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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobentos dan 
kelimpahannya di perairan Pulau Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 
Sampel makrozoobentos diambil dari 3 stasiun yang ditentukan dengan Purposive Sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan sebanyak 24 spesies terdiri dari 15 family, 5 kelas dan 
3 filum. Komposisi jenis dari tiap kelas yaitu Gastropoda (54,20 %), Bivalvia (20,80%), 
Malacostraca (16,20 %), Polychaeta dan Clitellata masing-masing 4,17 %. Kelimpahan individu 
tertinggi didapat pada Stasiun II (Pemukiman) sebesar 39,06 ind/m2 dan terendah pada Stasiun 
III (docking) sebesar 16,76 ind/m2. Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) tertinggi terdapat pada 
Stasiun II sebesar 2,41 dan terendah pada Stasiun III sebesar 1,55. Nilai Indeks Keseragaman 
tertinggi terdapat pada Stasiun III yakni sebesar 0,86 dan terendah terdapat pada Stasiun I 
sebesar 0,79. Nilai Indeks Dominansi (C) tertinggi terdapat pada Stasiun III yakni sebesar 0,25 
dan terendah terdapat pada Stasiun II sebesar 0,13. Analisis uji t-Hutchinson menunjukkan tidak 
berbeda nyata antara Stasiun I dan III serta berbeda nyata antara Stasiun II dan I dan III. Hal ini 
diduga karena jenis substrat perairan berpasir yang merupakan tempat paling disenangi oleh 
kelas Gastropoda dan Bivalvia, persentasi pasir tertinggi pada Stasiun II sebesar 85,85 %. Hasil 
pengamatan parameter lingkungan perairan (Suhu, Kekeruhan, Kecepatan Arus, Salinitas, Jenis 
substrat, DO dan pH) menunjukkan masih dapat mendukung kehidupan organisme 
makrozoobentos.

Kata kunci : Keanekaragaman, Makrozoobentos, Pulau Belakang Padang.

Abstract

This reaserch is carried out for comprehanding  the kinds of macrozoobenthos and the 
abundance in the teritorrial water of Belakang Padang Island Batam City the Province of Riau 
Archipelago. The sample of macrozoobenthos is taken from 3 stations that determinded by 
using Proposive Sampling. Based on the reaserch, being found 24 species consist of 15 families, 
5 classes and 3 phylums. The composition of the type of every class namely Gastropods 
(54.20%), Bivalves (20.80%), Malacostraca (16.20%), Poychaeta and Clitellata are 4.17%. The 
abundance of the highest individual is obtained at Station II (Settlement) about 39.06 ind/m2 and 
the lowest at Station III (docking) about 16.76 ind/m2. The highest diversity of Index Value (H+) 
is found at Station II about 2.14, and the lowest is found at Station III about 1.55. The highest 
equitability of Index Velue is found at Station III about 0.86 and the lowest is at Station I about 
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0.79. The highest dominance of Index Value is found at Station III is 0.25 and the lowest is 
found at Station II about 0.13. t-Hutchinson’s analized is pointed out not to be difference 
bentween Station I and III are different between Station II with Station I and III as well. This 
problem suspected because of substrate type of the sanded territorial water as the pleasent by the 
class of Gastropods and Bivalves, the percentage of the highest sand at Station II is about 
85.85%. The result of parameters observation of marine environmental (temperature, muddines, 
the velocity current, salinity, the type of subtrate, DO and pH) point out bing able to support the 
life of macrozoobenthos organism.

Keyword : Diversity, Macrozoobenthos, Belakang Padang Island.

Pendahuluan
Pulau Belakang Padang berada di bawah 

administratif Kelurahan Tanjung Sari yang 
merupakan salah satu pusat pemerintahan dan 
perdagangan Kecamatan Belakang Padang. 
Perairan sekitar Pulau Belakang Padang 
merupakan jalur transportasi atau lalu lintas 
pelayaran domestik maupun internasional. 
Pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan 
Pulau Belakang Padang menjadi kawasan 
industri perawatan/perbaikan kapal (docking), 
pasar dan pertokoan, pelabuhan penumpang 
maupun barang serta pemukiman.

Dahuri (2001) dalam Rachmawaty 
(2011), menyatakan bahwa secara empiris 
wilayah pesisir merupakan tempat aktivitas 
ekonomi yang mencakup perikanan laut dan 
pesisir, transportasi dan pelabuhan, 
pertambangan, kawasan industri, agribisnis 
dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata serta 
kawasan pemukiman dan tempat 
pembuangan limbah. Makrozoobentos 
merupakan salah satu biota yang hidup di 
dasar perairan. Lind (1979) dalam Sinaga 
(2007), menyatakan bahwa organisme bentos 
memainkan peran penting dalam komunitas 
dasar, karena fungsinya dalam proses 
mineralisasi dan pendaur ulang bahan 
organik yang tertangkap di dalam lingkungan 
perairan. Sifat pergerakan makrozoobentos 
yang terbatas atau relaitf menetap dan habitat 
hidupnya di dasar perairan yang merupakan 
tempat bahan pencemar maka perubahan 
kualitas air dan substrat hidupnya mem-
pengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman 
makrozoobentos. 

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui keanekaragaman makrozoobentos dan 
kelimpahannya di perairan Pulau Belakang 
Padang Kelurahan Tanjung Sari. Manfaat
dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai keanekara-

gaman dan kelimpahan makrozoobentos serta 
gambaran keadaan perairan Pulau Belakang 
Padang Kelurahan Tanjung Sari kepada pihak 
yang memerlukan data tersebut.

Metodologi Penelitian
1) Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan April
2013 yang berlokasi di Perairan Pulau 
Belakang Padang, Kecamatan Belakang 
Padang Kota Batam, Provinsi Kepulauan 
Riau.

2) Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan yakni : 

Termometer, Turbidity, Pelampung dan tali, 
Handrefraktometer, pH indicator, DO meter, 
GPS (Global Positioning System), Tali, Pipa 
paralon 1 x 1 m, Sekop, Ayakan ukuran 1 x 1 
mm, Kantong plastik, Ice box, Formalin 4 % 
dan Rose Bengal, Lup, Aquades, Tisu, Alat 
tulis dan Kamera.

3) Prosedur Kerja
a) Penentuan Stasiun

Stasiun pengambilan sampel ditentukan 
dengan metode Purposive Sampling (sampel 
dengan maksud / pertimbangan), yaitu 
pengambilan sampel dilakukan hanya atas 
dasar pertimbangan peneliti. Pertimbangan 
penentuan stasiun pengambilan sampel yakni 
berdasarkan pemanfaatan wilayah pesisir dan 
perairan Pulau Belakang Padang. Lokasi 
penelitian ditetapkan sebanyak 3 stasiun yang 
masing-masing terdiri dari 3 transek garis dan 
tiap transek terbagi atas 5 plot sampel.

Stasiun terletak pada lokasi yang tingkat 
pemanfaatannya berbeda-beda, yaitu : 
Stasiun I terdapat pelabuhan penumpang 
maupun barang dan aktifitas pasar serta 
berhadapan dengan aktifitas pengisian 
minyak (bunker) di Pulau Sambu; Stasiun II 
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merupakan wilayah yang padat pemukiman; 
dan Stasiun III terdapat aktifitas 
perbaikan/perawatan kapal (docking) dan 
pemukiman serta terdapat sedikit mangrove. 
Ketiga stasiun tersebut berada dalam daerah 
intertidal atau daerah pasang surut.

b) Pengambilan dan Penanganan Sampel 
Makrozoobentos

Pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode pengamatan langsung kelapangan. 
Pengambilan sampel dilakukan pada waktu 
surut dengan alasan agar mempermudah 
dalam pengambilan sampel serta tidak 
terkendala dengan arus dan gelombang. 
Pengumpulan sampel pada setiap plot 
dilakukan pencarian makrozoobentos secara 
teliti, baik yang di atas permukaan substrat 
maupun yang terbenam dalam substrat 
sedalam 25 cm dengan menggunakan sekop. 
Substrat yang telah di sekop kemudian diayak 
menggunakan ayakan berukuran 1 x 1 mm.

Setiap jenis sampel makrozoobentos 
yang didapat pada setiap plot berbeda 
ditempatkan dalam kantong plastik yang 
berbeda pula yang terlebih dahulu diberi 
label. Penanganan sampel makrozoobentos 
selanjutnya dibersihkan dan diberi larutan 
formalin 4 % yang telah dicampur dengan 
pewarna Rose Bengal, kemudian sampel 
kembali dimasukkan ke dalam kantong 
plastik kembali yang telah diberi label.
Selanjutnya sampel di identifikasi dengan 
cara mengamati bentuk dan struktur tubuh 
sampel makrozoobentos dengan Lup (kaca 
pembesar) kemudian dicocokkan dengan 
buku acuan identifikasi merujuk pada 
Dharma (1988), www.seashellhub.com dan 
www.microseashell.com.

Gambar  1. Skema Pengambilan Sampel 
Makrozoobentos

c) Parameter Fisika-Kimia Perairan
Pengukuran parameter fisika-kimia 

perairan dilakukan disetiap stasiun penelitian.
Pengukuran fisika-kimia perairan dilakukan 
pada waktu pagi, siang dan sore (Suhu, pH 
dan DO) serta ketika pasang dan surut 
(Kekeruhan, Salinitas dan Kecepatan arus). 
Pengambilan sampel substrat dilakukan 
pada saat pertama sebelum pengambilan 
sampel makrozoobentos. Pengambilan 
sampel substrat dilakukan pada tiap plot 
tanpa pengulangan. Metode analisis besar 
butiran substrat dilakukan dengan metode 
ayakan kering.

Data yang diperoleh selanjutnya dibuat 
persentasi dan tipe substrat dianalisis 
berdasarkan tiga fraksi pada skala wentworth
yaitu fraksi lumpur (<0,063 mm), fraksi pasir 
(0,0631-2,000 mm) dan fraksi kerikil 
(>2.0001mm) dengan persamaan (Adli dalam
http://adlienerz.blogspot.com, 2011) :

Penentuan jenis atau tipe substrat 
dilakuakan dengan analisis segitiga Separd. 
Analisis besar butiran substrat (ayakan 
kering) dilakukan di Laboratorium Fakultas 
Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas 
Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau.

d) Analisa Data
 Kelimpahan Individu

Kelimpahan individu makrozoobentos 
didenifisikan sebagai jumlah individu spesies 
setiap stasiun dalam satuan persegi atau 
kubik. Kelimpahan individu makrozoobentos 
dihitung dengan menggunakan rumus Welch 
(1984) dalam Rachmawaty (2011), yaitu :

 Indeks Dominansi (C)
Indeks dominansi digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai famili yang 
mendominansi dalam suatu komunitas 
(Odum, 1993), rumusnya sebagai berikut : 
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Dimana :  C = Indeks dominansi 
                ni = Jumlah individu ke-i 
                N = Jumlah total individu

Indeks dominansi berkisar antara 0-1. 
Menurut Odum (1993), nilai dominansi 
mendekati 0 maka dominansi rendah atau 
tidak ada yang mendominansi dan jika nilai 
dominansi mendekati 1 maka dominansi 
tinggi atau ada yang mendominansi.

 Indeks Keanekaragaman (H’)
Indeks keanekaragaman (H’) meng-

gambarkan keadaaan populasi organisme 
secara matematis agar mempermudah dalam 
menganalisis informasi jumlah individu 
masing-masing jenis pada suatu komunitas. 
Perhitungan Indeks keanekaragaman (H’) 
menggunakan persamaan dari Shannon-
Wiener (Krebs, 1985 dalam Simamora, 
2009).

Dimana : H’ = Indeks Keanekaragaman jenis
ni = Jumlah individu jenis ke-i
N = Jumlah total individu 
pi = Proporsi frekuensi jenis ke-i 

terhadap jumlah total (ni/N)
ln = Logaritma nature

 Indeks Keseragaman (E)
Indeks keseragaman (Evenness index) 

yang digunakan berdasarkan fungsi Shannon-
Wiener untuk mengetahui sebaran tiap jenis 
makrozoobentos dalam luasan area 
pengamatan (Krebs, 1985 dalam Simamora, 
2009).

Dimana : E = Indeks Keseragaman
Hmax = Keanekaragaman maksimum
Hmax= ln S 
S = Jumlah jenis 

Menurut Krebs (1985) dalam
Simamora (2009) nilai Indeks Keseragaman 
(E) berkisar antara 0 – 1. Nilai Indeks 
Keseragaman mendekati 0 berarti 
keseragamannya rendah karena ada jenis 
yang mendominasi. Bila nilai mendekati 1, 
maka keseragaman tinggi dan meng-
gambarkan tidak ada jenis yang 
mendominansi sehingga pembagian jumlah 

individu pada masing-masing jenis sangat 
seragam atau merata. 

 Uji t-Hutchinson
Untuk mengetahui adanya perbedaan 

yang signifikan dari keanekaragaman antar 
stasiun pengamatan yakni menggunakan uji t-
Hutcheson (Zar, 1999) dengan rumus sbb :

Nilai varian (S2) dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut :

Sementara itu nilai derajat bebas yang 
digunakan untuk mendapatkan nilai t tabel 
pada Tabel t dihitung melalui persamaan 
sebagai berikut :

Dimana : H’1 = Keanekaragaman 
makrozoobentos di stasiun 1

H’2 = Keanekaragaman 
makrozoobentos di stasiun 2

Var H’1 = Nilai varian stasiun 1
Var H’2 = Nilai varian stasiun 2
pi = Jumlah individu tiap takson
N = Total individu
S2= Nilai varian
S = Jumlah jenis
Df = Derajat Bebas

Perhitungan yang telah dilakukan,
diperoleh nilai t-hitung yang dibandingkan 
dengan t-tabel, apabila t-hitung < t-tabel
berarti tidak ada perbedaan indeks 
keanekaragaman organisme makrozoobentos 
antara stasiun yang satu dengan stasiun yang 
lainnya. Jika t-hitung > t-tabel berarti 
terdapat perbedaan indeks keanekaragaman 
antar stasiun di perairan Pulau Belakang 
Padang.

Hasil dan Pembahasan
1) Parameter Fisika Kimia Perairan

Hasil pengukuran parameter fisika-kimia 
perairan Pulau Belakang Padang dapat dilihat 
pada Tabel 1 dan 2 berikut ini.
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Tabel 1. Hasil Parameter Fisika-Kimia 
Perairan Pagi, Siang dan Sore

Parameter
Perairan

ST Hasil Pengukuran
Pagi Siang Sore

Suhu (oC)
I 26,15 27,93 26,68
II 26,08 28,18 26,68
III 26,08 27,93 26,5

Rata-Rata 26,1 28,01 26,62

pH
I 6 6 6
II 6 6 6
III 6 6 6

Rata-Rata 6 6 6

DO (mg/l)
I 6,75 5,68 6,4
II 7,09 6,34 6,69
III 6,23 5,29 6,06

Rata-Rata 6,69 5,77 6,38
Sumber : Data primer

Hasil pengukuran menunjukkan nilai 
suhu di ketiga stasiun relatif sama, hal ini 
dikarenakan keadaan cuaca pada waktu 
pengukuran relatif sama sehingga suhu tidak 
mengalami perbedaan yang signifikan. Suhu 
perairan Pulau Belakang Padang berkisar 
26,08 oC – 28,18 oC. Menurut Nyabakken 
(1992), umumnya suhu di atas 30 0C dapat 
menekan pertumbuhan populasi hewan 
bentos.

Hasil pengukuran derajat keasaman (pH) 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan nilai 
pH di semua stasiun maupun disetiap 
pengukuran yaitu 6,0. Hal ini diduga karena 
ketelitian alat yang rendah. Berdasarkan hasil 
pengukuran, secara umum nilai pH perairan 
Pulau Belakang Padang tergolong alami dan 
mampu mendukung kehidupan organisme 
makrozoobentos. Pada kondisi perairan yang 
alami, pH berkisar antara 4,0 – 9,0 (Ghufran 
et. al., 2007). Menurut Hynes, 1978 dalam
Wijayanti, 2007, nilai pH < 5 dan > 9 
menciptakan kondisi yang tidak 
menguntungkan bagi kebanyakan organisme 
makrobenthos.

Oksigen terlarut (DO) perairan Pulau 
Belakang Padang berdasarkan hasil penelitian 
berkisar 6,06 mg/l – 7,09 mg/l. Hasil 
pengukuran menunjukkan penurunan dan
kenaikan kadar oksigen terlarut yang 
disertai dengan peningkatan dan 
penurunan suhu di semua stasiun pada 

siang dan sore hari, karena dengan 
peningkatan suhu dapat mempercepat laju 
metabolisme, respirasi dan dekomposisi. 
Secara umum, menurut Effendi (2003) 
hampir semua organisme menyukai 
kondisi kadar oksigen terlarut > 5,0 mg/l.
Tabel 2. Hasil Parameter Fisika-Kimia 

Perairan Pasang dan Surut

Parameter
Perairan

ST Hasil Pengukuran
Pasang Surut

Kekeruhan 
(NTU)

I 0,74 2,1
II 0,12 1,57
III 1,44 2,6

Rata-Rata 0,76 2,09

Kecepatan 
Arus m/s

I 0,17 0,19
II 0,21 0,23
III 0,16 0,18

Rata-Rata 0,18 0,2

Salinitas 
(o/oo)

I 35 34,1
II 34,5 33,7
III 33,3 32,6

Rata-Rata 34,3 33,5
Sumber : Data primer

Nilai kekeruhan Pulau Belakang 
pada  berkisar 0,12 – 2,60 NTU dengan 
rata-rata 0,76 NTU ketika pasang dan 
2,09 NTU ketika surut. Nilai kekeruhan 
tertinggi di Stasiun III, hal ini diduga 
karena pada waktu pengamatan dan telah 
banyak aktifitas masyarakat. Selain itu, 
adanya masukan dari aktifitas docking
dengan arus yang rendah membuat zat-zat 
koloid yang masuk menjadi lambat 
terpendap. Berdasarkan Kepmen-LH 
Tahun 2004, baku mutu kekeruhan untuk 
biota laut adalah kurang dari 5 NTU.

Kecepatan arus Pulau Belakang Padang 
berkisar 0,16 m/s – 0,23 m/s dengan rata-rata
ketika pasang 0,18 m/s dan surut 0,20 m/s.
Kecepatan arus terendah terdapat pada 
Stasiun III yaitu di lokasi docking, hal ini 
disebabkan karena perairan di Stasiun III
sedikit tertutup. Kecepatan arus yang 
cepat akan menghayutkan partikel 
terlarut, sedangkan kecepatan arus yang 
lambat akan menyebabkan partikel yang 
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tidak terhanyutkan menjadi terendap dan 
membentuk elemen dasar perarairan.

Salinitas perairan Pulau Belakang 
Padang berkisar 33,3 o/oo – 35 o/oo ketika 
pasang dan 32,6 o/oo – 34,1 o/oo ketika 
surut, dengan rata-rata pasang 34,3 o/oo

dan surut 33,5 o/oo. Hasil pengamatan tipe 
substrat dasar perairan Pulau Belakang 
Padang di ketiga stasiun adalah pasir. 
Adapun komposisi kerikil, pasir dan 
lumpur setiap stasiun dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini.
Tabel 3. Tipe Substrat Dasar Perairan Pulau 

Belakang Padang
ST Ø Ayakan Fraksi % Fraksi Jenis Substrat

I

> 2 mm Kerikil 17.73

Pasir106 чm - 2 mm Pasir 75.52

< 106 чm Lumpur 6.75

II

> 2 mm Kerikil 7.44

Pasir106 чm - 2 mm Pasir 85.85

< 106 чm Lumpur 6.71

III

> 2 mm Kerikil 12.90

Pasir106 чm - 2 mm Pasir 81.66

< 106 чm Lumpur 5.44

Sumber : Data primer

Secara umum, berdasarkan hasil peng-
ukuran parameter fisika-kimia perairan Pulau 
Belakang Padang Kota Batam Provinsi 
Kepulauan Riau masih dapat mendukung 
kehidupan organisme makrozoobentos 
perairan tersebut.

2) Analisis Keanekaragaman dan 
Kelimpahan  Makrozoobentos

Klasifikasi makrozoobentos perairan 
Pulau Belakang Padang ditemukan 24 spesies 
yang terdiri dari 15 family, 5 kelas dan 3
pylum. Komposisi jenis makrozoobentos 
perairan Pulau Belakang Padang yaitu kelas 
Gastropoda (54,20 %), Bivalvia (20,80 %), 
Malacostraca (16,20 %), Polychaeta (4,17 
%), dan Clitellata (4,17 %) dapat dilihat pada 
Gambar 2. Komposisi makrozoobentos 
tertinggi yaitu kelas Gastropoda yang 
merupakan filum Mollusca. Menurut 
Nyabakken (1992), tipe substrat berpasir 
akan memudahkan Mollusca untuk 
mendapatkan suplai nutrisi dan air yang 
diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. 
Hal ini sesuai dengan jenis atau tipe substrat 
dasar perairan Pulau Belakang Padang yang 
umumnya berpasir dengan persentasi pasir 
secara umum berkisar 75,52 % - 85,85 %.

Gambar 2. Diagram Lingkaran Komposisi 
Jenis Makrozoobentos Perairan 
Pulau Belakang Padang

Kelimpahan total makrozoobentos 
perairan Pulau Belakang Padang pada 
Stasiun I sebesar 33,78 ind/m2, Stasiun II 
39,06 ind/m2 dan Stasiun 16,76 ind/m2 

dengan rata-rata kelimpahan sebesar 
29,86 ind/m2, kelimpahan individu tiap 
stasiunnya dapat dilihat pada Tabel 4. 
Kelimpahan individu tertinggi terdapat 
pada Stasiun II yang merupakan daerah 
pemukiman, hal ini diduga kandungan 
substrat yang tinggi dan faktor Fisika 
Kimia perairan yang lebih baik dari 
stasiun lainnya.
Tabel 4. Kelimpahan Individu Makrozoo-

bentos Perairan Pulau Belakang 
Padang

Sumber : Data Primer
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Kelimpahan individu terendah terdapat 
pada Stasiun III yang merupakan daerah 
docking dan pemukiman. Tingginya 
kandungan bahan organik dalam substrat 
tidak selamanya menguntungkan bagi 
organisme dasar perairan, meskipun bahan 
organik menjadi salah satu sumber 
makanannya. Selain terlalu banyaknya bahan 
organik dapat menyumbat alat pernafasan, 
masuknya bahan organik melebihi batas 
kemampuan organisme memanfaatkanya 
maka akan timbul permasalahan seperti 
menurunnya tingkat kecerahan yang berarti 
meningkatnya kekeruhan air sehingga dapat 
mengganggu kehidupan organisme 
makrozoobentos (Nyabakken, 1992).

Indeks Keanekaragaman (H’) 
makrozoobentos yang didapat dari ketiga 
stasiun berkisar 1,55 – 2,41 dengan rata-rata 
1,95 (Tabel 5). Indeks Keanekaragan 
tertinggi terdapat pada Stasiun II yakni 
sebesar 2,41. Tingginya nilai Indeks 
Keanekaragaman pada stasiun II 
menunjukkan kondisi lingkungan perairan 
yang baik dan mendukung kehidupan biota di 
dalamnya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari 
tingginya kadar oksigen terlarut pada stasiun 
ini yang diduga cukup tersedia untuk 
konsumsi biota di dalamnya.

Tabel 5. Nilai Indeks Keanekaragaman (H’), 
Keseragaman (E) dan Dominansi )

Sumber : Data Primer

Selain itu, tingginya nilai Indeks 
Keanekaragaman pada Stasiun II dapat 
dilihat dari nilai Indeks Dominansinya yakni 
sebesar 0,13 yang berarti tidak ada jenis yang 
mendominasi dan Indeks Keseragamannya 
sebesar 0,82 berarti keseragamannya tinggi 
atau sebaran individu antar spesies merata 
serta ditemukannya 19 spesies dari 24 total 
spesies yang ditemukan di perairan Pulau 
Belakang Padang. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada Stasiun II ditemukan jumlah 
spesies yang tinggi dengan jumlah individu 
antar spesies relatif seimbang.

Menurut Sastrawijaya (2000) dalam 
Sinaga (2009) klasifikasi derajat pencemaran 
berdasarkan Indeks Diversitas Shanon 
Wiener (H’), yaitu : jika H’ > 2,0 (tidak 
tercemar), 1,6 ≤ H’ ≤ 2,0 (tercemar ringan), 
1,0 ≤ H’ ≤ 1,6 (tercemar sedang) dan H’< 1,0 
(tercemar berat). Berdasarkan penggolongan 
ini beserta data yang didapat, Stasiun II 
dengan Indeks Keanekaragaman 2,41 
tergolong perairan tidak tercemar, Stasiun I 
dengan Indeks Keanekaragaman 1,89 
tergolong perairan tercemar ringan dan 
Stasiun III dengan Indeks Keanekaragaman 
1,55  tergolong perairan tercemar sedang. 

Stasiun I dan III tergolong dalam 
perairan tercemar ringan dan sedang, hal ini 
diduga kedua stasiun ini telah mengalami 
tekanan karena disekitar perairan terdapat 
pelabuhan dan pasar pada Stasiun I serta 
terdapat docking dan pemukiman pada 
Stasiun III yang membuang limbahnya baik 
organik maupun anorganik ke perairan yang 
pada akhirnya dapat mempengaruhi 
kontribusi nilai Indeks Keanekaragaman 
Makrozoobentos.

Menurut Krebs (1985) dalam Simamora 
(2009) nilai Indeks Keseragaman (E) berkisar 
antara 0 – 1. Nilai Indeks Keseragaman yang 
diperoleh pada masing-masing stasiun 
berkisar 0,79 – 0,86. Indeks Keseragaman 
tertinggi terdapat pada Stasiun III yakni 
sebesar 0,86 dan Indeks Keseragaman 
terendah terdapat pada Stasiun I yakni 
sebesar 0,79 (Tabel 5). 

Nilai Indeks Keseragaman 
makrozoobentos perairan Pulau Belakang 
Padang pada ketiga stasiun penelitian 
umumnya memperlihatkan nilai keseragaman 
yang hampir mendekati nilai maksimum 
yaitu 1 (satu). Dengan kata lain nilai tersebut 
menggambarkan bahwa penyebaran individu 
cenderung bersifat seragam atau relatif 
merata.

Nilai Indeks Dominansi makrozoobentos 
Perairan Pulau Belakang Padang yang 
diperoleh pada ketiga stasiun berkisar 0,13 –
0,25. Nilai Indeks Dominansi yang tertinggi 
terdapat pada Stasiun III yakni sebesar 0,25 
dan nilai Indeks Dominansi terendah terdapat 
pada Stasiun II yakni sebesar 0,13 (Tabel 5). 

Menurut Odum (1993), nilai dominansi 
mendekati 0 maka dominansi rendah atau 
tidak ada yang mendominansi dan jika nilai 
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dominansi mendekati 1 maka dominansi 
tinggi atau ada yang mendominansi. 
Berdasarkan nilai Indeks Dominansi yang 
diperoleh pada masing-masing stasiun 
umumnya memperlihatkan nilai Indeks 
Dominasi mendekati 0 yang berarti nilai 
dominansi rendah atau tidak ada biota yang 
mendominansi. Meskipun pada stasiun 
penelitian dijumpai jumlah individu jenis 
tertentu yang lebih banyak, hal ini diduga 
berkaitan dengan keadaan perairan atau jenis 
substrat yang mendukung bagi populasinya.

Indeks Indeks Keanekaragaman 
makrozoobentos antara Stasiun I dan III tidak 
berbeda nyata, dimana nilai t-hitung < t-tabel 
(1,63 < 1,65) serta terdapat perbedaan nyata 
antara Stasiun II dengan Stasiun I dan III. Hal 
ini terkait dengan jenis substrat dasar perairan 
yaitu berpasir, persentase kandungan pasir 
tertinggi terdapat pada Stasiun II sebesar 
85,85 %. Jenis substrat berpasir merupakan 
tempat yang paling disenangi oleh filum 
Moluska yang dalam penelitian ini memeiliki 
komposisi jenis tertinggi. Menurut 
Nyabakken (1992), tipe substrat berpasir 
memudahkan Moluska untuk mendapatkan 
suplai nutrient dan air yang diperlukan untuk 
kelangsungan hidupnya. Tipe substrat 
berpasir juga akan memudahkan menyaring 
makanan yang diperlukan dibandingkan 
dengan tipe substrat berlumpur.

Selain itu, perbedaan jumlah dan jenis 
makrozoobentos pada ketiga stasiun dapat 
mempengaruhi tinggi rendahnya kontribusi 
nilai Indeks Keanekaragaman. Hal ini dapat 
dilihat dari kelimpahan individu tertinggi 
terdapat pada Stasiun II sebesar 39,06 ind/m2

dan jumlah spesies yang ditemukan pada 
Stasiun II sebanyak 19 spesies dari 24 total 
spesies yang ditemukan. Perbedaan jumlah 
dan jenis makrozoobentos tidak terlepas dari 
adanya kandungan organik substrat serta 
faktor fisika-kimia perairan seperti tinggi 
rendahnya oksigen terlarut, kekeruhan dan 
kecepatan arus.

Kadar oksigen terlarut tertinggi terdapat
pada Stasiun II yang diduga cukup tersedia 
untuk respirasi makrozoobentos. Menurut 
Setyobudiandi (2007), kandungan oksigen 
terlarut (DO) merupakan salah satu faktor 
lingkungan perairan yang dapat 
mempengaruhi jumlah dan jenis dari hewan 
benthos. Masuknya bahan organik dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar O2, 
sehingga tingginya kandungan oksigen 
terlarut dapat pula menunjukkan rendahnya 
bahan organik yang terdapat dalam substrat 
(Mulia, 2005). 

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk mengetahui tingkat 
keanekaragaman makrozoobentos dan 
kelimpahannya di perairan Pulau Belakang 
Padang, makrozoobentos yang ditemukan 
sebanyak 24 spesies yang terdiri dari 15 
family, 5 kelas dan 3 pylum. Adapun 
komposisi jenis dari tiap kelas yaitu kelas 
Gastropoda (54,20 %), Bivalvia (20,80 %), 
Malacostraca (16,20 %), Polychaeta (4,17 
%), dan Clitellata (4,17 %) dengan 
kelimpahan individu berkisar 16,76 ind/m2 –
39,06 ind/m2 dengan rata-rata kelimpahan 
sebesar 29,86 ind/m2.

Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) 
makrozoobentos perairan Pulau Belakang 
Padang berkisar 1,55 – 2,41, dapat 
dikategorikan sedang hingga tinggi dengan 
nilai Indeks Keseragaman (E) menggam-
barkan penyebaran individu tiap jenisnya 
cenderung bersifat seragam atau relatif 
merata dan nilai Indeks Dominansi (C) 
menunjukkan tidak aja jenis yang 
mendominansi. Hasil uji t-Hutchinson 
menunjukkan bahwa keanekaragaman 
makrozoobentos antara Stasiun I dan III tidak 
ada perbedaan nyata  serta terdapat perbedaan 
nyata keanekaragaman makrozoobentos 
antara Stasiun II dengan Stasiun I dan III. 
Secara umum, kondisi fisika-kimia perairan 
Pulau Belakang Padang masih dapat 
mendukung kehidupan makrozoobentos.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka saran yang diberikan yakni 
sebagai berikut  :
a. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih 

spesifik terhadap kandungan organik 
substrat dengan tingkat keanekaragaman 
jenis makrozoobentos di perairan Pulau 
Belakang Padang.

b. Perlu adanya penelitian yang kontinu dan 
dalam jangka waktu yang lebih lama dan 
komprehensif untuk melihat perubahan 
temporal dari masukkan bahan-bahan 
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organik dan anorganik ke dalam perairan 
dan sedimen akibat aktivitas masyarakat 
serta pengaruh langsungnya terhadap 
makrozoobentos di perairan Pulau 
Belakang Padang.

c. Diharapkan dapat dilakukan penelitian 
lanjutan mengenai keanekaragaman 
makrozoobenthos di perairan Pulau 
Belakang Padang pada kedalaman dan 
musim yang berbeda sehingga dapat 
dilihat bagaimana perbandingan 
keanekaragamannya.
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