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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Holothuroidea 

Secara garis besar klasifikasi dari beberapa spesies Holothuroidea menurut 

Martoyo dkk, (2006) adalah sebagai berikut: 

Filum  : Echinodermata 

Sub filum : Echinozoa 

Kelas   : Holothuroidea 

Secara garis besar pengklasifikasian Holothuroidea berdasarkan ordo 

adalah sebagai berikut (Martoyo dkk, 2006): 

a) Ordo Apodida. Holothuroidea jenis ini termasuk ordo yang hidup pada lautan 

dalam dan merupakan ordo terbesar dari kelas Holothuroidea. Ordo ini terdiri 

dari tiga famili. Holothuroidea jenis ini memiliki tubuh oval memanjang 

sampai 3 meter yaitu pada Synapta maculate, berbentuk seperti cacing atau 

ular, bentuk tubuhnya diadaptasi untuk dapat menggali melalui endapan, 

terkadang serupa dengan cacing tanah. Mulutnya dikelilingi dengan 10–25 

tentakel yang menyirip. Tidak memiliki kaki tabung sehingga dinamakan 

sesuai nama ordonya yaitu apidida yang artinya tidak memiliki kaki. 

Pergerakannya dengan merangkak pada endapan, oleh karena itu jenis ini 

membutuhkan bagian belakang yang datar. Anggota dari ordo ini memiliki 

circum-oral ring dan tentakel, tapi tidak memiliki kaki tabung atau radial canal. 

Jenis ini pula tidak memiliki pohon respirasi yang berfungsi sebagai tempat 
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pertukaran gas seperti pada ordo lainnya namun dapat bernafas dan 

mengeluarkan sisa atau residu nitrogen melalui kulit mereka. Famili dari ordo 

ini yaitu famili Chiridotidae, Myriotrochidae, dan Synaptidae. 

b) Ordo Aspidochirotida. Jenis Holothuroidea ini memiliki perbedaan 

dibandingkan jenis lain yaitu permukaan yang rata, tentakel seperti daun, 

namun tanpa pelengkap yang lebar seperti yang ditemukan pada ordo 

Elasipodida. Holothuroidea jenis in tidak memiliki otot introvert atau retraktor. 

Kaki tabung sering berbentuk tunggal dengan garis yang jelas. Jenis ini 

memiliki 15-30 tentakel yang berbentuk perisai yang mengelilingi mulut. 

Dinding tubuh tebal dan kasar yang berisi ossicle, termasuk beberapa 

berbentuk seperti kotak. Jenis ini memiliki pohon respirasi untuk pertukaran 

gas. Otot-otot yang melintang ke bawah tubuh diatur menjadi lima pasang 

tanda. Holothuroidea jenis ini dapat menembakkan benang putting yang 

lengket yang dikenal sebagai cuvierian tubulus dari organ cloacas yang 

berfungsi untuk mengalihkan perhatian atau menghindari predator. Jenis ini 

banyak ditemukan terkena lingkungan air yang dangkal. Adapun famili dari 

ordo ini adalah famili Holothuridae, Mesothuridae, Stichopodidae, 

Synallactidae. 

c) Ordo Dendrochirotida. Anggota dari ordo ini memiliki tentakel yang 

bercabang dan suspension feeder. Suspension feeder ini adalah kemampuan 

makan dengan menyaring suspense material dan partikel makanan dari air, di 

mana memiliki organ khusus yang berfungsi sebagai penghisap dan penyaring. 

Tentakel yang bercabang memiliki karakter dengan 10 sampai dengan 30 
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cabang yang kadang kadang bercabang dua sampai tiga. Jenis ini juga memiliki 

struktur cincin yang terdiri dari 10 piring kapur yang berputar putar di faring. 

Memiliki otot retractor dan introvert yang berarti dapat menarik kembali 

tentakelnya ke dalam mulut ketika tidak ada aktifitas makan. Dinding tubuh 

terdiri dari ossicle yang lebar atau tersusun secara halus dengan beberapa 

ossicle. Mangsa dari Holothuroidea jenis ini ditangkap dengan menggunakan 

tentakel yang lengket dan memasukkannya ke dalam mulut. Larvanya adalah 

lecithotrophic, tidak makan tapi hidup pada materi dan bertelur sampai menetas 

dan menjadi larva muda.  

d) Ordo Elasipodida. Ordo ini memiliki bentuk yang tidak biasa dibandingkan 

dengan bentuk Holothuroidea jenis lainnya. Tubuhnya memiliki banyak 

tambahan seperti adanya papilla dan tentakel yang seperti lembaran daun. 

Meskipun banyak spesies yang benthic namun pada beberapa adalah pelagic 

dan beberapa memiliki bagian yang telah termodifikasi menjadi sirip dan layar. 

Sebagian besar hidup menghuni lingkungan laut dalam. 

e) Ordo Molpadida. Bentuk tubuh dari ordo ini adalah fusiform dan tidak seperti 

Holothuroidea lainnya. Tubuh bagian belakangnya menyempit dan membentuk 

seperti ekor yang berbeda. Meskipun memiliki tentakel di sekitar mulut berasa 

dari sistem pembuluh air. Jenis ini tidak memiliki kaki tabung karena masih 

berhuubungan dengan Apodida. Jenis ini memiliki lima belas cabang tentakel 

dan tubuhnya kokoh. Memiliki tentakel ampullae dan pohon respirasi, jenis 

dari paru paru air yang melekat pada cloaca. Ossicle terdiri dari pirangan kapur 

yang tertanam di kulit dan memiliki karakter pada tiap jenisnya., berbentuk 
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seperti meja, jangkar, fusiform batang, dan berlubang tetapi tidak melingkar. 

Sama seperti klasifikasi Holothuroidea jenis ordo lainnya, diadaptasi untuk 

dapat menggali ke dalam sedimen yang lembut, tapi masih tinggal di sana, 

jarang bergerak setelah menggali lubang. Bentuk galiannya membentuk seperti 

huruf U.  

Holothuroidea (teripang) berasal dari bahasa Yunani, ”Holothurion” yang 

berarti hewan air dan “eidos” yang berarti wujud. Holothuroidea adalah salah satu 

anggota hewan berkulit duri atau berbintil (Echinodermata). Permukaan kulitnya 

biasanya kasar, karena ada duri-duri lunak (papilla) yang kecil tidak teratur, atau 

dengan tonjolan-tonjolan besar yang merupakan modifikasi dari papilla. Tubuh 

Holothuroidea umumnya berbentuk bulat panjang atau silindris sekitar 10-30 cm, 

dengan mulut pada salah satu ujungnya dan dubur pada ujung lainnya. Mulutnya 

dikelilingi oleh tentakel-tentakel atau lengan peraba yang kadang bercabang-

cabang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi dan Anatomi  Holothuroidea (Ariyani, 2002) 
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Tubuh Holothuroidea berotot (dapat tipis atau tebal, lembek, atau licin), 

sedangkan kulitnya dapat halus dan berbintil-bintil. Warnanya bermacam-macam, 

ada yang hitam pekat, cokelat, abu-abu, mempunyai bercak-bercak atau garis-

garis pada punggung dan sisinya. Untuk melindungi diri dari musuhnya, 

Holothuroidea mengeluarkan lendir yang beracun dari tubuhnya (Aras, 2013). 

Holothuroidea biasannya hidup di dasar laut dengan cara bersembunyi di 

batu karang atau di pasir. Tubuhnya lunak, berbentuk seperti kantung memanjang, 

kulitnnya tersusun dari zat kapur. Di bawah kulit terdapat dermis yang 

mengandung osikula, selapis otot melingkar, dan lima otot ganda yang 

memanjang. Dengan adanya lengan berotot ini, Holothuroidea dapat bergerak 

memanjang memendek seperti cacing (Jasin, 1992). 

Tubuh Holothuroidea berbentuk silinder memanjang dan beberapa (genus) 

lainnya memiliki tubuh berbentuk U, kumparan dan ada juga yang memilin 

berdasarkan kedudukan mulut dan anus. Tubuh Holothuroidea dibagi menjadi dua 

bagian yaitu anterior dan posterior. Tubuh Holothuroidea yang bulat memanjang 

dengan garis oral dan aboral sebagai sumbuh yang menghubungkan anterior 

(depan) dan posterior (belakang). Tubuh Holothuroidea umumnya lembek dan 

licin, kulitnya halus dan berbintil serta mempunyai otot melingkar dan 

memanjang di bawah dinding tubuh. Otot tersebut ada yang tebal dan tipis 

tergantung pada spesiesnya, membentuk lima bagian yang memanjang atau 

membujur, dan berbentuk rongga yang berisi organ-organ dalam. Bentuk tubuh 

yang demikian membentuk bagian-bagian depan dan bagian belakang dengan 

bagian ventral dan dorsal. Pada permukaan kaki tabung, terdiri dari tiga deretan di 
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bagian perut dan dua deretan di bagian pungggung. Mulut dikelilingi oleh 

sejumlah tentakel yang tersusun dalam satu lingkaran atau lebih (Yusron, 2009).  

2.2 Habitat Holothuroidea 

Holothuroidea dapat ditemukan hampir diseluruh perairan pesisir, mulai 

daerah pasang surut yang dangkal sampai perairan yang lebih dalam. Topografi 

dan tingkat kekeringan dari rataan terumbu pada lokasi setempat sangat 

berpengaruh terhadap distribusi Holothuroidea yang ada pada lokasi tersebut. 

Habitat dengan dasar pasir karang yang ditumbuhi lamun (sea grass) merupakan 

tempat hidup Holothuroidea. Beberapa spesies Holothuroidea, ada yang hidup di 

daerah dengan habitat yang berbongkah karang (boulders), dan di sekitar 

kelompok karang hidup (Darsono, 2007). 

Umumnya Holothuroidea hidup sebagai bentik di tempat berpasir atau 

tempat yang agak lunak (pasir berlumpur). Untuk hidupnya, Holothuroidea lebih 

menyukai perairan yang jernih dan airnya relatif tenang. Hewan ini bergerak 

lamban di dasar perairan yang gelap, di bawah batu, di sela-sela lamun dan karang 

atau menguburkan diri di dalam pasir. Holothuroidea umumnya menempati 

ekosistem terumbu karang dengan perairan yang jernih, bebas dari polusi, air 

relatif tenang dengan mutu air yang cukup baik. Habitat yang ideal bagi 

Holothuroidea adalah air laut dengan salinitas 29-33‰ yang memiliki kisaran pH 

6,5-8-5, kecerahan air laut 50-150 cm, kandungan oksigen terlarut 4-8 ppm, dan 

suhu air laut berkisar antara 20-25ºC. Holothuroidea hidup secara menetap, 

sehingga makanannya tergantung pada makanan yang dibawa oleh air laut. 

Holothuridea mempunyai cara makanan yang bersifat polyphagus yaitu filter 
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feeder dengan cara memakan, menyaring dan menghisap partikel pasir, lumpur, 

detritus juga air (Saputra, 2001). 

 

2.3 Reproduksi Holothuroidea 

Holothuroidea bersifat dioceos atau gonochoristic yaitu adanya individu 

jantan dan betina namun tidak terlihat adanya dimorfisma kelamin, perbedaan 

hanya terlihat ketika melakukan pengamatan terhadap gonadnya. Pada umumnya 

alat reproduksi teripang terpisah, namun ada beberapa jenis yang bersifat 

hermafrodit. Gonad berbentuk seperti sikat dengan saluran penghubung yang 

terbuka di daerah tentakel. Sel telur maupun sperma dikeluarkan ke air laut, dan 

selanjutnya terjadi fertilisasi di luar. Beberapa jenis hewan ini menyimpan telur 

yang telah dibuahi di dalam tubuhnya (Ningsih, 2015).  

Perkawinan Holothuridea biasanya berlangsung secara eksternal atau di 

luar tubuh. Sel telur dan sperma masing-masing dihasilkan oleh individu jantan 

dan betina dengan cara disemprotkan. Telur yang sudah dibuahi akan menetas 

beberapa hari kemudian setelah menjadi larva akan turun dan berada di dasar 

perairan sampai menjadi juvenile (Martoyo, 1994). 

Holothuroidea umumnya memijah pada perairan di sekitar lingkungan 

tempat hidupnya. Terjadi indikasi bahwa aktifitas gonad Holothuroidea berkaitan 

dengan pola musiman di daerah setempat sehingga pemijahan Holothuridea terjadi 

sepanjang tahun. Walaupun Holothuroidea yang ada di daerah tropis memijah 

sepanjang tahun, akan tetapi ada puncak pemijahan yang hanya terjadi beberapa 

bulan dalam setahun (Darsono, 1999).  
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Terjadi awal matang gonad sampai matang gonad terjadi pada bulan April, 

September dan November. Siklus reproduksi tersebut dipengaruhi oleh faktor 

eksternal, yaitu suhu dan perubahan salinitas, karena masuknya air tawar sewaktu 

musim hujan berlangsung dapat menyebabkan pemijahan pada Holothuroidea dan 

organisme laut tropis lainnya (Darsono, 1999). 

 

2.4 Peranan Ekologis Holothuroidea 

Holothuroidea merupakan komponen penting dalam rantai makanan (food 

chain) di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat 

struktur pakan (trophic levels). Holothuroidea berperan penting sebagai pemakan 

deposit (deposit feeder) dan pemakan suspensi (suspensi feeder). Di wilayah Indo-

Pasifik, pada daerah terumbu yang tidak mengalami tekanan eksploitasi, 

kepadatan Holothuroidea bisa lebih dari 35 ekor per m
2
, dimana setiap 

individunya bisa memproses 80 gram berat kering sedimen setiap harinya 

(Junianto, 2013). 

Berkurangnya populasi Holothuroidea secara cepat menimbulkan 

konsekuensi bagi kelangsungan hidup berbagai spesies biota lain yang merupakan 

bagian dari kompleksitas lingkar pangan (food web) yang sama. Holothuroidea 

dalam lingkar pangan ini berperan sebagai penyumbang pakan berupa telur, larva 

dan juwana Holothuroidea bagi organisme laut lain seperti krustasea, moluska 

maupun ikan (Darsono, 1999).  

Holothuroidea mencerna sejumlah besar sedimen, yang memungkinkan 

terjadinya oksigenisasi lapisan atas sedimen. Tingkah laku Holothuroidea yang 
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mengaduk dasar perairan dalam cara mendapatkan pakannya, membantu 

menyuburkan substrat di sekitarnya. Keadaan ini mirip yang dilakukan cacing 

tanah di darat. Proses tersebut mencegah terjadinya penumpukan busukan benda 

organik dan sangat mungkin membantu mengontrol populasi hama dan organisme 

patogen termasuk bakteri tertentu (Darsono, 2007). 

Penangkapan secara berlebihan pada spesies Holothuroidea bisa berakibat 

terjadinya pengerasan dasar laut, sehingga tidak cocok sebagai habitat bagi bentos 

lain dan organisme meliang (infaunal organisme). Holothuroidea mempunyai 

kemampuan untuk melepas bagian organ dalam (eviscerasi) apabila terganggu, 

dan akan beregenerasi secara cepat (Darsono, 1999). 

 

2.5 Kandungan Nutrisi Holothuroidea 

Holothuroidea merupakan salah satu komuditas perikanan yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mengandung berbagai bahan yang 

bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani, obat luka dan anti 

inflamasi. Holothuroidea juga mengandung mineral yang cukup lengkap berupa 

kalsium, natrium, fosfor, kromium, mangan, zat besi, kobal, seng, dan vanadium 

(Elfridasari dkk, 2012 dalam Hasbulah dkk, 2017). Dalam kondisi kering, 

Holothuroidea mengandung protein sebanyak 82%, lemak 1,7%, kadar air 8,9%, 

kadar abu 8,6%, karbohidrat 4,8%, dan fosfor 1,7% (Komala, 2014). Tubuh dan 

kulit Holothuroidea banyak mengandung asam mukopolisakarida yang bermanfaat 

menyembuhkan penyakit ginjal, anemia, diabetis, paru-paru basah, anti tumor, 

anti inflamasi, mencegah penuaan jaringan tubuh dan mencegah anteriosklerosis. 
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Tingginya kadar nutrisi dalam tubuh Holothuroidea inilah yang menyebabkan 

terjadinya pengambilan Holothuroidea secara besar-besaran tanpa  memperhatikan 

kelestariannya. Kecenderungan ini diduga disebabkan karena adanya peningkatan 

eksploitasi dan pengambilan Holothuroidea dari habitat alaminya dengan 

meningkatnya permintaan ekspor akan produk Holothuroidea di Indonesia yang 

diikuti dengan semakin naiknya harga di pasaran internasional (Hasbulah dkk, 

2017). 

2.6 Faktor Abiotik Yang Mendukung Kehidupan Holothuroidea 

Sebagai suatu ekosistem, perairan laut memiliki komponen-komponen 

sebagaimana ekosistem lain yaitu salah satunya adalah faktor abiotik. Komponen 

abiotik meliputi unsur dan senyawa anorganik, bahan organik, dan beberapa 

parameter lingkungan seperti suhu (temperatur), pH (derajat keasaman), intensitas 

cahaya, dan salinitas.  

2.6.1 Suhu 

Suhu mempunyai pengaruh yang besar terhadap ekosistem pesisir. 

Keberadaan suatu spesies dan keadaan seluruh kehidupan suatu komunitas 

cenderung bervariasi dengan berubahnya suhu. Suhu merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran 

organisme. Suhu mempengaruhi baik aktifitas metabolisme, laju fotosintesis, 

proses fisiologi hewan, dan perkembangan atau faktor reproduksi dari organisme. 

Suhu secara langsung berpengaruh terhadap proses metabolisme semua organisme 

laut dan suhu dapat membatasi sebaran hewan makrobenthos secara geografik dan 

suhu yang optimal untuk pertumbuhan hewan makrobenthos berkisar antara 25
0
C-
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31
0
C. Larva Holothuroidea mempunyai kisaran suhu optimum antara 27-29

0
C, 

selanjutnnya Holothuroidea dewasa mentolerir suhu dari 28-31
0
C (Ibrahim, 2009). 

 

2.6.2 pH (Derajat Keasaman) 

Setiap spesies memiliki kisaran toleransi yang berbeda terhadap pH. pH 

yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik pada umumnya berkisar antara 7-

8,5. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam maupun sangat basa akan 

membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan 

terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Di samping itu, pH yang sangat 

rendah akan menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat yang bersifat 

toksik semakin tinggi yang akan mengancam kelangsungan hidup organisme 

akuatik. Sementara pH yang tinggi akan menyebabkan keseimbangan antara 

ammonium dan amoniak dalam air akan terganggu, dimana kenaikan pH akan 

meningkatkan konsentrasi amoniak yang juga bersifat sangat toksik bagi 

organisme (Ibrahim, 2009). Menurut Martoyo (1994) pH air yang optimum untuk 

kehidupan Holothuroidea adalah 6,5-8,5.  

2.6.3 Salinitas 

Salinitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan 

kehidupan biota diperairan, termasuk Holothuroidea (teripang). Holothuroidea 

dapat hidup pada kisaran salinitas 29-34 
0
/00. Salinitas rata-rata di daerah tropis 

adalah sekitar 35 
0
/00 dan organisme laut tidak dapat bertahan pada salinitas yang 

menyimpang dari salinitas laut normal 32-35 
0
/00. Namun pengaruh salinitas 

tergantung pada kondisi perairan laut setempat atau pengaruh alam seperti badai 
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dan hujan. Di habitatnya, Holothuroidea diketahui hidup pada perairan karang dan 

berpasir dan umumnya memiliki salinitas 29-35 ‰. Salinitas air yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan Holothuroidea dapat mengganggu kesehatannya, karena secara 

fisiologi salinitas akan mempengaruhi fungsi organ osmoregulator Holothuroidea 

(Ibrahim, 2009). 

2.6.4 Intensitas Cahaya 

Cahaya gelombang pendek merupakan yang paling kuat mengalami 

pembiasan yang menyebabkan kolam air yang jernih akan terlihat berwarna biru 

dari permukaan. Pada lapisan dasar, warna air akan berubah menjadi hijau 

kekuningan karena dari intensitas warna ini paling baik ditransfer dalam air 

sampai dasar. Jumlah banyaknya cahaya yang menembus permukaan air laut dan 

mengurangi lapisan permukaan air laut memegang peranan penting dalam 

menentukan pertumbuhan fitoplankton. Bagi hewan laut cahaya mempunyai 

pengaruh terbesar yaitu sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis tumbuh-

tumbuhan yang menjadi sumber makanannya (Salmin, 2013).  

2.6.5 Kecepatan Arus 

Arus mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan biota 

perairan. Arus dapat menyebabkan teraduknya substrat dasar berlumpur yang 

berakibat pada kekeruhan sehingga terhambatnya fotosintesa. Pada saat yang lain, 

manfaat dari arus adalah menyuplai makanan, kelarutan oksigen, penyebaran 

plankton dan penghilangan CO
2
 maupun sisa-sisa produk biota laut 

(Romimohtarto, 2003). Lokasi yang menjadi habitat Holothuroidea harus 

terlindung dari pengaruh arus, gelombang maupun angin yang besar. Lokasi yang 
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terlindung dari pengaruh tersebut biasa ditemukan di perairan teluk, laguna, atau 

perairan terbuka yang terlindung oleh gugusan pulau atau karang penghalang 

(Martoyo, 1994). 

2.6.6 Substrat 

Pada tiap zona intertidal terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara satu 

daerah dengan daerah yang lain. Jenis substrat daerah intertidal ada yang berpasir 

adapula yang berbatu. Subtrat zona intertidal yang umumnya berbatu dan berpasir 

menyeleksi perilaku dan anatomi organisme intertidal (Campbell, 2008). 

Nybakken (1998) menjelaskan bahwa substrat dasar merupakan salah satu faktor 

ekologis utama yang mempengaruhi struktur komunitas organisme perairan. 

Substrat di dasar perairan akan menentukan kelimpahan dan komposisi dari suatu 

spesies. Holothuroidea memiliki kemampuan untuk beradaptasi sehingga mampu 

menempati berbagai tipe substrat, seperti substrat berpasir, berbatu, berlumpur, 

dan pecahan karang. Tetapi ada juga spesies Holothuroidea hidup bebas di atas 

permukaan substrat atau ada yang mempunyai kebiasaan membenamkan diri 

dalam lumpur, pasir atau melapisi permukaan tubuhnya dengan pasir halus (Aziz, 

1995). 

 

2.7 Keanekaragamaan Hayati 

Soetjipta (1993) menyatakan bahwa keanekaragaman (diversitas) identik 

dengan kestabilan ekosistem, yaitu jika keanekaragaman suatu ekosistem relatif 

tinggi maka kondisi ekosistem tersebut cenderung stabil. Namun dalam 

menyatakan keanekaragaman organisme dalam komunitas, tidak cukup hanya 
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dengan hanya mengetahui jumlah spesies penyusunnya, namun harus dilengkapi 

dengan banyaknya individu dari setiap jenis atau spesies organisme penyusunnya. 

Berdasarkan organisasi biologis Keanekaragaman (diversitas) spesies merupakan 

suatu karakteristis tingkat komunitas, hal ini dapat digunakan untuk menyatakan 

struktur komunitas.  

Keanekaragaman berisi individu dan kumpulan individu merupakan 

populasi yang menempati suatu tempat tertentu. Ada dua komponen dalam 

keanekaragaman spesies yaitu kekayaan spesies (species richness) yang 

merupakan jumlah spesies berbeda dalam komunitas, lalu komponen kedua adalah 

kelimpahan relatif (relative abundance), yaitu proporsi yang direpresentasikan 

oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam komunitas (Campbell & 

Reece, 2008). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

keanekaragaman adalah jumlah total spesies yang bermacam-macam yang 

menempati suatu lokasi tertentu. 

2.7.1 Indeks Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman (H’) dapat diartikan sebagai suatu penggambaran 

secara sistematik yang melukiskan struktur komunitas dan dapat memudahkan 

proses analisa informasi-informasi mengenai macam dan jumlah organisme. 

Selain itu keanekaragaman dan keseragaman biota dalam suatu perairan sangat 

tergantung pada banyaknya spesies dalam komunitasnya. Semakin banyak jenis 

yang ditemukan maka keanekaragaman akan semakin besar, meskipun nilai ini 

sangat tergantung dari jumlah inividu masing-masing jenis. Krebs (1985) yang 

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota individunya dan merata, 
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maka indeks keanekaragaman juga akan semakin besar. Indeks keanekaragaman 

(H’) merupakan suatu angka yang tidak memiliki satuan dengan kisaran 0-3. 

Tingkat keanekaragaman akan tinggi jika nilai H’ mendekati 3, sehingga hal ini 

menunjukkan kondisi perairan baik. Sebaliknya jika nilai H’ mendekati 0 maka 

keanekaragaman rendah dan kondisi perairan kurang baik (Odum, 1993). 

Keanekaragaman spesies tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies 

(jenis) dengan kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. Keanekaragaman 

spesies yang tinggi menunjukan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas 

tinggi, karena dalam komunitas terjadi interaksi spesies yang tinggi pula. 

Echinodermata merupakan kelompok invertebrata dengan tingkat 

keanekaragaman spesies yang tinggi dan berperan penting baik secara ekologis 

maupun ekonomis (Soegianto, 1994). 

2.7.2 Indeks Kelimpahan 

Kelimpahan spesies merupakan jumlah individu per spesies dan 

kelimpahan relatif mengacu pada kemerataan distribusi individu di antara spesies 

dalam suatu komunitas.Dua komunitas mungkin sama-sama kaya dalam spesies, 

tetapi berbeda dalam kelimpahan relatif. Misalnya, dua komunitas masing-masing 

mengandung 10 spesies dan 500 individu, tetapi pada komunitas yang pertama 

semua spesies samasama umum (misalnya, 50 individual untuk setiap spesies), 

sementara pada komunitas yang kedua satu spesies secara signifikan jumlahnya 

lebih banyak dari pada empat spesies yang lain, maka komunitas pertama 

dikatakan memiliki kelimpahan relatif yang lebih tinggi dari pada komunitas 

kedua (Fachrul, 2006). 
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2.7.3 Indeks Dominansi 

Dominansi ialah pengendalian nisbi oleh makhluk hidup atas komposisi 

spesies dalam komunitas. Dominansi dapat terpusat pada satu atau lebih spesies, 

yang ditentukan dengan indeks dominansi. Menurut Soetjipta (1993) bahwa 

indeks Dominansi ialah jumlah kepentingan tiap-tiap spesies dalam hubungannya 

dengan komunitas secara keseluruhan. Dominansi juga dapat menentukan struktur 

suatu komunitas apakah komunitas tersebut berada pada kondisi stabil atau labil, 

yang di akibatkan adanya tekanan ekologis. Dan hal tersebut dapat diketahui 

dengan mengukur indeks dominansinya. 

 

2.8 Hipotesis 

H01: Tidak ada pengaruh faktor abiotik terhadap keanekaragaman spesies 

Holothuroidea di Pantai Raikatar, Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu, Nusa 

Tenggara Timur. 

H02: Tidak ada perbedaan keanekaragaman spesies Holothuroidea pada tiga 

stasiun pengamatan di Pantai Raikatar, Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu, 

Nusa Tenggara Timur. 

 

 

 

 

 


