
PEMETAAN SEBARAN BIOTA LAUT                                                                    

ECHINODERMATA DI PERAIRAN TELUK DALAM 

Ringkasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebaran biota laut Filum Echinnodermata berdasarkan 

spesies, kedalaman dan subsratnya yang akan disajikan dalam bentuk peta sebaran Echinodermata dengan 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan data parameter perairan sebagai data 

pendukung. Lokasi penelitian ini terletak diperaiaran Teluk Dalam Desa Malang Rapat Kelurahan Kawal 

Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 1 November 2012 sampai 28 Februari 2013. Penelitian ini menggunakan metode Visual 

Encounter (VES) terhadap sebaran jenis Echinodermata yang dilakukan pada saat surut sedangkan pada 

kedalaman > 2 m dilakukan penyelaman dan kemudian dilanjutkan dengan pengukuran data parameter 

perairan sebagai data pendukung kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi 

SIG.Dari hasil yang didapat, parameter peraiaran Teluk Dalam untuk suhu memiliki rata-rata 25-30 °C, 

Salinitas 31-34,66 ‰, pH sebesar 6, Substrat pasir halus (0,106 mm), terumbu karang dan pecahan 

karang. Berdasarkan sebaran Echinodermata dari penelitian yang dilakukan ditemukan  biota laut Filum 

Echinodermata yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas Echinoidea dan Holothuroidea. Untuk kelas 

Echinoidea ditemukan tiga spesies yaitu Diadema setosum pada kedalaman 4-5  m dan bersubstrat 

teumbu karang, Echinothrix calamaris pada kedalaman 4-5 m dan bersubstrat terumbu karang dan 

Jacksonaster depressum pada kedalaman 0 m dan bersubstrat pasir halus (0,106 mm). Sedangkan untuk 

kelas Holothuroidea ditemukan satu spesies yaitu Holothurian leocospilota pada kedalaman 0,1 m dan 

bersubstrat pasir halus. 
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Abstract 

In the Gulf  Of Dalam Bay Waters of  Malang Rapat Village, Gunung Kijang district, Bintan 

regency of Kepulauan Riau province, the waters over grown with coral reefs or sea grass and substrated 

sand or substrated rubble which believed to have a high species diversity of Echinodermata. But, the 

information about the spatial distribution of the Echinodermata in the form of a map is not yet available. 

The purpose of this study is to determine the distribution information of each species and the distribution 

information of Echinodermata based on certain species on the certain substrate and  certain depth in the 

form of a map by using the VES method for the distribution pattern, the application of GIS for mapping, 

and sieving method to determine the type of substrate. The research found that marine phylum 

Echinodermata consists of two classes, namely the class Echinoidea and Holothuroidea. For the class 

Echinoidea, were found three species of Diadema setosum at a depth of 4-5 m and coral reefa substrated, 

Echinothrix calamaris at a depth of 4-5 m and coral reef and Jacksonaster depressum at a depth of 0 m 



and fine sand substrated (0.106 mm). Whereas, for the class Holothuroidea, one species found that was 

Holothuria leocospilota at a depth of 0.1 m and substrated fine sand (0.106 mm). 
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PENDAHULUAN

Latar Belakang                                             

Perairan Teluk Dalam Desa Malang 

Rapat Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau, perairan ini banyak ditumbuhi lamun dan 

bersubstrat pasir maupun terumbu karang yang 

diyakini memiliki jenis keanekaragaman 

Echinodemata yang tinggi. Namun informasi 

mengenai sebaran Echinodermata secara spasial 

dalam bentuk peta belum  tersedia. 

Data atau informasi spasial merupakan 

salah satu komponen dari sistem informasi 

geografis karena berisikan informasi tentang 

permukaan bumi maupun bawah permukaan 

bumi, yang mengacu berdasarkan letak posisi 

geografis suatu objek dan hubungan diantaranya 

dalam ruang bumi. Dalam penelitian ini Filum 

Echinodermata diajadikan objek dan untuk 

mendapatkan letak posisi geografis atau tiitik 

koordinat pola sebarannya diketahui setelah 

melakukan penelitian langsung di perairan Teluk 

Dalam. 

Rumusan Masalah 

 Echinodermata merupakan salah satu 

sumber daya hayati laut yang mempunyai peran 

penting secara ekologis dan juga bernilai 

ekonomis  bagi manusia sebagai bahan makanan 

terutama dari jenis teripang (Holothuroidea), 

Namun informasi mengenai sebaran 

Echinodermata secara spasial belum tersedia. 

Kebutuhan akan data yang tersusun dalam basis 

data spasial menjadi penting agar gambaran 

sebaran Echinodermata dapat terbentuk dengan 

jelas dan data dapat diperbaharui secara berkala 

dengan cara yang mudah. 

Batasan Penelitian 

Penelitian dilakukan di perairan Teluk 

Dalam pada saat surut dan pada kedalaman 

diatas dua meter dilakukan penyelaman. 

Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memetakan sebaran Echinodermata di peraiaran 

Teluk Dalam Desa Malang Rapat Kelurahan 

Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Informasi yang 

dihasilkan dari peta : 

1. Memetakan pola sebaran spesies 

Echinodermata di perairan Teluk 

Dalam. 

Manfaat 

 Informasi berupa peta sebaran 

Echinodermata yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian dan informasi untuk penelitian 

Echinodermata berikutnya di peraiaran Teluk 

Dalam dan dapat diperbaharui secara berkala 

dengan cara yang mudah. 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

1November 2012 sampai 28 Februari 2013 yang 

berlokasi di perairan Teluk Dalam Desa Malang 

Rapat Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung 

Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau yang membutuhkan waktu sekitar empat 

bulan. Letak geografis Teluk Dalam yaitu 

01◦09’30’’LU dan 104◦34’53’’ BT, untuk lebih 

jelas lihat gambar 6 di bawah ini. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode 

Visual Encounter Survey (VES) sedangkan pada 

kedalaman > 2 m dilakukan penyelaman dan 

kemudian dilanjutkan dengan menyisir sebaran 



jenis Echinodermata yang dilakukan pada saat 

surut dengan pengukuran data parameter 

perairan sebagai data pendukung kemudian data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi 

SIG. 

Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi Spesies Echinodermata 

 Identifikasi dari setiap spesies 

Echinodermata yang ditemukan dengan 

mengamati morfologi yang meliputi bentuk 

ukuran dan warna menggunakan coremap 

sebagai acuan dalam identifikasi. Hasil dari 

identifikasi spesies Echinodermata di perairan 

Teluk Dalam ditemukan kelas  Echinoidea 

(landak laut) dan kelas Holothuroidea 

(teripang). Untuk kelas Echinoidea terdiri dari 

tiga spesies yang ditemukan yaitu Diadema 

setosum, Echinothrix calamaris dan 

Jacksonaster depressum (dolar pasir). 

Sedangkan kelas Holoturoidea ditemukan satu 

spesies yaitu Holothuria leocospilota (teripang 

oler). 

Parameter Perairan 

Suhu perairan sangat berpengaruh 

terhadap proses kimia dan biologi dalam suatu 

perairan. Lingkungan perairan Teluk Dalam 

memiliki suhu rata-rata 25-30 °C. Menurut 

Kastoro (1970) suhu juga berpengaruh terhadap 

kerapatan air laut yang dingin pada salinitas 

yang sama, dimana kenaikan salinitas 

menyebabkan kenaikan kerapatan air laut. Suhu 

dan salinitas akan mengendalikan distribusi gas-

gas terlarut dalam air, dalam hal ini oksigen 

akan menurun seiring dengan meningkatnya 

suhu dan salinitas. 

Salinitas adalah berat kadar garam 

dalam gram perkilogram air laut yang terdapat di 

perairan. Salinitas yang terdapat di perairan 

Teluk Dalam adalah 31-34,66 ‰ , dengan 

demikian salinitas perairan Teluk Dalam masih 

dalam keadaan cukup sesuai karena salinitas 

optimum untuk kehidupan Echinodermata 

berkisar  32,2 ‰ -34,0 ‰ dan jika terjadi 

penambahan 3,0 ‰ saja akan menyebabkan 

terjadinya pengelupasan kulit dan dalam kondisi 

ekstrim akan menyebabkan kematian khususnya 

pada jenis teripang (James et., 1988). 

 Nilai pH untuk habitat  yang cocok bagi 

Echinodermata adalah 6,50-7,50 untuk periaran 

produktif  dan sebesar 7,50-8,50 bila perairan 

sangat produktif.Nilai pH yang ditemukan dalam 

lokasi penelitian sebesar 6 sehingga kondisi 

lingkungan perairan dapat dikatakan sebagai 

perairan produktif dan sesuai bagi habitat 

Echinodermata. 

 Substrat yang diamati pada pengamatan 

meliputi fraksi substrat dengan menggunakan 

metode pengayakan kemudian dicocokan 

dengan ukuran partikel berdasarkan Brower and 

zar,1977. Jenis substrat yang ditemukan 

berdasarkan sebaran Echinodermata di lokasi 

penelitian yaitu pasir halus (0,106 mm) dan 

terumbu karang (> 630 mm). Jenis substrat 

berkaitan dengan kandungan oksigen dan 

ketersediaan nutrien dalam sedimen. Pada jenis 

substrat yang berpasir kandungan oksigen relatif 

lebih tinggi dibandingkan dengan substrat yang 

lebih halus (Kastoro., 1970) 

Peta Sebaran dan Substart Echinodermata di 

perairan Teluk Dalam 



 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan di 

Perairan Teluk Dalam, ditemukan  biota  laut 

Filum Echinodermata yang terdiri dari dua kelas 

yaitu kelas Echinoidea dan Holothuroidea. 

Untuk kelas Echinoidea (landak laut) ditemukan 

tiga spesies yaitu Diadema setosum pada 

kedalaman 4-5  m dan bersubstrat terumbu 

karang, Echinothrix calamaris pada kedalaman 

4-5 m dan bersubstrat terumbu karang dan 

Jacksonaster depressum pada kedalaman 0 m 

dan bersubstrat pasir halus (0,106 mm). 

Sedangkan untuk kelas Holothuroidea 

ditemukan satu spesies yaitu Holothuria 

leocospilota pada kedalaman 0,1 m dan 

bersubstrat pasir halus. 

Saran 

 Informasi berupa peta sebaran 

Echinodermata yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian dan informasi untuk penelitian 

Echinodermata berikutnya di peraiaran Teluk 

Dalam dan dapat diperbaharui secara berkala 

dengan cara yang mudah. 
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