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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

4.1.1 Identifikasi Holothuroidea 

Hasil identifikasi spesies Holothuroidea di Pantai Raikatar, Desa Jenilu, 

Kecamatan Kakuluk Mesak,  Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  

Tabel 4-1. Spesies Holothuroidea pada 3 Stasiun Pengamatan 

No. Ordo Famili Nama Ilmiah Nama Indonesia 

1 

Apodida 

 

Synaptidae 

 

Synapta maculata 

Mentimun ular laut 

 

2 Leptosynapta sp. 

3 Synapta maculata Tipe A 

4 Synapta maculata Tipe B 

5 Synapta maculata Tipe C 

6 Synapta maculata Tipe D 

7 

Aspidochirotida 

 

Holothuridae 

 

Holothuria scabra Teripang pasir 

8 Holothuria atra Teripang hitam 

9 Bohadschia marmorata Teripang benang 

10 Actinopyga echinites Teripang kapuk 

11 Holothuria fuscocineraea Teripang karang 

12 
Stichopodidae 

Stichopus variegatus Teripang duri 

13 Golden Stichopus variegatus Teripang emas 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh 1.682 individu dari 13 

spesies Holothuroidea yang terdiri dari 2 ordo dan 3 famili yang tersebar di setiap 

stasiun pengamatan. Stasiun 1 terdapat 10 spesies dengan total 634 individu, 

stasiun 2 diperoleh 10 spesies dengan 622 individu, stasiun 3 diperoleh 8 spesies 
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dengan 426 individu yang dapat dilihat pada lampiran 7. Data-data tersebut secara 

grafis disajikan dalam gambar 4.1 hingga 4.3 di bawah ini: 

 

Gambar 4.1 Spesies Holothuroidea Pada Stasiun 1 

Pada gambar 4.1 di atas dapat dilihat spesies Holothuroidea yang ada pada 

stasiun 1 dengan rentan nilainya masing-masing. pada stasiun 1 spesies 

Holothuroidea yang memiliki jumlah individu tertinggi adalah Synapta maculata 

Tipe A dengan jumlah individu 161 dan yang terendah adalah Actinopyga 

echinites dengan jumlah individu 14. 

 

Gambar 4.2 Spesies Holothuroidea Pada Stasiun 2 
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Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat spesies Holothuroidea yang ada pada 

stasiun 2 dengan rentan nilainya masing-masing. pada stasiun 2 spesies 

Holothuroidea yang memiliki jumlah individu tertinggi adalah Synapta maculata 

dengan jumlah individu 189 dan yang terendah adalah Actinopyga echinites 

dengan jumlah individu 6. 

 

Gambar 4.3 Spesies Holothuroidea Pada Stasiun 3 

Pada gambar 4.3 di atas dapat dilihat spesies Holothuroidea yang ada pada 

stasiun 3 dengan rentan nilainya masing-masing. Pada stasiun 3 spesies 

Holothuroidea yang memiliki jumlah individu tertinggi adalah Synapta maculata 

Tipe C dengan jumlah individu 98 dan yang terendah adalah Holothuria atra dan 

Holothuria fuscocirenea dengan jumlah individu 29.  

 

4.1.2 Perhitungan Indeks Kelimpahan Jenis 

4.1.2.1 Indeks Kelimpahan Jenis Stasiun 1 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan tentang indeks kelimpahan jenis 

pada stasiun 1 dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini: 
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Gambar 4.4 Indeks Kelimpahan Holothuroidea pada Stasiun 1 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada stasiun 1 spesies yang 

memiliki kelimpahan tertinggi adalah Synapta maculata Tipe A yaitu sebesar 

0,770 dan spesies yang memilki kelimpahan terendah adalah Actinopyga echinites 

sebesar 0,058. 

4.1.3.2 Indeks Kelimpahan Jenis Stasiun 2 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan tentang indeks kelimpahan jenis 

stasiun 2 dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini: 

 

Gambar 4.5 Indeks Kelimpahan Holothuroidea pada Stasiun 2 
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Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada stasiun 2 spesies yang 

memiliki kelimpahan tertinggi adalah Synapta maculata yaitu sebesar 0,848 dan 

spesies yang memilki kelimpahan terendah adalah Actinopyga echinites sebesar 

0,025. 

4.1.3.3 Indeks Kelimpahan Jenis Stasiun 3 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan tentang indeks kelimpahan jenis stasiun 2 

dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini: 

 

Gambar 4.6 Indeks Kelimpahan Holothuroidea pada Stasiun 3 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada stasiun 2 spesies yang 

memiliki kelimpahan tertinggi adalah Synapta maculata Tipe C yaitu sebesar 

0,679 dan spesies yang memilki kelimpahan terendah adalah Actinopyga echinites 

sebesar 0,203. 

4.1.3.3 Indeks Kelimpahan Jenis pada 3 Stasiun Pengamatan 

Hasil perhitungan yang telah dilakukan tentang indeks kelimpahan jenis 

ketiga stasiun  pengamatan dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini: 
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Gambar 4.7 Indeks Kelimpahan Spesies pada 3 Stasiun Pengamatan 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pada 3 stasiun pengamatan spesies 

yang memiliki nilia kelimpahan tertinggi adalah Synapta maculata dengan nilai 

1,671 dan spesies terendah adalah Golden Stichopus variegatus dengan nilai 

0,027. Synapta maculata memiliki nilai kelimpahan tertinggi karena spesies 

tersebut tersebar di semua stasiun pengamatan yang memiliki substrat yang 

berbeda dengan total individu yang tinggi. Sedangkan Golden Stichopus 

variegatus memiliki nilai kelimpahan terendah pada 3 stasiun pengamaran karena 

spesies ini hanya ditemukan pada stasiun 2 dengan substrat berpasir. Pada grafik 

juga dapat dilihat bahwa spesies yang memiliki nilai kelimpahan tinggi setelah 

Synapta maculata adalah Holothuria atra dengan nilai 1,602. 

 

4.1.3 Perhitungan Indeks Keanekaragaman  

Hasil perhitungan indeks keanekaragaman untuk ketiga stasiun 

pengamatan dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.8 Indeks Keanekaragaman Holothuroidea pada 3 Stasiun Pengamatan 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa ketiga stasiun 

pengamatan dengan substrat karang berpasir, berpasir, dan lumpur berpasir 

memiliki H’ yang dikategorikan ke dalam kategori sedang karena berkisar dari 

1,329-1,486. Ketiga stasiun tersebut yang memiliki H’ tertinggi adalah stasiun 2 

yang memiliki substrat berpasir dengan nilai H’ 1,486 dan H’ terendah pada 

stasiun 3 yang memiliki substrat lumpur berpasir dengan nilai H’ 1,329. 

 

4.1.4 Perhitungan Indeks Dominansi 

Hasil perhitungan indeks dominansi untuk ketiga stasiun pengamatan 

dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 4.9 Indeks Dominansi Holothuroidea pada 3 Stasiun Pengamatan 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa ketiga stasiun 

pengamatan memiliki nilai dominansi rendah dimana hanya berada pada kisaran 

nilai 0-0,324. Stasiun 3 yang memiliki substrat lumpur berpasir dengan nilai 

dominansi 0,324, stasiun 1 yang memiliki substrat karang berpasir dengan nilai 

dominansi 0,274, dan stasiun 2 yang memiliki substrat berpasir dengan nulai 

dominansi 0,269. Berdasarkan kriteria yang ada ketiga stasiun ini memiliki nilai 

dominansi yang dimasukan ke dalam kategori rendah. 

 

4.1.5 Hasil Perhitungan Faktor Abiotik 

Selain melakukan perhitungan pada data biotik yaitu Holothuroidea, juga 

dilakukan pengukuran beberapa faktor abiotik seperti suhu, pH, salinitas, 

iintensitas cahaya, dan mengamati tipe substrat pada setiap stasiun. Hasil 

pengukuran faktor-faktor abiotik tersebut dapat dilihat pada lampiran 5-7. Secara 

grafis rata-rata faktor abiotik pada 3 stasiun pengamatan dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.10 Faktor Abiotik pada 3 Stasiun Pengamatan 

Dapat dilihat dari ketiga tabel di atas rata-rata dari faktor abiotik yang 

meliputi suhu, pH, salinitas, intensitas cahaya, dan substrat. Suhu berkisar dari 24-

25
0
 C, pH berkisar pada 7,42, salinitas berkisar pada 33,93‰, dan intensitas 

cahaya berkisar dari 407,97. Sedangkan substrat pada ketiga stasiun tersebut yaitu 

karang berpasir, berpasir, dan lumpur berpasir yang berasosiasi dengan lamun. 

 

4.1.6 Analisis Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor 

abiotik terhadap keanekaragaman Holothuroidea di Pantai Raikatar. Hasil analisis 

pengaruh faktor abiotik terhadap keanekaragama Holothuroidea pada 3 stasiun 

pengamatan dapat dilihat pada tabel 4-2 di bawah ini: 
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Tabel 4-2. Hasil nalisis Uji Regresi Linear Berganda pada 3 Stasiun Pengamatan 

Variabel R R Square F Sig 

(Suhu, pH, salinitas, 

intensitas cahaya) :        

Keanekaraagaman 

Stasiun 1 

0,590 0,349 3,344 0,025 

(Suhu, pH, salinitas, 

intensitas cahaya) :        

Keanekaragaman 

Stasiun 2 

0,527 0,278 2,401 0,077 

(Suhu, pH, salinitas, 

intensitas cahaya) :        

Keanekaragaman 

Stasiun 3 

0,608 0,379 3,668 0,017 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien nilai R dari empat 

variabel yaitu suhu, pH, salinitas, dan intensitas cahaya terhadap 

keanekaragaamaan Holothuroidea pada stasiun 1 adalah 0,590. Hal ini 

menunjukan bahwa keempat variabel tersebut secara simultan berkorelasi sedang 

teerhadap keanekaragaman Holothuroidea (Sugiono, 2013). Sedangkan nilai R 

Square menunjukan bahwa keempat variabel tersebut memberikan pengaruh 

sebesar 34,9% sisanya sebanyak 65,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diukur dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai Fhitung adalah 3,344 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,025 < 0,05, hal ini menunjukan keempat variabel 

tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman 

Holothuroidea di Pantai Raikatar, Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu. Koefisien uji 

signifikansi parameter individual pada stasiun 1 memiliki persamaan  

Keanekaragaman= -5,393 - 0,068suhu + 1,192pH – 0,028salinitas + 

0,000intenitascahaya.  
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien nilai R dari empat 

variabel yaitu suhu, pH, salinitas, dan intensitas cahaya terhadap 

keanekaragaamaan Holothuroidea pada stasiun 2 adalah 0,527. Hal ini 

menunjukan bahwa keempat variabel tersebut secara simultan berkorelasi sedang 

teerhadap keanekaragaman Holothuroidea. Sedangkan nilai R Square menunjukan 

bahwa keempat variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar 27,8% sisanya 

sebanyak 72,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian 

ini. Sedangkan untuk nilai Fhitung adalah 2,401 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,077 > 0,05, hal ini menunjukan keempat variabel tersebut memberikan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap keanekaragaman Holothuroidea di Pantai Raikatar, 

Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu. Koefisien uji signifikansi parameter individual 

pada stasiun 2 dengan persamaan keanekaragaman = -2,056 + 0,038suhu + 

0,290pH + 0,007salinitas + 0,000intensitascahaya. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien nilai R dari empat 

variabel yaitu suhu, pH, salinitas, dan intensitas cahaya terhadap 

keanekaragaamaan Holothuroidea pada stasiun 3 adalah 0,608. Hal ini 

menunjukan bahwa keempat variabel tersebut secara simultan berkorelasi kuat 

terhadap keanekaragaman Holothuroidea (Sugiono, 2013). Sedangkan nilai R 

Square menunjukan bahwa keempat variabel tersebut memberikan pengaruh 

sebesar 37,0% sisanya sebanyak 63% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diukur dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai Fhitung adalah 3,668 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05, hal ini menunjukan keempat variabel 

tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keanekaragaman 
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Holothuroidea di Pantai Raikatar, Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu. Koefisien uji 

signifikansi parameter individual pada stasiun 1 dengan persamaan  

keanekaragaman = 7.890 + 0,079suhu – 0,58pH - 0,234salinitas – 1,934E-

5intensitascahaya.  

 

4.1.5.2 Analisis Uji T-Berpasangan 

Uji T-berpasaangan digunakan untuk mengetahui perbedaan 

keanekaragaman Holothuroidea pada 3 stasiun pengamatan. Hasil analisis uji T-

berpasangan dapat dilihat pada tabel 4-5 di bawah ini: 

Tabel 4-3. Hasil Analisis Uji T-Berpasangan pada 3 Stasiun  Pengamatan 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

Keanekaraga

manS1 
18.911 29 .000 1.35287 1.2066 1.4992 

Keanekaraga

manS2 
26.047 29 .000 1.48603 1.3693 1.6027 

Keanekaraga

manS3 
17.442 29 .000 1.32897 1.1731 1.4848 

 
Dari hasil analisis uji T-berpasangan untuk mengetahui perbandingan 

keanekaragaman pada ketiga stasiun pengamatan diperoleh hasil bahwa ketiga 

stasiun tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Hal tersebut dapat diketahui 

dari nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat perbedaan 

keanekaragaman pada ketiga stasiun tersebut.  
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Indeks Kelimpahan Holothuroidea 

Dari 13 spesies Holothuroidea yang ditemukan, ordo Apodida merupakan 

ordo dengan jumlah individu tertinggi setelah ordo Aspidochirotida. Hal ini sesuai 

yang dikatakan Martoyo dkk, (2006) bahwa ordo Apodida merupakan ordo 

terbesar dari kelas Holothuroidea. Dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat 

beberapa spesies dari famili synaptidae ordo Apodida dimana spesies-spesies 

tersebut meliputi Synapta maculata, Leptosynapta sp.,  Synapta maculata Tipe A, 

Synapta maculata Tipe B, Synapta maculata Tipe C, dan Synapta maculata Tipe 

D. Pemberian nama pada beberapa spesies tersebut menggunakan tipe karena 

berdasarkan telaah pustaka dan cara identifikasi lainnya belum ditemukan nama 

ilmiah bagi beberapa spesies tersebut. Pemberian nama menggunakan tipe ini 

dilihat berdasarkan perbedaan morfologi meliputi warna, corak, dan bentuk 

tubuhnya. Synapta maculata Tipe A memiliki ukuran tubuh yang kecil berwarna 

hijau bercorak hitam.  Synapta maculata Tipe B memiliki ukuran yang kecil, 

panjang, dengan permukaan kulit tubuh yang tidak merata, berwarna abu-abu 

polos. Synapta maculata Tipe C memiliki ukuran tubuh yang lebih besar 

dibandingkan dengan Tipe A dan B serta lebih panjang, memiliki permukaan kulit 

tubuh yang bergelombang, berwarna coklat dengan corak hitam. Synapta 

maculata Tipe D memiliki ukuran tubuh yang kecil, berwarna coklat tua dan tanpa 

corak pada tubuhnya.  

Synaptidae merupakan famili yang mendominasi di ketiga stasiun 

pengamatan dengan tipe substrat yang berbeda. Hal ini dapat dijelaskan 
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berdasarkan penelitian serupa yang dilakukan di Bali oleh Setyastuti (2014) 

bahwa  Synaptidae ini merupakan kelompok hewan yang hidup pada zona pasang 

surut dan berasosiasi dengan ekosistem lamun dan merupakan kelompok hewan 

yang mampu bertahan hidup dengan perubahan kondisi lingkungan yang ekstrim 

di daerah pasang surut. Synaptidae menyebar di semua stasiun pengamatan 

dengan jumlah individu yang tinggi. Ketiga stasiun tersebut ditumbuhi oleh lamun 

yang padat sehingga hal ini dapat mendukung kehidupan famili tersebut. Vegetasi 

lamun yang ada di Pantai Raikatar ini terdiri dari 2 jenis lamun yaitu Cymodocea 

serrulata dan Enhalus accoroidea yang tumbuhnya sangat rapat. Dengan kondisi 

lamun yang demikian menjaikan daerah ini sebagai habitat bagi spesies 

Holothuroidea. Setyastuti (2014) juga menjelaskan bahwa mekanisme 

mempertahankan diri famili Synaptidae agar tidak mudah terhempas dan tergesek 

dengan substrat bebatuan dan lainnya yaitu dengan menggunakan spikula 

sehingga kulit tubuh Synaptidae ini melekat dengan kuat ketika menempel pada 

lamun. Selain itu spesies yang memiliki jumlah individu tertinggi setelah Synapta 

maculata yaitu Holothuria atra atau yang biasa dikenal dengan teripang hitam. 

Holothuria atra tersebar di semua stasiun pengamatan dengan tipe substrat yang 

berbeda. Tingginya jumlah individu pada jenis Holothuria atra setelah Synapta 

maculata diduga bahwa jenis ini memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis lainnya serta mampu memanfaatkan beranekaragam 

jenis jasat renik di perairan sebagai makanannya (Hasbullah dkk, 2017).  

Selain Holothuria atra juga ditemukan beberapa spesies dari ordo 

Aspidochirotida. Menurut Yusron dan Pitra (2004) teripang dari ordo ini 
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merupakan Holothuroidea yang umum ditemukan pada perairan tropis. 

Holothuroidea dari ordo Aspidochirotida adalah pemakan endapan (deposit 

feeder), dan merupakan kelompok biota yang seringkali dijumpai berada di 

perairan tenang, terlindung, dan kaya akan akumulasi zat organik. Dengan 

ditemukannya Holothuroidea dari ordo ini dapat dikatakan bahwa lokasi yang 

ditumbuhi lamun dan ekosistem terumbu karang merupakan habitat yang cocok 

untuk perkembangan Holothuroidea dari ordo tersebut. Hal ini sesuai pendapat 

Nontji (1987) bahwa perairan tropis memiliki berbagai macam ekosistem yang 

dapat memecah arus seperti ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang 

sehingga beberapa biota laut seperti Holothuroidea yang ada di dalam ekosistem 

tersebut akan terlindungi dari arus yang kuat dan biota laut tersebut akan 

mendapatkan akumulasi zat organik dari pergerakan arus laut.  

Dari penelitian yang telah dilakukan Golden Stychopus variegatus 

merupakan spesies yang memiliki nilai kelimpahan terendah. Spesies ini hanya di 

temukan pada stasiun 2 dengan tipe substrat berpasir. Spesies ini termasuk ke 

dalam famili Stycopodidae, dimana spesies ini lebih digemari oleh masyarakat. 

Rendahnya nilai kelimpahan dari spesies ini juga disebabkan karena pengambilan 

yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Dari informasi yang 

diperoleh masyarakat mengatakan bahwa  spesies ini merupakan spesies yng 

paling digemari dibandingkan dengan spesies lainnya. Selain itu spesies ini juga 

termasuk ke dalam spesies Holothuroidea yang komersil. Sesuai yang dikatakan 

Martoyo dkk (2006) bahwa Jenis teripang yang dapat dikonsumsi dan memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi adalah jenis teripang famili Holothuridea dan 
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Stichopodidae yang meliputi marga Holothuria, Actinopyga, Bohadschia, 

Thelenota, dan Stichopus.  

 

4.2.2 Faktor Abiotik 

Sama seperti organisme lainnya, Holothuroidea memiliki kondisi 

lingkungan tertentu untuk dapat hidup dan berkembang biak pada suatu lokasi. 

Selain data biotik berupa spesies Holothuroidea, ada pula data abiotik berupa 

suhu, pH, salinitas, intensitas cahaya, dan substrat yang memiliki pengaruh 

penting bagi pertumbuhan Holothuroidea. Faktor-faktor abiotik tersebut memiliki 

kisarannya masing-masing dan hasil pengukuran seperti yang ada pada lampiran 

9-11. Pada stasiun 1 suhu berkisar antara 23-28
0
C dengan rata-rata 25,57

0
C, 

stasiun 2 berkisar antara 21-28
0
C dengan rata-rata 25,1

0
C, dan stasiun 3 berkisar 

antara 22-26
0
C dengan rata-rata 24,3

0
C. Menurut Nybakken (1988), 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. Larva Holothuroidea mempunyai kisaran suhu 

optimum antara 27-29
0
C selanjutnnya Holothuroidea dewasa mentolerir suhu dari 

28-31
0
C.  

Setiap spesies memiliki kisaran toleransi yang berbeda terhadap pH. pH 

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

8,5. Pada saat melakukan pengukuran di ketiga stasiun pengamatan, pH ketiganya 

berkisar dari 6,0-8,1. Sesuai yang dikatakan Martoyo (1994) bahwa pH air yang 
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optimum untuk kehidupan Holothuroidea adalah 6,5-8,5. Sedangkan untuk 

salinitas pada ketiga stasiun pengamatan berkisar antara 29-37‰.  Perairan dekat 

pantai mempunyai salinitas yang relatif lebih rendah dari pada salinitas perairan 

samudera, yaitu berkisar antara 31,44‰ sampai dengan 33,16‰ dengan nilai 

tengah sekitar 32,21‰. Holothuroidea pada umumnya tidak tahan terhadap 

salinitas rendah. Holothuroidea dapat hidup pada kisaran salinitas 29-34‰ (Aziz, 

1995). Salinitas rata-rata di daerah tropis adalah sekitar 35‰ dan organisme laut 

tidak dapat bertahan pada salinitas yang menyimpang dari salinitas laut normal 

32-35‰. Namun pengaruh salinitas tergantung pada kondisi perairan laut 

setempat atau pengaruh alam seperti badai 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). 

Cahaya juga merupakan faktor lingkungan yang berperan pentig bagi 

Holothuroidea. Sebagian besar genus Holothuria bersifat nokturnal yang aktivitas 

hidupnya dilakukan pada malam dari atau dengan intensitas cahaya rendah. Meski 

demikian ada beberapa spesies yang melakukan aktivitas pada siang hari di antara 

terumbu karang, alga atau lamun, atau di dalam timbunan pasir. Intensitas cahaya 

yang tinggi akan menyebabkan pergerakan teripang menjauhi sumber cahaya, hal 

ini berkaitan dengan kemampuan kontraksi otot tubuh teripang. Holothuroidea  

yang hidup di laut dalam memiliki kisaran toleransi terhadap tekanan yang cukup 

kecil, beberapa genus diantaranya adalah Stichopus. Faktor utama lain yang 
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mendukung keberadaan Holothuroidea pada suatu habitat adalah makanan. 

Makanan Holothuroidea berupa plankton, detritus dan kandungan zat-zat organik 

lain yang berada di dalam lumpur atau pasir. Jenis makanan lain adalah 

organisme-organisme kecil, protozoa, algafilamen, rumput laut, dan potongan-

potongan kecil hewan maupun tumbuhan laut serta partikel-partikel pasir. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa teripang menyukai habitat dengan perairan yang 

jernih dan aliran air relatif tenang, serta mereka hidup secara berkelompok 

(Elfidasari dkk, 2012). 

  

4.2.3 Keanekaragaman 

Keanekaraagaman spesies Holothuroidea pada ketiga stasiun pengamatan 

seperti yang telah ditampilkan dalam gambar 4.8 bahwa keanekaragaman 

Holothuroidea di Pantai Raikatar, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, 

Kabupaten Belu termasuk ke dalam kategori sedang. Terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan keanekaragaman spesies di suatu ekosistem diantaranya  

yaitu, migrasi, faktor eksploitasi bagi spesies-spesies yang memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi, evolusi, perbedaan habitat, serta penyediaan sumber 

makanan. Seperti keanekaragaman yang ada di Pantai Raikatar keanekaragaman 

tertinggi berada pada stasiun 2 yang memiliki substrat berpasir dengan nilai H’ 

1,486, kemudian stasiun 1 dengan substrat karang berpasir dengan H’ 1,353, dan 

stasiun 3 dengan substrat lumpur berpasir dengan H’ 1,329. Sedangkan untuk nilai 

dominansi ketiga stasiun pengamatan termasuk ke dalam kategori rendah. Stasiun 

1 memiliki nilai D 0,170, stasiun 2 memiliki nilai D 0,173, dan stasiun 3 memiliki 
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nilai D 0,188. Dominansi 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. 

Keanekaragaman yang tergolong sedang pada lokasi penelitian juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketiga stasiun pengamatan ditumbuhi oleh 

lamun yang cukup lebat dan tersebar secara merata. Makanan utama timun laut 

adalah organisme-organisme kecil, detritus, dan diatom, pasir ataupun hancuran-

hancuran karang. Banyaknya spesies Holothuroidea di kedua habitat lamun dan 

pecahan karang ini karena perlindungan dari sinar matahari. Sesuai yang di 

jelaskan oleh Hyman (1955) dan Radjab (2000) dalam Oedjo dan Eoh (2015) 

bahwa Holothuroidea peka terhadap sinar matahari sehingga lebih banyak bersifat 

fototaksis negatif. Oleh karena itu Holothuroidea lebih suka berada di antara 

lamun, rumput laut, dan karang. Selain itu pada waktu pasang surut, substrat pasir 

umumnya kering dan akan terbentuk genangan-genangan air yang terasa panas di 

siang hari. Sedangkan pada daerah lamun, rumput laut dan karang masih terendam 

air sehingga spesies Holothuroidea dapat berlindung dari sinar matahari maupun 

dari predator (Oedjo dan Eoh, 2015). 

 

4.2.4 Uji Regresi Linear Bergandan dan T-Berpasangan 

Uji T-berpasangan digunakan untuk mengetahui perbedaan 

keanekaragaman di ketiga stasiun pengamatan. Dari hasil analisis yang telah 

dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan keanekaragaman pada 
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masing-masing stasiun pengamatan dimana nilai α < 0,005 dengan Fhitung > Ftabel. 

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sugiono (2013) bahwa bila α < 0,05 dan nilai 

Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel bebas secara 

simultan (bersama-sama) mempengaruhi variabel terikat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


