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ABSTRAK 

Perairan Pesisir Bangkalan merupakan salah-satu daerah penangkapan bivalvia yang menjadi mata 
pencaharian masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas 
bivalvia di Perairan Pesisir Bangkalan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 
dan dilakukan menggunakan transek kuadrat 1 m². Penelitian ini dilakukan pada bulan September-
Oktober dengan 3 lokasi pengamatan yakni perairan Bancaran, Sukolilo dan Socah dengan masing-
masing lokasi terdapat tiga titik pengamatan dengan dua kali pengulangan. Hasil penelitian ditemukan 
2 spesies bivalvia di Perairan Bancaran yakni kerang tahu (Meretrix meretrix) dan kerang putih (Meretrix 
latera) sementara di Sukolilo ditemukan 4 spesis bivalvia yakni tiram (Crassostrea gigas), kerang hijau 
(Perna viridis),kerang batik (Venerupdis philippinarum) ,dan kerang darah (Anadara granosa). 
Sementara Perairan Socah ditemukan 6 spesies yakni kerang kepah (Polymesoda erosa), kerang batik 
(Venerupdis philippinarum), Simping (Placuna placenta), tiram (Crassostrea gigas), kerang darah 
(Anadara granosa), kerang kapak (Atrina fragilis). Indeks keanekaragaman pada titik pengamatan di 
Perairan Bancaran, Sukolilo dan Socah masing-masing tergolong: 0 (rendah); 0-0,14 (rendah) dan 
0,666-1,452 (tinggi). Sedangkan nilai indeks keseragaman bivalvia di Perairan Bancaran 0-0,449 
(rendah), di Perairan Sukolilo 0-0,309 (rendah) dan di Perairan Socah yang berkisar antara 0,630-
0,961(tinggi). Indeks dominansi bivalvia di Perairan Bancaran 0,821-1 (tinggi) di Perairan Sukolilo 
0,003-1 (sedang-tinggi) dan di Perairan Socah yang berkisar antara 0,001-0,160 (dominansi rendah). 
Faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur komunitas karena perbedaan jenis sedimen. 

Kata kunci: Struktur komunitas, Bivalvia, Pesisir Bangkalan 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat banyak, diantaranya yakni bivalvia. 
Bivalvia merupakan salah-satu biota yang berperan penting bagi ekosistem dasar perairan. Bivalvia 
umumnya hidup di laut dan banyak ditemukan di derah intertidal. Bivalvia mudah ditemukan di lumpur 
dan pasir namun juga ada yang hidup menempel pada benda-benda keras yang dinamakan byssus. 
Menurut Safiruddin et al., (2021) bivalvia termasuk hewan bentik yang hidup di dasar perairan yang 
membenamkan diri di dalam lumpur atau substrat dan banyak ditemukan di kawasan pesisir. Bivalvia 
hidup dengan membenamkan diri dalam habitatnya dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya 
dengan menggunakan satu kaki yang dijuluran di sebelah anterior cangkangnya.  

Ciri utama bivalvia yakni memiliki cangkang keras yang berfungsi untuk menutupi melindungi tubuh. 
Umumya cangkang bivalvia tersebut simetri bilateral dan terdapat umbo sebagai punuk besar yang 
terdapat di bagian anterior dan dorsal cangkang. Menurut Nurfakih et al., (2013) Bivalvia mendapatkan 
makanannya dengan menghisap bahan organik bersama-sama dengan air melalui siphon dan disaring 
melalui insang.Bivalvia merupakan merupakan salah-satu organisme yang berperan penting bagi 
ekosistem dasar perairan. Bivalvia digolongkan sebagai filter feeder yang mendapatkan makanannya 
dengan cara menyaring bahan-bahan tersuspensi di dalam air dan sedimen. 

Kepadatan dan struktur komunitas bivalvia dapat dipengaruhi oleh kualitas air, perairan yang tenang 
dan pemangsaan.Menurut Romimohtarto et al., (2009) mengatakan bahwa bivalvia dapat dengan 
mudah beradaptasi dengan arus dan gelombang namun bivalvia tidak bisa berpindah tempat oleh 
karena itu bivalvia ini sangat mudah ditangkap. Struktur komunitas bivalvia memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap faktor ekologis seperti suhu, pH, salinitas, dan DO (Acik et al., 2017). 

Struktur komunitas bivalvia menggambarkan tentang kumpulan populasi yang hidup pada suatu 
lingkungan habitat tertentu dan saling berinteraksi. Struktur komunitas meliputi indeks 
keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi. Indeks keanekaragaman bergantung 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

145 
 

pada banyaknya jumlah spesies bivalvia dan kemerataan jumlah individu yang didapatkan. Bivalvia 
dapat dikatakan memiliki keanekaragaman yang tinggi apabila spesies yang ditemukan banyak dan 
jumlah individunya merata. Bivalvia juga dapat dikatakan seragam jika spesies bivalvia yang ditemukan 
seragam atau sama. Semetara indeks dominansi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya spesies 
yang mendominasi di suatu perairan tersebut. adanya dominansi menunjukan tempat tersebut meiliki 
kekayaan jenis yang rendah dengan sebaran yang tidak merata ( Syahputra et al., 2017) 

Penelitian ini dilaksanakan di Pesisir Perairan Bangkalan yang meliputi Perairan Bancaran, Perairan 
Sukolilo dan Perairan Socah. Pemilihan Perairan Bangkalan sebagai lokasi penelitian karena perairan 
Bangkalan merupakan daerah yang sering terdapat ekspoitasi bivalvia oleh masyarakat setempat. 

MATERI DAN METODE 
Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan pengambilan sampel bivalvia pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan September dan 
Oktober 2021 di Pesisir Perairan Bancaran, Sukolilo dan Socah Bangkalan. Sedangkan untuk 
identifikasi sampel bivalvia dilaksanakan pada bulan Oktober di laboratorium pengelolan sumberdaya 
perikanan Universitas Trunojoyo Madura. Pengambilan data bivalvia dilakukan dengan metode transek. 
Transek yang digunakan yakni berukuran 1x1 m². Bivalvia yang sudah diidentifikasi akan dianalisis 
struktur komunitasnya yang meliputi kelimpahan, indeks keanekargaman, indeks keseragaman dan 
indeks dominansi dengan menggunakan software excel. Penelitian ini dilaksanakan di tiga stasiun 
dengan jarak stasiun 100 meter dengan pengulangan dua kali yang berjarak 30 hari. Adapun peralatan 
dan bahan yang digunakan dalam sampel ini tercaantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitan 

No Nama Alat 

1. GPS 

2. Meteran/ transek 

3. Refraktometer  

4. pH meter 

5. Thermometer  

6 DO meter 

7. Buku identifikasi  

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Bahan 

1. Bivalvia 

2. Formalin 

3. Kertas label 

4. Es batu 

5. Plastik  

Analisa Data 
Pengambilan sampel bivalvia 

Pengamatan bivalvia dimulai dari menentukan lokasi pengambilan bivalvia dengan menggunakan GPS 
dan dilanjutkan dengan mengambil sampel bivalvia yang dilakukan secara acak pada setiap titik di 
dalam stasiun dengan luasan 1x1m². Pengambilan sampel dilakukan dalam 2 periode dengaan 
tenggang waktu 30 hari (1 bulan). Langkah selanjutnya yakni sampel bivalvia diambil menggunakan 
pisau pengungkit. Sampel bivalvia yang diambil yakni terdiri dari bivalvia yang di luar permukaan 
substrat dan yang berada di dalam substrat. Sampel yang didapat kemudian dibersihkan, dan 
dimasukkan dalam plastik yang berlabel dan diisi larutan formalin yang berfungsi sebagai pengawet. 
Kemudian lakukan pengamatan di laboratorium. Proses selanjutnya yakni mengamati bentuk cangkang 
spesies dari bivalvia yang diperoleh dan melihat struktur permukaan cangkang dan melihat corak warna 
cangkang bivalvia. Langkah selanjutnya yakni menganalisis kelimpahan dan struktur komunitas bivalvia 
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Struktur Komunitas 
Kepadatan Bivalvia 

Kepadatan bivalvia adalah jumlah individu bivalvia (ni) dibagi dengan luas area (m²) dengan rumus 
sebagai berikut: 

D=
𝑛𝑖

𝐴
 

Keterangan: 
D = Kepadatan (jumlah ind/1 m²) 
ni = jumlah individu dari jenis ke-i 
A= jumlah luasan kuadrat jenis ke-i ditemukan 

Indeks keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman digunakn untuk mengetahui kondisi bivalvia dan gastropoda. Menurut Insafitri 
(2010) indeks keanekaragaman dapat digunakan untuk mencirikan hubungan kelompok genus dalam 
komunitas. Indeks keanekaragaman yang digunakan yakni indeks keanekaragaman Shannon-wienner 
dengan rumus sebagai berikut: 

H′ = ∑ ( 
ni

N
) ln (

ni

N
). ...................................................................................................................... (1) 

Keterangan: 
H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-wienner 
Ni = nilai penting setiap species (jumlah individu tiap jenis) 
N = total nilai penting (jumlah total semua individu) 

Kriteria penilaian indeks keanekaragaman shanon-Wiener dikelompokkan dalam 3 kriteria penilaian 
sebagai berikut: 

Indeks keanekaragaman Katagori  

< 1 Rendah  

1-3 Sedang  

>3   Tinggi  

Indeks keseragaman (E) 

Indeks keseragaman merupakan nilai keseimbang dengan menunjukan pola sebaran biota atau 
komposisi individu tiap spesies yang terdapat dalam suatu komunitas. Indeks keseragaman dapat 
diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

E =
H′

Ln S
 .............................................................................................................................................. (2) 

Keterangan: 
E= Indeks keseragaman 
H= indeks keanekaragaman Shannon-Weaver 
S = Jumlah jenis 

Kriteria penilaian indeks keseragaman dikelompokkan dalam 3 kriteria penilaian sebagai berikut: 

Indeks keseragaman Katagori  

<0,4 Rendah  

0,4-0,6 Sedang  

0,6 Tinggi  
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Indeks dominansi (C) 

Indeks dominansi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya dominansi dari spesies tertentu. 
Dominansi yang besar biasanya menandakan komunitas labil atau tertekan (Insafitri 2010). Indeks 
dominansi menurut Odum (1993) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut: 

H′ = ∑ ( 
ni

N
)

s

i=1
² ............................................................................................................................. (3) 

Keterangan: 
D = Indeks dominansi 
ni = jumlah individu jenis ke-i 
N = total nilai penting (jumlah total semua individu) 
S = jumlah spesies 

Kriteria penilaian indeks dominansi dikelompokkan dalam 3 kriteria penilaian sebagai berikut: 

Indeks keanekaragaman Katagori  

<0,30 Rendah  

0,30-0,60 Sedang  

>0,60 Tinggi  

Parameter Kualitas Air 

Pengukuran kualitas perairan dilakukan secara insitu di Perairan Bancaran, Sukolilo,dan Socah 
Kabupaten Bangkalan. Parameter yang dianalisa yakni terdiri dari suhu, salinitas, pH dan kecerahan. 
Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan alat termometer yang dimasukan kedalam badan 
perairan dengan memastikan nilainya stabil sebelum alat tersebut diangkat. Parameter derajat 
keasaman (pH) diukur dengan menggunakan pH meter yang cara penggunaannya dengan 
mencelupkan pH meter kedalam badan perairan. Sementara untuk pengukuran salinitas yakni dengan 
menggunakan refraktometer dengan meneteskan sampel perairan ke lensa refraktometer. Sedangkan 
DO atau oksigen terlarut diukur menggunakan DO meter. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komposisi jenis bivalvia di Perairan Bancaran, Socah dan Sukolilo 

Adapun spesies bivalvia yang ditemukan di Pesisir Perairan Bancaran, Socah dan Sukolilo dapat dilihat 
pada Tabel 3. Hasil penelitian dari Tabel 3 diketahui bahwa di Perairan Bancaran ditemukan 2 spesies 
bivalvia yakni kerang tahu (Meretrix meretrix) dan kerang putih (Meretrix latera) sementara di Sukolilo 
ditemukan 4 spesis bivalvia yakni tiram (Crassostrea gigas), kerang hijau (Perna viridis),kerang batik 
(Venerupdis philippinarum) ,dan kerang darah (Anadara granosa). Sementara Perairan Socah 
ditemukan 6 spesies yakni kerang kepah (Polymesoda erosa), kerang batik (Venerupdis philippinarum), 
Simping (Placuna placenta), tiram (Crassostrea gigas), kerang darah (Anadara granosa), kerang kapak 
(Atrina fragilis). 

Tabel 3. Komposisi jenis Bivalvia 

Lokasi 

pengambilan 

sampel 

Spesies Bivalvia September Oktober 

1 2 3 1 2 3 

Bancaran Kerang tahu (Meretrix meretrix) √ √ √ √ √ √ 

 Kerang putih (Meretrix lyrata) - - - - - √ 

Sukolilo Tiram (Crassostra gigas) √ - - √ - - 

 Kerang hijau (Perna viridis) - √ - - - - 

 Kerang Batik (Venerupdis 

philippinarum) 

- - - - √ - 

 Kerang darah (Anadara 

Granosa) 

- - - - √ - 

Socah Kerang Kepah (Polymesoda 

erosa) 

√ √ √ - √ √ 
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Lokasi 

pengambilan 

sampel 

Spesies Bivalvia September Oktober 

1 2 3 1 2 3 

 Kerang Batik (Venerupdis 

philippinarum) 

√ - - √ - - 

 Simping (Placuna placenta) - √ √ - √ √ 

 Tiram (Crassostra gigas) - √ - - - - 

 Kerang darah (Anadara 

Granosa) 

- - √ - - √ 

 Kerang kapak (Atrina Fragilis) - - √ - - √ 

Kepadatan Bivalvia (ind/m²) 

Kepadatan bivalvia di Perairan Bancaran, Socah dan Sukolilo tersaji pada Tabel 4. Hasil penelitian dari 
Tabel 4 menjelaskan bahwa kepadatan bivalvia di antara ketiga lokasi yang paling tinggi yakni terdapat 
di Perairan Bancaran dengan jumlah bivalvia 26,6-31,3 ind/m², sementara nilai kepadatan bivalvia 
terendah terdapat di Perairan Socah dengan jumlah bivalvia 20-23,3 ind/m²  sementaradi Perairan 
Sukolio nilainya sedang yakni 13,6-26 ind/ m².  Perbedaan kepadatan bivalvia ini disebabkan karena 
jenis sedimen yang berbedaa. Pada Perairan Bancaran jenis sedimennya lumpur yang membuat 
kepadatannya lebih lebih tinggi di banding Perairan Socah dan Sukolilo yang jenis sedimennya pasir 
berbatu dan pasir berkarang. Tipe jenis sedimen lumpur berpasir memiliki kandungan bahan organik 
yang tinggi dikarenakan samakin halus substrat maka kemampuan dalam menyerap bahan organik 
semakin tinggi yang tentunya akan membuat kepadatan bivalvia tinggi (Riniatsih et al., 2009). 

Tabel 4 Kepadatan Bivalvia 

Bulan Lokasi Stasiun jumlah 

1 2 3 Ind/m² 

September Bancaran 27 22 45 31,3 

 Sukolilo 50 20 Tidak musim 23,3 

 Socah 13 12 53 26 

Oktober Bancaran 21 27 32 26,6 

 Sukolilo 42 18 Tidak musim 20 

 Socah 5 11 25 13,6 

Indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi 

Indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan indeks dominansi di Perairan Bancaran, Socah dan 
Sukolilo tersaji pada Tabel 5. Nilai indeks keanekaragaman (H’) di semua stasiun di Perairan Bancaran 
dari bulan September-Oktober tergolong rendah dimana nilainya 0-0,31. Sama halnya Bancaran, nilai 
keanekaragaman di Perairan Sukolilo juga tergolong rendah, dimana nilainya yakni 0-0,21 sementara 
nilai keanekaragaman Perairan Socah tergolong rendah-sedang dengan kisaran nilai 0.66-1,45. 
Menurut Odum (1993) mengatakan bahwa keanekaragaman jenis bivalvia dapat dipengaruhi oleh jenis 
habitat, tempat hidup, stabilitas lingkungan, produktiftas, kompetisi, dan penyangga makanan. Nilai 
indeks keseragaman bivalvia di Perairan Bancaran yakni tergolong rendah-sedang dengan nilai 0-0,44 
dan nilai keseragaman di Sukolilo juga rendah dengan nilai 0-0,003, sementara nilai keanekaragaman 
di Socah termasuk rendah-sedang dengan nilai 0,63-0,0,96. Nilai keanekaragaman yang sedang dapat 
disebabkan oleh kurangnya vegetasi pada suatu pantai serta kondisi pesisir perairan yang banyak 
sampah (Sa’adah et al., 2021) 

Nilai indeks dominansi di Bancaran tergolong tinggi dengan nilai 1, hal tersebut karena hanya ada satu 
spesies yang mendominasi yakni kerang tahu (maretrix-mretrix). Sementara nilai indeks dominansi di 
Sukolilo yakni termasuk rendah-tinggi dengan nilai 0.003-1. Berbeda halnya dengan bancaran, dan 
sukolilo, nilai indeks dominansi di Socah tergolong rendah dengan nilai 0,001-0,14. Menurut Lestari et 
al., (2021) menyatakan bahwa jika di suatu tempat terdapat spesies yang mendominasi artinya spesies 
tersebut tidak memiliki kesempatan hidup yang sama, sedangkan jika tidak ada yang mendominasi 
maka spesies tersebut mendapatkan kesempatan hidup yang sama yang menyebabkan adanya 
persaingan dan pertahanan hidup. 
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Perbedaan struktur komunitas di ketiga lokasi disebabkan oleh perbedaan jenis sedimen, dimana di 
Bancaran jenis sedimennya lumpur, sedangkan jenis sedimen yang di Sukolilo yakni pasir berbatu dan 
di Socah pasir berkarang. Keanekaragaman dan keseragaman di Sukolilo dan Socah lebih tinggi 
dibanding di Bancaran karena tipe substratnya beragam, sebagian jenis bivalvia ada yang ditemukan 
di pasir dan ada yang ditemukan di karang dan batu oleh karena itu jenis yang ditemukan beragam. 

Tabel 5. Indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi 

Waktu  

pengamatan 

Lokasi 

pengambilan 

sampel 

stasiun Keanekaragaman 

(H’) 

Keseragaman 

(E) 
Dominansi (C) 

Nilai  Katagori  Nilai  katagori Nilai  Katagori  

September  Bancaran 1 0 rendah 0 rendah 1 Tinggi 

  2 0 rendah 0 rendah 1 Tinggi 

  3 0 rendah 0 rendah 1 Tinggi 

 Sukolilo 1 0 rendah 0 rendah 1 tinggi 

  2 0 rendah 0 rendah 1 tinggi 

  3 Tidak musim 

 Socah 1 0,66 rendah 0.96 tinggi 0.14 rendah 

  2 0,95 rendah 0,87 tinggi 0.02 rendah 

  3 1,45 sedang 0,90 tinggi 0.01 rendah 

Oktober Bancaran 1 0 rendah 0 rendah 1 tinggi 

  2 0 rendah 0 rendah 1 tinggi 

  3 0,31 rendah 0,44 sedang 0.82 Tinggi 

 Sukolilo 1 0 rendah 0 rendah 1 Tinggi 

  2 0,21 rendah 0,30 rendah 0,003 rendah 

  3 Tidak musim 

 Socah 1 0.67 rendah 0.97 tinggi 0.160 rendah 

  2 0,75 rendah 0,69 tinggi 0.033 rendah 

  3 1,01 sedang 0.63 tinggi 0.001 rendah 

Kualitas Air 

Hasil pengukuran kualitas air di Pesisir Perairan Bancaran, Sukolilo dan Socah tersaji dalam Tabel 6. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat dalam tabel menunjukan nilai suhu di Bancaran yakni 
berkisar antara 28,9-33. Nilai suhu di Perairan Sukolilo 31,6-34 dan suhu di Socah yakni 27,2-33. Nilai 
suhu ini diperoleh dengan cara mengukur suhu air permukaan yang diengaruhi oleh intensitas sinar 
matahari. Nilai suhu yang didapat dari ketiga lokasi tersebut masih tergolong baik untuk pertumbuhan 
bivalvia karena nilainya yang masih sesuai dengan standart baku mutu KemenLH No 51 2004 yakni 29 
-32°C.  

Nilai salinitas yakni beragam dimana nilai salinitas di Bancaran berkisar antara 26,3-30. Sementara 
nilai salinitas di Perairan Sukolilo 24,33-31. Sementara nilai salinitas di Perairan Socah 27,2-30. 
Menurut Widhowati et al.,(2005) menyatakan bahwa nilai salinitas yang baik untuk pertumbuhan kerang 
yakni 5-35 ppt. hal tersebut menunjukan jika nilai salinitas di Perairan Bancaran masih tergolong baik 
untuk pertumbuhan bivalvia. 

Nilai pH di Perairan Bancaran tergolong cukup stabil dimana nilai pH berkisar antara 7,15-8,01. Hasil 
pH di Perairan Sukolilo berkisar antara 6,98-8,37. Nilai pH di perairan Socah yakni 8,83-8,25. Dari hasil 
tersebut di seluruh stasiun terbilang baik untuk pertumbuhan bivalvia karena karena menurut standar 
baku mutu KemenLH No 51 2004 nilai pH yang optimal yakni berkisar antara 7-8,5. Penyebab tinggi 
rendahnya pH yakni karena adanya buangan yang berasal dari rumah tangga, industry-industri kimia 
dan bahan bakar fosil kedalam suatu perairan (Safitri et al., 2012) 

DO merupakan salah-satu parameter yang menjadi faktor pendukung keberadaan bivalvia. Nilai DO 
saat pengukuran di Perairan Bancaran berkisar antara 5,33-11,36. Nilai DO di Perairan Sukolilo 
berkisar antara 5,33-7,43. nilai DO di Perairan Socah yakni 0,1-8,2. Menurut Sa’adah et al., (2021) 
menyatakan bahwa rendahnya nilai DO dapat disebabkan oleh aktivitas nelayan yang melakukakan 
pembuangan sisa bahan bakar perahu yang bercampur dengan air Hasil pengukuran DO tersebut 
menunjukan bahwa nilai DO di perairan bancaran masih tergolong baik untuk pertumbuhan bivalvia. 
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Hal tersebut dikarenakan standar baku mutu KemenLH No 51 2004) DO untuk bivalvia yakni 4,19-6,24 
mg/L. kandungan oksigen berpengaruh terhadap kelangsungan hidup biota, semakin tinggi kadar 
oksigen di perairan maka semakin banyak biota yang hidip di perairan tersebut.  

Tabel 6. Hasil pengukuran kualitas air 

Bulan 

pengamatan 

Lokasi Stasiun   Parameter  

Suhu (°C) Salinitas 

(ppt) 

pH DO 

September Bancaran 1 28,9 29 7,67 5,55 

  2 29,7 30 8,01 5,33 

  3 29,8 30 7,37 11,36 

 Sukolilo 1 33 30 8,24 5,55 

  2 31,6 31 8,37 5,33 

  3 30,5 30 8,35 6,83 

 Socah 1 27,2 30 7,82 8,2 

  2 27,3 29 8,19 8,06 

  3 27,6 28,6 8,25 8,16 

Oktober Bancaran 1 33 29 7,37 11,36 

  2 33 26,3 7,15 9,26 

  3 33 29,6 7,19 9,33 

 Sukolilo 1 34 24,33 7,29 7,43 

  2 33 25,33 7,28 6,66 

  3 33 25,66 6,98 6,73 

 Socah 1 33 27,2 6,83 0,1 

  2 33 27,3 6,99 0,95 

  3 33 27,6 6,96 0,8 

Standart Baku Mutu (KemenLH No 51 2004) 28-32 0-34 7-8,5 4,19-6,24 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan 2 spesies bivalvia di Perairan Bancaran yakni 
kerang tahu (Meretrix meretrix) dan kerang putih (Meretrix latera) sementara di Sukolilo ditemukan 4 
spesis bivalvia yakni tiram (Crassostrea gigas), kerang hijau (Perna viridis),kerang batik (Venerupdis 
philippinarum) ,dan kerang darah (Anadara granosa). Sementara perairan socah ditemukan 6 spesies 
yakni kerang kepah (Polymesoda erosa), kerang batik (Venerupdis philippinarum), Simping (Placuna 
placenta), tiram (Crassostrea gigas), kerang darah (Anadara granosa), kerang kapak (Atrina fragilis). 
Indeks keanekaragaman (H’) di Bancaran dan Sukolilo tergolong rendah, sementara di Socah rendah-
sedang. Indeks Keseragaman di Bancaran dan Sukolilo tergolong rendah, sementara di Socah tinggi. 
Indeks dominansi di Bancaran tinggi, Sukolilo rendah-tinggi dan di Socah rendah. Perbedaan struktur 
komunitas tersebut disebabkan oleh perbedaan jenis sedimen di masing-masing lokasi. 

Saran 

Dari penelitian ini saya berharap ada penelitian lebih lanjut mengenai hubungan struktur komunitas 
bivalvia dengan parameter kualitas air, bahan organik dan keberadaan pakan alami bivalvia itu sendiri. 
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