatan di perairan 
Prawean Bandengan Jepara. Kriteria 

donor lamun transplantasi dapat 
dinyatakan memiliki tingkat 
kelangsungan hidup (SR) yang baik 

adalah : 

1. Mampu bertahan hidup sampai 

jangka waktu yang telah 
ditentukan  

2. Daun, batang dan akar masih 

tertanam dan tumbuh dalam 
media 

Angka kelangsungan hidup dapat dihitung 
dengan rumus (Royce, 1972) : 

            SR =     X 100 
 

Keterangan :  

SR =  Tingkat kelangsungan hidup (SR)  

(%)  

Nt = Jumlah unit transplantasi pada 

waktu t (bulan)  

No = Jumlah unit transplantasi pada 

waktu awal atau t = 0  

 
e. Laju Pertumbuhan Transplantasi 

Lamun  

Pengamatan pertumbuhan unit 
transplantasi lamun meliputi tingkat 
kelangsungan hidup unit transplantasi 

lamun dan Laju pertumbuhan daun lamun 
dihitung dengan menghitung 
pertumbuhan mutlak daun berdasarkan 

metode penandaan (marking method). 

Metode panandaan ini didasarkan pada 
penandaan atau pelubangan daun lamun. 
Daun lamun dipilih secara acak, pada 

lamun-lamun terpilih dilakukan 
pelubangan mulai dari titik awal daun 
mulai muncul dan diberi penomoran 

untuk memudahkan pengamatan 
berikutnya. Hal ini dilakukan dengan 
memberi tagging  yang berjarak 2 cm 

dari ujung tegakan pada masing-masing 
sampel lamun yang di pilih serta di beri 
keterangan pada tagging tersebut. Laju 

pertumbuhan daun lamun dihitung 
menggunakan rumus (Supriadi, et al., 
2006)  :  

 
Laju Pertumbuhan =            
 

Keterangan :  

Lo = Panjang daun pada pengukuran 

awal (mm)  

Lt = Panjang daun setelah waktu t (mm)  

∆t = Selang waktu pengukuran (hari)  

 

f.  Analisis Data 

 Data parameter pengamatan 
penelitian, meliputi tingkat kelangsungan 
hidup (SR) dan laju pertumbuhan lamun 

dari tiap-tiap metode dihitung dengan 
perangkat lunak Microsoft Excel 2010. 
Perbedaan respon tingkat kelangsungan 

hidup (SR) dan laju pertumbuhan lamun 
dari masing-masing perlakuan di uji 

dengan menggunakan analisis varian 
(Srigandono, 1981). Apabila terdapat 
perbedaan respon yang ditimbulkan oleh 

akibat perbedaan metode perlakuan yang 
diterapkan di dalam penelitian, maka 
dilakukan uji lanjut dengan menggunakan 

uji Tukey (Srigandono, 1981). 
 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil dari transplantasi ini 

mempunyai fungsi dalam pengelolaan 

ekosistem padang lamun untuk 

kelestariannya dan dapat dilihat dari tingkat 

kelangsungan hidup (SR) dan laju 

pertumbuhan unit transplantasi lamun dari 

masing-masing metode yang diberikan. 

 

a. Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) 

Upaya transplantasi lamun yang dilakukan 

di kawasan perairan Prawean Bandengan 

Nt 

N0 

Lt – L0 

∆t 

Berat Fraksi i 

Berat Total Sampel 
X 100 % 



      JURNAL PENELITIAN KELAUTAN. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-10 

Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id 
 

Jepara menggunakan metode Frame tabung 

bambu, Plugs dan Fastening waring 

memiliki tingkat kelangsungan hidup (SR) 

unit transplantasi berbeda-beda. Jumlah 

unit dari setiap metode pada waktu 

penanaman awal dan penanaman akhir 

pada interval waktu yang telah ditentukan 

adalah parameter tingkat kelangsungan 

hidup (SR) unit transplantasi. Tabel 3 dapat 

dilihat tingkat kelangsungan hidup (SR) unit 

transplantasi lamun selama enam minggu 

di Prawean Bandengan Jepara. 

 

Tabel 3. Persen Keberhasilan Unit 

Transplantasi Selama 6 

Minggu di Perairan Prawean 

Bandengan Jepara 

 

 

Histogram tingkat keberlangsungan 

hidup dari lamun transplantasi untuk ke tiga 

metode tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Tingkat kelangsungan hidup 

(SR) Transplantasi Lamun 

Enhalus acoroides di Perairan 

Prawean Bandengan Jepara 

Metode Frame tabung bambu memiliki 

tingkat kelangsungan hidup (SR) yang lebih 

kecil  dibandingkan dengan metode Plugs 

dan Fastening waring. Tingkat 

kelangsungan hidup (SR) tersebut 

disebabkan karena pada metode Frame 

tabung bambu bibit lamun berada dalam 

bambu berbentuk tabung berukuran 25 cm 

memudahkan ikan herbivor untuk 

memakan donor lamun tersebut. Substrat 

yang berada di dalam tabung bambu 

tersebut keluar sedikit demi sedikit karena 

kompisisi substratnya lebih banyak pasir 

dibandingkan liatnya. Pada sampel T21 dan 

T34 mengalami hal tersebut yang 

disebabkan oleh substrat yang keluar dari 

tabung bambu. Penurunan laju 

pertumbuhan per hari pada setiap 

pengamatan juga disebabkan oleh 

pemotongan daun yang dilakukan pada 

awal penanaman, sehingga terjadi fluktuasi 

jumlah daun yang hidup. Pada awal 

perlakuan tumbuhan lamun ini melakukan 

penyesuaian terlebih dahulu dengan 

lingkungan yang baru dan pemulihan pada 

bagian tubuh yang terluka akibat 

pemotongan, setelah beberapa waktu dapat 

tumbuh dengan perlahan dan stabil.  

Metode ini memiliki kelebihan yaitu 

bibit lamun yang di donorkan lebih 

terlindung dan kokoh. Bibit lamun beserta 

substrat yang ditanam berasal dari daerah 

donor sehingga adaptasi terhadap substrat 

baru tidak diperlukan dan gangguan 

terhadap pembenaman akar lebih sedikit. 

Jenis lamun Enhalus acorides yang di 

transplantasi dengan metode Frame tabung 

bambu dapat diketahui tingkat 

kelangsungan hidup (SR) cukup tinggi 

adalah 95%. 

Metode Plugs memiliki tingkat 

kelangsungan hidup (SR) yang lebih besar 

dibandingkan dengan metode Frame tabung 

bambu. Tingkat kelangsungan hidup (SR) 

tersebut dikarenakan metode Plugs bibit 

lamun yang ditanam beserta substratnya, 

yang diambil dari sumber donor lamun 

langsung ditanam di dalam substrat yang 

jauh dari indukannya pada perairan 

tersebut, sehingga memudahkan akar dari 

Tingkat kelangsungan hidup (SR) (%)  

Ulangan 

Metode 

Frame 

Tabung 

Bambu 

Plugs 
Fastening 

Waring 

1 100 100 100 

2 90 100 100 

3 95 100 100 

Jumlah 285 300 300 

Rerata 95 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 
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donor lamun tersebut untuk beradaptasi 

langsung dengan substratnya. Metode ini 

memiliki kelemahan yaitu bibit lamun yang 

di donorkan lebih tidak terlindung dan 

kokoh bila ada pergerakan arus yang cepat. 

Bibit lamun beserta substrat yang ditanam 

berasal dari daerah donor sehingga 

adaptasi terhadap substrat baru tidak 

diperlukan dan pembenaman akar lebih 

dalam sekitar antara 20-25 cm. Jenis lamun 

Enhalus acorides yang di transplantasi 

dengan metode Plugs dapat diketahui 

tingkat kelangsungan hidup (SR)nya tinggi 

yaitu 100%. Saat pengamatan kedua 

hingga pengamatan ketiga, lamun 

transplantasi telah dapat beradaptasi dan 

tumbuh dengan baik sehingga dapat 

bertahan sampai pengamatan keempat. 

Metode Fastening waring memiliki 

tingkat kelangsungan hidup (SR) yang 

sama dengan metode Plugs. Tingkat 

kelangsungan hidup (SR) tersebut 

disebabkan karena pada metode Fastening 

waring bibit lamun yang ditanam beserta 

substratnya. Donor lamun ditanam diatas 

waring yang sudah tersedia di dasar 

transek, kemudian ditanam hingga Rhizome  

donor lamun berada di bawah alas waring 

tersebut sampai substrat yang berada di 

bawahnya. Metode ini memiliki kelemahan 

yaitu bibit lamun yang di donorkan lebih 

tidak terlindung dan kokoh bila ada 

pergerakan arus yang cepat, selain itu 

algae cepat berkembang di waring tersebut 

sehingga kompetitor donor lamun menjadi 

bertambah untuk mendapatkan nutrien. 

Bibit lamun beserta substrat yang ditanam 

dengan pembenaman akar sama dalamnya 

dengan metode Plugs yaitu sekitar antara 

20 - 25 cm. 

Hasil uji normalitas data laju 

pertumbuhan transplantasi lamun 

menggunakan One-sample Kolmogorov-

Smirnov Test memberikan nilai p > 0,01, 

artinya data menyebar normal (Lampiran 

9). Uji homogenitas pada laju pertumbuhan 

spesifik memberikan hasil p > 0,01, 

sehingga diketahui bahwa data memiliki 

ragam sama. Hasil uji ANOVA pada laju 

pertumbuhan transplantasi lamun 

memberikan nilai F hitung sebesar 3,813 

dan F tabel (2, 33, 0,05) : 5,14 serta F tabel (2, 

33, 0,01) : 10,92, sehingga diketahui F hitung 

< F tabel artinya terima H0. Hasil analisis 

ANOVA tersebut dapat diartikan semua 

perlakuan yang diberikan pada setiap 

metode menyebabkan tingkat 

kelangsungan hidup (SR) transplantasi 

lamun pada jenis Enhalus acoroides tidak 

berbeda nyata, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dari ketiga metode transplantasi 

pada lamun dapat menghasilkan laju 

pertumbuhan yang tidak berbeda nyata. 

Hasil tersebut diduga disebabkan oleh 

faktor lingkungan mulai dari lokasi sampai 

parameter lingkungan yang terjadi di 

perairan tersebut. Pada penelitian 

transplantasi ini dari ketiga metode 

tersebut dalam satu lingkungan, sehingga 

parameter lingkungannya juga sama yaitu 

substrat, salinitas, suhu, kecerahan, arus, 

kedalaman, kandungan bahan organik, dan 

oksigen terlarut. Laju pertumbuhan yang 

tidak berbeda nyata ini diduga juga 

disebabkan oleh nutrien. Nutrien yang 

diserap oleh donor lamun pada masing-

masing metode memiliki kadar yang sama 

di perairan Prawean Bandengan Jepara,  

sehingga nilai yang dihasilkan dari 

pertumbuhannya tidak berbeda nyata. Laju 

pertumbuhan terdapat dalam satu nilai 

kelompok yang dapat diartikan bahwa hasil 

laju pertumbuhan tersebut tidak berbeda 

nyata. 

 

b. Laju Pertumbuhan 

Laju pertumbuhan lamun tansplantasi 

di perairan Prawean Bandengan Jepara ini 

masuk dalam ketegori baik karena dapat 

tumbuh dengan baik setiap melakukan 

pengamatan dari masing-masing metode. 

Hasil pengamatan laju pertumbuhan selama 

enam minggu di perairan Prawean 

Bandengan Jepara dapat dilihat pada Tabel 

7.  
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Tabel 7. Laju Pertumbuhan Unit 

Transplantasi Selama 6 

Minggu di  Perairan Prawean 

Bandengan Jepara 

 

Histogram hasil perhitungan nilai laju 

pertumbuhan transplantasi lamun dari 

semua metode selama enam minggu 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Laju Pertumbuhan 

Transplantasi Lamun 

(cm/hari) Selama 6 

Minggu Penelitian di 

Perairan Prawean 

Bandengan Jepara 

 

Pertumbuhan lamun pada semua 

metode mengalami peningkatan yang 

beragam dari setiap donor lamun 

transplantasi yang dilakukan pengamatan 

selama enam minggu, semua metode 

menunjukan laju pertumbuhan lamun 

sangat meningkat. Lamun transplantasi 

dengan metode Frame tabung bambu ini 

memiliki pertumbuhan yang meningkat 

khusus nya pada dua minggu pertama 

setelah proses penanaman transplantasi 

dan memiliki Tingkat laju pertumbuhan 

yaitu sebesar 0,70 cm/hari ± 0,06. Nutrient 

yang di dapatkan masing-masing donor 

cukup memenuhi keberlangsungan 

hidupnya dan mengurangi terjadinya 

kompetisi dalam mendapatkan nutrien. 

Tabung bambu ini berfungsi sebagai 

pelindung dan penguat sebagaimana 

layaknya pot yang di dalamnya berisi 

substrat dan donor lamun. Perbedaan 

tingkat laju pertumbuhan ini juga 

disebabkan oleh pemotongan daun yang 

dilakukan pada awal penanaman, sehingga 

terjadi fluktuasi jumlah daun yang hidup. 

Pada awal perlakuan tumbuhan lamun ini 

melakukan penyesuaian terlebih dahulu 

dengan lingkungan yang baru dan 

pemulihan pada bagian tubuh yang terluka 

akibat pemotongan, setelah beberapa 

waktu dapat tumbuh dengan perlahan. 

Metode Plugs memiliki laju 

pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 

dengan metode Frame tabung bambu dan 

Fastening waring. Tingkat laju 

pertumbuhan pada metode Plugs yaitu 

sebesar 0,78 cm/hari ± 0,09. Laju 

pertumbuhan ini dikarenakan pada metode 

Plugs bibit lamun yang ditanam beserta 

substratnya, sehingga memudahkan akar 

dari donor lamun tersebut untuk 

beradaptasi langsung dengan substratnya 

membantu mempercepat dalam proses 

pertumbuhan. Metode Fastening waring 

memiliki laju pertumbuhan yang sama 

baiknya dengan metode Plugs. Laju 

pertumbuhan tersebut dikarenakan pada 

metode Fastening waring bibit lamun yang 

ditanam beserta substratnya. Donor lamun 

ditanam diatas waring yang sudah tersedia 

di dasar transek, kemudian ditanam hingga 

Rhizome  donor lamun berada di bawah 

alas waring tersebut sampai substrat yang 

berada di bawahnya. Rata-rata tingkat laju 

pertumbuhan lamun transplantasi di 

Prawean Bandengan Jepara yaitu pada 

metode Fastening waring sebesar 0,71 

Laju Pertumbuhan 

Ulangan 

  

Metode 

Frame Tabung 

Bambu 
Plugs 

Fastening 

Waring 

Rata-

rata 

(cm) 

Standar 

Deviasi 

Rata-

rata 

(cm) 

Standar 

Deviasi 

Rata-

rata 

(cm) 

Standar 

Deviasi 

1 0,69 0,05 0,78 0.18 0,82 0,04 

2 0,84 0,07 0,88 0,06 0,67 0,04 

3 0,56 0,05 0,68 0,05 0,64 0,08 

Jumlah 2,09 0,17 2,34 0,29 2,13 0,16 

Rerata 0,70 0,05 0,78 0,09 0,71 0,05 
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cm/hari ± 0,05. Perbedaan pertumbuhan 

setiap per dua minggu ini juga dipengaruhi 

oleh algae, di dalam transek pada metode 

ini algae cepat berkembang di waring 

tersebut sehingga kompetitor donor lamun 

menjadi bertambah untuk mendapatkan 

nutrien. 

Hasil uji normalitas data laju 

pertumbuhan transplantasi lamun 

menggunakan One-sample Kolmogorov-

Smirnov Test memberikan nilai p > 0,01, 

artinya data menyebar normal (Lampiran 

6). Uji homogenitas pada laju pertumbuhan 

spesifik memberikan hasil p > 0,01, 

sehingga diketahui bahwa data memiliki 

ragam sama.  

Hasil uji ANOVA pada laju 

pertumbuhan transplantasi lamun 

memberikan nilai F hitung sebesar 1,323 

dan F tabel (2, 33, 0,05) : 3,28 serta F tabel (2, 

33, 0,01) : 5,31, sehingga diketahui F hitung < 

F tabel artinya terima H0. Hasil analisis 

ANOVA tersebut dapat diartikan semua 

perlakuan yang diberikan pada setiap 

metode menyebabkan laju pertumbuhan 

transplantasi lamun pada jenis Enhalus 

acoroides tidak berbeda nyata, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dari ketiga 

metode transplantasi pada lamun dapat 

menghasilkan laju pertumbuhan yang tidak 

berbeda nyata. Hal ini diduga disebabkan 

oleh faktor lingkungan yang sama pada 

lokasi penelitian tersebut. Parameter 

lingkungan diduga juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan dari ketiga 

metode tersebut yaitu substrat, salinitas, 

suhu, kecerahan, arus, kedalaman, 

kandungan bahan organik, oksigen terlarut 

dan nutrien. Keberadaan nutrien menjadi 

faktor pendukung dalam pertumbuhan 

donor lamun, nutrien yang diserap oleh 

donor lamun pada masing-masing metode 

memiliki kadar yang sama di perairan 

Prawean Bandengan Jepara,  sehingga nilai 

yang dihasilkan dari pertumbuhannya tidak 

berbeda nyata. Laju pertumbuhan terdapat 

dalam satu nilai kelompok yang dapat 

diartikan bahwa hasil laju pertumbuhan 

tersebut tidak berbeda nyata. 

 

Kesimpulan  

Tingkat kelangsungan hidup (SR) 

lamun jenis Enhalus acoroides di Perairan 

Prawean Bandengan Jepara dengan metode 

Frame tabung bambu sebesar 95%, metode 

Plugs sebesar 100% dan metode Fastening 

waring sebesar 100%. Laju Pertumbuhan 

lamun jenis Enhalus acoroides yaitu metode 

Frame tabung bambu sebesar (0,70 

cm/hari ± 0,06), metode Plugs sebesar 

(0,78 cm/hari ± 0,09) dan metode 

Fastening waring sebesar (0,71 cm/hari ± 

0,05). Hasil uji ANOVA pada tingkat 

kelangsungan hidup (SR) dan laju 

pertumbuhan lamun antar metode 

transplantasi menunjukan bahwa nilai F 

hitung < F tabel artinya terima H0, 

sehingga tingkat kelangsungan hidup (SR) 

dan laju pertumbuhan antar metode 

transplantasi tidak memberikan hasil 

berbeda nyata. 

Ucapan Terimakasih 

Penulis menyampaikan terimakasih 

kepada Ir. Ita Riniatsih, M.Si dan Ir. Hadi 

Endrawati, DESU sebagai dosen 

pembimbing yang telah memberikan 

pengarahan dan petunjuk dalam 

menyelesaikan jurnal ilmiah ini serta semua 

pihak dan instansi yang telah memberikan 

bantuan dan fasilitas dalam penulisan jurnal 

ilmiah ini. 

Daftar Pustaka 

Azkab MH. 1999. Pedoman inventarisasi 

lamun. Majalah Semi Populer 

Oseana. Lembaga Penelitian 

Oseanografi, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia. 

Jakarta. 24(1): 1-16.  

Calumpong HP & Fonseca MS. 2001. 

Seagrass transplantation and 

other seagrass restoration 

methods. Chapter 22, pp. 427. 

In: Short FT, Coles RG (Eds). 

Global seagrass research 

methods. Elsevier Science B. 

V. Amsterdam. 



      JURNAL PENELITIAN KELAUTAN. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-10 

Online di: http://ejournal-s1.undip.ac.id 
 

Emzir, 2009. Metodologi Penelitian 

Pendidikan, Kuantitatif dan 

Kualitatif, Raja   Grafindo 

Persada, Jakarta. 

Indarto, Wahyu. 1996. Data Arsitek. 

Erlangga. Jakarta. 

Indrayanti E, Ita Riniatsih dan Widaningsih. 

2003. Kajian Potensi Kerang-

Kerangan (Bivalve) dan Siput 

Laut (Gastropoda) di Ekosistem 

padang Lamun Perairan 

Jepara. Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan Universitas 

Diponegoro. Semarang. 

Kawaroe M. 2009. Perspektif lamun sebagai 

blue carbon sink di laut. 

Makalah disampaikan pada 

Lokakarya Nasional 1 

Pengelolaan Ekosistem Lamun 

“Peran Ekosistem Lamun 

dalam Produktifitas Hayati dan 

Meregulasi Perubahan Iklim”. 

18 November 2009. PKSPL-

IPB, DKP, LH, dan LIPI. 

Jakarta.  

Nontji, 1993. Laut Nusantara. Penerbit 

Djambatan. Jakarta. 

Royce, W.F. 1972. Introduction to the 

Fishery Sciences. Academic 

Press. Inc. New-York. San-

Fransisco, London.  

Supriadi, D. Soedharma, dan R.F. 

Kaswadji., 2006. Beberapa 

Aspek Pertumbuhan Lamun E. 

acoroides. (Linn. F) Royle di 

Pulau Barrang Lompo. 

Makassar. 

Srigandono, B. 1981. Rancangan Percobaan 

Experimental Design. 

Universitas Diponegoro. 

Semarang. 

 

 

Utaminingsih., Suastika dan Hermaningsih, 

1994.Pedoman Analisa Kualitas 

Air dan Tanah Sedimen 

Perairan Payau. Dirjen 

Perikanan, BBPBAP, Jepara. 


