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ABSTRAK 

 

Foraminifera bentik memiliki peran yang penting di suatu perairan salah satunya di 

dalam rantai makanan yaitu sebagai produsen bagi beberapa organisme laut. Namun, 

banyaknya aktivitas masyarakat yang menghasilkan limbah anorganik dapat merubah kondisi 

perairan sehingga mempengaruhi keberadaan foraminifera bentik. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan Februari hingga Mei 2015 yang berlokasi di perairan Desa Teluk Bakau 

Kabupaten Bintan. Penetuan titik sampling foraminifera dan beberapa parameter perairan 

ditentukan dengan metode Random Sampling dengan menggunakan software visual sampling 

plan (VSP) yang didapatkan 31 area  titik sampling. Pengambilan sampel foraminifera bentik 

menggunakan corer (pipa paralon) diameter 5 cm dan tinggi 10 cm. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa foraminifera bentik yang ditemukan di perairan Desa Teluk Bakau dapat 

diklasifikasikan ke dalam 7 ordo, 24 famili, 28 genus dan 33 spesies. Jumlah total individu 

foraminifera bentik tertinggi berasal dari ordo Rotaliida sebanyak 1.370 spesies dari total 

2028 spesies (67,55%). Kelimpahan jenis tertinggi berasal dari spesies Ammonia beccarii 

yaitu 364 ind/m
2 

(10,93%). Foraminifera bentik memiliki keanekaragaman yang tinggi. 

Walaupun demikian jumlah masing-masing spesies yang ditemukan merata (seragam) dan 

tidak adanya spesies yang mendominasi di perairan Desa Teluk Bakau. Nilai parameter-

parameter perairan yang diperoleh masih tergolong layak bagi kehidupan foraminifera bentik 

yang mengacu pada KepMen LH no.51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota 

laut. Substrat di perairan Desa Teluk Bakau didominasi jenis pasir halus dan pasir sedang. 
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ABSTRACT 

 

Benthic foraminifera have an important benefits in the waters, on of them in the food 

chain as a producer for some marine organisms. However, many people activities that 

generate inorganic wastes can change the condition of the waters thus affecting the existence 

of benthic foraminifera. This study was conducted in February to May 2015, located in the 

waters of Teluk Bakau Village Bintan Regency. Foraminifera sampling point and some water 

parameters are determined by random sampling method using visual sampling plan software 

(VSP) which obtained 31 area sampling points. Sampling of benthic foraminifera uses corer 

(the pipe) diameter of 5 cm and a height of 10 cm. The results showed that the benthic 

foraminifera were found in the waters of Teluk Bakau can be classified into 7 orders, 24 

families, 28 genera and 33 species. The total amount of the highest benthic foramimifera 

individuals coming from order Rotaliida as many as 1.370 species from total 2.028 species 

(67,55%). The highest species abundance derive from species Ammonia beccarii is 364 

ind/m
2 

(10,93%). The benthic foraminifera have high diversity. However the number of each 

species that found is evenness and no species dominance in the waters of Teluk Bakau. The 

value of water parameters still relatively decent for the life of benthic foraminifera refers to 

KepMen LH no.51 of 2004 about marine quality standard for marine biota. Substrates in the 

water of Teluk Bakau dominates types of fine sand and medium sand. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Foraminifera merupakan organisme 

yang mempunyai ukuran yang beragam 

mulai dari 3 µm sampai 3 mm, bersel 

tunggal yang mempunyai kemampuan 

membentuk cangkang dari zat-zat yang 

berasal dari dirinya sendiri atau dari benda 

asing di sekelilingnya (Haq and Boersma, 

1983 dalam Natsir 2010). Foraminifera 

bentik memiliki peran yang penting di 

suatu perairan salah satunya di dalam 

rantai makanan yaitu sebagai produsen 

atau penyedia makan bagi beberapa jenis 

organisme laut. 

Desa Teluk Bakau memiliki potensi 

sumberdaya yang melimpah seperti 

ekosistem mangrove, lamun hingga 

terumbu karang yang dapat menjadi habitat 

yang kondusif untuk berbagai organisme 

laut termasuk foraminifera. 

Foraminifera bentik memiliki peran 

yang penting di suatu perairan salah 

satunya di dalam rantai makanan yaitu 

sebagai produsen atau penyedia makan 

bagi beberapa jenis organisme laut. 

Penelitian tentang foraminifera bentik 

sudah pernah dilakukan di perairan 

Kepulauan Riau yaitu Natsir dkk (2011) di 

Kepulauan Natuna dan Natsir dan 

Muchlisin (2012) di perairan Tambelan. 

Namun, penelitian serupa perlu terus 

dilakukan mengingat banyaknya aktivitas 

masyarakat yang akan menghasilkan 

limbah-limbah baik organik maupun 

anorganik yang dapat merubah kondisi 

perairan sehingga mempengaruhi 

ekosistem di dalamnya khususnya terhadap 

keberadaan foraminifera bentik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui komposisi jenis-jenis 

foraminifera bentik yang ditemukan 

2. Mengetahui nilai kelimpahan, 

kelimpahan relatif, frekuensi, 

frekuensi relatif, indeks nilai penting, 

indeks keanekaragaman, indeks 

keseragaman, dan indeks dominansi 

dari foraminifera bentik 

3. Mengetahui kondisi beberapa 

parameter perairan habitat 

foraminifera bentik di perairan Desa 

Teluk Bakau 

 

Hasil penelitian ini memberikan data 

dan informasi mengenai struktur 

komunitas foraminifera bentik di perairan 

Desa Teluk Bakau Kabupaten Bintan 

sehingga dapat digunakan sebagai salah 

satu sumber pustaka penelitian 

foraminifera bagi peneliti lain dan bahan 

pertimbangan dalam pengelolaan 

sumberdaya perikanan. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Komunitas 

Komunitas menurut Odum (1993) 

dalam Utami (2014) merupakan kumpulan 

populasi yang hidup di suatu lingkungan 

tertentu, saling berinteraksi dan bersama – 

sama membentuk tingkat trofiknya. 

Interaksi dalam komunitas membentuk 

organisasi yang menghasilkan pola – pola 

atau struktur komunitas. Struktur 

komunitas di suatu perairan dapat 

ditentukan oleh kondisi lingkungan dan 

ketersedian makanan. 

 

Foraminifera 

Nama foraminifera berasal dari 

istilah Latin foramen rongga, dan ferre 

menghasilkan. Foraminifera merupakan 

organisme eukariotik uniselular yang hidup 

di laut. Diameter tubuhnya antara 0,1 

hingga 2mm dan hanya beberapa jenis 

mempunyai ukuran yang lebih besar. Pada 

umumnya, foraminifera mensekresi materi 

cairan mineral sehingga menghasilkan test 

(cangkang) berongga dan menjadi fosil 

dalam sedimen batuan. (Albani, 1979 
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dalam Adithya 2008).  Foraminifera adalah 

komponen meiobentik dari komunitas 

dasar perairan yang memiliki peran 

sebagai produsen kalsium karbonat 

(CaC03) dalam sedimen di hampir seluruh 

dasar laut di dunia (Hallock, 1974 dalam 

Rositasari 2011).  Foraminifera merupakan 

organisme yang eukariotik uniseluler 

heterotropik.  Berdasarkan daur hidupnya 

foraminifera termasuk ke dalam kelompok 

Holoplankton (zooplankton sejati) atau 

organisme plankton di seluruh siklus 

hidupnya (Boltovskoy dan Wright, 1976 

dalam Rahadian, 2012). 

Menurut Berger and Winterer (1974) 

dalam Putra (2014), foraminifera memiliki 

beberapa manfaat atau kegunaan sebagai 

berikut:  

1. Foraminifera biasa digunakan untuk 

mengetahui umur relatif dari suatu 

lapisan atau batuan, yaitu untuk 

menyusun biokronologi batuan 

dengan menggunakan keberadaan 

foraminifera planktonik sebagai 

penciri. 

2. Fosil foraminifera dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah 

geologi, antara lain : 

 Sebagai fosil petunjuk, yaitu fosil 

Foraminifera sangat berguna  untuk 

biostratigrafi yang dapat memberikan 

tanggal relatif terhadap batuan. 

 Penentuan lingkungan pengendapan 

yaitu tipe perairan. Contohnya 

perairan dangkal, perairan payau, 

laut dalam, abisal, batial, dan lain-

lain. Karena keanekaragaman, 

kelimpahan, dan morfologi mereka 

sangat kompleks, dan akurat 

3. Untuk menemukan deposit minyak 

potensial, yaitu foraminifera 

digunakan sebagai penunjuk dalam 

eksplorasi minyak bumi sejak perang 

dunia pertama, pada saat revolusi 

industri dimulai. 

4. Foraminifera juga dapat 

dimanfaatkan dalam arkeologi 

diprovenancing beberapa jenis bahan 

baku batu. Beberapa jenis batu, 

seperti batu gamping, biasanya 

ditemukan mengandung fosil 

foraminifera. Jenis dan konsentrasi 

fosil dalam sampel batu dapat 

digunakan untuk mencocokkan 

bahwa sampel ke sumber diketahui 

mengandung fosil yang sama. 

 

III. METODE 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilakukan pada 

bulan Februari hingga Mei 2015 yang 

berlokasi di perairan Desa Teluk Bakau 

Kabupaten Bintan yang meliputi studi 

literatur, survei awal lokasi, pengambilan 

data di lapangan, pengolahan dan analisis 

data, dan penyusunan laporan penelitian. 

Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Sumber : Hasil digitasi Peta Base Map 

Bintan dengan software ArcGIS 
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B. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 di 

bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 di 

bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Metode dan Jenis Data Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei yaitu 

peneliti melakukan pengukuran langsung 

di lapangan meliputi pengambilan sampel 

foraminifera dan beberapa parameter 

perairan. Data yang telah dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Penentuan Titik Sampling 

Penetuan titik sampling foraminifera 

dan beberapa parameter perairan 

ditentukan dengan metode Random 

Sampling Fachrul, 2008). 

 

2. Pengambilan Sampel dan 

Identifikasi Foraminifera Bentik 

Pengambilan sampel foraminifera 

bentik pada lokasi titik sampling dilakukan 

dengan menggunakan corer (pipa paralon) 

diameter 5 cm dan tinggi 10 cm.Sketsa alat 

corer (pipa paralon) untuk mengambil 

sampel foraminifera bentik dapat dilihat 

pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sketsa alat corer foraminifera 

bentik 

Identifikasi foraminifera pada tiap-

tiap titik sampling dilakukan dengan 

beberapa tahapan. Adapapun tahapan-

tahapan yang dilakukan berdasarkan 

metode Natsir dkk (2011) dan  Rahadian 

(2012) yang dimodifikasi sebagai berikut : 

1) Sedimen yang diperoleh dari corer 

(pipa paralon) dimasukkan ke dalam 

plastik yang telah diberi label sesuai 

nomor sampel atau kode masing-

masing titik sampling 

2) Kemudian sampel sedimen dicuci 

dalam sieve net 

3) Sedimen yang tertinggal pada 

saringan 0.25 mm, 0.125 mm dan 

0.106 mm  diambil dan sedimen 
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dipindahkan semua ke wadah yang 

baru (baskom plastik) 

4) Sampel sedimen hasil cucian 

digunakan dalam pengamatan 

selanjutnya yaitu tahapan identifikasi 

5) Pengamatan dilakukan dengan 

menempatkan sampel sedimen di 

object glass sebanyak 1gr dengan 3 

(tiga) kali ulangan lalu diamati di 

bawah mikroskop dengan 

pembesaran 100x 

6) Masing-masing spesies foraminifera 

difoto untuk diidentifikasi dari 

tingkat ordo hingga spesies mengacu 

pada www.foraminifera.eu, website 

World Register of Marine Species 

(WoRMS), dan penelitian-penelitian 

mengenai foraminifera bentik yang 

sudah ada. Identifikasi jenis 

foraminifera bentik berdasarkan hasil 

deskripsi sifat fisik foraminifera 

bentik yaitu jumlah kamar, bentuk 

cangkang, komposisi cangkang, 

apertur, sutura cangkang, 

ornamentasi atau hiasan dan struktur 

cangkang. 

 

3. Pengukuran Parameter Perairan 

Pengukuran parameter perairan 

dilakukan dengan 3 kali pengulangan. 

Waktu pengukuran parameter lingkungan 

dibedakan menjadi dua, yaitu  parameter 

suhu, oksigen terlarut dan derajat 

keasaman dilakukan pada saat pagi (pukul 

08.00-10.00 WIB), siang (pukul 12.00 -

14.00WIB) dan sore hari (pukul 15.00-

17.00WIB) sedangkan parameter salinitas, 

kekeruhan, dan kecepatan arus dilakukan 

pada saat pasang dan surut. Pengamatan 

jenis substrat menggunakan metode Mc 

Kenzie (2009) dalam Sihite (2012). 

 

 

F. Pengolahan Data 

1. Struktur Komunitas Foraminifera 

Bentik 

a. Kelimpahan Jenis 

Kelimpahan jenis foraminifera bentik 

dihitung berdasarkan jumlah individu per 

satuan luas (ind/m
2
) dengan perhitungan 

Odum (1971) dalam Iskandar (2013) yang 

dimodifikasi yaitu sebagai berikut: 

 

  (
 

      
)          

 

Keterangan : 

K : Kelimpahan foraminifera bentik 

(ind/m
2
) 

N : Jumlah total individu foraminifera 

bentik dalam corer 

A : Luas permukaan corer 2πr(r+t) = 

196,25cm
2  

TS  : Total titik sampling 

Nilai 10.000 berasal dari konversi cm² ke 

m² 

 

b. Kelimpahan Relatif 

Kelimpahan Relatif foraminifera 

bentik dihitung dengan rumus Braver & 

Zar (1977) dalam Noortiningsih dkk 

(2008) sebagai berikut: 

 

   
                        

                          
         

 

c. Frekuensi Jenis 

Frekuensi jenis foraminifera bentik 

dihitung dengan rumus (Fachrul, 2007) 

yaitu sebagai berikut: 

 

   
  

   
 

Keterangan : 

Fi : Frekuensi jenis ke-i 

Pi : Jumlah tempat ditemukannya 

jenis ke-i 

ΣP : Jumlah total tempat ditemukannya 

sampel yang diamati 

 

d. Frekuensi Relatif 

http://www.foraminifera.eu/
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Frekuensi relatif foraminifera bentik 

dihitung dengan rumus yaitu sebagai 

berikut: 

 

   
  

   
        

 

Keterangan : 

FR : Frekuensi Relatif 

Fi : Frekuensi jenis ke-i 

ΣF : Jumlah frekuensi untuk seluruh 

jenis 

 

e. Indeks Nilai Penting 

Indeks Nilai Penting diketahui 

dengan rumus (Fachrul, 2007) : 

 
          

 

Keterangan : 

INP  : Indeks Nilai Penting 

KR : Kelimpahan Relatif 

FR : Frekuensi Relatif 

 

 

f. Indeks Keanekaragaman 

Rumus indeks Keanekaragaman 

Shannon - Wiener dalam Setyobudiandi 

dkk (2009) yaitu: 

 

    ∑ (
  

 
)     (

  

 
)

 

   

 

 

Keterangan : 

H’  : Indeks Keanekaragaman 

ni : Jumlah individu spesies ke-i 

N : Jumlah individu semua spesies 

 

Kriteria hasil keanekaragaman (H’) 

berdasarkan Shannon - Wiener  dalam 

Setyobudiandi dkk (2009) adalah sebagai 

berikut. 

H’<1  = Keanekaragaman rendah 

1<H’<3 = Keanekaragaman sedang 

H’>3  = Keanekaragaman tinggi 

 

g. Indeks Keseragaman 

Rumus indeks keseragaman Shannon 

- Wiener (Rahadian, 2012) yaitu : 

 

 

  
  

     

 
  

     
 

 

Keterangan :  

E  : Indeks keseragaman 

H’  : Indeks keanekaragaman 

H’ maks :Keanekaragaman 

maksimum 

S  : Jumlah total spesies 

 

Nilai indeks keseragaman Shannon - 

Wiener (Rahadian, 2012) berkisar antara 0-

1 dengan kriteria sebagai berikut :  

E’ ≤ 0,4  = Keseragaman kecil, 

komunitas tertekan  

0,4 <E’ ≤ 0,6  = Keseragaman sedang, 

komunitas labil  

0,6<E’≤ 1,0  = Keseragaman tinggi, 

komunitas stabil 

 

 

h. Indeks Dominansi 

Rumus indeks dominansi Simpson 

(C) menurut Margalef (1958) dalam Utami 

(2014) yaitu : 

 

  ∑ (
  

 
)
 

  
 

Keterangan : 

C : indeks dominansi 

ni : jumlah individu spesies ke-i 

N : jumlah individu semua spesies 

 

Kategori Indeks Dominansi (C) 

menurut Margalef (1958) dalam Utami 

(2014) adalah sebagai berikut 

0.00 < C ≤ 0.50 = Rendah 

0.50 < C ≤ 0.75 = Sedang 

0.75 C ≤ 1.00  = Tinggi 
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IV. HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

 

A. Struktur Komunitas 

1. Komposisi Jenis 

Foraminifera Bentik Yang 

Ditemukan 

Foraminifera bentik yang 

ditemukan di perairan Desa Teluk 

Bakau dapat  diklasifikasikan ke 

dalam 7 ordo, 24 famili, 28 genus 

dan 33 spesies (Tabel 3). 

 

 

Tabel 3. Klasifikasi Foraminifera Bentik yang Ditemukan di Perairan Desa Teluk 

Bakau 

N

o 
Ordo Famili Genus Spesies 

Jumlah 

individu/gr 

1 Lituolida Lituolidae Ammobaculites Ammobaculites sp 91 

Reophacidae Reophax Reophax bilocularis 50 

Sub Jumlah 2 2 2 141 

2 Rotaliida Rotaliidae Ammonia Ammonia beccarii 222 

Amphisteginidae Amphistegina Amphistegina lessonii 70 

Bolivinitidae Bolivina Bolivina earlandi 66 

Bolivina spathulata 94 

Calcarinidae Calcarina Calcarina calcar 34 

Cibicidiae Cibicides Cibicides globulosus 72 

Elphidiidae Elphidium Elphidium advenum 160 

Elphidium crispum 188 

Elphidium lessonii 112 

Eponididae Eponides Eponides umbonatus 51 

Nummulitidae Heterostegina Heterostegina depressa 49 

Operculinella Operculinella venosa 46 

Rosalinidae Planodiscorbis Planodiscorbis sp 85 

Planorbulinidae Planorbulina Planorbulina larvata 23 

Planulinoididae Planulinoides Planulinoides binconcavus 48 

Pleurostomellidae Pleurostomella Pleurostomella brevis 18 

Alabaminidae Svratkina Svratkina australiensis 18 

Uvigerinidae Uvigerina Uvigerina bradyana 13 

Sub Jumlah 14 15 19 1.370 

3 Miliolida Cornuspiridae Cornuspira Cornuspira involvens 3 

Hauerinidae Miliolinella Miliolinella oblonga 112 

Miliolinella subrotunda 92 

Spirosigmoilina Spirosigmoilina tenuis 13 

Spiroloculinidae Spiroloculina Spiroloculina angulata 76 

Spiroloculina communis 27 

Sub Jumlah 3 4 6 323 

4 Lagenida Nodosariidae Dentalina Dentalina subsoluta 25 

Nodosaria Nodosaria mucronata 18 

Sub Jumlah 1 2 2 43 

5 Textulariida Eggerelidae Dorothia Dorothia bradyana 39 

Textulariidae Textularia Textularia pseudogramen 18 

Sub Jumlah 2 2 3 57 

6 Loftusiida Globotextulariidae Liebusella Liebusella soldanii 7 

Sub Jumlah 1 1 1 7 

7 Spirillinida Spirillinidae Mychostomina Mychostomina revertens 5 

Spirillina Spirillina vivipara 82 

Sub Jumlah 1 2 2 87 

JUMLAH TOTAL 24 28 33 2028 

Sumber: Data Primer (2015)
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Foraminifera bentik yang diperoleh 

di perairan Desa Teluk Bakau 

menunjukkan kondisi yang bervariasi. 

Berdasarkan tabel 3, foraminifera bentik 

yang berasal dari ordo Rotaliida memiliki 

komposisi terbanyak yang terdiri dari 14 

famili, 15 genus, dan 19 spesies. 

Sedangkan ordo Loftusiida memiliki 

komposisi terendah yang terdiri dari 1 

famili, 1 genus, dan 1 spesies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Persentase Rata-rata 

Foraminifera Bentik pada Tingkat Ordo 

 

Hasil perhitungan foraminifera 

bentik menunjukkan bahwa jumlah total 

individu foraminifera bentik tertinggi 

berasal dari ordo Rotaliida sebanyak 1.370 

spesies dari total 2028 spesies yang 

didapatkan atau sekitar 67,55%, Miliolida 

sebesar 15,91%, Lituolida sebesar 6,94%, 

Spirillinida sebesar 4,27%, Textulariida 

sebesar 2,84%, Lagenida sebesar 2,14% 

dan Loftusiida sebesar 0,35% (gambar 3).  

 

Ordo Rotaliida memiliki 

keanekaragaman tingkat spesises yang 

tinggi dan keanekaragaman jumlah spesies 

yang tinggi pula. Jenis foraminifera bentik 

dari ordo Rotaliida yang ditemukan lebih 

banyak di perairan Desa Teluk Bakau 

antara lain jenis Ammonia beccarii, 

Elphidium craticulatum dan Elphidium 

crispum (Tabel 1). Berdasarkan hasil 

penelitian Natsir dan Muchlisin pada tahun 

2010 di perairan Tambelan, ordo Rotaliida 

didapatkan lebih banyak (63%) dari ordo 

yang lain. Menurut Nybakken (1988) 

dalam Rahadian, (2012) ordo Rotaliida 

dapat bertahan hidup pada area yang 

mengalami tekanan lingkungan. Ordo ini 

mengambil keuntungan dari situasi kondisi 

lingkungan yang tidak memungkinkan 

foraminifera lain untuk hidup. 

 

2. Kelimpahan dan Kelimpahan 

Relatif 

Nilai kelimpahan jenis foraminifera 

bentik yang diperoleh menunjukkan 

spesies Ammonia beccarii ditemukan lebih 

banyak yaitu 364 ind/m
2
 (10,93%) diikuti 

spesies Elphidium crispum sebanyak 309 

ind/m
2
 (9,27%) dan Elphidium advenum 

sebanyak 264 ind/m
2
 (7,91%). Ammonia 

beccarii merupakan salah satu spesies 

yang berasal dari Ordo Rotaliida yang 

memiliki rentang toleransi hidup yang 

tinggi dibandingkan dari Ordo yang 

lainnya dan unggul dalam mendapatkan 

sumber makanan atau nutrisi nya. 

Kelimpahan foraminifera bentik 

terendah berasal dari spesies Cornuspira 

involvens sebanyak 5 ind/m
2 

(0,16%). 

Selain itu ditemukan beberapa foraminifera 

bentik asosiasi terumbu karang yaitu 

Amphistegina lessonii, Calcarina calcar, 

dan Heterostegina depressa. Hal ini dapat 

terjadi karena perairan Desa Teluk Bakau 

memiliki ekosistem terumbu karang yang 

merupakan habitat foraminifera bentik 

tersebut dan pada saat foraminifera mati, ia 

akan meninggalkan cangkangnya di dasar 

perairan lalu di bawa oleh arus menuju ke 

pantai. 

 

3. Frekuensi dan Frekuensi Relatif 

Nilai frekuensi jenis tertinggi berasal 

dari 3 spesies foraminifera bentik, antara 

lain Ammonia beccarii, Elphidium 
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advenum, dan Elphidium crispum  yaitu 

sebesar 1,0 (5,43%). Hal ini menunjukkan 

bahwa spesies-spesies tersebut terdapat 

pada seluruh perairan Desa Teluk Bakau. 

Frekuensi jenis  terendah berasal dari 

spesies Cornuspira involvens yaitu sebesar 

0,10 (0,53%). 

4. Indeks Nilai Penting 

Nilai INP tertinggi berasal dari 

spesies Ammonia beccarii yaitu sebesar 

16,36%. INP tertinggi menunjukkan bahwa 

jenis tersebut memberikan peranan yang 

besar terhadap struktur komunitas 

foraminifera bentik di perairan Desa Teluk 

Bakau dikarenakan memiliki nilai 

kelimpahan tertinggi dan jumlah individu 

dari spesies tersebut tersebar (merata) di 

perairan Desa Teluk Bakau. Nilai Penting 

terendah berasal dari spesies Cornuspira 

involvens yaitu sebesar 0,69%. 

5. Indeks Keanekaragaman (H’), 

Indeks Keseragaman (E’) dan 

Indeks Dominansi (C’) 

Indeks ekologi menggambarkan 

besaran angka kestabilan ekologi 

foraminifera bentik di perairan Desa Teluk 

Bakau. Hasil Pengukuran indeks ekologi 

foraminifera bentik dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Indeks Keanekaragaman (H’), 

Indeks Keseragaman (E’) dan Indeks     

Dominansi Foraminifera Bentik di perairan 

Desa Teluk Bakau 

Indeks Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 

(H') 
4,57 Tinggi 

Keseragaman (E’) 0,91 Tinggi 

Dominansi (C’) 0,05 Rendah 

Sumber: Data Primer (2015) 

 

Berdasarkan Indeks Shanon Wiener, 

maka Indeks Keanekaragaman (H’) 

foraminifera bentik termasuk ke dalam 

kategori keanekaragaman tinggi. Nilai 

keanekaragaman (H’) foraminifera bentik 

yaitu 4,57 yang termasuk ke dalam 

kategori tinggi. Banyaknya jumlah variasi 

jenis foraminifera juga dapat 

memperlihatkan daya dukung lingkungan 

pada wilayah penelitian terhadap 

pertumbuhan foraminifera yang terdapat di 

dalamnya.  Hal ini menunjukkan bahwa 

komunitas foraminifera bentik di perairan 

Desa Teluk Bakau dalam keadaan yang 

baik. 

Indeks Keseragaman (E’) 

foraminifera bentik diperoleh sebesar 0,91 

yang termasuk ke dalam kategori tinggi 

dan komunitas stabil. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah individu pada 

masing-masing spesies foraminifera bentik 

yang ditemukan tersebar merata (seragam) 

di perairan Desa Teluk Bakau. 

Nilai Indeks Dominansi (C’) 

foraminifera bentik di perairan Desa Teluk 

Bakau termasuk ke dalam kategori rendah 

dengan nilai 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak adanya spesies tertentu yang 

mendominasi di perairan Desa Teluk 

Bakau dikarenakan banyaknnya variasi 

jenis dan jumlah jenis foraminifera bentik 

yang ditemukan pada wilayah tersebut. 

 

B. Parameter Perairan 

Parameter kualitas perairan yang 

diukur dalam penelitian adalah parameter 

fisika dan kimia yang meliputi: suhu, 

salinitas, kekeruhan, kecepatan arus, 

oksigen terlarut dan derajat keasaman. 

Nilai yang diperoleh lalu dirata-ratakan. 

Parameter perairan di Desa Teluk Bakau 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Parameter perairan di Desa Teluk 

Bakau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer (2015) 

 

1. Suhu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rata-rata suhu di perairan Desa Teluk 

Bakau yaitu 30,9 °C. Menurut Boersma 

dan Haq (1984) dalam Rahadian (2012) 

foraminifera dapat ditemukan pada kisaran 

suhu 10 – 30°C. Berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup no.51 tahun 

2004 tentang baku mutu air laut untuk 

biota laut untuk parameter suhu berkisar 

antara 28 – 30°C. Berdasarkan hal di atas 

suhu di perairan Desa Teluk Bakau sedikit 

di atas (0,9°C) dari ketentuan yang 

ditetapkan tetapi masih layak untuk 

kehidupan foraminifera bentik. 

 

2. Salinitas 

Hasil pengukuran salinitas diperoleh 

rata-rata nilai salinitas pada perairan Desa 

Teluk Bakau yaitu 37,0 ‰. Pada saat 

penelitian, cuaca di desa Teluk Bakau 

cerah berawan. Nilai salinitas yang 

diperoleh tinggi karena perairan Desa 

Teluk Bakau yang berhubungan langsung 

dengan laut lepas sehingga pada saat 

pasang mendapatkan pasokan air laut yang 

banyak dibandingkan air tawar. 

Foraminifera ini hidup pada salinitas 

normal dengan kisaran salinitas 30 – 40 ‰. 

Foraminifera bentik dominan pada kisaran 

salinitas 18 – 30 ‰. Namun sebagian besar 

spesies foraminifera menunjukkan 

pertumbuhan rata-rata tertinggi dan 

kelimpahan populasi besar pada perairan 

salinitas 34‰. Spesies Ammonia beccarii 

adalah spesies yang ditemukan lebih 

banyak di perairan Desa Teluk Bakau. 

 

3. Kekeruhan 

Rata-rata nilai kekeruhan di perairan 

Desa Teluk Bakau yaitu 3,9 NTU. Haq dan 

Boersma (1983) dalam Natsir (1996) 

menyatakan kekeruhan yang tinggi 

mengakibatkan menurunnya aktivitas 

fotosintesis (jumlah plankton), sehingga 

jumlah makanan foraminifera menjadi 

kurang. Hal ini akan berpengaruh pada 

distribusi dan kelimpahan foraminifera 

bentik di daerah penelitian. 

Berdasarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup no.51 tahun 2004, 

kekeruhan yang baik untuk biota laut yaitu 

< 5 NTU. Berdasarkan hal tersebut nilai 

kekeruhan di perairan Desa Teluk Bakau 

tergolong rendah dan masih layak untuk 

kehidupan foraminifera bentik. 

 

4. Kecepatan Arus 

Kecepatan  arus di perairan Desa 

Teluk Bakau memiliki nilai rata-rata yaitu 

0,20 m/detik (20 cm/detik). Gelombang 

dan arus berperan penting dalam difusi 

oksigen dari udara ke dalam perairan laut 

serta berperan dalam distribusi nutrien dan 

sumber makanan bagi foraminifera. Arus 

juga berperan dalam distribusi organisme 

laut dan siklus reproduksinya. 

Foraminifera bentik yang ditemukan 

memiliki tingkat keanekaragaman yang 

tinggi dan penyebaran individu yang 

merata (seragam) di perairan Desa Teluk 

Bakau . Penyebaran spesies foraminifera 

bentik di perairan Desa Teluk Bakau yang 

merata dapat terjadi oleh bantuan 

arus/gelombang di perairan. 
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5. Oksigen Terlarut 

Hasil pengukuran di perairan Desa 

Teluk Bakau menunjukkan nilai rata-rata 

oksigen terlarut yaitu 7,9 mg/l. Effendi 

(2000) berpendapat bahwa perairan yang 

diperuntukkan bagi kepentingan perikanan 

sebaiknya memiliki kadar oksigen yang 

tidak kurang dari 5 mg/l. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

no.51 Tahun 2004, baku mutu oksigen 

terlarut untuk biota laut yaitu >5. Nilai 

oksigen terlarut di perairan Desa Teluk 

Bakau masih tergolong baik untuk 

kehidupan foraminifera bentik. 

 

6. Derajat Keasaman 

Nilai rata-rata derajat keasaman pada 

perairan Desa Teluk Bakau yaitu 8,18 dan 

pH perairan ini bersifat basa. Nybakken 

(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. Menurut Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup no.51 Tahun 

2004 tentang baku mutu air laut untuk 

biota laut, pH normal untuk biota laut 

berkisar antara 7 – 8,5 yang artinya 

perairan Desa Teluk Bakau  menunjukkan 

pH dalam kisaran normal dan baik untuk 

kehidupan foraminifera bentik. 

 

7. Substrat 

Berdasarkan hasil analisis substrat 

menggunakan metode McKenzie (2009), 

perairan Desa Teluk Bakau terdiri dari 

jenis substrat Medium Sand (0,25 – 0,5 

mm) dan  Fine Sand (0,125 – 0,25 mm). 

Jenis subsrat di perairan Desa Teluk Bakau 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Jenis Susbtrat Pada Titik 

Sampling di Perairan Desa Teluk Bakau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer (2015) 

 

Berdasarkan tabel di atas, substrat di 

perairan Desa Teluk Bakau didominasi 

oleh pasir halus dan pasir sedang. 

Boltovskoy dan Wright (1976) dan Dewi 

(1984) dalam Nurruhwati dkk (2012) 

menyatakan bahwa foraminifera bentik 

banyak dijumpai pada sedimen pasir dan 

lumpur pasiran terutama dari spesies 

Asterorotalia trispinosa dan Ammonia 

beccarii. 

Secara umum, foraminifera bentik 

lebih banyak dijumpai pada sedimen yang 

didominasi oleh pasir. Jumlah spesies 

semakin banyak pada daerah-daerah yang 

semakin dalam dan pada sedimen yang 

memiliki kadar pasir yang cukup tinggi 

(Natsir, 2010). Hal ini sesuai dengan 

kondisi di perairan Desa Teluk Bakau yang 

didominasi oleh substrat pasir dan spesies 

yang ditemukan lebih banyak ialah 

Ammonia beccarii. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Struktur komunitas foraminifera 

bentik yang terdapat di perairan Desa 

Teluk Bakau menunjukkan kondisi 

yang bervariasi. Foraminifera bentik 
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yang ditemukan terbagi ke dalam 7 

ordo, 24 famili, 28 genus dan 33 

spesies. 

Jenis foraminifera bentik yang 

berasal dari ordo Rotaliida 

ditemukan lebih banyak daripada 

ordo yang lain dengan presentase 

67,55%. 

2. Spesies Ammonia beccarii, 

Elphidium crispum, Elphidium 

advenum ditemukan lebih banyak 

dari spesies-spesies lain yang 

ditemukan dengan nilai kelimpahan 

jenis masing-masing yaitu 364 

ind/m
2 

, 309 ind/m
2 

,dan 
 
264 ind/m

2
. 

Foraminifera bentik yang ditemukan 

memiliki keanekaragaman yang 

tinggi. Walaupun demikian jumlah 

masing-masing spesies yang 

ditemukan merata (seragam) dan 

tidak adanya spesies yang 

mendominasi di perairan Desa Teluk 

Bakau. 

3. Nilai rata-rata parameter perairan 

yang diperoleh di perairan Desa 

Teluk Bakau yaitu: suhu 30,9 °C, 

salinitas 37,0 ‰, kekeruhan 3,9 

NTU, kecepatan arus  0,20 m/detik, 

oksigen terlarut 7,9 mg/l dan derajat 

keasaman 8,18. Substrat di perairan 

Desa Teluk Bakau didominasi jenis 

pasir halus dan pasir sedang. Kondisi 

parameter-parameter perairan 

tersebut masih tergolong layak bagi 

kehidupan foraminifera bentik 

mengacu pada KepMen LH no.51 

Tahun 2004 tentang baku mutu air 

laut untuk biota laut. 

 

B. SARAN 

 

Perlu dilakukan penelitian spesifik 

yaitu tentang struktur komunitas 

foraminifera bentik berdasarkan perbedaan 

musim, ekosistem dan zonasi. Selain itu 

dapat dilakukan penelitian mengenai 

kondisi terumbu karang berdasarkan jenis-

jenis foraminifera yang ditemukan 

menggunakan FORAM (Foraminifera in 

Reef Assessment and Monitoring) Index di 

perairan Desa Teluk Bakau. 
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