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Pada ekosistem mangrove fauna laut didominasi oleh phylum mollusca (didominasi oleh 

Bivalvia dan Gastropoda) yang yang menempati substrat baik yang keras maupun yang lunak 

terutama kerang dan berbagai jenis invertebrata lainnya. Hewan yang termasuk dalam phylum 

mollusca dari classis Bivalvia dan gastropoda merupakan sumber daya hayati laut yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi, penting dan memiliki kaanekaragaman tinggi. Oleh karena itu 

tingkat eksploitasi dewasa ini terus meningkat, namun dari segi lain bentuk eksploitasi ini dapat 

mengancam kelestarian populasi mollusca atau jenis tertentu. Kawasan hautan mangrove di 

pantai Labuhan Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan terjadi penyusutan 

disadari atau tidak, disengaja atau tidak, sejak beberapa tahun belakang hingga sekarang telah 

berlangsung kerusakan ekosistem laut. Hal ini akan mengganggu kehidupan biota perairan 

seperti ikan, mollusca dan jasad renik lainnya. Bersdasarkan permasalahan diatas, sangat penting 

untuk diketahui keberadaan phylum mollusca dari classis Bivalvia dan Gastropoda yang hidup 

bersama pada ekosistem mangrove. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis mollusca dari classis Bivalvia dan 

Gastropoda dan untuk mengetahui parameter ekologi yang meliputi jumlah jenis, kepadatan 

absolut, kepadatan relatif, frekuensi absolut, frekuensi relatif, indeks nilai penting dari populasi 

phylum mollusca classis Bivalvia dan Gastropoda di pantai Labuhan Desa Labuhan Kecamatan 

Brondong Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan membuat 

pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi di daerah tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah jenis phylum mollusca dari 

classis Bivalvia dan Gastropoda. Sampel dalam penelitian ini adalah jenis phylum mollusca dari 

classis Bivalvia dan Gastropoda yang ditemukan dalam plot di setiap transek pengamatan. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah area random sampling yaitu 

pengambilan sampel dari jenis Bivalvia dan Gastropoda yang ditemukan dalam tiap plot. 

Penelitian ini dilakukan di pantai labuhan kawasan hutan mangrove Desa Labuhan Kecamatan 

Brondong Kabupaten Lamongan. Untuk pelaksanaan identifikasi di lakukan di Laboratorium IIP 

Universitas Brawijaya Malang. Waktu penelitan pada bulan Maret – April 2006 

Hasil pengamatan pertama ditemukan 10 Species yaitu : Tellina palatam, Hiatula sinensis, 

Timoclea marica, Tracycardium rugosum, Anadara antiquate, Fimbria fimbriata, Codakia 

punctata, Periglyp reticulate, Harvella plicataria, Anadara granosa. pada ulangan pengamatan ke 

I ditemukan 9 Species yaitu: Tellina palatam, Hiatula sinensis, Timoclea marica, Tracycardium 

rugosum, Anadara antiquate, Fimbria fimbriata, Codakia punctata, Periglypta reticulate, Anadara 

granosa., pada ulangan pengamatan ke II ditemukan 10 Species yaitu: Tellina palatam, Hiatula 

sinensis, Timoclea marica, Tracycardium rugosum, Anadara antiquate, Fimbria fimbriata, 

Codakia punctata, Periglyp reticulate, Harvella plicataria, Anadara granosa. dari Classis 

Bivalvia. Dan pada pengamatan pertama ditemukan 8 Species yaitu: Rhinocalvis sinensis, 

Clypeomorus moniiferus, Trocus moculatus, Turbo argyrostoma, Angaria delphinus, Astraea 



calcar, Cyprea caurica, Coralliophila meyendorffi. pada ulangan pengamatan ke I ditemukan 6 

Species yaitu: Rhinocalvis sinensis, Clypeomorus moniiferus, Trocus moculatus, Turbo 

argyrostoma, Cyprea caurica, Coralliophila meyendorffi, pada ualngan pengamatan ke II 

ditemukan 7 Species yaitu: Rhinocalvis sinensis, Clypeomorus moniiferus, Trocus moculatus, 

Turbo argyrostoma, Angaria delphinus, Cyprea caurica, Coralliophila meyendorffi dari Classis 

Gastropoda. 

 


