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ABSRACT 

 
Phylum Echinodermata is one group of marine invertebrates. In general, the phylum 

Echinodermata have 5 (five) classes which Holothuroidea (sea cucumbers), Asteroidea (sea 

staring), Ophiuroidea (serpent star), Echinoidea (sea urchins) and Crinoidea (sea lilies). 

These animals are very common in the coastal littoral waters and was also found in the deep 

sea. Results from this study are expected to provide clearer information about the existence 

of Echinoderms in littoral teluk dalam. The research was conducted in June-July 2012. Data 

retrieval consists of three observation stations, where each station was divided into three 

transects, each transect consisted of five observations plot measuring 25 x 4 m². In general, 

the topography of the beach in the observation area and slightly concave ramps with 

substrate karakteristrik nearly equal at each observation station that was fine sand, gravel and 

sand was very coarse. Phylum Echinodermata found in teluk dalam littoral waters consists of 

three classes which there are three species namely Holothuroidea Holothuria hilla, 

Holothuria leucospilota and Holothuria impatiens. Class Ophiuroidea two species namely 

Ophiarthrum elegans and Ophiolepis superba, and Ateroidea class there is one species that 

was Culcita novaeguineae. 

Keys word : Echinodermata dan Litoral, Teluk Dalam 
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ABSTRAK 

 
Filum Echinodermata merupakan salah satu kelompok invertebrate laut yang hidup di 

perairan. Filum Echinodermata memiliki 5 (lima) kelas yaitu Holothuroidea (teripang), 

Asteroidea (bintang laut), Ophiuroidea (bintang ular), Echinoidea (landak laut) dan 

Crinoidea (lili laut). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

keberadaan Echinodermata dipesisir teluk dalam. Penelitian dilakukan pada bulan juni-juli 

2012. Pengambilan data terdiri dari tiga stasiun pengamatan, dimana setiap stasiun dibagi 

menjadi tiga transek, masing-masing transek terdiri dari lima pengamatan petak berukuran 

25x4m². Topografi pantai di daerah observasi landai dan sedikit cekung dengan karakteristik 

substrat yang hampir sama disetiap stasiun pengamatan yang terdiri dari pasir halus, kerikil 

dan pasir sangat kasar. Filum Echinodermata yang ditemukan di perairan teluk dalam yaitu 

Holotrhuroidea terdapat tiga spesies Holothuria hilla, Holothuria leucospilota dan Holothuria 

impatiens. Kelas Ophiuroidea ada dua spesies yaitu Ophiarthrum elegans, Ophiolepis 

superba dan kelas Asteroidea terdapat satu spesies yaitu Culcita novaeguineae. 

Kata kunci : EchinodermataDanLitoral, Teluk Dalam 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perairan litoral (intertidal) 

memiliki ekosistem yang spesifik dan 

khas. Sebagai suatu ekosistem, wilayah 

pesisir dan laut menyediakan sumber daya 

alam salah satunya keanekaragaman 

Echinodermata, antara lain Bintang Laut 

(Asteroidea), Bulu Babi (Echinoidea), 

Teripang (Holothuroidea), Lili Laut 

(Crinoidea) dan Bintang Ular 

(Ophiuroidea), (Brotowijoyo, 1994). 

Beberapa Echinodermata bernilai 

ekonomis seperti BuluBabi (Echinoidea) 

dan Teripang (Holoturoidea), (Ghufran, 

2001). Echinodermata dieksploitasi oleh 

masyarakat sebagai sumber makanan dan 

obat-obatan. 

Perairan litoral Teluk Dalam, 

Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, 

Provinsi Kepulauan Riau, merupakan 

salah satu wilayah yang perairannya 

ditumbuhi lamun, pecahan karang dan 

berpasir serta memiliki topografi dasar 

yang landai. Sehingga diduga memiliki 

keanekaragaman Echinodermata.  

Penelitian tentang 

keanekaragaman Echinodermata di 

Perairan Litoral Teluk Dalam, Desa 

Malang Rapat, dilakukan karena belum 

ada yang meneliti tentang Echinodermata 

dan diharapkan dapat memberikan 

informasi untuk pemanfaatan dan 

pengelolaan lestari.  

 

Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui jenis-jenis 

Echinodermata dan menganalisis 

keanekaragaman, keseragaman, 

dominansi, pola sebaran dan tingkat 

kemiripan Echinodermata. 

 

METODOLOGI 

Penelitian dilakukan pada tanggal 

23 Juni dan 7 Juli 2012 di Perairan litoral  

Teluk Dalam, Desa Malang Rapat, 

Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten 

Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.  

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah Thermometer, 

Refraktometer, pH Indicator (lakmus), 

Tali Persegi Empat, GPS, Roll Meter, 

Tabel Pasut, Identifikasi Echinodermata, 

Identifikasi Substrat, Penggaris, Kamera, 

Alat Tulis dan Buku, serta Bahan 

Aquades dan Tissu. 

 

Metoda Penelitian 

Metoda yang digunakan dalam 

penentuan lokasi sampling adalah 

Purposive Sampling dikawasan intertidal. 

Pada 3 stasiun pengamatan dibuat 3 

transek, pada setiap plot pengamatan 

dengan ukuran 25 x 4 meter, dari pantai 

kearah laut.  Jarak setiap transek 50 meter, 

sedangkan jarak setiap stasiun adalah 200 

meter. Metoda mengidentifikasi ciri-ciri 

spesies yang mengacu pada panduan 

identifikasi filum Echinodermata serta 

pengamatan morfologi yang mengacu 

pada morfologi dalam bahan ajar 

avertebrata air filum Echinodermata 

(Irawan. 2012). 

 

Penentuan Batas Intertidal  

Daerah intertidal merupakan 

daerah pantai yang terletak antara pasang 

tertinggi dan surut terendah. Surut 

terendah pada tabel pasang surut untuk 

daerah Bintan yaitu 0.1m dari muka 

surutan terendah (0m) yang tercapai pada 

bulan Juli, Oktober, November dan 

Desember (Deshisdros TNI-AL, 2012). 

Batas Intertidal ditentukan dengan cara 

melihat posisi kedalaman Tabel Pasang 

Surut pada bulan, hari dan jam melakukan 

penelitian. kedalaman pada tabel 

dikurangi 0.1m, hasil dari kedalaman itu 

disesuaikan dengan kedalaman perairan 

daerah penelitian dan dicatat titik 

koordinatnya. Diasumsikan pola pasang 

surut teluk dalam sama dengan yang 

ditunjukkan oleh tabel. 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan 

dalam penelitian ini di Tabulasi dan di 

Klasifikasi berdasarkan sifat dan jenis  



data yang selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan 

ilmiah, sehingga dapat menggambarkan 

kondisi Echinodermata di perairan Teluk 

Dalam. Selain itu, dilakukan analisis 

secara kuantitatif dengan menghitung 

struktur komunitas Echinodermata terdiri 

dari kerapatan jenis (Di), Kepadatan 

relative (RDi), Frekuensi jenis (Fi) dan 

Frekuensi Relatif (RFi), (Odum,1971). 

Indeks nilai penting (INP), (Browel et al, 

1989). Keanekaragaman (H’), 

Keseragaman (E) dan Dominansi (D), 

(Indra, 2005). Pola sebaran 

Echinodermata dan Indeks Similaritas 

(Indra, 2005). Diolah di komputer 

menggunakan Program Microsoft Office 

Excel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam setiap stasiun pengamatan   

perairan teluk dalam memiliki topografi 

yang landai dan sedikit cekung dengan 

karakteristrik substrat yang sama yaitu 

fine sand / pasir halus (0.125 – 0.25 mm), 

gravel / kerikil (>2 mm) dan pasir sangat 

kasar (1 – 2 mm). Komposisi karakteristik 

didominasi mulai dari kerikil, pasir sangat 

kasar dan pasir halus. 

 

Keanekaragaman Spesies 

Echinodermata 

Selama penelitian di Perairan 

Teluk Dalam Desa Malang Rapat telah di 

temukan beberapa hewan Echinodermata 

pada tabel 1. yang terdiri dari 3 (tiga) 

Kelas yaitu Holothuroidea, Ophiuroidea 

dan Asteroidea. Dari tiga kelas 

Echinodermata tersebut meliputi Kelas 

Asteroidea (1 spesies ) yaitu Culcita 

novaeguineae, Kelas Ophiuroidea           

(2 spesies) yaitu Ophiarthrum elegansdan 

Ophiolepis superba, Kelas Holothuroidea 

(3 spesies) yaitu Holothuria hilla, 

Holothuria leucospilota dan Holothuria 

impatiens, hewan Echinodermata yang 

dijumpai di perairan ini yang memiliki 

nilai ekonomis ialah teripang hitam dan 

teripang pasir (Ghufran, 2011). 

Tabel 1. Komposisi Echinodermata 

 

No  

 

Echinodermata  

A B C 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

I Asteroidea           

1 Culcita novaeguineae - - - - - - - + - 

II Echinoidea          

III Ophiuroidea          

2 Ophiarthrum elegans + + + + + + + + + 

3 Ophiolepis superba - - - - - - - + -  

IV Holothuroidea            

 

 

 

 

 

4 Holothuria hilla + + + + + + + + + 

5 Holothuria leucospilota + + + + + + + + + 

6 Holothuria impatiens + + + + + + + - - 

V Crinoidea          

Sumber : Data Primer, 2012 

 

Keterangan: + : ada                         - : tidak ada 

 A = Stasiun 1 B = Stasiun 2  C = Stasiun 3 

 

Karakteristik Parameter Perairan 

Parameter perairan Teluk Dalam 

pada tabel 2. Kesesuaian lingkungan 

dengan organisme yang hidup didalam 

nya mempunyai korelasi yang tidak dapat 

dipisahka. Kesesuaian organisme dengan 

lingkungannya akan menjadi ciri khas 

suatu lingkungan itu sendiri, kondisi 

lingkungan yang baik akan mendorong 



adaptasi organisme yang didalamnya 

menjadi baik. 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Parameter 

Perairan 

 

Sumber : Data Primer 

 

Struktur Komunitas Echinodermata 

Kepadatan Jenis 

Kepadatan Echinodermata 

menurut jenis yang tertinggi adalah 

Holothuria hilla (0.084 ind/m²) diikuti 

oleh Ophiarthrum elegans(0.041 ind/m²), 

Holothuria leucospilota(0.036 ind/m²), 

Holothuria impatiens (0.009 ind/m²), 

Culcita novaeguineae (0.002 ind/m²) dan 

Ophiolepis superba(0.0006 ind/m²). 

Rendahnya nilai kepadatan hewan 

Echinodermata diduga disebabkan karena 

kurangnya kemampuan bersaing dalam 

menempati habitat, juga karena telah 

banyak nya hewan Echinodermata yang  

diambil oleh masyarakat atau penduduk 

setempat (Rajdab, 1996 dalam Torani 

2004). 

 

Indeks Nilai Penting (INP) 

Nilai INP dihitung dari 

Kepadatan Relatif (Rdi), Frekuensi Relatif 

(Rfi) masing-masing jenis Echinodermata, 

sehingga mempunyai hubungan 

berbanding lurus. Semakin besar nilai-

nilai tersebut maka semakin besar pula 

INP yang berarti semakin tinggi peranan 

jenis tertentu dalam komunitas. 

Hasil dari pengukuran Indeks 

Nilai Penting Spesies Echinodermata di 

Periaran Teluk Dalam yaitu pada jenis 

Culcita novaeguineaedari kelas 

Asteroidea yang hanya terdapat pada 

stasiun 3 dengan nilai INP 7.02. Jenis 

Ophiarthrum elegans dari kelas 

Ophiuroidea dengan nilai INP pada 

stasiun 1 ialah 49.12, pada stasiun 2 yaitu 

58.13 dan pada stasiun 3 yaitu 56.08. 

Jenis Ophiolepis superba dari kelas 

Ophiuroidea hanya terdapat pada stasiun 3  

 

 

dengan nilai INP 5.67. Jenis Holothuria 

hilla dari kelas Holothuroidea dengan 

nilai INP pada stasiun 1 ialah 74.02, pada 

stasiun 2 yaitu 72.12, pada stasiun 3 yaitu 

75.94. Jenis Holothuria leucospilota dari 

kelas Holothuroidea dengan nilai INP 

pada stasiun 1 ialah 50.56, pada stasiun 2 

yaitu 47.84, pada Stasiun 3 yaitu 48.24. 

Jenis Holothuria impatiens dari kelas 

Holothuroidea dengan nilai INP pada 

stasiun 1 ialah 26.28, pada stasiun 2 ialah 

21.88 dan pada stasiun 3 ialah 7.02. 

Tingginya Indeks Nilai Penting 

jenis Holothuria hilla dari kelas 

Holothuroidea teridentifikasi memiliki 

peranan paling besar disetiap Stasiun 

pengamatan hal ini diduga karena disetiap 

Stasiun pengamatan memiliki 

karakteristik substrat dasar yang 

didominasi oleh pecahan karang dimana 

ada banyak bahan makanan yang terdapat 

dalam sampah substrat atau plankton yang 

sesuai untuk kehidupan Holothuroidea, 

(Brotowidjoyo, 1994). 

 

Indeks Keanekaragaman (H’), 

Keseragaman (E), dan Dominansi (D) 

Identifikasi dan penghitungan 

jumlah populasi masing-masing spesies 

pada semua lokasi penelitian dengan 

masing-masing 3 (tiga) stasiun 

pengamatan, dilanjutkan dengan analisis 

Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks 

Keseragaman (E) dan dominansi (D) yang 

terdapat pada tabel 3. 

 

No Parameter Stasiun 1 Stasiun 2 Stasiun 3 Refferensi 

1 Suhu (°C) 28,3 29 29.3 25 – 31 °C (Erni, 2009) 

2 Kecerahan (cm) >100 >100 >100 – 

3 Salinitas (‰) 30 30 31 25 – 40‰ (Henni, 2007) 

4 pH 6 6 6 6.0 – 8.0 (Sutrisno, 1987) 

5 Substrat  Pasir halus, pasir kasar dan Kerikil   



Tabel 3. Indeks Keanekaragaman, Indeks 

Keseragaman dan dominansi 

stasiun H’ E’ D’ 

1 1.703 0.851 0.347 

2 1.687 0.843 0.340 

3 1.764 0.682 0.341 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 

Liyon dan Gheraldi (dalam 

Rumahlatu, 2008) mengatakan bahwa 

tinggi rendahnya keanekaragaman 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah 

satunya adalah jumlah dan jenis kualitas 

lingkungan. Menurut Leksono (2007) 

bahwa semakin banyak jumlah spesies 

dengan proporsi yang seimbang 

menunjukkan keanekaragaman semakin 

tinggi. 

Rendahnya Indeks 

Keanekaragaman Echinodermata pada 

daerah litoral Perairan Teluk Dalam 

diduga disebabkan oleh jumlah jenis yang 

sedikit diakibatkan oleh lingkungan yang 

kurang sesuai untuk kehidupan 

Echinodermata dan penangkapan yang 

dilakukan secara terus menerus untuk 

kepentingan komersil maupun untuk 

penelitian. 

Nilai Indeks Keseragaman (E) yang 

diperoleh dari 3 Stasiun penelitian 

berkisar antara 0.682 – 0.851 kisaran nilai 

tersebut menggambarkan bahwa 

ekosisitem tersebut pada kondisi stabil 

karena mempunyai keseragaman tinggi. 

Krebs (1989) menyebutkan 

bahwa jika spesies-spesies yang 

ditemukan pada suatu komunitas memiliki 

jumlah indvidu tiap spesies yang sama 

atau hampir sama, maka keseragaman 

dikomunitas tersebutmenjadi tinggi. 

Ketidak seragaman jenis Echinodermata 

tersebut diduga disebabkan oleh 

penyebaran jumlah individu tiap jenis 

tidak menyebar secara merata, atau 

disebabkan oleh faktor lingkungan. 

Nilai Dominasi (D) 

Echinodermata pada Perairan Teluk 

Dalam berkisar antara 0.340 - 0.347. 

Menurut Leksono (2007) dominasi terjadi 

karena adanya hasil dari proses kompetisi 

penggusuran individu satu terhadap 

individu yang lain. Tidak adanya hewan 

Echinodermata yang mendominasi 

diantara semua Stasiun diduga disebabkan 

karena karakteristrik habitat 

Echinodermata ini hidup menyebar 

hampir diseluruh zona perairan litoral 

Teluk Dalam.  

 

Pola Penyebaran Echinodermata 

Pola penyebaran Echinodermata 

dengan menggunakan perhitungan Indeks 

Dispersi Morisita di Perairan Teluk 

Dalam, kriteria dalam penilaian jika Id < 

1 maka diketahui pola dispersinya 

seragam, jika Id = 1 maka dispersinya 

acak dan jika Id > 1 maka diketahui pola 

dispersinya mengelompok. Untuk hasil 

kriteria sebaran Echinodermata di 

Perairan Teluk Dalam dapat dilihat pada 

tabel 4. 

 

Tabel 4. Pola Sebaran Echinodermata 

Stasiun Id 

1 1.792923152 

2 1.698296092 

3 1.345835632 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 

Tingkat kemiripan hewan 

Echinodermata pada setiap Stasiun, dapat 

diketahui dengan menggunakan 

persamaan Indek Similaritas. Hasil 

perhitungan tingkat kemiripan terdapat 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Indek Similaritas (IS). 

Stasiun IS Kategori 

Stasiun 1  

Stasiun 

2 100% 

Sangat 

Mirip 

Stasiun 1  

Stasiun 

3 80% 

Sangat 

Mirip 

Stasiun 2 

Stasiun 

3 80% 

Sangat 

Mirip 

Sumber : Pengolahan Data Primer 

 



Jenis setiap hewan Echinodermata 

yang ditemukan pada ke 3 (tiga) Stasiun 

penelitian mempunyai tingkat kemiripan 

yang tinggi, hal ini diduga karena 

karakteristrik substrat setiap stasiun 

hampir sama yaitu pasir halus (0.125 – 

0.25), kerikil (>2mm) dan pasir kasar (1 – 

2 mm) serta parameter lingkungan yang 

mendukung sehingga diduga penyebaran 

ketersediaan makanan juga merata. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan di 

Perairan Teluk Dalam, Desa Malang 

Rapat ditemukan hewan Echinodermata 

yang terdiri dari 3 (tiga) Kelas yaitu Kelas 

Holothuroidea ditemukan (3 spesies) yaitu 

Holothuria hilla (Teripang Oler), 

Holothuria leucospilota (Teripang 

Lotong), Holothuria impatiens (Teripang 

Pasir). Kelas Ophiuroidea ditemukan (2 

spesies) yaitu Ophiarthrum elegans dan 

Ophiolepis superba. Kelas Asteroidea 

ditemukan (1 spesies) yaitu Culcita 

novaeguineae. 

Nilai Kepadatan hewan 

Echinodermata yang tertinggi pada 

Stasiun 1 yaitu 17 ind/m² dan yang 

terendah terdapat pada Stasiun 3 yaitu 

0.097 ind/m². Dengan nilai kerapatan 

masing – masing jenis yang tertinggi 

adalah Holothuria hilla (0.084 ind/m²) 

diikuti oleh Ophiarthrum elegans (0.041 

ind/m²), Holothuria leucospilota (0.036 

ind/m²), Holothuria impatiens (0.009 

ind/m²), Culcita novaeguineae (0.002 

ind/m²) dan Ophiolepis superba (0.0006 

ind/m²). 

Indeks Nilai Penting 

Echinodermata spesies Holothuria hilla 

pada Stasiun 1 dan Stasiun 2 yang berada 

berdekatan memiliki nilai INP 74.02 pada 

Stasiun 1 dan INP 72.12 pada Stasiun 2, 

pada Stasiun 3 Holothuria hilla juga 

memiliki nilai INP yang tertinggi dari 

spesies lainnya, ini menunjukkan bahwa 

Holothuria hilla memiliki peranan yang 

paling besar pada perairan di Stasiun 3. 

Nilai indeks keanekaragaman 

berkisar antara (H’ 1.687 – 1.764). kisaran 

ini termasuk dalam kategori 

keanekaragaman yang rendah. Nilai 

Indeks Keseragaman berkisar antara (E’ 

0.682 – 0.851). Kisaran ini termasuk 

mempunyai keseragaman yang tinggi.  

Nilai Indeks Dominansi berkisar 

antara (D’ 0.340 – 0.347). Dengan nilai 

Indeks Dominansi berkisar antara 0 – 1 

teridentifikasi bahwa tidak ada spesies 

filum Echinodermata yang mendominansi 

di Perairan Teluk Dalam. Pola sebaran 

hewan Echinodermata di Perairan Teluk 

Dalam ini memiliki pola sebaran dispersi 

kecenderungan mengelompok dan 

memiliki tingkat kemiripan tinggi yang 

mencapai IS 100% pada Stasiun 1 dan 2 

sedangkan pada stasiun 1 dan 3 serata 

stasiun 2 dan 3 tingkat kemiripan 

mencapai IS 80%. Daerah penelitan ini 

memiliki karakteristik substrat yang sama 

pada setiap Stasiun yaitu kerikil (>2mm), 

pasir halus (0.125 – 0.25) dan pasir kasar 

(1 – 2 mm). 

 

Saran  

Beberapa hewan dari filum 

Echinodermata yang tidak ditemukan saat 

penelitian berlangsung yaitu kelas 

Crinoidea dan Echinoidea, untuk itu perlu 

dilakukan lagi penelitian yang lebih 

mendalam tentang kondisi perairan litoral 

dalam hal ini Perairan litoral Teluk Dalam 

yang sedikit cekung dan pada saat surut 

terendah mengalami kekeringan, sehingga 

dapat diketahui bahwa apakah Perairan 

litoral Teluk Dalam sesuai untuk 

kehidupan kelas Crinoidea dan 

Echinoidea. 
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