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ABSTRACK 

Coral reefs are one of the ecosystems who have both ecological and economical 

function. In Gunung Malang community, coral reef have been used as main matrial in lime 

powder production. The aim of this research to identified the species, distribution and 

capacity of coral reefs in lime powder production and than how the marketing system of the 

product. This research conducted from January to September 2018. The data was collected by 

measurement and identification the coral and then interviewed the lime powder labours. The 

results of the research reported 29 species of corals from 17 genera and 8 families which was  

taken in 9 location, six of it are live coral reef sites and the other are dead coral sites. 

Acropora  abrolhosensis is a dominant species with 605 Kg of coral mining, followed by 

Acropora sp. with 535 Kg and Acropora palifera with 307 Kg. The capacity  of coral used in 

are processing of lime powder production between 2000-3000  Kg, it will product 60 to 100 

sacks of lime powder with 25 to 30 Kg in each sack. The lime powder is not sale direcly  to 

the consumers by the producer but it saleing  to main collectors and then distributed to the 

consumer or building stores.  
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ABSTRAK 

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas dan 

fungsi ekologi yang sangat penting  serta potensi ekonomi yang sangat besar, salah satunya 

sebagai bahan pembuat kapur untuk bangunan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Gunung Malang Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis-jenis karang, sebaran lokasi pengambilan, dan kapasitas pengambilan 

karang yang digunakan sebagai bahan pembuatan kapur serta sistem pemasaran hasil 

produksi kapur tersebut. Pengambilan dan analisis data dilakukan pada bulan Januari s/d 

September 2018.  Metode pengambilan data dilakukan dengan pengamatan, pengukuran berat 

serta wawancara dengan masyarakat pengambil karang, pembuat kapur. Hasil penelitian 

ditemukan 29 jenis karang dari 17 genus dan 8 famili karang diambil di 9 lokasi pengambilan 

karang untuk pembuatan kapur, 6 diantaranya hamparan karang hidup sedangkan 3 lokasi 

didominasi oleh karang mati. Jenis karang yang paling banyak diambil adalah jenis karang 

Acropora abrolhosensis dengan berat 605 Kg, Acropora sp. 535 Kg dan Acropora palifera 

307 Kg. Kapasitas karang yang digunakan dalam satu kali pembakaran berkisar antara 2000-

3000 Kg, dari jumlah tersebut akan menghasilkan kapur 60-100 karung dengan berat setiap 

karungnya berkisar antara 25-30 Kg. Pemasaran hasil produksi kapur tidak dijual secara 

langsung namun dijual ke para pengepul yang kemudian baru dijual kembali ke konsumen 

dengan bahan bangunan lainnya. Lokasi penjualan hasil produksi kapur tersebut hanya berada 

di wilayah Lombok Timur.  

Kata kunci : terumbu karang, pengambilan terumbu karang, kapur, Pringgabaya. 

 

Pendahuluan 

Terumbu karang (coral reef) 

merupakan organisme yang hidup di dasar 

perairan dan berupa bentukan batuan kapur 

(CaCO3) yang cukup kuat menahan gaya 

gelombang laut. Organisme yang dominan 

hidup adalah binatang-binatang karang 

yang mempunyai kerangka kapur yang 

bersimbiosis dengan Zooxanthellae 

(Sorokin, 1993). Ekosistem terumbu 

karang layaknya hutan hujan tropis yang 



menyediakan habitat bagi berbagai macam 

organism laut (Campbell and Reece, 

2010). Selain fungsi tersebut, terumbu 

karang juga dimanfaatkan sebagai tempat 

mencari ikan konsumsi dan ikan hias oleh 

para nelayan, sebagai objek wisata dan 

rekseasi masyarakat, serta banyak 

dijadikan sebagai aksesoris. 

Terumbu karang adalah ekosistem 

khas daerah tropis dengan pusat 

penyebaran di wilayah Indo-Pasifik. Pulau 

Lombok merupakan salah satu pulau di 

Indonesia yang masuk dalam wilayah 

penyebaran tersebut, yang memiliki 

kekayaan ekosistem terumbu karang yang 

beragam yaitu terdapat 66 genera dari 17 

famili karang keras (WCS, 2013).  

Secara umum kondisi terumbu 

karang di pulau Lombok mengalami 

kerusakan, dimana tutupan substrat 

didominasi oleh karang mati beralga yaitu 

sebesar 42,62% sedangkan tutupan karang 

keras hanya sebesar 29,52% dan karang 

lunak sebesar 11,34% (WCS, 2013). 

Kerusakan tersebut sebagian besar 

disebabkan oleh pengambilan karang yang 

dilakukan oleh manusia dalam sekala besar 

yang digunakan sebagai bahan utama 

pembuatan kapur bangunan yang salah 

satunya terjadi di desa Gunung Malang 

kecamatan Pringgabaya kabupaten 

Lombok Timur. Adanya aktivitas tersebut 

dapat menyebabkan kematian karang 

sampai pada musnahnya spesies tertentu 

dan kerusakan habitat bagi biota asosiasi 

terumbu karang. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai jenis-jenis 

karang yang digunakan untuk pembuatan 

kapur mengenai jenis-jenis karang, sebaran 

lokasi pengambilan, dan kapasitas 

pengambilan karang yang digunakan 

sebagai bahan pembuatan kapur serta 

sistem pemasaran hasil produksi kapur 

tersebut. 

Metode 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Januari sampai September 2018 di desa 

Gunung Malang kecamatan Pringgabaya 

Lombok Timur dan identifikasi sampel 

dilakukan di Laboratorium Riset Biologi 

Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. 

Alat dan bahan yang digunakan 

yaitu alat tulis, buku coral finder indo 

pacific, buku jenis karang Indonesia, 

gerobak, GPS, timbangan, kamera, karung 

dan karang yang sudah diambil oleh 

masyarakat untuk membuat kapur. 

Pengambilan data sampel 

dilakukan dengan memisahkan setiap jenis 

karang pada setiap gerobak yang diambil 

oleh pembuat kapur kemudian ditimbang 

berat karang setiap jenisnya. Identifikasi 

dilakukan dengan mengamati bentuk 

morfologi karang kemudian dicocokkan 

dengan buku identifikasi yang digunakan 

yaitu coral finder indo pacific, buku jenis-



jenis karang Indonesia Suharsono dan situs 

coral of the word. 

. Pendataan sebaran lokasi 

pengambilan karang dilakukan dengan 

menandai lokasi dengan GPS untuk 

pembuatan peta sebaran lokasi 

pengambilan karang tersebut. Data dan 

informasi tentang sistem pemasaran 

diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara dengan pembuat kapur, 

distributor dan konsumen. 

Analisis data 

 Data yang diperoleh dari 

pengambilan sampel, kemudian dilakukan 

analisis kapasitas pengambilan setiap jenis 

karang. Kapasitas karang yang diambil 

akan dihitung dengan rumus berikut: 

          
      

    
      

Dengan: 

Kapasitas = Persentase kapasitas karang 

jenis ke-i (%); 

B sp i = Berat total karang jenis ke-i (Kg); 

B sl = Berat seluruh jenis karang (Kg) 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang telah 

dilakukan di desa Gunung Malang, 

kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur 

ditemukan 29 spesies karang yang masuk 

dalam 17 genus dan 8 famili. Genus yang 

paling banyak ditemukan spesiesnya 

adalah Acropora dari family Acroporidae 

dengan 7 spesies. Sedangkan genus lain 

pada umumnya terdiri dari satu spesies. 

Secara detail keanekaragaman jenis 

disajikan pada tabel dibawah ini (tabel 

4.1).  

 

Tabel 4.1 Keanekaragaman jenis karang yang diambil masyarakat untuk dijadikan kapur. 

Famili Genus Spesies Kapasitas 

Acroporodae Acropora Acropora sp. 535 

  Acropora rudis 93 

  Acropora abrolhosensis 605 

  Acropora appresa 53 

  Acropora hyacinthus 95 

  Acropora papillare 44 

  Acropora palifera 307 

 Montipora Montipora corbettensis 4 

Agariciidae Coeloseris Coeloseris mayeri 15 

 Leptoseris Leptoseris yabei 1 

 Pavona Pavona clavus 37 

Favidae Favia Favia sp. 1 43 

  Favia sp. 2 2 

 Favites Favites vasta 50 

 Goniastrea Goniastrea edwarsi 7 

  Goniastrea favulus 28 

 Oulophyllia Oulophyllia bennetae 25 

 Platygyra Platygyra daedalea 8 

Mirulinidae Hydnopora Hydnopora exesa 14 

Pocilloporidae Pocillopora Pocillopora damicornis 3 



 Seriatopora Seriatopora celiendrum 35 

Poritidae Porites Porites profundus 3 

  Porites stephensoni 30 

  Porites cylindrical 15 

  Porites divaricata 13 

  Porites lobata 31 

Siderastreidae Psamocora Psamocora contigua 172 

 Pseudosderatrea Pseudosderatrea tayami 9 

Helioporidae Heliopora Heliopora ceuerulea 15 

Total   2292 

 

Banyaknya spesies karang yang 

ditemukan dari genus Acropora dan 

Porites pada penelitian ini sesuai dengan 

yang dilaporkan oleh WCS (2013) yang 

menyatakan bahwa karang keras yang 

mendominasi perairan Lombok, adalah 

dari genus Acropora dan genus Porites. 

Genus Acropora juga dikatakan memiliki 

proporsi yang paling tinggi di wilayah 

Lombok Timur. Genus acropora 

merupakan genus karang yang masuk 

dalam kategori perintis dan memiliki rata-

rata pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan genus karang keras 

lainnya (WCS, 2013).  

Pengambilan karang sebagai bahan 

pembuatan kapur dilakukan di desa 

Gunung Malang yang tersebar dibeberapa 

lokasi. Pada gambar 4.30 dapat dilihat 

beberapa lokasi yang menjadi lokasi 

pengambilan karang yang dilakukan oleh 

para pembuat kapur. 

 
Gambar 1.1 Peta sebaran lokasi pengambilan karang sebagai bahan pembuatan kapur. 



Berdasarkan gambar 1.1 dapat 

dilihat bahwa terdapat 9 lokasi yang umum 

menjadi lokasi pengambilan karang, 

dimana disetiap lokasi memiliki jenis 

karang yang berbeda. Pada lokasi 1 dan 6 

banyak ditemukan jenis karang yang 

memiliki bentuk koloni massive dengan 

substrat pasir dan banyak ditumbuhi 

lamun, sementara di lokasi 2, 3, 4 dan 5 

didominasi oleh jenis karang yang 

memiliki bentuk koloni bercabang, 

biasanya dari genus Acropora. Lokasi 7 

dan 8 hanya ditemukan karang mati yang 

ditutupi pasir berlumpur, sehingga pada 

lokasi-lokasi tersebut tidak diketahui pasti 

jenis karang yang mendominasi. Lokasi 9 

juga memiliki karakter yang sama dengan 

lokasi 7 dan 8, namun pada titik tersebut 

ditutupi oleh lumpur yang lebih tebal dari 

pada lokasi 7 dan 8. Hal ini dikarenakan 

titik 9 memiliki posisi yang lebih dekat 

dengan muara sungai. 

Data 10 gerobak karang yang 

ditemukan menunjukkan bahwa jenis 

karang yang paling banyak diambil adalah 

jenis Acropora abrolhosensis dengan berat 

total 605 Kg, diikuti jenis Acrpora sp. 535 

Kg dan Acropora palifera  307 Kg. 

Sedangkan jenis Leptoseris yabei 

merupakan jenis karang dengan berat 

paling sedikit yaitu hanya 1 Kg. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Jenis dan berat karang yang digunakan untuk pembuatan kapur 

Spesies 

Berat karang (Kg) 

Total Gbk 

1 

Gbk 

2 

Gbk 

3 

Gbk 

4 

Gbk 

5 

Gbk 

6 

Gbk 

7 

Gbk 

8 

Gbk 

9 

Gbk 

10 

Acropora sp.  188 164 183 

       

535 

Acropora rudis 25 33 35 
       

93 

Acropora abrolhosensis 

   

205 210 190 

    

605 

Acropora appresa 

      

8 45 

  

53 

Acropora hyacinthus 

      

15 30 50 

 

95 

Acropora papillare 
      

35 9 
  

44 

Acropora palifera 

      

50 60 

 

197 307 

Montipora corbettensis 

       

4 

  

4 

Coeloseris mayeri 

       

15 

  

15 

Leptoseris yabei 
       

1 
  

1 

Pavona clavus 

         

37 37 

Favia sp. 1 

      

8 

 

35 

 

43 

Favia sp. 2 

      

2 

   

2 

Favites vasta 
      

10 
 

32 8 50 

Goniastrea edwarsi 

      

7 

   

7 

Goniastrea favulus 

      

28 

   

28 

Oulophyllia bennetae 

        

25 

 

25 



Platygyra daedalea 

         

8 8 

Hydnopora exesa 

        

10 4 14 

Pocillopora damicornis 
       

3 
  

3 

Seriatopora celiendrum 5 7 6 5 5 7 

    

35 

Porites profundus 

       

3 

  

3 

Porites stephensoni 

        

30 

 

30 

Porites cylindrical 
        

15 
 

15 

Porites divaricata 

        

13 

 

13 

Porites lobata 

         

31 31 

Psamocora contigua 

      

65 62 

 

45 172 

Pseudosderatrea tayami 
      

9 
   

9 

Heliopora ceuerulea 

       

15 

  

15 

Total  218 204 224 210 215 197 237 247 210 330 2292 

Tingginya kapasitas karang dari 

famili Acroporidae yang ada dikarenakan 

pertumbuhan karang dari famili 

Acroporidae yang lebih cepat dari jenis 

karang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tingkat pertumbuhan koloninya yang 

tinggi dan dispersi lokal yang cepat 

melalui fragmentasi (reproduksi aseksual). 

Famili Acroporidae juga memiliki 

distribusi yang luas dan dapat ditemukan 

pada daerah yang memiliki nutrient yang 

rendah dan pada daerah yang memiliki 

arus dan gelombang yang tinggi 

(Tomascik et al., 1997 dalam Haerul 

2013). Selain itu tingkat surut air laut pada 

waktu pengambilan karang dan perbedaan 

tingkat kesulitan dalam mengambil karang 

juga mempengaruhi kapasitas setiap jenis 

yang diambil. Menurut para pengambil 

karang jenis karang yang memiliki bentuk 

koloni bercabang lebih mudah diambil dari 

pada karang yang memiliki bentuk koloni 

massive ataupun kerak (encrusting). 

Pembuatan kapur dalam satu kali 

pembakaran dibutuhkan setidaknya 9-10 

gerobak karang dan 6 gerobak kayu bakar. 

Hal tersebut berarti dalam satu kali 

produksi kapur dengan bahan terumbu 

karang dibutuhkan setidaknya 2000-3000 

kg karang keras. Hasil produksi yang 

diperoleh dalam satu kali pembakaran 

berkisar 60-100 karung dengan berat 

disetiap karung berkisar antara 25-30 kg 

kapur. 

Banyaknya lokasi pengambilan 

karang yang didominasi oleh jenis karang 

dari family Acroporidae mengakibatkan 

tingginya persentase pengambilan jenis 

karang dari family tersebut dalam setiap 

satu kali pembakaran. Data persentase 

tinggi rendahnya kapasitas karang dalam 

satu kali pembakaran dapat dilihat pada 

grafik persentase kapasitas karang (gambar 

1.2).  



 

Gambar 1.2 persentase kapasitas karang untuk satu kali pembakaran 

Gambar 1.2 menunjukkan 

persentase setiap jenis karang yang 

digunakan untuk membuat kapur. 

Persentase tertinggi yaitu jenis karang 

Acropora abrolhosensis dengan persentase 

sebesar 26.40%, diikuti jenis Acropora sp. 

dengan persentase 23.34%, jenis Acropora 

palifera dengan persentase 13.39% dan 

jenis Porites profundus 9.68%. Tingginya 

persentase jenis-jenis karang yang 

digunakan untuk membuat kapur tersebut 

selain karena jumlahnya yang melimpah 

pada wilayah tempat pengambilan karang, 

beberapa pengambil karang juga lebih 

memilih jenis-jenis tersebut untuk diambil 

karena cara pengambilannya yang lebih 

mudah dilakukan.  Sedangkan persentase 

terendah yaitu dari jenis Leptoseris yabei 

23.34% 

4.05% 

26.40% 

2.31% 

4.14% 

1.92% 

13.39% 0.17% 

0.65% 0.04% 
1.61% 

1.88% 
0.08% 2.18% 

0.30% 1.22% 

1.09% 
0.34% 

0.61% 
0.13% 

1.52% 
9.68% 

1.30% 

0.65% 

0.57% 

1.35% 

7.50% 

0.39% 

0.65% 

Persentase Berat Karang 

Acropora sp. Acropra rudis Acropora abrolhosensis

Acropora appresa Acropora hyacinthus Acropora papillare

Acropora palifera Montipora corbettensis Coeloseris mayeri

Leptoseris yabei Pavona clavus Favia sp. 1

Favia sp. 2 Favites vasta Goniastrea edwarsi

Goniastrea favulus Oulophyllia bennetae Platygyra daedalea

Hydnopora exesa Pocillopora damicornis Seriatopora celiendrum

Porites profundus Porites stephensoni Porites cylindrical

Porites divaricata Porites lobata Psamocora contigua

Pseudosderatrea tayami Heliopora ceuerulea



yaitu sebesar 0.04%, jenis Favia sp. 2 

0.08% dan Pocillopora damicornis 0.13%. 

Rendahnya persentase jenis-jenis tersebut 

karena jumlahnya yang lebih sedikit dan 

juga cara pengambilannya yang dinilai 

lebih sulit oleh pengambil karang seperti 

jenis Favia sp.2. 

Hasil produksi kapur tidak dijual 

langsung kepada konsumen namun hasil 

produksi kapur-kapur tersebut dijual ke 

para pengepul yang juga merupakan 

penjual bahan-bahan bangunan lain. 

Beberapa tempat penjualan hasil produksi 

kapur tersebut yaitu desa Kalijaga, 

Pengadangan, Masbagik, Pancor, dan 

Selong. Penjualan hasil produksi kapur 

tidak dijual berdasarkan berat namun 

dihitung perkarung dengan harga 

perkarung berkisar Rp 15.000-18.000 

kepada pengepul. Sementara oleh 

pengepul sendiri, kapur tersebut dijual 

kembali kepada konsumen dengan harga 

berkisar antara Rp 20.000-25.000, harga 

tersebut tergantung dari dekat atau jauhnya 

lokasi konsumen, karena dalam penjualan 

kapur tesebut pengepul yang akan 

mengantarkannya ke lokasi konsumen. 

Kapur-kapur tersebut tidak selalu dijual 

hanya kapur itu saja ke konsumen, namun 

penjualan kapur tersebut dilakukan dengan 

menggabungkannya dengan bahan 

bangunan lain seperti semen, batako, pasir 

dan lain-lain.  

Kesimpulan 

Ditemukan 29 jenis karang dari 8 

famili dan 17 genus karang yang diambil 

untuk membuat kapur, dimana jenis 

karang dengan kapasitas terbesar yaitu 

Acropora abrolhosensis dengan berat 605 

Kg dan yang terendah yaitu Leptoseris 

yabei dengan berat 1 Kg. Lokasi 

pengambilan karang-karang tersebut di 

perairan pesisir desa Gunung Malang. 

Dalam satu kali pembuatan kapur dari 

karang digunakan karang sebanayak 2000-

3000 Kg karang yang akan menghasilkan 

sebanyak 60-100 karung kapur dengan 

berat berkisar antara 25-30 Kg per karung. 

Pemasaran hasil produksi kapur tersebut 

dilakukan dengan menjualnya ke pengepul 

yang ada di wilayah Lombok Timur. 

Daftar pustaka 

Coral of The World. Information, 

Identification, Distribution and 

Taxonomy of Reef Building Corals 

(www.coraloftheworld.org), diunduh 

Jam 09.00 WITA, tanggal 26/4/2018  

Haerul. 2013. Analisis Keragaman dan 

Kondisi Terumbu Karang di Pulai 

Sarappolompo Kabupaten 

Pangkep. Skripsi. Jurusan Ilmu 

Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan 

dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin. Makasar. 

http://www.coraloftheworld.org/


Kelley, Russell. 2009. Indo Pacific Coral 

Finder. The Australian Coral Reef 

Society. Townsville. 

Sorokin, Y. I. 1993. Coral Reef Ecology. 

Spinger-Verlag, Berlin. 

Heidelberg. 

Suharsono. 2008. Jenis-jenis Karang 

Indonesia. Lipi. Jakarta. 

Wildlife Conservation society. 2013. 

Status Ekosistem Terumbu Karang 

di Pualau Lombok. Bogor. 

 


