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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan struktur komunitas dengan kualitas perairan 
di Rumah Mangrove Wonorejo, Surabaya. Pengambilan sampel makrobenthos, sedimen dan 
parameter lingkungan dilakukan dengan menggunakan metode purposive random sampling. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu struktur komunitas yang dominan pada stasiun 1 dan 2 
adalah Gastropoda dengan presentase masing-masing 98% dan 91%. Pada stasiun 3 struktur 
komunitas yang dominan adalah Bivalvia dengan presentase 92%. Ketiga stasiun memiliki nilai 
kelimpahan rata-rata pada kisaran 15-94 ind/m2. Hubungan struktur komunitas makrobenthos 
dengan kualitas perairan yang ada di Rumah Mangrove Wonorejo, Surabaya  dari  hasil  
perhitungan  Principal Component Analysis  (PCA)  menunjukkan bahwa makrobenthos kelas 
Gastropoda berkorelasi positif dengan suhu, salinitas, oksigen terlarut, dan bahan organik total 
karena nilai yang dihasilkan mendekati satu; makrobenthos kelas Bivalvia berkorelasi positif 
dengan nitrat dan fosfat dengan nilai masing-masing 0,79 dan 0,95; kelimpahan rata-rata 
makrobenthos berkorelasi positif dengan nitrat dengan nilai sebesar 0,91. 

Kata Kunci: Hubungaan/korelasi, kualitas perairan, Makrobenthos, Rumah Mangrove Wonorejo. 

PENDAHULUAN 

Rumah Mangrove terletak di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Rumah 
Mangrove tersebut merupakan lahan konservasi yang lokasinya berada di selatan Ekowisata 
Mangrove Wonorejo. Rumah Mangrove yang terdapat di sepanjang Sungai Avoor tersebut 
sebagian besar merupakan vegetasi alami dan sebagian kecil merupakan vegetasi buatan. 
Menurut Zen (2016), vegetasi mangrove di sepanjang Sungai  Avoor  didominansi oleh  jenis  
Avicennia sp.  dan  Rhizophora sp.  dengan ketebalan vegetasinya mencapai 10-20 m. 

Sungai Avoor merupakan sungai yang dimanfaatkan oleh petani tambak untuk mengairi 
tambaknya serta nelayan harian untuk mencari kepiting dan ikan. Selain itu manfaat dari Sungai 
Avoor yaitu sebagai sumber nutrien bagi ekosistem mangrove yang ada di Rumah Mangrove 
Wonorejo. Pada tahun 2014, peresmian pintu air atau bozem di Sungai Avoor dilakukan oleh Tri 
Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Bozem berfungsi sebagai pengatur volume air sungai 
pada saat terjadi pasang surut air laut dengan sistem buka tutup. Fungsi lain dari adanya bozem 
yaitu sebagai pengolah limbah baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri sekitar. 

Indikasi pencemaran muncul ketika pompa air pada bozem dinyalakan. Adanya busa tebal yang 
memenuhi lebar Sungai Avoor dan mengarah ke laut tersebut menjadi dasar penulis melakukan 
penelitian tentang tercemarnya Sungai Avoor. Indikator yang dapat dijadikan media analisis selain 
parameter lingkungan dan nutrien yang terkandung dalam Sungai Avoor yaitu struktur komunitas 
dan makrobenthos pada vegetasi mangrove. Menurut Nugraha (2012), makrobenthos dapat 
digunakan sebagai bioindikator terhadap pencemaran kualitas lingkungan karena sifatnya yang 
mampu beradaptasi dengan perubahan kualitas air dan 
substrat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nangin et al., (2015) menunjukkan bahwa makrobenthos dapat 
digunakan sebagai indikator biologis dalam menentukan kualitas air di Sungai Suhuyon, Sulawesi 
Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makrobenthos di Sungai Suhuyon terdiri dari 3 Filum, 
4 Kelas, 10 Bangsa, 21 Suku, dan 22 Marga sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas air 
Sungai Suhuyon di Sulawesi Utara berdasarkan indeks keanekaragamannya termasuk dalam 
kategori tercemar sedang yakni dengan H’=2,45. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hadiputra et al., (2013) tentang kajian potensi makrobenthos 
sebagai bioindikator pencemaran logam berat tembaga (Cu) di kawasan Ekosistem Mangrove 
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Wonorejo, Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kandungan Cu pada benthos di 
masing-masing titik pada pengambilan data kedua menunjukkan hasil akumulasi tertinggi. 
Ditemukan pula 19 jenis makrobenthos (15 Kelas Gastropoda dan 4 Kelas Bivalvia) yang menjadi 
obyek yang diteliti. Lokasi penelitian ini terletak di wilayah Pantai Timur Surabaya yakni DAS Kali 
Jagir Wonokromo dan Hutan Mangrove Wonorejo. 

Saat ini data yang tersedia mengenai struktur komunitas makrobenthos di Rumah Mangrove 
serta data mengenai kualitas perairan di Sungai Avoor sangat terbatas sehingga diperlukan 
penelitian untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan pemerintah setempat. Pada 
sisi lain manusia hakikatnya dianjurkan untuk melakukan penelitian ilmiah oleh Allah SWT 
seperti firman-Nya yang tertulis dalam QS. Yunus (10) : 101, 

ۡ  ٱو تومسلٱ يف اذام اورظنٱ لق ۡ  ٱ ينغت امو ضرل  نونمؤي ل   موق نع رذنلٱو تيل

“Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda 
kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak 
beriman.” Kalimat tersebut dapat ditafsirkan “lakukanlah penelitian untuk mengetahui kebesaran 
Tuhan”. Perintah bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian pada bidangnya masing-masing. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui struktur komunitas makrobenthos dan 
hubungannya dengan kualitas perairan di Rumah Mangrove Wonorejo, Surabaya. Pengukuran 
parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu suhu, salinitas, pH, DO, nitrat, fosfat, bahan 
organik total (BOT) dan ukuran butir sedimen. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian lapangan ini dilaksanakan pada bulan April 2018. Keseluruhan penelitian ini meliputi 
tahap pengambilan data, pengolahan data, analisa data serta tahap akhir berupa penyusunan 
laporan akhir. Pada tahap pengambilan data yang terletak di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan 
Rungkut, Surabaya ini kemudian dibagi menjadi 3 stasiun/titik. Penjelasan pembagian stasiun/titik 
terlihat pada gambar 1 berikut. 
 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Sumber: Google Earth, 2018) 

Tahap selanjutnya setelah pengambilan data adalah tahap identifikasi dan analisis makrobenthos 
yang dilakukan di Laboratorium Oseanografi, UIN Sunan Ampel Surabaya. Parameter lingkungan 
berupa suhu, salinitas, dan DO dilakukan di lokasi penelitian. Parameter lingkungan untuk 
mengetahui diameter butiran sedimen dan bahan organik total (BOT) dilakukan di Lab 
Oseanografi dan Lab Teknik Lingkungan dengan membawa sampel sedimen pada masing-
masing stasiun sebanyak 500 gram. Sedangkan parameter lingkungan lainnya berupa pH, nitrat 
dan fosfat diteliti di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan membawa sampel pada 
masing-masing stasiun sebanyak 100 mL. 

Tahap selanjutnya yaitu pengolahan data makrobenthos, data parameter lingkungan, dan 
hubungan antar kedua variabel tersebut. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan 
software Ms. Excel 2016 dengan tambahan aplikasi XLSTAT 2018. Penggunaan software ini 
dilakukan untuk mempermudah penulis menganalisa hasil olahan data primer dalam bentuk 
grafik dan matriks. Terdapat berbagai pemilihan jenis analisis data, namun jenis analisis yang 
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tepat menurut Ayu (2009) yaitu menggunakan Principal Component Analysis (PCA). 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah penyusunan laporan akhir yang terbagi menjadi lima bab 
mulai dari pendahulan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, 
kesimpulan dan saran, serta lampiran jika diperlukan. 

 
 

Gambar 2. Flowchart penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Identifikasi Sampel Makrobenthos 

Identifikasi makrobenthos diperlukan pada suatu penelitian. Identifikasi yang akurat yakni menggunakan 
DNA pada tiap individu yang dijadikan sampel. Adanya keterbatasan waktu dan biaya membuat 
beberapa peneliti menggunakan buku identifikasi untuk mengetahui spesies yang ditemukan. 
Identifikasi ini dilakukan secara manual dengan hasil akhir berupa pendugaan. Buku FAO Guide 
Identification terbitan tahun 1998 merupakan buku yang sampai saat ini merupakan buku identifikasi 
terlengkap dengan langkah-langkah identifikasi makrobenthos sebagai berikut: 

a. Mengelompokkan sampel makrobenthos yang ada berdasarkan kelas 
b. Peneliti dapat langsung mencocokkan sampel makrobenthos dengan pilihan spesies yang 

ada di buku FAO Guide Identification dengan lebih spesifik lagi yakni berdasarkan famili. 
c. Jika sampel makrobenthos termasuk dalam kelas Bivalvia, maka hal-hal yang perlu 

diperhatikan untuk menjadi dasar identifikasi spesies, yaitu: 
1) Bentuk katup 
2) Jumlah cardinal tooth atau lateral tooth 
3) Interior kerang 
4) Habitat 
5) Peta persebaran 

d. Jika sampel makrobenthos termasuk dalam kelas Gastropoda, maka hal-hal yang perlu 
diperhatikan untuk menjadi dasar identifikasi spesies, yaitu: 

1) Bentuk puncak menara pada cangkang 
2) Jumlah garis spiral 
3) Interior cangkang 
4) Habitat 
5) Peta persebaran 

Pada penelitian ini ditemukan total 28 spesies yang tersebar di 15 transek pada tiga stasiun 
yang berbeda.  Sebanyak  10  spesies  merupakan kelas  Bivalvia  dan  18  spesies  lainnya  berasal  
dari  kelas Gastropoda. Proses identifikasi pada penelitian ini memiliki catatan sebagai berikut: 

a. Proses identifikasi tidak dilakukan di lokasi penelitian melainkan di laboratorium oseanografi 
UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk tetap menjaga bentuk sampel yang ditemukan tetap dalam 
kondisi baik, peneliti memberi larutan formalin 10% pada setiap kantong sampel per plot. Hal 
ini menyebabkan peneliti tidak bisa mengidentifikasi sampel yang didapat berdasarkan warna 
karena pemberian formalin sebelumnya membuat warna sampel menjadi keputihan. Namun 
hal ini tidak menghambat peneliti melakukan proses identifikasi karena terdapat berbagai cara 
lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sampel makrobenthos. 

b. Peneliti tidak membandingkan ukuran sampel makrobenthos dengan referensi pada literatur 
dikarenakan pengaruh persebaran spesies yang sangat luas didukung oleh lingkungan yang 
beragam menyebabkan timbulnya perbedaan ukuran. Keterbatasan literatur yang ada membuat 
peneliti tidak mengetahui batasan umur dan batas maksimal pertumbuhan makrobenthos. 

Identifikasi Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan jenis biota yang ada di sekitar 
lingkungan tersebut. Dalam suatu ekosistem terdapat berbagai parameter lingkungan yang dapat 
digunakan sebagai faktor pendukung untuk mengetahui kualitas suatu perairan. Berbagai parameter 
yang digunakan oleh peneliti terdapat pada tabel 1. 

Tabel 1. Parameter lingkungan untuk mengukur kualitas perairan 

 
Keterangan: 
*)  KEPMEN LH No. 51 Th 2004; **) Reynold, 1971 

Parameter lingkungan untuk mengukur kualitas perairan ini dibagi menjadi tujuh. Tujuh parameter yang 
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diteliti pada masing-masing stasiun yaitu suhu, salinitas, DO, pH, NO3, PO4, dan BOT. Stasiun 1 dan 
2 menunjukkan bahwa 4 dari 7 parameter yang ada sesuai baku mutu yang berlaku, sedangkan hanya 3 
sisanya melebihi/kurang dari baku mutu. Berbeda dengan stasiun 3 yang menunjukkan bahwa hanya 
2 dari 7 parameter yang ada sesuai dengan baku mutu yang berlaku, sedangkan 5 sisanya 
melebihi/kurang dari baku mutu. Baku mutu tersebut terdapat pada lampiran KEPMEN LH No. 51 Tahun 
2004 yang ditetapkan pada 08 April 2004. Penjelasan terkait masing-masing parameter yaitu sebagai 
berikut: 

Suhu 

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 1, suhu tertinggi berada pada stasiun 2 yakni 32⁰C dan 
suhu terendah pada stasiun 1 yakni 31,1⁰C. Nilai suhu tertinggi diduga diakibatkan oleh pengukuran 

yang dilakukan lebih siang. Menurut Effendi (2003), cahaya matahari yang masuk ke perairan akan 

mempengaruhi suhu yang ada di perairan tersebut dikarenakan terjadi proses penyerapan oleh air 
sehingga berubah menjadi energi panas. Meskipun demikian, nilai suhu dari ketiga stasiun termasuk 
dalam kategori normal berdasarkan kisaran baku mutu air laut untuk biota laut yakni 28-32⁰C.   

Salinitas 

Berbeda dengan nilai suhu pada ketiga stasiun yang termasuk dalam kategori normal, nilai salinitas 
pada ketiga stasiun termasuk dalam kategori rendah. Tinggi rendahnya nilai salinitas diduga disebabkan 
oleh pengambilan data saat pasang surut air laut. Menurut Rizki (2016), nilai salinitas pada saat pasang 
akan lebih tinggi dibandingkan nilai salinitas pada saat surut. Pengambilan data pada saat surut di 
stasiun 3 menyebabkan nilai salinitas yang rendah. 

Oksigen Terlarut (DO) 

Nilai oksigen terlarut (DO) terendah terdapat pada stasiun 3 dengan nilai 2,7 mg/l. Nilai DO ini kurang 
dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah yakni >5 mg/l. Rendahnya nilai DO pada stasiun 3 
disebabkan oleh banyaknya jumlah limbah yang terlarut dalam air. Menurut Anggi (2013), kandungan 
oksigen yang rendah terdapat pada perairan yang tercemar sehingga dekomposisi dan oksidasi bahan 
organik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut. 

Derajat Keasaman (pH) 

Seluruh nilai pH pada masing-masing stasiun pada kisaran 7,23-7,32 termasuk kategori normal. Arief 
(2003) menyatakan bahwa pH di kawasan mangrove merupakan salah satu faktor yang ikut 
berpengaruh terhadap keberadaan makrobenthos. Sehingga normalnya niai pH pada ketiga stasiun 
tidak menghambat perkembangan makrobenthos di sekitar lokasi penelitian. 

Nitrat (NO3) dan Fosfat (PO4) 

Nilai nitrat dan fosfat pada stasiun 1, 2 dan 3 melebihi baku mutu yang ditetapkan pemerintah yakni 
nitrat pada kisaran 0,260-0,387 mg/l dan fosfat pada kisaran 0,192-0,398 mg/l. Kadar baku mutu yang 
tepat yakni 0,008 mg/l pada nitrat dan 0,015 mg/l pada fosfat. Tingginya nilai nitrat dan fosfat pada lokasi 
penelitian menunjukkan bahwa kualitas perairan pada kondisi rendah atau sedang tercemat. 

Bahan Organik Total (BOT) 

Nilai rata-rata bahan organik total (BOT) sedimen yang diperoleh pada tiga stasiun yaitu berkisar antara 
3,05-14,65%. Nilai BOT tertinggi didapatkan pada stasiun 2 dengan nilai 14,65%. Tingginya BOT pada 
stasiun ini disebabkan oleh banyaknya produksi serasah dari pohon mangrove. Kondisi daerah pada 
stasiun 2 ini memang memiliki mangrove dengan kerapatan lebih tinggi dibanding stasiun lainnya. 

BOT yang rendah disebabkan oleh dominansi partikel substrat pada stasiun 3 yang bertipe pasir 
sedang. Berbeda dengan stasiun 1 dan 2 yang tipe substratnya rata-rata adalah pasir kasar hingga 
lumpur sedang. Didukung oleh pernyataan Rajab (2016), yang menyebutkan bahwa semakin halus 
tekstur pada substrat maka semakin tinggi pula kandungan bahan organiknya. Hal ini disebabkan 
karena kecilnya partikel pada substrat mampu menjebak bahan organik dengan mudah. 
 

 



 
Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 

 

70 
 

Sedimen 
 

 
Gambar 2. Grafik klasifikasi ukuran butir sedimen (Sumber: Olahan data primer, 2018) 

Jenis sedimen pada stasiun 1 termasuk dalam kategori pasir yakni pasir kasar dengan persentase 
sebesar 27% dan pasir sangat kasar dengan persentase sebesar 24,6%. Hal ini disebabkan karena 
letak stasiun 1 yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah stasiun 1 mengalami kenaikan elevasi 
pada satu tahun belakangan ini dikarenakan dibangunnya jogging track sepajang 500 m. 

Jenis sedimen pada stasiun 2 termasuk dalam kategori lumpur sedang dengan persentase tertinggi 
yakni sebesar 20,4%. Hal ini  disebabkan oleh letak  stasiun 2  yang masih dipengaruhi pasang 
surut. Sedangkan jenis sedimen pada stasiun 3 termasuk dalam kategori pasir halus dengan 
persentase tertinggi yakni sebesar 61,4%. 

Komposisi Makrobenthos Berdasarkan Kelas 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 28 jenis makrobenthos yang tersebar di tiga stasiun, 9 jenis 
berasal dari kelas Bivalvia dan 19 jenis lainnya berasal dari kelas Gastropoda seperti pada gambar 3. 
Total individu yang diteliti yakni berjumlah 870 individu. Kelas Gastropoda mendominasi pada stasiun 
1 dan 2 dengan persentase masing-masing 98% dan 91%. Sedangkan pada stasiun 3 kelas yang 
mendominasi adalah Bivalvia dengan persentase 92%. 
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Gambar 3. Komposisi Makrobenthos Berdasarkan Kelas (Sumber: Oalahan data primer, 2018) 

Dominannya kelas Gastropoda pada stasiun 1 dan 2 berhubungan dengan ukuran butir sedimen. 
Menurut Ulmaula (2016), Gastropoda banyak ditemukan pada substrat dengan pasir kasar hingga 
sedang, hal tersebut memberikan nutrien baik terhadap Gastropoda. Berbeda dengan Bivalvia yang 
banyak ditemukan pada substrat dengan pasir yang kasar atau bahkan berbatu karena Bivalvia 
termasuk dalam kategori organisme pemakan suspensi dan deposit. 

Pada stasiun 1 ditemukan 322 individu yang terbagi dalam 14 spesies, 4 spesies atau sebanyak 7 
individu diantaranya berasal dari kelas Bivalvia dan 10 spesies atau sebanyak 315 individu diantaranya 
berasal dari kelas Gastropoda. Hampir seluruh Gastropoda yang ditemukan dalam keadaan mati 
karena diduga disebabkan oleh adanya pengaruh manusia atau faktor antropogenik. Namun, 
banyaknya Gastropoda yang ditemukan mengindikasi bahwa jenis-jenis tersebut pernah hidup di 
wilayah stasiun 1. 

Pada stasiun 2 ditemukan 76 individu yang terbagi dalam 7 spesies, 1 spesies atau sebanyak 7 
individu diantaranya berasal dari kelas Bivalvia dan 6 spesies atau sebanyak 69 individu lainnya berasal 
dari kelas Gastropoda. Seluruh spesies yang ditemukan merupakan organisme hidup yang tinggal pada 
stasiun 2. 

Berbeda dengan stasiun 1 dan 2, pada stasiun 3 ditemukan 472 individu yang terbagi dalam 19 
spesies. Sembilan spesies atau sebanyak 435 individu berasal dari kelas Bivalvia dan 10 spesies atau 
sebanyak 37 individu berasal dari kelas Gastropoda. Dominannya kelas Bivalvia pada stasiun 3 
disebabkan oleh tipe sedimen yang berpasir kasar dan tercemarnya perairan di wilayah muara tersebut. 
Hal ini didukung oleh data primer yang dilakukan oleh peneliti dan telah dijelaskan pada tabel 1. 
 

Kelimpahan Rata-rata Makrobenthos 

Kelimpahan rata-rata makrobenthos didefinisikan sebagai jumlah individu per satuan luas. Kelimpahan 
paling tinggi yakni pada stasiun 3 dengan nilai 94 ind/m2 dan kelimpahan makrobenthos yang paling 
rendah yakni pada stasiun 2 dengan nilai 15 ind/ m2. 

 
Gambar 4. Kelimpahan makrobenthos pada setiap stasiun (Sumber: Oalahan data primer, 2018) 
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Tingginya kelimpahan pada stasiun 3 dipengaruhi oleh adanya organisme yang mampu beradaptasi 
terhadap keadaan lingkungan. Kelimpahan makrobenthos ini berhubungan dengan kondisi lingkungan 
pada stasiun 3 yang tinggi kadar nitrat dan fosfat. Hal tersebut menunjukkan bahwa stasiun 3 
merupakan wilayah yang paling tercemar namun paling tinggi nilai kelimpahannya. Meskipun 
demikian, setengah dari seluruh individu yang ditemukan merupakan organisme mati dan setengahnya 
lagi merupakan organisme hidup. Hal ini membuktikan bahwa tercemarnya wilayah stasiun 3 tidak 
menyebabkan matinya seluruh organisme yang ditemukan karena  ketidakpekaan makrobenthos 
khususnya  pada  kelas  Bivalvia  terhadap  pencemaran lingkungan. Pernyataan ini didukung oleh 
penelitian yang dilakukan Yaqin tahun 2004 mengenai kerang yang beracun di perairan Teluk Jakarta 
yang tetap hidup ditengah fenomena blooming algae. 

Kelimpahan Relatif Makrobenthos 

Kelimpahan relatif diperlukan untuk mengetahui kelimpahan satu spesies pada tiap stasiun. Pada 
penelitian kali ini, ditemukan 28 jenis makrobenthos yang tersebar di seluruh stasiun penelitian. Pada 
stasiun 1 terdapat dua spesies yang dominan yaitu Terebralia palustris dengan persentase 60,6% 
dan Cerithium coralium dengan persentase 30,7%. Pada stasiun 2 terdapat satu spesies yang 
dominan yaitu  Pythia scarabaeus dengan persentase 71,1%. Pada stasiun 3 juga terdapat satu 
spesies yang dominan yaitu Glauconome virens dengan persentase 69,3%. 

 

Gambar 5. Kelimpahan relatif makrobenthos pada stasiun 1 

 
Gambar 6. Sampel Terebralia palustris yang ditemukan peneliti di lokasi 

Seluruh Famili Potamididae memiliki shell yang tebal, padat, dan berbentuk kerucut yang terkadang 
sedikit cembung. Bentuk luar cangkang biasanya spiral dan terkadang terdapat nodul pada rusuknya. 
Terbagi menjadi 6 spesies dan tiga diantaranya ditemukan peneliti di lokasi penelitian termasuk 
Terebralia palustris. Terebralia palustris merupakan spesies dengan kelimpahan relatif tertinggi di 
stasiun 1 (gambar 5) yakni dengan jumlah 195 individu dari 322 total keseluruhan dengan penjelasan 
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identifikasi sebagai berikut: 

1. Diagnosa karakteristik: spesies ini memiliki shell yang besar dan memanjang. Sebanyak 
4 spiralnya berukuran sama. Rusuk mengikuti bentuk spiral dan setiap rusuknya terdapat 
tonjolan nodul kuadrat. 

2. Habitat: spesies banyak ditemukan di di substrat dekat hutan bakau atau di perairan payau 
Indo-Pasifik Barat. 

3. Distribusi: Indo-Pasifik Barat, Afrika Timur, Filipina, Queensland, Kaledonia Baru. 

Terebralia palustris  termasuk spesies kelas Gastropoda dengan filum Mollusca.  Menurut Noesativa 
(2015), Terebralia palustris adalah salah satu jenis Gastropoda yang memiliki fungsi ekologis yaitu 
sebagai indikator kestabilan ekosistem mangrove sebagai pemakan serasah daun dan destritus 
mangrove. Namun, pada penelitian ini Terebralia palustris ditemukan pada substrat yang tidak tergenang 
oleh air pasang sehingga sebagian besar organismenya merupakan organisme mati. Penyebab lain 
yakni dikarenakan adanya pembangunan area jogging track pada lahan mangrove dengan peninggian 
sekitar 50 cm dan panjang sekitar 500 meter. Pembangunan jalan dimaksudkan untuk menghindari 
proses erosi pada sedimen di  dekat mangrove yang kemudian berdampak negatif pada biota sekitar 
termasuk makrobenthos. 
 

 
Gambar 7. Kelimpahan relatif makrobenthos pada stasiun 2 

 
Gambar 8. Sampel Pythia scarabaeus yang ditemukan peneliti di lokasi 

Famili Melampidae memiliki shell yang cukup padat berbentuk silinder. Kebanyakan dari famili ini 
memiliki menara berbentuk kerucut yang pendek namun dengan lingkaran tubuh yang besar. Terdapat 
1 sampai 2 gigi yang ada pada bukaan mulut. Terdiri dari 3 spesies dan ketiganya ditemukan oleh 
peneliti di lokasi penelitian. Pythia scarabaeus merupakan spesies dengan kelimpahan relatif paling 
tinggi yang terdapat di stasiun 2 (gambar 8) yakni dengan jumlah 54 dari 76 individu yang ditemukan 
dan dengan nilai persentase sebesar 71,1%. Penjelasan identifikasi spesies ini yaitu sebagai berikut: 
1. Diagnosa karakteristik: spesies ini memiliki bukaan mulut dengan dua gigi. Puncak menara 

berbentuk kerucut kecil. Shell relatif kecil namun padat. 
2. Habitat: umum di lingkungan pesisir khususnya dekat hutan bakau. 
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3. Distribusi: Indonesia, Jepang, Cina, Australia.Pythia scarabaeus tinggal pada substrat berpasir 
sedang hingga berlumpur sedang. Berbeda dengan kebanyakan spesies yang ditemukan pada 
stasiun 1 dalam keadaan mati, seluruh spesies yang ada pada stasiun 2 ditemukan dalam 
keadaan hidup. Kondisi lingkungan pada stasiun 2 ini juga termasuk kategori baik meskipun 3 dari 
7 parameter lingkungan menyatakan bahwa nilai parameter tidak sesuai pada baku mutu 
KEPMEN LH No. 51 th 2004 (tabel 1). 

 

 

Gambar 9. Kelimpahan relatif makrobenthos pada stasiun 3 

 

Gambar 10. Sampel Glauconome virens yang ditemukan peneliti di lokasi 

Berbeda dengan stasiun 1 dan 2 yang didominasi oleh makrobenthos kelas Gastropoda, stasiun 3 
didominasi oleh makrobenthos kelas Bivalvia (gambar 10). 

Famili Glauconomidae hanya memiliki satu spesies  yaitu Glauconome virens.  Glauconome virens 
merupakan 1 dari 19   spesies yang ditemukan di stasiun 3 dengan jumlah 327 dari total 472 individu. 
Penjelasan identifikasinya yaitu sebagai berikut: 

1. Diagnosa karakteristik: spesies ini memiliki cangkang yang cukup tipis dengan garis luar bulat 
dan celah sempit. Spesies ini juga memiliki engsel dengan 3 gigi kardinal kecil di setiap katup. 

2. Habitat: terdapat di wilayah hutan mangrove, muara, atau perairan payau. 
3. Distribusi: Tropis Barat, Thailand, Filipina, dan Australia Utara. 

Spesies ini memiliki jumlah yang paling banyak dibanding spesies lainnya dengan persentase 
kelimpahan sebesar 69,3%. Menurut Carpenter dan Niem (1998), Glauconome virens merupakan 
spesies kelas Bivalvia yang hidup dengan cara membenamkan diri ke dalam substrat mangrove dan 
membuat lubang-lubang seperti sarang. 

Tingginya persentase kelimpahan relatif oleh Glauconome virens di stasiun 3 disebabkan oleh 
faktor kondisi substrat atau sedimen di wilayah tersebut. Menurut Sidik (2016), spesies Glauconome 
virens menyukai kondisi substrat yang berpasir. Hal ini didukung oleh tingginya persentase pasir halus 
di stasiun 3 yang mencapai 61,40% (gambar 2). 
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Hubungan Struktur Komunitas Dengan Kualitas Perairan 

Hubungan ini dianalisa dengan perhitungan PCA menggunakan software XLSTAT 2018. Hasil 
olahannya berupa matriks dan grafik korelasi yang menunjukkan hubungan antar kedua varibel dengan 
penjelasan yang lebih  detail.  Struktur  komunitas makrobenthos yang  dikorelasikan dengan  kualitas  
perairan  di  Rumah Mangrove Wonorejo yaitu komposisi makrobenthos berdasarkan kelas 
(Gastropoda dan Bivalvia) serta nilai kelimpahan rata-rata (tabel 5). 

Interpretasi matriks dan grafik korelasi PCA ini dapat mewakili keadaan yang terjadi di lokasi penelitian. 
Menurut Ayu (2009), nilai positif yang mendekati satu menjelaskan hubungan yang berbanding lurus 
antar variabel, nilai negatif mendekati minus satu menjelaskan hubungan yang berbanding terbalik 
antar variabel dan nilai yang mendekati nol menjelaskan bahwa variabel tidak dapat berpengaruh nyata. 
 

Tabel 5. Matriks korelasi penelitian di Rumah Mangrove Wonorejo, Surabaya 

 
 

(Sumber: Olahan data primer, 2018) 

 
Gambar 11. Grafik korelasi Gastropoda dengan kualitas lingkungan 

(Sumber: Olahan data primer, 2018) 

Grafik 11 menunjukkan bahwa terdapat dua komponen yaitu F1 dan F2. Komponen F1 dan F2 
merupakan nilai eigen yang menunjukkan nilai karakteristik dari suatu matriks yang menentukan 
jumlah komponen yang digunakan. Menurut Setyaningsih, dkk (2010), untuk dapat menentukan jumlah 
komponen pada matriks dan grafik diperlukan nilai eigen untuk menerangkan keragaman komponen 
utama. 

Menurut Supriyanto (2004), syarat minimum yang harus dipenuhi untuk menentukan banyaknya 
komponen yang diambil adalah apabila varian komulatifnya mencapai minimal 60% atau 75%. Grafik 
11 dan seluruh grafik korelasi lainnya menunjukkan nilai sempurna yakni 100%. Hal tersebut 
menunjukkan hubungan antara variabel dapat mewakili kondisi hubungan yang sebenarnya. 
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Matriks korelasi pada tabel 5 dan grafik korelasi pada gambar 11 merupakan sama. Keduanya 
menunjukkan bahwa makrobenthos kelas Gastropoda berkorelasi positif dengan suhu, salinitas, DO, dan 
BOT karena nilai yang dihasilkan mendekati satu. Sesuai dengan hasil penelitian penulis yang 
menunjukkan bahwa banyaknya kelas Gastropoda yang ditemukan pada stasiun 1 dan 2 berbanding 
lurus dengan keempat variabel tersebut. 

 
Gambar 12. Grafik korelasi Bivalvia dengan kualitas lingkungan 

(Sumber: Olahan data primer, 2018) 

 
Berbeda dengan makrobenthos kelas Gastropoda, makrobenthos kelas Bivalvia memiliki nilai positif 
mendekati satu karena korelasinya dengan NO3 dan PO4 dengan nilai masing-masing 0,79 dan 0,95. 
Pada stasiun 3, kedua variabel ini memang memiliki nilai yang tinggi dengan komposisi Bivalvia dengan 
persentase yang tinggi pula. Tercemarnya wilayah stasiun 3 dimungkinkan karena adanya pengaruh 
pencemar lainnya di wilayah hulu. 

 
Gambar 13. Grafik korelasi kelimpahan makrobenthos dengan kualitas lingkungan 

(Sumber: Olahan data primer, 2018) 

Kelimpahan rata-rata makrobenthos berkorelasi positif dengan PO4 dengan nilai sebesar 0,91. Hal ini 
berarti PO4 sangat berpengaruh terhadap kelimpahan makrobenthos. Sesuai dengan hasil penelitian 
penulis bahwa nilai fosfat tertinggi terdapat pada stasiun dengan nilai kelimpahan makrobenthos yang 

tinggi pula. Sedangkan nilai korelasi NO3  terhadap kelimpahan makrobenthos yaitu sebesar 0,19 

yang berarti NO3 ternyata tidak berpengaruh nyata karena nilai korelasinya yang mendekati nol. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1. Struktur komunitas yang dominan pada stasiun 1 dan 2 adalah Gastropoda dengan 
persentase masing- masing 98% dan 91%. Pada stasiun 3 struktur komunitas yang dominan 
adalah Bivalvia dengan persentase 92%. Ketiga stasiun memiliki nilai kelimpahan rata-rata 
pada kisaran 15-94 ind/m2. 

2. Hubungan yang diteliti menggunakan PCA menunjukkan bahwa makrobenthos kelas 
Gastropoda berkorelasi positif dengan suhu, salinitas, DO, dan BOT karena nilai yang 

dihasilkan mendekati satu; makrobenthos kelas Bivalvia berkorelasi positif dengan NO3 dan PO4 

dengan nilai masing-masing 0,79 dan 0,95; kelimpahan rata-rata makrobenthos berkorelasi 
positif dengan PO4 dengan nilai sebesar 0,91. 

Saran 

Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui struktur komunitas dan indeks ekologi pada 
makrobenthos secara lebih detail dengan interval penelitian lebih lama. 
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