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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kondisi Umum Wilayah Penelitian 

 

Pantai Sanur terletak pada 8° 38’ 00” dan 08° 42’ 30” LS, 115° 14’ 30” 

dan 115° 16’ 30” BT. Luas wilayah kawasan pariwisata Pantai Sanur adalah 

1.548,27 Ha. Secara administratif Pantai Sanur terletak di Kecamatan Denpasar 

Selatan dan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Kawasan Pantai Sanur di Denpasar 

Selatan meliputi wilayah Kelurahan Sanur, wilayah Desa Sanur Kaja, wilayah 

Desa Sanur Kauh, serta di Kecamatan Denpasar Timur meliputi wilayah Desa 

Kesiman Petilan dan wilayah Desa Kesiman Kertalangu (Astuti, 2002).  

Kawasan pariwisata Sanur memiliki garis pantai dengan panjang ± 8 km, 

merupakan pantai di sebelah Timur yang membentang dari utara ke selatan 

(Astuti, 2002). Kawasan pariwisata Sanur berada pada ketinggian antara 0 – 6 

mdpl (meter di atas permukaan laut) dengan untuk wilayah (relief) datar dengan 

kemiringan lereng antara 0 – 2 % dan di beberapa bagian wilayah Sanur 

merupakan daerah bergelombang dan berombak dengan kemiringan lereng antara 

3 – 8 % (Gautama, 2011). Wilayah tersebut terutama ada di daerah sekitar 

sepanjang Sungai Ayung yang memisahkan antara Desa Kesiman Kertalangu 

dengan Desa Kesiman Petilan serta di sebagian wilayah Kelurahan Sanur. Dataran 

bermedan landai dengan ciri fisik tersebut mempunyai tingkat erosi permukaan 

yang kecil dan beberapa tempat terdapat abrasi serta proses pengendapan aktif di 

sekitar muara sungai. Sebagai daerah pantai, kawasan Sanur merupakan daerah 

yang relatif datar sehingga berpotensi untuk tergenang di beberapa tempat pada 

5 



6 

 

musim penghujan (Astuti, 2002). Adapun kawasan pariwisata Pantai Sanur dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Peta administrasi Kota Denpasar 

 

 

Sebaran ekosistem lamun terdapat di Sanur yakni seluas 322 ha, tersebar 

dari Pantai Sanur, Pantai Matahari Terbit sampai Pantai Mertasari (Dinas 

Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar, 2014). Habitat padang lamun 

di Pantai Sanur dicirikan oleh habitat laguna yaitu perairan dangkal pasang surut 

antara pantai dan tubir karang. Lebar sebaran padang lamun bervariasi tergantung 

lebar laguna. Jangkauan pertumbuhan padang lamun paling lebar terdapat di 

Pantai Semawang yaitu mencapai 820 meter, disusul Pantai Mertasari mencapai 

750 meter. Lebar sebaran padang lamun di kawasan Pantai Sanur (depan Inna 
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Grand Bali Beach Hotel) adalah 180 meter (Balai Pengelolaan Sumberdaya 

Pesisir dan Laut Denpasar, 2013). 

2.2 Definisi Padang Lamun 

Lamun didefinisikan sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga yang 

mampu beradaptasi secara penuh di perairan yang salinitasnya cukup tinggi atau 

hidup terbenam di dalam air dan memiliki rhizoma, daun dan akar sejati. 

Beberapa ahli juga mendefinisikan lamun sebagai tumbuhan air berbunga, hidup 

di dalam air laut, berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar, serta berbiak dengan 

biji dan tunas (Den Hartog, 1977). 

Karena pola hidup lamun sering berupa hamparan maka dikenal juga 

istilah padang lamun (Seagrass bed) yaitu hamparan vegetasi lamun yang 

menutup suatu area pesisir/laut dangkal, terbentuk dari satu jenis atau lebih 

dengan kerapatan padat atau jarang. Sistem (organisasi) ekologi padang lamun 

yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik disebut ekosistem lamun (seagrass 

ecosystem). Habitat tempat hidup lamun adalah perairan dangkal agak  berpasir 

dan sering juga dijumpai pada terumbu karang. Ekosistem padang lamun memiliki 

kondisi ekologis yang sangat khusus dan berbeda dengan ekosistem mangrove dan 

terumbu karang. Ciri-ciri ekologis padang lamun antara lain adalah (Den Hartog, 

1977): 

1. Terdapat di perairan pantai yang landai, di dataran lumpur/ pasir.  

2. Pada batas terendah daerah pasang surut dekat hutan bakau atau di dataran 

terumbu karang. 
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3. Mampu hidup sampai kedalaman  30 meter, di perairan tenang dan 

terlindung.  

4. Sangat tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke perairan. 

5. Mampu melakukan proses metabolisme secara optimal jika keseluruhan 

tubuhnya terbenam air termasuk daur generatif.  

6. Mampu hidup di media air asin.  

7. Mempunyai sistem perakaran yang berkembang baik. 

Sebaran dan kondisi padang lamun yang menutupi areal pantai dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2.  

Sebaran dan Kondisi Padang Lamun di Pantai Sanur 

 

Padang lamun adalah ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun 

sebagai vegetasi yang dominan. Lamun adalah kelompok tumbuhan berbiji 

tertutup dan berkeping tunggal (monokotil) yang mampu hidup secara permanen 

di bawah permukaan air laut (Sheppard et al, 1996). Komunitas lamun berada di 
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antara batas terendah daerah pasang surut sampai kedalaman tertentu dimana 

cahaya matahari masih dapat mencapai dasar laut (Sitania, 1998). 

2.3 Klasifikasi Lamun 

 

Tanaman lamun memiliki bunga, berpolinasi, menghasilkan buah dan 

menyebarkan bibit seperti banyak tumbuhan darat. Klasifikasi lamun adalah 

berdasarkan karakter tumbuh-tumbuhan. Selain itu, genera di daerah tropis 

memiliki morfologi yang berbeda sehingga pembedaan spesies dapat dilakukan 

dengan dasar gambaran morfologi dan anatomi. Terdapat empat ciri-ciri pada 

lamun menurut Endrawati (2000), yakni: 

1. Toleransi terhadap kadar garam lingkungan. 

2. Tumbuh pada perairan yang selamanya terendam. 

3. Mampu bertahan dan mengakar pada lahan dari hempasan ombak dan arus. 

4. Menghasilkan  polinasi  hydrophilous  (benang  sari  yang  tahan  terhadap 

kondisi perairan). 

Di seluruh dunia diperkirakan terdapat sebanyak 60 jenis lamun, di mana 

di Indonesia ditemukan sekitar 12 jenis yang termasuk ke dalam dua famili: (1) 

Hydrocharitaceae, dan (2) Cymodoceae. Jenis yang membentuk komunitas 

padang lamun tunggal, antara lain: Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, 

Halophila ovalis, Cymodocea serrulata, dan Thallassodendron ciliatum. Secara 

rinci klasifikasi lamun menurut Den Hartog (1970) dan Menez, Phillips, dan 

Calumpong (1983) adalah sebagai berikut : 
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Divisi  : Anthophyta 

Kelas   : Angiospermae 

Sub Kelas          : Monocotyledonae 

Ordo  : Helobiae 

Famili    : Hydrocharitaceae 

Genus  : Enhalus 

Spesies    : Enhalus acroides 

Genus  : Halophila 

Spesies  : Halophila decipiens 

  : Halophila ovalis 

  : Halophila minor 

  : Halophila spinulosa 

Genus  : Thalasia 

Spesies  : Thalasia hemprichii 

Famili   : Cymodoceae 

Genus  : Cymodocea 

Spesies  : Cymodocea rotundata 

  : Cymodocea serrulata 

Genus  : Halodule 

Spesies  : Halodule pinifolia 

  : Halodule uninervis 

Genus    : Syringodium 

Spesies  : Syringodium isoetifolium 

Genus    Thalassodendron 

Spesies  : Thalassodendron ciliatum 

 

Contoh jenis-jenis lamun yang terdapat di Indonesia dapat disajikan pada Gambar 

2.3 sebagai berikut: 
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Gambar 2.3   

Jenis-Jenis Lamun di Indonesia 

(Sumber: http://seagrass-indonesia.oseanografi.lipi.go.id) 

 

Thalassia hemprichii Thalassodendron ciliatum Syringodium isoetifolium 

Halodule uninervis Halophila spinulosa Halodule pinifolia 

Halophila ovalis 

 

Halophila minor 

 

Halophila decipiens 

Enhalus acoroides Cymodocea serrulata Cymodocea rotundata 
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2.4 Morfologi Lamun 

Berbagai bentuk pertumbuhan tersebut mempunyai kaitan dengan 

perbedaan ekologis lamun (Den Hartog, 1977). Misalnya Parvozosterid dan 

Halophilid dapat dijumpai pada hampir semua habitat, mulai dari pasir yang kasar 

sampai lumpur yang lunak, mulai dari daerah dangkal sampai dalam, mulai dari 

laut terbuka sampai estuari. Magnosterid dapat dijumpai pada berbagai substrat, 

tetapi terbatas pada daerah sublitoral sampai batas rata-rata daerah surut. Secara 

umum lamun memiliki bentuk luar yang sama, dan yang membedakan antar 

spesies adalah keanekaragaman bentuk organ sistem vegetatif. Menjadi tumbuhan 

yang memiliki pembuluh, lamun juga memiliki struktur dan fungsi yang sama 

dengan tumbuhan darat yaitu rumput. Berbeda dengan rumput laut (marine alga/ 

seaweeds), lamun memiliki akar sejati, daun, pembuluh internal yang merupakan 

sistem yang menyalurkan nutrien, air, dan gas. Deskripsi substrat dari jenis-jenis 

lamun dapat disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

 Deskripsi Substrat Jenis-Jenis Lamun di Indonesia 

No      Jenis Lamun                    Deskripsi 

1 Cymodocea rotundata Tumbuh dominan di daerah intertidal 

2 Cymodocea serrulata Tumbuh  di  daerah  yang  berbatasan dengan mangrove 

3 Enhalus acoroides Tumbuh di substrat pasir berlumpur 

4 Halodule pinifolia Spesies pionir, dominan di daerah intertidal 

5 Halodule uninervis Tumbuh pada rataan terumbu karang yang rusak 

6 Halophila minor Tumbuh pada substrat berlumpur 

7 Halophila ovalis Tumbuh di daerah  yang  intensitas cahayanya  kurang 

8 Halophila decipiens Tumbuh pada substrat berlumpur 

9 Halophila spinulosa Tumbuh pada rataan terumbu karang yang rusak 

10 Syringodium isoetifolium Tumbuh pada substrat lumpur yang dangkal 

11 Thalassia hemprichii Tumbuh pada substrat pasir berlumpur dan 

 pecahan karang 

12 Thalassodendron ciliatum Tumbuh pada daerah subtidal 

(Sumber: Bengen 2004) 
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2.4.1 Akar 

Akar pada beberapa spesies seperti Halophila sp dan Halodule sp 

memiliki karakteristik tipis (fragile), seperti rambut, diameter kecil, sedangkan 

spesies Thalassodendron sp memiliki akar yang kuat dan berkayu dengan sel 

epidermal. Jika dibandingkan dengan tumbuhan darat, akar dan akar rambut 

lamun tidak berkembang dengan baik. Namun, beberapa penelitian 

memperlihatkan bahwa akar dan rhizoma lamun memiliki fungsi yang sama 

dengan tumbuhan darat.  

Patriquin (1972), menjelaskan bahwa lamun mampu menyerap nutrien dari 

dalam substrat (interstitial) melalui sistem akar-rhizoma. Selanjutnya, fiksasi 

nitrogen yang dilakukan oleh bakteri heterotropik di dalam rhizosper Halophila 

ovalis, Enhalus acoroides, Syringodium isoetifolium dan Thalassia hemprichii 

cukup tinggi lebih dari 40 mg N.m
-2

.day
-1

. Koloni bakteri yang ditemukan di 

lamun memiliki peran yang penting dalam penyerapan nitrogen dan penyaluran 

nutrien oleh akar. Fiksasi nitrogen merupakan proses yang penting karena 

nitrogen merupakan unsur dasar yang penting dalam metabolisme untuk 

menyusun struktur komponen sel.  

Larkum et al (1989) menekankan bahwa transport oksigen ke akar 

mengalami penurunan tergantung kebutuhan metabolisme sel epidermal akar dan 

mikroflora yang berasosiasi. Melalui sistem akar dan rhizoma, lamun dapat 

memodifikasi sedimen di sekitarnya melalui transpor oksigen dan kandungan 

kimia lain. Kondisi ini juga dapat menjelaskan jika lamun dapat memodifikasi 

sistem lakunal berdasarkan tingkat anoksia di sedimen. Dengan demikian 
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pengeluaran oksigen ke sedimen merupakan fungsi dari detoksifikasi yang sama 

dengan yang dilakukan oleh tumbuhan darat. Kemampuan ini merupakan adaptasi 

untuk kondisi anoksik yang sering ditemukan pada substrat yang memiliki 

sedimen liat atau lumpur. Karena akar lamun merupakan tempat untuk melakukan 

metabolisme aktif (respirasi) maka konnsentrasi CO2 di jaringan akar relatif 

tinggi.  

 

2.4.2 Rhizoma dan Batang 

Struktur rhizoma dan batang lamun memiliki variasi yang sangat tinggi 

tergantung dari susunan saluran di dalam stele. Rhizoma, bersama sama dengan 

akar, menancapkan tumbuhan ke dalam substrat. Rhizoma seringkali terbenam di 

dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan memiliki peran yang utama 

pada reproduksi secara vegetatif dan reproduksi yang dilakukan secara vegetatif 

merupakan hal yang lebih penting daripada reproduksi dengan pembibitan karena 

lebih menguntungkan untuk penyebaran lamun. Rhizoma merupakan 60 – 80% 

biomas lamun. 

 

2.4.3 Daun 

Spesies lamun memiliki morfologi khusus dan bentuk anatomi yang 

memiliki nilai taksonomi yang sangat tinggi. Beberapa bentuk morfologi sangat 

mudah terlihat yaitu bentuk daun, bentuk puncak daun, keberadaan atau ketiadaan 

ligula. Contohnya adalah puncak daun Cymodocea serrulata berbentuk 

lengkungan dan berserat, sedangkan Cymodocea rotundata datar dan halus. Daun 

lamun terdiri dari dua bagian yang berbeda yaitu pelepah dan daun. Pelepah daun 
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menutupi rhizoma yang baru tumbuh dan melindungi daun muda. Tetapi genus 

Halophila yang memiliki bentuk daun petiolate tidak memiliki pelepah. 

Anatomi yang khas dari daun lamun adalah ketiadaan stomata dan 

keberadaan kutikula yang tipis. Kutikula daun yang tipis tidak dapat menahan 

pergerakan ion dan difusi karbon sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung 

dari air laut. Air laut merupakan sumber bikarbonat bagi tumbuh-tumbuhan untuk 

penggunaan karbon inorganik dalam proses fotosintesis. 

 

2.5. Fotosintesis 

2.5.1 Definisi Fotosintesis 

Fotosintesis berasal dari kata “foton” yang berarti cahaya dan “sintesis” 

yang berarti penyusunan. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat 

organic H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan 

cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, 

yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari (Kimball, 

2002). Proses ini hanya akan terjadi jika ada cahaya dan melalui perantara pigmen 

hijau daun yaitu klorofil yang terdapat dalam kloroplas. Jika fotosintesis adalah 

suatu proses penyusunan (anabolisme atau asimilasi) di mana energi diperoleh 

dari sumber cahaya dan disimpan sebagai zat kimia, maka proses respirasi adalah 

suatu proses pembongkaran (katabolisme atau disasimilasi) di mana energi yang 

tersimpan dibongkar kembali untuk menyelenggarakan proses – proses kehidupan. 

  Tumbuhan terutama tumbuhan tingkat tinggi, untuk memperoleh makanan 

sebagai kebutuhan pokoknya agar tetap bertahan hidup, tumbuhan tersebut harus 

melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi 
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di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil, dengan menggunakan 

cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan 

tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya matahari tumbuhan tidak 

akan mampu melakukan proses fotosintesis, hal ini disebabkan kloropil yang 

berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil 

hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Tumbuhan hijau memiliki 

kemampuan menggunakan CO2 dari udara yang akan diubah menjadi bahan 

organik dengan bantuan cahaya matahari. Persamaan kimia fotosintesis  dapat 

direpresentasikan pada persamaan (1) sebagai berikut: 

 

 6CO2 + 6H2O                      C6H12O6 + 6O2        …………… …….. (1) 

 

Tidak semua radiasi cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

fotosintesis, hanya pada radiasi cahaya tampak (380 – 700 nm). Cahaya tampak 

terbagi atas cahaya merah (610 – 700), hijau kuning (510 – 600 nm), biru ( 410 – 

500 nm), dan violet. Berdasarkan proses reaksinya, fotosintesis dibagi menjadi 2 

yaitu (Benyamin, 2004): 

a. Reaksi Terang, yaitu reaksi fotosintesis dimana klorofil mengubah energi 

matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP (Adenosine Tri 

Phosphate) dan NADH2 (Nikotilamid adenin dinukleotida H2). Bersamaan 

dengan dihasilkannya ATP dan NADH2, dihasilkan juga O2 sebagai hasil 

samping. Reaksi terang membutuhkan cahaya, karena itu harus terjadi di 

siang hari. 

Cahaya 

http://www.biologi-sel.com/2013/01/fotosintesis.html
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b. Reaksi Gelap, yaitu reaksi fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya 

dan merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis yang 

merupakan reaksi pembentukan gula dari bahan dasar CO2 dan energi. 

Pada reaksi ini terjadi proses pembentukan karbohidrat melalui konversi 

CO2 dan air. Reaksi gelap terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-

Benson dan siklus Hatch-Slack. Pada siklus Calin-Benson, tumbuhan 

menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon tiga, yaitu senyawa 3-

fosfogliserat. Siklus ini dibantu oleh enzim rubisco. Pada siklus hatch-

Slack, tumbuhan menghasilkan senyawa dengan jumlah atom karbon 

empat. Enzim yang berperan adalah phosphoenolpyruvate carboxylase dan 

produk akhir siklus gelap diperoleh glukosa yang dipakai tumbuhan untuk 

aktivitasnya atau disimpan sebagai cadangan energi. 

 

Berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan dibagi ke dalam tiga kelompok besar 

yaitu C3, C4 dan CAM (Crassulacean Acid Metabolism) yaitu sebagai berikut: 

1. Tumbuhan C3 

Tanaman C3 lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer tinggi. 

Sebagian besar tanaman pertanian, seperti gandum, kentang, kedelai, kacang-

kacangan, dan kapas merupakan tanaman dari kelompok C3. Pada tanaman C3, 

enzim yang menyatukan CO2 dengan RuBP (RuBP merupakan substrat untuk 

pembentukan karbohidrat dalam proses fotosintesis) dalam proses awal 

assimilasi (enzim rubisco), juga dapat mengikat O2 pada saat yang bersamaan 

untuk proses fotorespirasi (Sitompul, 1995). Jika konsentrasi CO2 di atmosfir 

ditingkatkan, hasil dari kompetisi antara CO2 dan O2 akan lebih 
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menguntungkan CO2, sehingga fotorespirasi terhambat dan assimilasi akan 

bertambah besar. Tumbuhan C3 tumbuh dengan fiksasi karbon C3 biasanya 

tumbuh dengan baik di area dimana intensitas sinar matahari cenderung 

sedang, temperature sedang dan dengan konsentrasi CO2 sekitar 200 ppm atau 

lebih tinggi, dan juga dengan air tanah yang berlimpah. Tumbuhan C3 harus 

berada dalam area dengan konsentrasi gas karbondioksida yang tinggi sebab 

Rubisco carboxylase sering menyertakan molekul oksigen ke dalam RuBP 

sebagai pengganti molekul karbondioksida. Konsentrasi gas karbondioksida 

yang tinggi menurunkan kesempatan Rubisco carboxylase untuk menyertakan 

molekul oksigen. Karena bila ada molekul oksigen maka RuBP akan terpecah 

menjadi molekul 3-karbon yang tinggal dalam siklus Calvin, dan 2 molekul 

glikolat akan dioksidasi dengan adanya oksigen, menjadi karbondioksida yang 

akan menghabiskan energi (Sulisbury, 1995). Contoh tanaman C3 antara lain: 

kedelai, kacang tanah, kentang, dan lain-lain. 

2. Tumbuhan C4 

Tumbuhan C4 dan CAM lebih adaptif di daerah panas dan kering. Pada 

tanaman C4, CO2 diikat oleh PEP (phosphoenolpyruvate ) carboxylase (enzym 

pengikat CO2 pada tanaman C4) yang tidak dapat mengikat O2 sehingga tidak 

terjadi kompetisi antara CO2 dan O2 (Sulisbury, 1995). Lokasi terjadinya assosiasi 

awal ini adalah di sel-sel mesofil (sekelompok sel-sel yang mempunyai klorofil 

yang terletak di bawah sel-sel epidermis daun). CO2 yang sudah terikat oleh 

PEP carboxylase kemudian ditransfer ke sel-sel “bundle sheath” (sekelompok 

sel-sel di sekitar xylem dan phloem) dimana kemudian pengikatan oleh RuBP 
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terjadi. Karena tingginya konsentasi CO2 pada sel-sel bundle sheath ini, maka 

O2 tidak mendapat kesempatan untuk bereaksi dengan RuBP, sehingga 

fotorespirasi sangat kecil. PEP carboxylase mempunyai daya ikat yang tinggi 

terhadap CO2, sehingga reaksi fotosintesis terhadap CO2 di bawah 100 m mol 

m-
2
 s-

1
 sangat tinggi, laju assimilasi tanaman C4 hanya bertambah sedikit 

dengan meningkatnya CO2 (Gardner, 1991). Sehingga, dengan meningkatnya 

CO2 di atmosfir, tanaman C3 akan lebih beruntung dari tanaman C4 dalam hal 

pemanfaatan CO2 yang berlebihan. Contoh tanaman C4 adalah jagung, sorgum 

dan tebu.  

3. Tumbuhan CAM 

Pada tumbuhan CAM, tanaman ini mengambil CO2 pada malam hari, dan 

mengunakannya untuk fotosistensis pada siang harinya (Gardner, 1991). 

Tumbuhan CAM yang dapat mudah ditemukan adalah nanas, kaktus, dan 

bunga lili. Tanaman CAM , pada kelompok ini penambatan CO2 seperti pada 

tanaman C4, tetapi dilakukan pada malam hari dan dibentuk senyawa dengan 

gugus 4-C. Pada hari berikutnya ( siang hari ) pada saat stomata dalam keadaan 

tertutup terjadi dekarboksilase senyawa C4 tersebut dan penambatan kembali 

CO2 melalui kegiatan Rudp karboksilase. Jadi tanaman CAM mempunyai 

beberapa persamaan dengan kelompok C4 yaitu dengan adanya dua tingkat 

sistem penambatan CO2. Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan itu 

terbuka, tumbuhan  mengambil CO2 dan memasukkannya kedalam berbagai 

asam organik. Cara fiksasi karbon ini disebut metabolisme asam 

krasulase, atau CAM. Dinamakan demikian karena metabolisme ini pertama 
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kali diteliti pada tumbuhan dari famili Crassulaceae. Termasuk golongan CAM 

adalah Crassulaceae, Cactaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, Agaveceae, Ananas 

comosus, dan Oncidium lanceanum. Jalur CAM serupa dengan jalur C4 dalam 

hal karbon dioksida terlebih dahulu dimasukkan kedalam senyawa organic 

intermediet sebelum karbon dioksida ini memasuki siklus Calvin. 

Perbedaannya ialah bahwa pada tumbuhan C4, kedua langkah ini terjadi pada 

ruang yang terpisah. Langkah ini terpisahkan pada dua jenis sel. Pada 

tumbuhan CAM, kedua langkah dipisahkan untuk sementara. Fiksasi karbon 

terjadi pada malam hari, dan siklus calvin berlangsung selama siang hari 

(Lakitan, 1995). 

Perbedaan antara tumbuhan C3 , C4 dan CAM tersebut dapat dilihat pada Tabel 

2.2 berikut (Prasetyo, 2008): 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Antara Tumbuhan C3 , C4 dan CAM 

C3 C4 CAM  

Lebih adaptif pada 

kondisi kandungan CO2 

atmosfer tinggi 

Adaptif di daerah panas 

dan kering 

Adaptif di daerah panas 

dan kering 

Enzim yang menyatukan 

CO2 dengan RuBP, juga 

dapat mengikat O2 pada 

saat yang bersamaan 

untuk proses fotorespirasi 

CO2 diikat oleh PEP 

yang tidak dapat 

mengikat O2 sehingga 

tidak terjadi kompetisi 

antara CO2 dan O2 

Pada malam hari asam 

malat tinggi, pada siang 

hari malat 

rendah Lintasan 

CO2 masuk ke siklus 

calvin secara langsung. 

Tidak mengikat CO2 

secara langsung 

Tidak mengikat CO2 

secara langsung 

Disebut tumbuhan C3 

karena senyawa awal 

yang terbentuk berkarbon 

3 (fosfogliserat) 

Sel seludang pembuluh 

berkembang dengan baik 

dan banyak mengandung 

kloroplas 

Umumnya tumbuhan 

yang beradaptasi pada 

keadaan kering seperti 

kaktus, anggrek dan nenas 

Sebagian besar tumbuhan 

tinggi masuk ke dalam 

kelompok tumbuhan C3 

Fotosintesis terjadi di 

dalam sel mesofil dan sel 

seludang pembuluh 

Reduksi karbon melalui 

lintasan C4 dan C3 dalam 

sel mesofil tetapi 

waktunya berbeda 

Apabila stomata menutup 

akibat stress terjadi 

peningkatan fotorespirasi 

pengikatan O2 oleh enzim 

Rubisco 

Pengikatan CO2 di udara 

melalui lintasan C4 di sel 

mesofil dan reduksi 

karbon melalui siklus 

Calvin (siklus C3) di 

dalam sel seludang 

pembuluh 

Pada malam hari terjadi 

lintasan C4 pada siang 

hari terjadi suklus C3 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah sebagi berikut (Puspita dan 

Rohima, 2009):  

1. Konsentrasi karbondioksida di udara 

Semakin   tinggi    konsentrasi   karbondioksida  di udara,  maka   laju 

fotosintesis semakin meningkat.  
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2. Klorofil  

Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun maka proses fotosintesis              

berlangsung semakin cepat. Pembentukan klorofil memerlukan cahaya 

matahari.  

3. Cahaya 

Intensitas cahaya yang cukup diperlukan agar fotosintesis  berlangsung 

dengan efisien. fotosintesi akan berlangsung maksimal  jika lingkungan 

memiliki suhu optimal.  

4. Oksigen 

Kenaikan kadar oksigen dapat menghambat fotosintesis karena oksigen 

merupakan komponen untuk respirasi. Oksigen akan bersaing dengan 

karbondioksida untuk mendapat hidrogen. 

5. Air 

Ketersediaan air mempengaruhi laju fotosintesis karena air merupakan  bahan 

baku dalam proses ini. 

6. Suhu 

Umumnya semakin tinggi suhunya, laju fotosintesis akan meningkat,  

demikian juga sebaliknya. Namun bila siuhu terlalu tinggi, fotosintesis akan  

berhenti karena enzim-enzim yang berperan dalam fotosintesis rusak.  Oleh 

karena itu tumbuhan menghendaki suhu optimum yakni 28 - 30° C (tidak 

terlalu rendah  atau terlalu tinggi) agar fotosintesis berjalan secara efisien. 
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2.5.2 Fotosintesis Tumbuhan Air 

Proses memproduksi makanan dengan bantuan energi cahaya tetap sama 

untuk tumbuhan darat maupun tumbuhan air. Selain ringan, mereka membutuhkan 

bahan baku dasar - karbon dioksida dan air (H2O) untuk sintesis glukosa 

(C6H12O6). Apa yang khusus tentang produksi pangan dengan tumbuhan bawah 

air yakni berasal bahan baku dan energi cahaya dari lingkungan mereka. Dalam 

kasus tanaman darat, gas-gas yang diperlukan dan energi cahaya yang tersedia 

dengan mudah. Mereka menyerap karbon dioksida dari udara atmosfer melalui 

lubang stomata mereka (hadir di atas dan sisi bawah daun), air dari tanah melalui 

sistem akar mereka, dan terakhir namun tidak sedikit, energi radiasi dari sinar 

matahari. Oleh karena itu, tanaman darat menjalani fotosintesis alami tanpa 

adaptasi khusus. 

Untuk tumbuhan air yang memiliki ketersediaan air dalam jumlah yang 

lebih dari cukup, tantangan utama adalah untuk mendapatkan karbon dioksida dan 

cahaya. Untuk hal yang sama, sebagian besar tanaman ini menunjukkan adaptasi 

dalam beberapa cara atau yang lain. Untuk tanaman laut, mereka diadaptasi 

dengan batang lilin dan daun. Hal ini membantu dalam menyerap air, sementara 

mencegah masuknya garam untuk sistem mereka. Selain itu, beberapa tumbuhan 

laut memiliki fitur khusus untuk menghilangkan garam sesegera mungkin. Semua 

proses ini membantu dalam mengatur keseimbangan osmotik, yang jika tidak 

akan menyebabkan pencucian air dan pengeringan tanaman. Dengan cara ini, 

tanaman air menjalani fotosintesis bawah air. Produk-produk dari fotosintesis 

pada tumbuhan air, pada dasarnya karbohidrat dan oksigen, yang digunakan oleh 
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organisme lain yang hidup dalam komunitas biotik yang sama. Dan seperti hewan, 

tumbuhan memang membutuhkan oksigen, tetapi dalam jumlah kecil. Hal ini 

diperoleh dari oksigen yang dilepaskan pada saat fotosintesis. 

Aliran karbon dioksida dari udara melewati muka air laut merupakan 

fungsi dari kelarutan (solubility) CO2 di dalam air laut dan dikenal sebagai 

solubility pump. Jumlah CO2 terlarut di air laut adalah utamanya dipengaruhi oleh 

kondisi fisika-kimia (suhu air laut, salinitas, total alkalinitas) dan proses biologi 

(produktivitas primer) yang terjadi di laut. Melalui proses pertukaran gas, CO2 

ditransfer dari udara ke laut dan berubah bentuk menjadi dissolved inorganik 

carbon (DIC). Proses ini terjadi secara terus menerus karena laut tidak jenuh oleh 

kandungan CO2 jika dibandingkan atmosfer. Proses ini sangat efisien terjadi di 

wilayah dengan posisi lintang tinggi (temperate) karena kelarutan CO2 sangat  

efisien pada kondisi suhu rendah. Pada proses seperti ini, CO2 di atmosfer dalam 

jumlah banyak akan terlarut dan tersimpan sehingga tidak menjadi gas rumah kaca 

di atmosfer (Kawaroe, 2009). 

Tumbuhan akuatik lebih menyukai karbondioksida sebagai sumber karbon 

dibandingkan dengan bikarbonat dan karbonat. Bikarbonat sebenarnya dapat 

berperan sebagai sumber karbon. Namun, di dalam kloroplas bikarbonat harus 

dikonversi terlebih dahulu menjadi karbondioksida dengan bantuan enzim 

karbonik anhidrase (Effendi, 2003). Gambar ilustrasi fotosintesis tumbuhan lamun 

disajikan pada Gambar 2.4 sebagai berikut: 
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Gambar 2.4  

Ilustrasi Fotosintesis Tumbuhan Lamun 

 

2.6 Vegetasi Lamun Sebagai Blue Carbon Sink Di Laut 

Perubahan iklim disebabkan karena meningkatnya kandungan gas rumah 

kaca dan partikel di atmosfir. Pertama, disebabkan karena pembakaran bahan 

bakar fosil, pelepasan gas rumah kaca seperti CO2, dikenal sebagai “brown 

carbon”, dan partikel debu, dikenal sebagai “black carbon”. Kedua, disebabkan 

karena emisi yang berasal dari penebangan vegetasi hutan, kebakaran hutan, dan 

emisi dari kegiatan pertanian (pupuk). Ketiga, disebabkan karena pengurangan 

kemampuan ekosistem alami untuk menyerap karbon dalam proses fotosintesis 

dan menyimpannya, dikenal sebagai “green carbon” (Trumper et al, 2009). 

Istilah baru dalam penyerapan karbon dikenal sebagai “blue carbon” yaitu 

sebagai penyerapan karbon yang dilakukan oleh lautan termasuk di dalamnya 

organisme hidup. Diperkirakan blue carbon dapat menyerap sekitar 55% karbon 

yang berada di atmosfer dan digunakan untuk proses fotosintesis. Siklus karbon di 
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laut tersebut penyerapannya didominasi oleh mikro, nano, dan pikoplankton, 

termasuk bakteria dan jamur.  Nino, nano dan pikoplankton adalah kategori 

ukuran dari plankton. Pikoplankton yakni dalam ukuran kurang dari 2 mikron 

(µm) yang terdiri dari fitoplankton, zooplankton uniseluler dan bakterioplankton. 

Nanoplankton dalam ukuran 2 – 20 mikron sedangkan untuk mikroplankton atau 

netplankton yakni berkisar antara 20 – 200 mikron (Sverdrup and Armbrust, 

2008). 

Penyerapan karbon di lautan dunia tersimpan dalam bentuk sedimen yang 

berasal dari mangrove, salt marshes, dan padang lamun. Blue carbon ini 

tersimpan sampai dengan jutaan tahun dan lebih lama dibandingkan dengan hutan 

yang hanya tersimpan puluhan sampai ratusan tahun karena mengalami 

pencucian. Walaupun biomas tumbuhan laut jika dibandingkan dengan tumbuhan 

darat hanya sekitar 0,05%, tetapi siklus karbon yang terjadi di laut jika 

dijumlahkan selama setahun hampir sama bahkan lebih dibandingkan dengan 

tumbuhan darat. Hal ini menunjukkan efisiensi tumbuhan laut sebagai carbon 

sinks (Kawaroe, 2009).  

Kontribusi vegetasi lamun terhadap penyerapan karbon dimulai dari proses 

fotosintesis yang kemudian disimpan sebagai biomassa. Biomassa disusun oleh 

senyawa utama karbohidrat yang terdiri dari unsur karbon dioksida, hidrogen, dan 

oksigen. Biomassa tegakan dipengaruhi oleh umur tegakan hutan, komposisi, dan 

strutur tegakan, sejarah perkembangan vegetasi (Lugo dan Snedaker, 1974 dalam 

Kusmana et al, 1992). 
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Dalam siklus karbon, vegetasi melalui fotosistesis merubah CO2 dari udara 

dan air menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat yang terbentuk 

disimpan oleh vegetasi dan sebagian oksigen dilepaskan ke atmosfer (Fardiaz 

1995). Menurut Whitmore (1985) umumnya karbon menyusun 45–50% berat 

kering dari biomassa. Karbon yang telah diserap oleh lamun disimpan dalam 

biomassa pada bagian daun, akar dan rhizoma. Biomassa di bawah substrat 

umumnya lebih besar dibanding di atas substrat. Salah satu manfaat besarnya 

biomassa di bawah substrat adalah ketersediaan cadangan makanan pada musim-

musim tertentu dimana produktivitas lamun sangat kecil (Lee et al, 2007). Karbon 

dalam biomassa tersimpan selama lamun masih hidup. Umur yang bisa dicapai 

oleh tunas lamun bervariasi menurut jenisnya. Biomassa di bawah substrat di 

pulau Pari dapat mencapai 141.4 gram berat kering per m
2
 (gbk/m

2
) untuk T. 

hemprichii, 468.3 gbk/m
2
 untuk E. acoroides dan 23.3 gbk/m

2
 untuk C. rotundata, 

sedangkan di atas substrat secara berurutan masing masing 124.9 gbk/m2, 152.3 

gbk/m
2
 dan 24.9 gbk/m

2
 (Kiswara dan Ulumuddin 2009). 

Sebagian besar oksigen disimpan di akar dan rhizoma, digunakan untuk 

metabolisme aktif (respirasi) maka konnsentrasi CO2 di jaringan akar relatif 

tinggi. Begitu juga rhizoma merupakan 60 – 80% biomas lamun sehingga 

prosentase stok karbon meningkat sejalan dengan peningkatan biomassa. Stok 

karbon berbanding lurus dengan kandungan biomassanya. Semakin besar 

kandungan biomassa, maka stok karbon juga akan semakin besar (Hairiyah dan 

Rahayu, 2007 dalam Imiliyana et al, 2012) sehingga bisa dikatakan simpanan 
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karbon di bawah substrat (bagian akar dan rhizoma) lebih besar daripada di atas 

substrat (bagian daun). 

Pada beberapa kasus, biomassa di bawah substrat lebih kecil dibanding di 

atas substrat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Kiswara dan 

Ulumuddin (2009) di Pulau Pari menunjukkan bahwa jenis C. rotundata 

mempunyai biomassa di bawah substrat 11.25 gbk/m
2
 dan 23.29 gbk/m

2
, 

sedangkan di atas substrat masing-masing 19.50 gbk/m
2
 dan 24.93 gbk/m

2
. 

Variasi biomassa dapat terjadi akibat perbedaan kedalaman. Pada jenis Zostera 

caulescense, biomassa maksimum ditemukan pada kedalaman 10.9 meter dan 

setelah itu menurun sesuai dengan pertambahan kedalaman. Rasio antara 

biomassa di atas dan di bawah susbtrat ditemukan tertinggi pada kedalaman 4,4 

meter dan setelah itu menurun dengan bertambahnya kedalaman. 

Produktivitas primer di laut sangat ditentukan oleh keberadaan CO2 untuk 

melakukan proses fotosintesis utamanya oleh fitoplankton dan proses ini dikenal 

sebagai biological pump. Bersama dengan solubility pump, proses adang lamun 

sebagai vegetasi ekosistem pesisir bersama sama dengan mangrove dan hutan di 

darat merupakan pusat keanekaragaman (hot spot) yang menyediakan fungsi 

penting dan bernilai yaitu sebagai karbon sinks. Akan tetapi pengurangan luasan 

habitat pesisir empat kali lebih cepat dibandingkan dengan hutan dan rata-rata 

pengurangannya juga mengalami peningkatan. Kondisi ini diduga disebabkan 

karena masyarakat lebih banyak menerima informasi tentang keberadaan, 

keuntungan dan fungsi hutan jika dibandingkan dengan vegetasi ekosistem pesisir. 

Kurangnya perhatian masyarakat tentang vegetasi ekosistem pesisir bisa juga 



29 

 

disebabkan karena masih berorientasi darat dan tidak terlihatnya vegetasi pesisir 

ini secara kasat mata sehingga sepertinya tidak berperan di dalam kehidupan. 

Perubahan pola pikir ini menjadi salah satu tanggung jawab di dalam 

pemberdayaan masyarakat pesisir dan targetnya adalah bukan saja masyarakat 

pesisir tetapi semua masyarakat Indonesia dan dunia (Kawaroe, 2009). Sebagai 

contoh area yang berperan sebagai blue carbon sink secara global disajikan pada 

Tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Perkiraan Rata-Rata Area yang Potensi Sebagai Blue Carbon Sink dan 

Karbon Organik yang Mengendap Per Tahun 

Komponen 
Area 

Juta km
2
 

Pengendapan Karbon Organik 

Ton C ha
-1

y
-1

 TgCy
-1

 

Vegetasi 

       Mangrove 

       Salt marsh 

       Lamun 

Total 

 

0.17 

0.40 

0.33 

0.90 

 

1.39 

1.51 

0.83 

1.23 

 

17.0-23.6 (57) 

60.0-70 (190) 

27.4-44 (82) 

114-131 (329) 

Keterangan : T = Tera (10
12

), sumber UNEP (2009) 

 

Pengendapan karbon di laut mencapai sekitar 10% dari kapasitas yang ada 

dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mencapai 

2.000TgCy
-1

 (Sarmiento and Gruber, 2002). Berdasarkan data UNEP (2009), 

diperkirakan rata-rata potensi penyerapan karbon lamun mencapai 0,83 Ton C per 

Ha
-1 

tahun
-1

 dan laju pengendapan karbon tersimpan lamun sebesar 27,4 - 44 Tg C 

Tahun
-1

 dengan area rata-rata 0,33x10
4 

ha. Karbon ini merupakan karbon yang 

berasal dari atmosfer yang terlarut di laut dan disimpan dalam bentuk DIC. Blue 

carbon sink memberikan kontribusi sebesar 50% dari total pengendapan karbon 
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organik di lautan. Beberapa tumbuhan laut yang hidup pada substrat berbatu tidak 

dapat mengendapkan karbon karena kondisi substrat yang tidak memungkinkan 

contohnya adalah makroalga yang tumbuh pada karang, Halimeda sp. 

2.7. Interpolasi Data  

Untuk mengolah dan menganalisa data secara spasial, Sistem Informasi 

Geografis (SIG) biasanya digunakan. Di dalam analisa spasial baik dalam format 

vektor maupun raster, diperlukan data yang meliputi seluruh studi area. Oleh 

sebab itu, proses interpolasi perlu dilaksanakan untuk mendapatkan nilai diantara 

titik sampel. Hal ini bertujuan agar dalam perbandingan nilai dari titik observasi 

dan titik model bisa berimbang. 

 Interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematika yang menduga 

nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi spasial 

mengasumsikan bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang (space) dan 

atribut ini saling berhubungan (dependence) secara spasial (Anderson, 2001). 

Logika dalam interpolasi spasial adalah bahwa nilai titik observasi yang 

berdekatan akan memiliki nilai yang sama (mendekati) dibandingkan dengan nilai 

di titik yang lebih jauh (Hukum geografi Tobler, dalam Christanto dkk, 2005).  

Metode Inverse Distance Weighted (IDW)  merupakan metode 

deterministic yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya 

(NCGIA, 1997). Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip 

pada data sampel yang dekat dari pada yang lebih jauh. Bobot (weight) akan 

berubah secara  linear sesuai dengan jaraknya  dengan  data  sampel. Bobot ini 

tidak akan dipengaruhi oleh letak dari data sampel. Pemilihan nilai  pada power  
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sangat  mempengaruhi hasil interpolasi. Nilai power yang tinggi akan memberikan 

hasil seperti menggunakan interpolasi nearest neighbour dimana nilai yang 

didapatkan merupakan nilai dari data point terdekat. Kerugian dari metode IDW 

adalah nilai hasil interpolasi terbatas pada nilai yang ada pada data sampel.  

Contoh hasil dengan menggunakan metode Inverse Distance Weighted dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Hasil Metode Inverse Distance Weighted 

(Sumber: http:// shephard-modified-methods.html) 

 

Pengaruh  dari  data  sampel  terhadap  hasil  interpolasi disebut sebagai 

isotropic. Dengan kata lain, karena metode ini menggunakan rata-rata dari data 

sampel sehingga nilainya tidak bisa lebih kecil dari minimum atau lebih besar dari 

data sampel. Jadi, puncak bukit atau lembah terdalam tidak dapat ditampilkan dari 

hasil interpolasi model ini (Watson and Philip, 1985). Untuk mendapatkan hasil 

yang baik, sampel data yang digunakan harus rapat yang berhubungan dengan 

variasi lokal. Jika sampelnya agak jarang dan tidak merata, hasilnya kemungkinan 

besar tidak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Pramono (2004), metode 

IDW cocok digunakan untuk melakukan interpolasi pada data fisik wilayah pesisir 

karena tidak menghasilkan nilai melebihi rata-ratanya. 


