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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis teripang dan beberapa aspek ekologi 

teripang meliputi kualitas air dan substrat dengan menganalisis indeks ekologi di perairan 

Desa Pengudang. Penelitian ini dilakukan dengan metode Purposive Sampling yang terdiri 

dari 3 lokasi sampling. Pengamatan dilakukan mengunakan plot dengan ukuran 10x10 meter 

dalam setiap Lokasi Sampling. Hasil penelitian diperoleh 4 jenis yang termasuk kedalam 1 

ordo dan 2 famili. Nilai Indeks Keanekaragaman (H’) tertinggi terdapat pada Lokasi 

Sampling II sebesar 1,32 dan terendah terdapat pada Lokasi Sampling I sebesar 1,08. Nilai 

Indeks Keseragaman (E) tertinggi terdapat pada Lokasi Sampling I yakni sebesar 0,98 dan 

terendah terdapat pada Lokasi Sampling III sebesar 0,90. Nilai Indeks Dominansi (D) 

tertinggi terdapat pada Lokasi Sampling I sebesar 0,34 dan terendah terdapat pada Lokasi 

Sampling II sebesar 0,30. Berdasarkan Indeks Diversitas Shanon Wiener (H’) menurut Lee at 

al dalam Fachrul (2007) Perairan Desa Pengudang dikategorikan tergolong tercemar 

sedang. Kondisi tersebut diduga adanya gangguan lingkungan terhadap keberadaan teripang 

yaitu penangkapan teripang yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Beberapa jenis 

teripang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai bahan makanan. Pengukuran 

parameter fisika-kimia perairan dan substrat di Desa Pengudang secara umum memiliki 

kisaran yang relatif homogen di seluruh Lokasi Sampling. Parameter perairan di Desa 

Pengudang seperti suhu, salinitas, kekeruhan, pH dan DO dihubungkan dengan baku mutu 

Kep.Men.LH No.51 tentang kualitas perairan untuk biota laut masih tergolong baik untuk 

keberadaan teripang. 

 

Kata kunci : Ekologi, Teripang, Desa Pengudang 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is conducted to determine the species of sea cucumbers and some 

aspects of ecology and water quality of the substrate by analyzing the ecological index at 

Pengudang village water area. This research was conducted with a Purposive Sampling 

method consists of 3 Location Sampling. Observation conducted using with plot size 10 x 10 

meters as much as 3 in each location sampling. The results were obtained 4 spesies, 1 ordo 

and 2 family. The highest Diversity of Index Value (H’) is found at Location Sampling II 

about 1,32 and  the lowest is found at Location Sampling I about 1,08.The highest 

Equitability of Index Value is found at location sampling I about 0,98 and the lowest is found 

at location sampling III about 0,90. The highest dominance of Index Value is found at 
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location I is about 0.34 and the lowest is found at Station II about 0.30. Based on Diversity 

Shanon Wiener (H’) according to Lee et al in Fachrul (2007) the Pengudang Village water 

area can be categorized classified as contaminated. The condition is suspected environmental 

disturbance to the arrest of sea cucumber made by local people. Some spesies of sea 

cucumber used by local people as a food ingredient. Observation of measurement of physic 

and chemical and substrate at Pengudang Village generally has renge of homogen. 

Parameter as themperature, salinity, turbidity, pH and Disolved Oksigen linked to the quality 

standard of Kep.Men.LH No.51 for marine water quality is still quite good for existence of 

sea cucumber. 
 

Keyword : Ecology, Sea Cucumber, Pengudang Village 

 

PENDAHULUAN 

Teripang merupakan hewan yang 

termasuk dalam Filum Echinodermata dari 

kelas Holothuroidea. Teripang 

(Holothuroidea) atau lebih dikenal dengan 

nama timun laut merupakan salah satu 

organisme makrozoobenthos yang dapat 

ditemukan hampir di seluruh perairan 

pantai, mulai daerah pasang surut yang 

dangkal sampai perairan yang dalam. 

Habitat hewan ini pada zona intertidal 

sampai kedalaman 20 meter dan substrat 

berpasir yang berasosiasi dengan 

ekosistem terumbu karang dan lamun. 

Fungsi ekologis teripang dalam struktur 

trofik sebagai pemakan suspensi dan 

detritus serta penyeimbang rantai makanan 

(Aziz, 1997). 

Penyebab berkurangnya teripang di 

perairan Desa Pengudang diantaranya 

adalah rusaknya ekosistem teripang 

tersebut akibat alih fungsi lahan pesisir 

pantai. Tingginya aktivitas manusia dalam 

memanfaatkan wilayah perairan dapat 

mengakibatkan penurunan kualitas 

lingkungan perairan tersebut yang 

kemudian berpengaruh pada ekosistem 

didalamnya.  

Mengingat pentingnya peranan 

ekologi dalam ekosistem perairan serta 

biota yang berasosiasi di dalamnya 

khusunya teripang. Keberadaan Teripang 

di Perairan Desa Pengudang belum 

mempunyai data informasi mengenai studi 

ekologi teripang. Oleh karena itu peneliti 

perlu melakukan kajian mengenai studi 

ekologi teripang di kawasan tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui beberapa aspek ekologi 

teripang meliputi kepadatan, indeks 

keanekaragaman, indeks keseragaman, 

indeks dominansi teripang serta parameter 

kualitas perairan sebagai parameter 

pendukung. 

  Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai jenis dan ekologi Teripang 

(Holothuroidea) yang ada di perairan 

Pengudang Kabupaten Bintan sehingga 

dapat dijadikan dasar pertimbangan, 

pengelolaan, pengembangan khususnya 

teripang. 

 

METODE PENELITIAN 

1) Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilakukan pada 

bulan Desember 2013 yang berlokasi di 

Perairan Pengudang Kabupaten Bintan. 

Analisis sampel dan identifikasi dilakukan 

di Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan 

dan Perikanan, Universitas Maritim Raja 

Ali Haji, Tanjungpinang. 
 

2) Alat Dan Bahan 

 Peralatan yang digunakan antara 

lain : thermometer, refraktometer, pH 

meter, DO meter, GPS (Global Positioning 

System), roll meter, turbidymeter, alat 

tulis, kamera dan mikroskop. Bahan yang 

digunakan yaitu : aquades, formalin 4%, 

dan pewarna rose bengal. 

 

3) Penetuan Lokasi 

Metode sampling yang digunakan 

penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu pemilihan lokasi 
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sampling dilakukan berdasarkan tujuan 

tertentu. Tujuan tersebut dilakukan pada 

daerah intertidal dimana daerah tersebut 

merupakan tempat hidup biota teripang 

sebagai lokasi pengambilan sample. 

Pengamatan dilakukan pada saat air laut 

surut.  

 

4) Metode Pengambilan Sampling 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuadrat 

sampling (Fachrul, 2007). Unit segi empat 

(plot) yang diletakkan dalam zona sensus. 

Zona sensus itu dianggap sebagai papan 

pengecekan (cheker-board) dan kuadrat 

yang dicari dapat ditentukan dengan 

penomoran. 
Zona sensus merupakan daerah/ 

wilayah lokasi sampling yang dianggap telah 

mewakili daerah keberadaan teripang di 

perairan Desa Pengudang. Berdasarkan 

observasi awal penelitian teripang ditemukan, 

pada penelitian ini zona sensus/lokasi 

sampling ditentukan sejumlah 3 titik lokasi 

sampling.  Pada lokasi sampling tersebut 

diletakkan plot ukuran 10 x 10 meter. Jumlah 

plot dalam lokasi sampling 1 sebanyak 15 plot, 

lokasi sampling 2 sebanyak 21 plot, dan lokasi 

sampling 3 sebanyak 17 plot. 

 

 
Gambar 1. Kuadrat Sampling setiap lokasi 

sampling 

 

a) Identifikasi jenis teripang 

Metode yang digunakan dalam  

identifikasi jenis Teripang adalah dengan 

dimasukkan ke wadah untuk dihitung dan 

dicatat berdasarkan jumlah jenisnya pada 

setiap plot, setelah di catat hasil yang 

didapat salah satu jenis teripang  untuk 

Identifikasi sampel di foto untuk 

dokumentasi, selanjutnya sampel yang 

ditemukan diteliti dengan mengamati ciri – 

ciri berupa bentuk morfologi serta warna 

tubuh dan ukuran dengan menggunakan 

buku referensi dari www.coremap.or.id  

dan www.marinespecies.org tentang 

teripang. 

Teripang yang belum 

teridentifikasi diawetkan dengan 

menggunakan formalin 4%, kemudian 

identifikasi jenis teripang dilakukan di 

Laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan 

Perikanan UMRAH. 

 

b) Pengamatan lambung teripang 

 Karakteristik sedimen yang 

dimakan teripang 

 Pengamatan karakteristik sedimen 

yang dimakan teripang dengan mengambil 

sedimen yang terdapat pada lambung tiap 

jenis teripang yang didapatkan pada 

penelitian. Sedimen yang diambil 

kemudian ditimbang beratnya lalu diayak 

mengunakan ayakan bertingkat dan di 

catat tiap tingkatan. Untuk menentukan 

tipe sedimen dengan mengunakan diagram 

segitiga Sheppard. 

 Meiofauna dalam sedimen pada 

lambung teripang 

 Pengamatan organisme meiofauna 

dilakukan dengan  membedah tubuh tiap 

jenis teripang yang didapatkan dan diambil 

substrat di dalam isi lambung  teripang 

pada lokasi sampling. Substrat yang 

diambil lalu dimasukkan kedalam kantong 

plastik yang diberi label kemudian diberi 

larutan alkohol. Hewan meiofauna yang 

berada pada lambung teripang dan 

lingkungannya dilihat dengan mengunakan 

mikroskop di Laboratorium FIKP 

UMRAH. Hasil dari pengamatan difoto 

dan diidentifikasi dengan menggunakan 

buku Roberts  dan Higgins, (1988). 
 

c) Pengamatan tipe substrat 

 Karakteristik substrat pada 

habitat teripang 

Sampel substrat diambil dengan 

menggunakan sendok semen. Pengambilan 

sampel substrat dilakukan pada tiap titik 
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sampling. Kemudian di hitung dengan 

rumus:  

        
              

                  
        

Tipe substrat dikelompokkan 

berdasarkan segitiga Shepard yang 

mengacu pada besaran mesh atau mata 

ayakan yang ada di Labroratorium Ilmu 

Kelautan dan Perikanan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji sehingga diperoleh 

tiga tipe substrat yakni kerikil (> 2 mm), 

pasir (106 чm - 2 mm) dan lumpur (< 106 

чm). 

 

 Identifikasi organisme 

meiofauna pada habitat teripang  

Pengamamatan organisme 

mioinfauna pada habitat teripang 

dilakukan dengan  mengambil substrat di 

lingkungan tempat hidup teripang pada 

lokasi sampling. Substrat yang diambil 

lalu dimasukkan kedalam kantong plastik 

yang diberi label kemudian dilihat hewan 

meiofauna yang berada pada  lingkungan 

teripang dengan mengunakan mikroskop di 

Laboratorium FIKP UMRAH. Hasil dari 

pengamatan difoto dan diidentifikasi 

menggunakan buku Roberts dan Higgins, 

(1988). 

 

d) Pengolahan Data 

1. Kepadatan (Di)  
Brower et al. (1977) dalam Saputra 

(2010), kepadatan adalah jumlah individu 

per satuan luas atau volume area. Untuk 

menghitung kepadatan dapat 

menggunakan rumus dibawah ini: 

 Di = Ni / A i 

Keterangan :  

Di  = Kepadatan  (Individu/m²)  

Ni  = Individu spesies Bivalvia 

A   = Luas total (m²) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Kepadatan Total Setiap Lokasi Jenis 

Teripang di Desa Pengudang 
 Kerapatan atau kepadatan jenis 

adalah jumlah individu per satuan luas. 

Hasil penelitian di Desa Pengudang 

ditemukan jenis teripang dengan 2 famili 

dan 4 spesies dan didapatkan nilai rata-rata 

kepadatan seluruh Desa Pengudang 

 

 

 
Sumber : Data primer 

 

Gambar 2. Kepadatan Total di Desa 

Pengudang 

  

   Hasil diatas merupakan kepadatan 

total di Desa Pengudang adalah 0,01263 

ind/m
2
 (126/ha). Dimana jenis Stichopus 

variegatus paling tinggi kepadatannya 

yaitu 0,00490 ind/m
2 

(49/ha) dan jenis 

Holothuria scabra mempunyai nilai 

kepadatan paling rendah yaitu 0,00132 

ind/m
2
(13/ha). Sedangkan jenis yang 

lainnya mempunyai nilai kepadatan yaitu 

jenis Holothuria atra dengan nilai 

kepadatan 0,00264 ind/m
2
 (26/ha) dan 

jenis Holothuria leucospilota dengan nilai 

kepadatan 0,00377 ind/m
2
 (37/ha). 

Kepadatan Stichopus variegatus tinggi 

diduga karena tingginya kemampuan jenis 

teripang tersebut untuk menyesuaikan diri 

dengan kondisi lingkungan di perairan 

Desa Pengudang dibandingkan teripang 

jenis yang lain, dan menurut Sutaman, 

(1993) Stichopus variegatus merupakan 

spesies non-ekonomis yang tidak banyak 

ditangkap oleh nelayan sehingga dapat 

berkembang lebih baik dibandingkan jenis 

teripang lain. 

Kepadatan seluruh individu 

tertinggi terdapat pada lokasi II diduga hal 
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ini disebabkan karena letak lokasi yang 

kurang adanya aktivitas warga, dimana 

keadaan karakteristiknya banyak 

ditumbuhi padang lamun dengan tipe 

substrat pasir halus dan faktor fisika kimia 

yang mendukung kehidupan teripang. 

Menurut Bakus, (1973) teripang 

merupakan organisme yang menempati 

substrat berpasir, karena teripang 

umumnya bersifat deposit feeder yaitu 

memakan apa saja yang terdapat di dasar 

perairan. 

Kepadatan individu terkecil 

terdapat pada lokasi I diduga karena 

adanya tekanan ekologi atau gangguan dari 

lingkungan sekitarnya seperti aktivitas 

masyarakat. Pada waktu penelitian telah 

banyak aktifitas masyarakat setempat yang  

menangkap teripang. Jenis Holothuria 

scabra tidak ditemukan pada lokasi ini 

diduga jenis teripang Holothuria scabra 

banyak ditangkap oleh masyarakat 

setempat untuk dijadikan bahan makanan. 

 

2) Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman dan Dominansi di Desa 

Pengudang 

 
Sumber : Data primer 

 

Gambar 3. Indeks keanekaragamn, 

keseragaman dan dominansi di setiap 

lokasi penelitian Desa Pengudang 

 

Hasil nilai indeks keanekaragaman 

( H’) teripang di Desa Pengudang pada 

tiap lokasi penelitian berkisar antara 1,08 

sampai 1,32. Nilai indeks keanekaragaman 

(H’) tertinggi terdapat pada lokasi II yakni 

sebesar 1,32. Tingginya indeks 

keanekaragaman di lokasi II menunjukkan 

kondisi lingkungan perairan yang baik dan 

mendukung kehidupan biota didalamnya. 

Hal ini dapat dilihat dari tingginya kadar 

oksigen terlarut yang sangat dibutuhkan 

oleh biota untuk proses pernafasan 

(respirasi) serta proses oksidasi dalam 

perairan. Menurut Setyobudiandi (2007), 

kandungan oksigen terlarut (DO) 

merupakan salah satu faktor lingkungan 

perairan yang dapat mempengaruhi jumlah 

dan jenis dari hewan benthos. 

 Nilai indeks keanekaragaman (H’) 

yang terendah terdapat pada lokasi I yakni 

sebesar 1,08. Indeks keanekaragaman yang 

rendah diduga disebabkan semakin kecil 

jumlah spesies dan adanya beberapa 

individu yang jumlahnya lebih banyak 

sehingga mengakibatkan terjadinya 

ketidakseimbangan ekosistem yang 

kemungkinan disebabkan adannya tekanan 

ekologi atau gangguan dari lingkungan 

sekitarnya. Menurut Odum, (1992), 

keanekaragaman mencakup dua hal 

penting yaitu banyaknya jenis dalam 

komunitas dan kelimpahan dari masing-

masing jenis, sehingga semakin kecil 

jumlah jenis dan variasi jumlah individu 

tiap jenis memiliki penyebaran yang tidak 

merata, maka keanekaragaman akan 

mengecil. 

Indeks keseragaman (E) teripang di 

Desa Pengudang 0,92. Nilai keseragaman 

teripang di Desa Pengudang yaitu 0,92, 

dilihat dari nilai tersebut maka nilai indeks 

keseragaman tergolong dalam nilai 

keseragaman yang tinggi. Dengan kata lain 

penyebaran individunya cenderung bersifat 

seragam atau relatif sama. Menurut Syari, 

(2005) indeks keseragaman berkisar antara 

0-1. Bila indeks keseragaman kurang dari 

0,4 maka ekosistem tersebut berada dalam 

kondisi tertekan dan mempunyai 

keseragaman rendah. Jika indeks 

keseragaman antara 0,4 sampai 0,6 maka 

ekosistem tersebut pada kondisi kurang 
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stabil dan mempunyai keseragaman 

sedang. Jika indeks keseragaman lebih dari 

0,6 maka ekosistem tersebut dalam kondisi 

stabil dan mempunyai keseragaman tinggi.  

 Indeks dominansi hasil penelitian 

di Desa Pengudang menunjukkan nilai 

dominansi 0,29. Menurut indeks 

dominansi Simpson dalam Fachrul (2007) 

Nilai Indeks Dominansi berkisar antara 0 – 

1, semakin besar nilai indeks maka 

semakin besar kecendrungan salah satu 

jenis yang mendominasi, dari hasil dapat 

disimpulkan tidak ada jenis yang 

mendominansi. 

 

3) Substrat di Perairan Desa Pengudang 

 Substrat Pada Lingkungan 

Teripang 

 Teripang Holothuroidea hidup pada 

berbagai macam tipe substrat, mulai dari 

kerikil, pasir kasar,pasir sedang ,pasir 

halus , pasir sangat halus dan lumpur. 

Hasil penelitian karakteristik substrat di 

perairan Desa Pengudang di dominasi 

dengan substrat pasir. Pada tabel dibawah 

hasil penelitian didapat jenis substrat di 

lokasi I substrat yang dominan adalah pasir 

halus, untuk stasiun II lebih dominan ialah 

pasir sedang, sedangkan pada stasiun III 

yang mendominasi adalah pasir halus. 

Secara keseluruhan karakteristik substrat 

yang ada di perairan Desa Pengudang 

tergolong pasir sedang dan pasir halus. 

 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Substrat di 

Perairan Desa Pengudang 

 
Sumber : Data primer 

 

 

 Substrat Pada Lambung 

Teripang 

 Hasil penelitian karakteristik substrat 

di perairan Desa Pengudang di dominasi 

dengan substrat pasir. Pada tabel dibawah 

hasil penelitian didapat jenis substrat pada 

lambung teripang di tiap lokasi penelitan. 

 

 

Tabel 2. Substrat Pada Lambung Teripang 

 
Sumber : Data primer 

 

Hasil yang didapat jenis substrat di 

Desa Pengudang bahwa secara 

keseluruhan karakteristik substrat 

tergolong pasir sedang dan pasir halus. 

Substrat pada lambung teripang memiliki 

karakteristik substrat pasir sedang yang 

sama dengan lingkungannya. Substrat 

mempunyai peranan penting bagi 

kehidupan teripang. Hal ini sesuai menurut 

Bakus, (1973) menyatakan bahwa teripang 

merupakan organisme yang menempati 

substrat berpasir, karena teripang 

umumnya bersifat deposit feeder yaitu 

memakan apa saja yang terdapat didasar 

perairan.  

 

4) Meiofauna yang terdapat pada 

habitat dan lambung teripang 
 Hasil didapatkan klasifikasi 

meiofauna yang ada pada habitat dan 

lambung teripang. Klasifikasi meiofauna 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 

 

Tabel 3. Substrat Pada Lambung Teripang 

 



7 
 

  Meiofauna yang ditemukan pada 

lambung teripang dan habitatnya di Desa 

Pengudang terdapat jenis meiofauna yaitu 

Lobatocerebrum psammicola, Elphidhium 

selseyensis, Ammonia batavus dan 

Carybdea marsupialis. Hal ini sesuai 

menurut Irawan, (2012) bahwa terdapat 

jenis meiofauna Elphidhium selseyensis 

dan  Ammonia batavus pada teripang di 

daerah perairan Bintan pesisir. Diduga 

jenis meiofauna yang terdapat pada 

lambung teripang merupakan makanan 

dari organisme teripang tersebut. 

 

5) Parameter Fisika Kimia Perairan 

Parameter lingkungan mengacu 

pada Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No.51 tahun 2004 dan parameter 

yang diukur dalam penelitian ini adalah 

suhu , salinitas, pH, oksigen terlarut, dan 

kekeruhan. 

Tabel 3. Kondisi Umum Parameter Kualitas 

Perairan di Desa Pengudang 

 
Hasil pengukuran yang dilakukan 

secara insitu memperlihatkan bahwa suhu 

perairan di Desa Pengudang mempunyai 

kisaran antara 28 – 31,33°C, dimana suhu 

perairan terendah yaitu 28°C yang hal ini 

dikarenakan intensitas matahari belum 

terlalu tinggi, suhu tertinggi 31.33°C 

disebabkan tingginya intensitas cahaya 

matahari yang masuk. Suhu air 

mempunyai peranan dalam mengatur 

kehidupan biota perairan, terutama dalam 

proses metabolisme. Kenaikan suhu 

menyebabkan terjadinya peningkatan 

konsumsi oksigen, namun di lain pihak 

mengakibatkan turunnya kelarutan oksigen 

dalam air (Effendi, 2003). Menurut Hyman 

(1955 dalam Saputra (2001)), larva 

teripang mempunyai kisaran suhu 

optimum antara 28 – 29°C dan teripang 

dewasa dapat mentorerir suhu air dari 28 - 

31°C. 

Kisaran suhu perairan Desa 

Pengudang memliki nilai 28 – 31,33 
o
C, 

sedangkan baku mutu dari Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 

2004 tentang baku mutu air laut untuk 

biota laut suhu berkisar antara (28 – 30)
 

o
C. Suhu di perairan Desa Pengudang 

masuk kisaran tinggi, akan tetapi 

perubahan tersebut tidak terlalu signifikan 

karena dalam baku mutu tersebut 

menjelaskan bahwa nilai toleransi untuk 

suhu perairan tidak boleh lebih atau kurang 

dari 2 
o
C, ini dimaksudkan suhu yang ada 

di perairan Desa Pengudang ini masih 

dalam keadaan normal untuk kelangsungan 

biota perairan khususnya teripang.  

Hasil pengukuran salinitas didapat 

kisaran nilai salinitas pada perairan 28,66 

– 33,33 ‰.. Secara waktu pengukuran 

yang dilakukan berbeda disetiap stasiun 

namun secara lokasi karakter di setiap 

stasiun cendrung sama. Pengukuran 

dilakukan pada saat surut nilai salinitas 

rendah dari pada pada waktu pasang, hal 

ini diduga disebabkan kondisi wilayah 

perairan Desa Pengudang memiliki dua 

buah aliran sungai, sehingga pasokan air 

tawar masuk ke perairan laut pada saat 

surut yang mempengaruhi nilai salinitas 

yang tergolong rendah. Kisaran salinitas 

pada perairan Desa Pengudang 28,66 -

33,33%O  masih kisaran nilai toleran untuk 

teripang.  

Menurut Hyman (1955) dalam 

Saputra (2001) menyatakan bahwa 

salinitas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberadaan dan kehidupan 

biota di perairan, termasuk teripang. 

Teripang dapat hidup pada kisaran 

salinitas antara 29 -34‰. Salinitas yang 

ada di Desa Pengudang berkisar antara 28 

- 33,33 ‰ dihubungkan dengan baku 

mutu Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No.51 Tahun 2004 tentang baku 
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mutu untuk biota laut salinitas yang ada di 

perairan berkisar antara 33 – 34 ‰ , Untuk 

baku mutu tersebut kisaran perubahan 

salinitas tidak diperbolehkan kurang atau 

lebih dari 5‰. Menurut baku mutu 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No.51 Tahun 2004 tentang baku mutu 

untuk biota laut salinitas di perairan Desa 

Pengudang atau masih cukup baik untuk 

kehidupan teripang. 

Nilai kekeruhan pada Desa 

Pengudang berkisar antara 2,14 NTU 

sampai 3,40 NTU. Nilai tertinggi terdapat 

pada lokasi I dan III sedangkan pada lokasi 

II nilai kekeruhannya rendah. Di duga 

yang menyebabkan kekeruhan yaitu arus 

dan gelombang disaat surut sehingga 

terjadinya pengadukan lumpur. Hal ini 

dikarenakan lokasi I dan III tipe 

substratnya adalah pasir halus. Kekeruhan 

berkorelasi positif dengan padatan 

tersuspensi. Semakin tinggi  nilai padatan 

tersuspensi maka semakin tinggi juga nilai 

kekeruhan (Effendi, 2003). Menurut 

Yuana (2002), kekeruhan air dapat 

disebabkan oleh beberapa macam partikel 

yang berada didalam air baik yang hidup 

sebagai plankton maupun yang mati 

berupa bahan organik dan suspensi 

lumpur. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004, 

ambang batas maksimum kekeruhan bagi 

kehidupan  biota laut adalah kurang dari 5 

NTU. Hasil nilai kekeruhan pada Desa 

Pengudang kekeruhannya rendah sehingga 

tergolong normal untuk kehidupan biota 

laut. 

Kadungan pH pada perairan Desa 

Pengudang rata-rata 7,7 – 8,3. Kandungan 

pH perairan ini tergolong basa, sehingga 

masih menunjang hidupnya biota. 

Nyabakken (1992), mengatakan perairan 

laut maupun pesisir memiliki pH relatif 

lebih stabil dan berada dalam kisaran yang 

sempit, biasanya berkisar antara 7,7 – 8,4. 

Sedangkan Effendi (2003) menyatakan 

bahwa sebagian besar biota akuatik sensitif 

terhadap perubahan pH dan menyukai nilai 

pH sekitar 7 – 8,5. Perairan Desa 

Pengudang sendiri nilai pH tersebut masih 

tergolong normal, hal ini dikuatkan dengan 

baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No.51 Tahun 2004 tentang baku 

mutu air laut untuk biota laut kandungan 

nilai pH pada perairan adalah 7 – 8,5. 

Oksigen terlarut merupakan 

variabel kimia yang mempunyai peranan 

sangat penting bagi kehidupan biota air 

sekaligus menjadi faktor pembatas bagi 

kehidupan biota. Perairan Desa Pengudang 

memiliki nilai oksigen terlarut rata-rata 7,7 

- 8,3 mg/l, ini merupakan kisaran oksigen 

terlarut dalam kondisi normal. Menurut 

Gufran et al (2007) kadar oksigen terlarut 

yang baik untuk organisme laut adalah 5-7 

mg/l. Yuana, (2002) menambahkan setiap 

kenaikan DO boleh jadi diikuti oleh 

penurunan jumlah individu teripang atau 

tidak diikuti sama sekali oleh penurunan 

jumlah teripang. DO bepengaruh terhadap 

proses respirasi teripang, terhadap 

ketersediaan dalam air. Dalam baku mutu 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No.51 Tahun 2004 tentang baku mutu air 

laut untuk biota laut kandungan oksigen 

dalam perairan yaitu >5. Dapat dikatakan 

oksigen terlarut di perairan Desa 

Pengudang baik untuk kehidupan teripang. 

 

6) Analisis data perairan berdasarkan 

indeks ekologi 

Analisa data perairan mengacu 

kepada kriteria kualitas air berdasarkan 

indeks keanekaragaman shannon- wiener. 

Indeks keanekaragaman di Desa 

Pengudang yaitu 1,27. Menurut Lee et.al, 

(1975) dalam Fachrul, (2007) kriteria 

kualitas air jika H’ >3 kualitas perairan 

tidak tercemar, 2,0 -3,0  tercemar sangat 

ringan, 1,6 - 2,0 tercemar ringan, 1,0 -1,5 

tercemar sedang dan < 1,0 tercemar berat, 

maka kriteria kualitas air di Desa 

Pengudang tergolong tercemar sedang.  

Indeks keseragaman teripang di 

Desa Pengudang yaitu 0,92, dilihat dari 

hubungan antara Indeks keseragaman 

simpson dengan tingkat pencemaran 

perairan dengan kriteria nilai < 0,8 

tergolong tercemar berat, nilai 0,6 – 0,8 
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tergolong tercemar sedang dan nilai >8 

tergolong tercemar ringan. Dari nilai 

indeks keseragaman dapat dikatakan 

perairan Desa Pengudang termasuk 

kedalam tingkat tercemar ringan.  

 Hasil parameter kualitas yang 

didapatkan sangat baik untuk mendukung 

bagi kehidupan teripang berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

No.51 tahun 2004, namun berdasarkan 

indeks ekologi yang dianalisis dengan 

tingkat pencemaran, perairan Desa 

Pengudang termasuk dalam kategori 

tercemar sedang. Dapat disimpulkan 

bahwa perairan pada lokasi penelitian 

tidak tercemar akan tetapi secara indeks 

ekologi dikatakan tercemar. Hal ini terjadi 

bukan pencemaran air yang menjadikan 

gangguan tetapi ternyata adanya gangguan 

lingkungan terhadap keberadaan teripang 

yaitu penangkapan teripang yang 

dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Beberapa jenis teripang dimanfaatkan oleh 

masyarakat setempat sebagai bahan 

makanan. 

 

KESIMPULAN 

 Kualitas air yang mencakup 

parameter fisika dan kimia pada 

pengamatan di perairan Desa Pengudang 

secara ekologi dikatakan cocok untuk 

kehidupan teripang. Karakteristik substrat 

di Desa Pengudang tergolong pasir halus 

dan pasir sedang. Substrat mempunyai 

peranan penting bagi kehidupan teripang 

yang biasanya hidup pada substrat berpasir 

dan terdapat padang lamun. Organisme 

meiofauna pada lingkungan habitat 

teripang yang diduga makanan bagi 

teripang terdapat pada substrat berpasir di 

Desa Pengudang sehingga terdapat 

ketersediaan makanan bagi teripang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kondisi ekologi teripang 

Holothuroidea yang ada di perairan Desa 

Pengudang dalam kondisi yang baik dan 

dapat mendukung kehidupan teripang. 

 

 

 

SARAN 

` Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka saran yang akan di 

berikan yaitu sebagai beikut :  
a. Perlu adanya penelitian lanjutan 

yang spesifik tentang jenis dan 

karakteristik makanan teripang di 

Desa Pengudang serta hubungan 

kandungan organik substrat dengan 

tingkat keanekaragaman jenis 

teripang di Desa Pengudang 

b.  Perlu adanya penelitian yang 

kontinu dan dalam jangka waktu 

yang lebih lama dan komprehensif. 

c.  Perlu adanya kegiatan pengawasan 

kawasan Daerah Perlindungan Laut 

dengan mengontrol  penangkapan 

teripang agar jenis teripang tidak 

habis dan punah. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaian Skripsi ini, 

yaitu : 

1. Kepada kedua orang tua Surip (ayah) 

dan Muntarti (ibu) serta keluarga yang 

selalu memberikan do’a dan dukungan; 

2. Bapak Henky Irawan, S.Pi, MP, M.Sc 

selaku dosen pembimbing I dan Bapak 

Falmi Yandri, S.Pi, M.Si selaku dosen 

pembimbing II; 

3. Bapak Kamali La Bosa selaku Kepala 

Desa Pengudang yang telah 

memberikan izin untuk melakukan 

penelitian ini 

4. Kepada semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan namanya satu persatu 

yang telah membantu hingga selesainya 

skripsi ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azis A. 1997. Status penelitian Teripang 

komersial di Indonesia. Oceana. 22 

(1) 9-19 



10 
 

Bakus,G.J. 1973. The Biologi and Ecology 

of Tropical Holothutians, Academic 

Press. New York 

COREMAP. 2007. Program Rehabilitasi 

dan Pengelolaan Terumbu Karang. 

Diakses tanggal 12 Oktober 2013.  

 http://www.coremap.or.id/datin/echi

no/?&start=20 

Effendi, Hefni. 2003.Telaah Kualitas Air. 

Kanisius,Yogyakarta.258 hal. 

Fachrul, M. F, 2007, Metode Sampling 

Bioekologi. Jakarta. 

Gufran. M. H. Kordi. K., Tanjung. A. B. 

2007. Pengelolaan Kualitas Air 

Dalam Budidaya Perairan. Penerbit 

Rineka Cipta. Jakarta. 

Irawan, H. 2011. Studi Biologi & Ekologi 

Hewan Filum Echinodermata Di 

Perairan Litoral Pesisir Bintan 

Timur Pulau Bintan. Tanjungpinang. 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 

51. 2004. Tentang Baku Mutu Air 

Laut Untuk Biota Laut. 

Nybakken, J. W. 1992. Biologi Laut Suatu 

Pendekatan Ekologis. PT. Gramedia. 

Jakarta. 
Odum, E.P, 1971. Fundamental Of Ecology. 

Philadelphia London Toronto. W.B. 

Souders Company. 

Roberts. P., Higgins H.T. 1988. 

Introduction to the study of 

Meiofauna.Washington D.C. 

London. 

Saputra, D. A. 2001. Struktur Komunitas 

Teripang Holothuroidea Di Perairan 

Pantai Pulau Pramuka Dan Pulau 

Tikus Kepulauan Seribu. Institut 

Pertanian Bogor. Bogor. 57 hal. 

Setyobudiandi. I., Sulistiono., F. 

Yulianda., C. Kusmana., S. Haryadi., 

A. Damar., A. Samosir., Bahtiar. 

2007. Sampling dan Analisis. 

Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan. IPB. 

WoRMS. 2013. World Register of Marine 

Spesies. Diakses tanggal 21 Januari 

2014. 

http://www.marinespecies.org/aphia.

php?p=taxlist. 

Yuana, S. 2002. Kemelimpahan dan 

Distribusi Teripang Holothuroidea 

di Perairan Pantai Karimunjawa. 

(Skripsi). Semarang 

 

 

 

  

 

 

http://www.coremap.or.id/datin/echino/?&start=20
http://www.coremap.or.id/datin/echino/?&start=20
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxlist
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxlist

