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ABSTRAK 

 

Meiofauna merupakan kelompok hewan multiseluler punya peran penting dalam rantai 

makanan di ekosistem. Namun, penelitian terkait dengan meiofauna sangat jarang dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan Mei – Juni 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

keanekaragaman meiofauna interstisial yang ada di perairan Pulau Pucung Desa Malangrapat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yaitu pengamatan langsung ke lapangan 

lokasi penelitian di daerah litoral Perairan Pulau Pucung, Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan.  

Ditemukan 17 spesies meiofauna interstisial yaitu Chritionina sp, Ovammina sp, 

Ammonia batavus, Spiroplectammina biformis, Reophax sp, Eggerelloides scabrum, Elphedium 

selyensis, Nodellum sp, Typhloplanida, Kalipthorincia sp, Annulonomertes sp, Desmocolex sp, 

Asteropteron skogsbergi, Patagonacyther senescens, Cypric ophthalmica, Heterostigma 

gonochorica, Ctenodrillus serratus Hasil indeks ekologi menunjukkan nilai Indeks 

keanekaragaman (H’) meiofauna interstisial bernilai 3,37 berkategori tinggi. Nilai indeks 

keseragaman (E’) bernilai 0.66 berkategori tinggi. Nilai indeks dominansi bernilai 0.1 

berkategori rendah. Kondisi parameter perairan di perairan Pulau Pucung Desa Malang Rapat 

menunjang kehidupan meiofauna interstisial. 

 

Kata kunci : Meiofauna Interstisial, Indeks Ekologi, Pulau Pucung, Bintan 
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Meiofauna is a group of multicellular animals  who has an important role in the food 

chain of the ecosystem. However,the research related to meiofauna very rarely done. This study 

was conducted from May to June 2015. The purpose of this study is to determine the interstitial 

meiofauna diversity that exist in the of  pucung Island Malangrapat village. The method used is  

survey method that is direct observation to the field research in the littoral Pucung Island, Bintan 

regency Malang Rapat Village.  

Found 17 species of meiofauna interstitial namely Chritionina sp, Ovammina sp, 

Ammonia Batavus, Spiroplectammina biformis, Reophax sp, Eggerelloides scabrum, Elphedium 

selyensis, Nodellum sp, Typhloplanida, Kalipthorincia sp, Annulonomertes sp, Desmocolex sp, 

Asteropteron skogsbergi, Patagonacyther senescens, Cypric ophthalmica, Heterostigma 

gonochorica, Ctenodrillus serratus.The ecological index results show the value of diversity 

index (H ') worth 3.37 interstitial meiofauna high category. The Simillarity index value (E ') 

worth 0.66 high category. The Dominance index value worth 0.1 low category. The Parameter 

condition of Pucung Island Malang rapat Village is supporting the exixtance of  interstitial 

meiofauna. 
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I. PENDAHULUAN 

Meiofauna adalah kelompok hewan 

berukuran antara 63–1000 μm atau hewan-

hewan multiseluler yang lolos pada saringan 

0.063–1 mm (Linhart et al. 2002 dalam 

Zulkifli 2008) dan merupakan organisme 

yang melimpah pada komunitas dasar yang 

bersubstrat lunak atau pada sedimen laut 

mulai dari zona litoral atas sampai pada 

zona abisal (Funch et al. 2002 dalam 

Zulkifli 2008) 

Meiofauna memiliki peranan yang 

sangat penting didalam ekosistem, pada 

rantai makanan mereka memakan bakteri 

dan diatom serta merupakan makanan bagi 

larva ikan dan hewan-hewan benthos 

lainnya seperti kepiting, udang serta 

gastropod. (Mahatma dkk 2013) 

Meskipun meiofauna interstisial 

berperanan penting, namun pengetahuan 

mengenai ekologi organisme ini dan 

pengaruh aktivitas antropogenik masih 

terbatas (Dye 2005 dalam Trisnawati 2012) 

dan relatif sedikit pengetahuan tentang 

keanekaragaman dan komposisinya di 

perairan (Frame et al. 2007 dalam Zulkifli 

2008). 

Untuk itu, penelitian tentang meiofana 

interstisial menjadi hal yang penting untuk 

menelaah peranan organisme ini di 

lingkungan laut, terutama di Perairan Pulau 

Pucung Desa Malang Rapat. Sejauh ini, 

sudah banyak penelitian di perairan Pulau 

Pucung tentang organisme yang 

memanfaatkan meiofauna sebagai sumber 

makanannya, seperti teripang dan juga 

bintang laut. Hanya saja, penelitian tentang 

keanekaragaman mengenai meiofauna 

interstisial di Perairang Pulau Pucung itu 

sendiri belum pernah dilakukan. 
Maka dilakukan penelitian mengenai 

meiofauna interstisial ini guna menyediakan data 

keanekaragaman dan komposisi meoifauna 

intersial di Pulau Pucung, Desa Malang Rapat, 

Kabupaten Bintan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Istilah Meiofauna berasal dari bahasa 

Yunani yang memiliki arti “lebih kecil”. 

Ukuran meiofauna lebih kecil dari 

makrofauna, yaitu hewan yang tersaring di 

saringan 1 mm (Higgins & Thiel 1988), 

akan tetapi lebih besar dari mikrofauna 

(Giere 1993: 1 dalam Trisnawati 2012). 

Istilah interstisial secara umum adalah 

ruang di antara partikel sedimen dan juga 

digunakan sebagai sinonim dari organisme 

yang hidup di dalamnya. Meiofauna 

merupakan istilah yang sering dipakai 

sebagai padanan kata interstisial atau 

psammon. Meiofauna adalah organisme 

yang hidup secara interstisial. Sinonimnya 

adalah meiobentos. (Zulkifli 2008) 

Meiofauna yang menempati sedimen 

merupakan komponen utama lingkungan 

bentik (Metcalfe 2005; Soltwedel & Prena 

2006 dalam Zulkifli 2008).  

Di sedimen laut, meiofauna memiliki 

peranan ekologis yang sangat penting, yaitu:  

1. Sebagai penyedia makanan bagi berbagai 

tingkat trofik yang lebih tinggi; 

2. Memainkan peranan penting dalam 

biodegradasi bahan organik;  

3. Memudahkan biomineralisasi bahan 

organik dan meningkatkan regenerasi 

nutrien; 

4. Berperan dalam menyuburkan dasar 

perairan dan meningkatkan produktivitas 

bentik; 

5.  Sebagai anggota komunitas bentos yang 

dapat menyumbangkan pengaruh interaktif 

kepada biota laut lainnya melalui kompetisi, 

simbiosis, predasi dan asosiasi; dan  

6. Karena sensitivitasnya yang tinggi 

terhadap masukan antropogenik dan bahan-

bahan pencemar, membuatnya sebagai 

organisme yang baik sekali untuk studi 

pencemaran dan digunakan sebagai 

bioindikator dalam menilai kondisi 

lingkungan laut (Herman & Heip 1988; 

Aller & Aller 1992; Green & Montagna 
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1996; Montagna & Harper 1996; Gee & 

Somerfield 1997; Coull 1999; Lee et al. 

2000; Mirto et al. 2000; Raffaelli 2000; 

Beier & Traunspurger 2001; Smith et al. 

2001; Mistri et al. 2002; Vezzulli et al. 

2003; Barnes & Hughes 2004; Stead et al. 

2005; dalam Zulkifli 2008.)  

Kehadiran meiofauna dalam suatu 

ekosistem dapat mempengaruhi struktur 

komunitas makrofauna secara nyata. 

Meiofauna yang berasosiasi dengan 

ekosistem tersebut memiliki peranan yang 

amat penting, yaitu sebagai salah satu mata 

rantai penghubung dalam aliran energi dan 

siklus materi dari alga planktonik sampai 

konsumen tingkat tinggi (Mann 2000 dalam 

Trisnawati 2012), dan memberikan 

kontribusi dalam menopang kehidupan 

organisme trofik yang lebih tinggi (Coull 

1988). 
 

III. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di perairan 

Pulau Pucung , Desa Malang Rapat pada 

bulan Mei - Juni 2015 yang terdiri atas studi 

literatur, pra-penelitian, pengambilan 

sampel, identifikasi biota, analisis sampel 

serta penyusunan laporan hasil berupa 

skripsi. Identifikasi biota dan analisis sampel 

dilakukan di Laboratorium Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim 

Raja Ali Haji, Tanjungpinang 

 

Gambar 1 . Peta Lokasi 

Penentuan lokasi penelitian dan titik 

pengambilan sampel ditentukan dengan 

menggunakan metode acak (sampling 

random) dengan software Visual Simple 

Plan (VSP).  

Jumlah titik pengambilan sampel 31 dan 

lokasi titik pengambilan sampel dipilih 

berdasarkan pengacakan yang langsung 

dilakukan oleh software Visual Simple Plan 

dengan tingkat kepercayaan 0.05 pada area 

penelitian.  Menurut Sudjana (1992) , 

pendekatan kepada normal ini makin baik 

jika ukuran sampel n makin besar. Biasanya, 

untuk n ≥ 30 , maka pendekatan ini sudah 

bisa berlaku. Apabila populasi yang 

disampel sudah berdistribusi normal, maka 

rata rata sampel juga berdistribusi normal 

meskipun ukuran sampel n < 30. 

Alat yang digunakan didalam penelitian 

ini adalah pipa paralon diameter 5,08 cm , 

GPS, saltmeter, multitester, mikroskop 

binokuler, gelas dan kaca objek, oven , dan 

ayakan bertingkat. 

Sedangkan bahan yang digunakan 

adalah larutan formalin 4%, sedimen dan 

kantong plastic. 

Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode survei 

yaitu pengamatan langsung ke lapangan lokasi 

penelitian (Soehartono, 1995 dalam Izuan 2014). 

Jenis data yang dikumpulkan adalah 

data primer. Data primer yang diperoleh 

langsung dari observasi ke lapangan yang 

meliputi : parameter lingkungan perairan 

seperti parameter fisika (tipe substrat, Suhu), 

parameter kimia (pH dan DO) dan parameter 

biologi (meiofauna interestial).  

Adapun langkah langkah pengambilan 

sampel meiofauna interstisial adalah sebagai 

berikut :  

1. Pengambilan sampel dilakukan di area 

litoral yang telah ditetapkan.  

2. Sampel meiofauna intertisial diambil 

dengan cara menggunakan pipa paralon 

diameter 2 inchi (5,08 cm) yang dibenamkan 

ke subtrat sedalam 10 cm. Menurut Dye 

(1983) dalam Lasmana (2004), kelimpahan 
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meiofauna paling banyak ditemukan pada 

kedalaman sedimen 10 cm. Ukuran diameter 

pipa menurut Nybakken dan Bertness (2005) 

dalam Zulkifli (2008) berukuran 2-5 cm. 

Ukuran diameter yang terlalu besar akan 

menghasilkan sampel yang besar dan 

menyulitkan ekstraksi. 

3. Sampel yang berhasil diambil 

dimasukkan ke dalam plastic seal atau botol 

plastik untuk kemudian diberikan larutan 

formalin. 

4. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam 

kantung plastik untuk kemudian dianalisis di 

laboratorium. 

Tahap perlakuan sampel 

dilaboratorium adalah sebagai berikut 

1. Sampel yang telah diambil di lokasi 

kemudian disaring dengan saringan bentos 

dengan diameter mesh 1 mm untuk 

memisahkan sampel dengan makrofauna, 

butiran pasir yang besar, serta potongan 

akar-akar lamun.  

2. Sedimen yang lolos di saringan tersebut 

kemudian disaring lagi dengan saringan 

berukuran 0,01 mm untuk membuang 

lumpur. Semua proses penyaringan tersebut 

dilakukan dengan menuangkan air yang 

steril untuk menghindari terjadinya 

kontaminasi oleh biota lain. Adapun air hasil 

destilasi yang digunakan adalah air buangan 

AC. Air buangan AC merupakan air hasil 

kondensasi udara atau pengembunan udara, 

masih mengandung sedikit mineral, 

memiliki suhu rendah, dan terjaga 

kualitasnya sehingga dapat digunakan 

sebagai aquades. Air ini bebas dari biota 

asing yang dapat mengkontaminasi sampel. 

3. Sedimen yang tertahan didalam 

saringan kemudian dipisahkan untuk 

selanjutnya dipilah dan ditentukan jumlah 

jenis meifauna yang ada hidup . Adapun 

meiofauna yang terdapat didalam sedimen 

hasil saringan adalah meiofauna yang 

menempati ruang ruang sedimen (meiofauna 

interstisial) 

4. Proses pemilahan meiofauna dari 

sedimen dilakukan dengan menggunakan 

pinset dengan bantuan lup dan mikroskop 

binokuler.  

5. Setelah itu sampel di amati dibawah 

mikroskop binokuler perbesaran total 4 x 

untuk di identifikasi jenis dan dihitung 

kelimpahannya. 

6. Hasil pengamatan yang di dapat 

kemudian dicocokkan berdasarakan 

kemiripan bentuk tubuh (morfologi) 

meiofauna interstisial dengan bantuan buku 

Indrotuction To The Study Of Meiofauna 

Higgins & Thiel (1988) . 

Selanjutnya, juga dilakukan analisis 

sampel sedimen dilakukan dengan metode 

penyaringan basah untuk mengetahui jenis 

sedimen dilokasi penelitian. Prosedur 

metode pengayakan basah sebagai berikut: 

a. Sampel substrat diambil sebanyak 200 gr 

dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 60-

70 
o
C selama 24 jam. 

b. Menimbang sampel Selanjutnya substrat 

ditempatkan didalam beaker glass yang 

berisi 250 ml air keran dan diaduk selama 

10-15 menit dengan tangkai mekanis. 

c. Kemudian  suspensi substrat disaring 

dengan saringan bertingkat dengan 

menyemprotkan  air kesaringan sehingga 

partikel yang lebih halus lolos dari mata 

saringan dan yang besar akan tertahan 

d. Setiap fraksi dimasing-masing saringan 

dikeringkan pada suhu 100 
o
C selama 24 jam. 

Setelah kering ditimbang beratnya untuk 

mengetahui presentase berat dari masing-

masing fraksi. 

e. Hasil timbangan berat masing masing 

sedimen , kemudian dicocokkan dengan 

segitiga shepard. 

 Setelah itu dilakukan pengolahan indeks 

ekologi meiofauna interstisial dengan 

menghitung nilai kelimpahan, 

keanekaragaman, keseragaman dan 

dominansi. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meiofauna interstisial yang ditemukan 

di perairan pulau pucung desa Malang Rapat 

terbagi ke dalam 8 filum, 17 genus dan 17 

spesies.  

 

Tabel 1. Keanekaragaman Meiofauna 

Interstisial di Perairan Pulau Pucung, 

Desa Malang Rapat 

 

 

Phylum : 

Sarchomastigophora 

Genus : Chritionina 

Spesies : Chritionina 

sp 

 

Phylum : 

Sarchomastigophora 

Genus : Ovammina 

Spesies : Ovammina 

sp 

 

Phylum : 

Sarchomastigophora 

Genus : Ammonia 

Spesies : Ammonia  

batavus 

 

Phylum : 

Sarchomastigophora 

Genus : 

Spiroplectammina 

Spesies : 

Spiroplectammina 

biformis 

 

 

Phylum : 

Sarchomastigophora 

Genus : Reophax 

Spesies : Reophax sp 

 

Phylum : 
Sarchomastigophora 

Genus : 

Eggerelloides 

Spesies : 

Eggerelloides 

scabrous 

 

Phylum : 

Sarchomastigophora 

Genus : Elphedium 

Spesies : Elphedium 

selseyensis 

 

Phylum : Turbelarria 

Genus : 

Typhloplanida 

Spesies : 

Typhloplanida sp 

 

Phylum : Nemertina 

Genus : 

Annulonemertes 

Spesies : 

Annulonemertes sp 

 

Phylum : Nematoda 

Genus : 

Desmoscolex 

Spesies : 

Desmoscolex sp 

 

Phylum :Tardigrada 

Genus:Asteropteron 

Spesies:Asteropteron 

skogsbergi 

 

Phylum : Ostracoda 

Genus : 

Patagonacyther 

Spesies : 

Patagonacyther 

senescens 
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Phylum : Tunicata 
Genus : 

Heterostigma 

Spesies : 

Heterostigma 

gonochorica 

 

Phylum : Polychaeta 

Genus : Ctenodrillus 

Spesies : 

Ctenodrillus serratus 

 

Phylum : Ostracoda 

Genus : Cypric 

Spesies : Cypric 

ophthalmica 

 

Phylum :  

Sarchomastigophora 

Genus : Nodellum 

Spesies : Nodellum 
sp 

 

Phylum : Turbellaria 

Genus : 

Kalipthorincia 

Spesies :  

Kalipthorincia sp 

 

Untuk jumlah yang ditemukan perjenis 

dapat dilihat dalam tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah Meiofauna yang 

ditemukan di Perairan Pulau Pucung 

Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan 

N

o 
Jenis 

 

Jumla

h ind 

(ni) 

K 

(ind/dm
3

) 

1 Chritionina sp 23 113 

2 Ovammina sp 396 1953 

3 Ammonia 

batavus 
210 

1036 

4 Spiroplectammin

a biformis 
75 

370 

5 Reophax sp 30 148 

6 Eggerelloides 

scabrum 
61 

301 

7 Elphedium 
selseyensis 

56 
276 

8 Nodellum sp 44 281 

9 Typhloplanida 57 207 

10 Kalipthorincia sp 15 2145 

11 Annulonemertes 

sp 
42 

316 

12 Desmoscolex 435 291 

13 Asteropteron 

skogsbergi 
64 

271 

14 Patagonacyther 

senescens 
59 

207 

15 Cypric 

ophthalmica 
75 

370 

16 Heterostigma 

gonochorica 
55 

217 

17 Ctenodrillus 

serratus 
42 

74 

Total 1739 8577 

 

Spesies Desmoscolex dari filum 

nematoda ditemukan paling melimpah yaitu 

sebesar 2145 ind/ dm
3
 (25%). Selain itu 

spesies yang cukup melimpah berasal dari 

spesies Ovammina sp sebesar 1953 ind/ dm
3
 

(23 %) dan Ammonia batavus sebesar 1036  

ind/dm
3
 (12 %). Spesies yang terendah 

adalah Kalipthorincia sp sebesar 74  ind/dm
3 

(1%).  

 

Spesies Desmocolex sp adalah spesies 

yang terdapat dalam filum Nematoda. 

Nematoda dapat hidup pada kedalaman 

beberapa cm di pantai berpasir dan pada 

hampiran pasir yang halus, kelimpahan 

meiofauna tertinggi biasanya pada 

kedalaman sekitar 10-20 cm. Kebanyakan 

nematoda tidak memerlukan oksigen dalam 

jumlah banyak dan kemungkinan secara 

fakultatis anaerob. Beberapa taksa dapat 

bertahan hidup pada permukaan sedimen 

yang mengandung sulfat, dan satu 

diantaranya merupakan organism yang 

hidup pada kondisi tidak beroksigen 

(Higgins dan Thiel, 1988 dalam Lasmana 

2004). Nematoda juga mampu beradaptasi 
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dengan baik pada kondisi substart berpasir , 

liat ataupun lumpur . (Lasmana 2004) 

Ammonia batavus adalah spesies yang 

berada dalam ordo Rotaliida. 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. Hal ini 

disebabkan Ordo Rotaliida ini memiliki 

interval rentang toleransi yang lebih besar 

dari organisme ordo foraminifera yang 

lainnya dan unggul dalam kompetisi 

perolehan nutrisi yang terbatas (Nybakken, 

1988 dalam Rahadian, 2012). 

Menurut Marten dan Schockaert (1986) 

dalam Nortiningsih (2008), faktor utama 

yang mengendalikan Turbellaria adalah 

temperatur, salinitas, kan-dungan organik, 

ukuran sedimen, dan ketersediaan oksigen di 

air. Sehingga walaupun Kalipthorincia sp 

dari filum Turbellaria ditemukan dalam  

jumlah yang paling sedikit, namun kondisi 

perairan yang sangat baik tidak memiliki 

dampak besar terhadap kehidupan 

turbellaria.  

 

 

A. Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks 

Keseragaman (E’) dan Indeks Dominansi 

(C’) 

Indeks ekologi menggambarkan 

besaran angka kestabilan ekologi meiofauna 

interstisial di perairan Pulau Pucung . Hasil 

Pengukuran indeks ekologi meiofauna 

interstisial dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai Indeks Keanekaragaman 

(H’), Indeks Keseragaman (E’) dan 

Indeks Dominansi Meiofauna Interstisial 

di Perairan Pulau Pucung . 

Indeks Ekologi Nilai Kategori 

Keanekaragaman 

(H') 
3.37 Tinggi 

Keseragaman (E’) 0,66 Tinggi 

Dominansi (C’) 0,1 Rendah 

Sumber : Data Primer (2015) 

Nilai keanekaragaman (H’) 

meiofauna interstisial yang diperoleh 

sebesar 3.37 dan termasuk ke dalam kategori 

tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa 

komunitas meiofauna interstisial di perairan 

Pulau Pucung dalam keadaan yang baik. 

Nilai keanekaragaman yang tinggi diduga 

karena perairan Pulau Pucung merupakan 

perairan terbuka dan masih tergolong alami 

serta jauh dari buangan limbah. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Strin (1981) dalam 

Lasmana (2004) bahwa lingkungan pesisir 

yang alami, komunitasnya cenderung 

memperlihatkan keanekaragaman yang 

tinggi, tidak ada dominansi oleh jenis 

tertentu, dan pembagian jenis yang hampir 

merata dalam area. 

Indeks Keseragaman (E’) meiofauna 

interstisial diperoleh sebesar 0,66 yang 

termasuk ke dalam kategori tinggi. 

Penyebaran spesies meiofauna interstisial di 

perairan Pulau Pucung desa Malangrapat 

merata . Hal ini dapat terjadi dengan bantuan 

arus/ gelombang yang ada di perairan. Arus 

membantu distribusi nutrisi dan makanan 

bagi foraminifera, sehingga banyak spesies 

dapat tersebar secara merata tanpa kesulitan 

mendapatkan makanan (Boltovskoy dan 

Wright, 1976 dalam Irlani dkk, 2013).  

Nilai Indeks Dominansi (C’) meiofauna 

interstisial di perairan Pulau Pucung 

termasuk ke dalam kategori rendah dengan 

nilai 0.1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

adanya spesies tertentu yang mendominasi 

di perairan Pulau Pucung yang dibuktikan 

dengan banyaknya variasi jenis dan jumlah 

jenis meiofauna interstisial yang ditemukan 

pada wilayah tersebut. 

Parameter kualitas perairan yang diukur 

dalam penelitian adalah parameter fisika dan 

kimia yang meliputi: suhu, salinitas, , 

kecepatan arus, oksigen terlarut dan derajat 

keasaman. Hasil pengukuran parameter 

perairan Pulau Pucung dapat dilihat pada 

Tabel 4. 



9 
 

 
 

Tabel 4. Parameter Perairan Pulau 

Pucung di desa Malang Rapat 

Sumber : Data Primer (2015) 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Keanekaragaman meiofauna interstisial 

yang terdapat di Perairan Pulau Pucung 

Desa Malang Rapat menunjukkan kondisi 

yang cukup bervariasi. Meiofauna 

interstisial yang ditemukan terbagi ke dalam 

8 filum, 17 genus dan 17 spesies.  

Spesies Desmoscolex dari filum 

nematoda ditemukan paling melimpah yaitu 

sebesar 2145 ind/ dm
3
 (25%). Selain itu 

spesies yang cukup melimpah berasal dari 

spesies Ovammina sp sebesar 1953 ind/ dm
2
 

(23%) dan Ammonia batavus sebesar 1036 

ind/dm
3
 (12%).  

Indeks ekologi di perairan Pulau Pucung 

desa Malang Rapat menunjukkan nilai 

Indeks Keanekaragaman (H’) meiofauna 

interstisial bernilai 3,37 berkategori tinggi. 

Nilai Indeks Keseragaman (E’) bernilai 0.66 

berkategori tinggi. Nilai Indeks Dominansi 

bernilai 0.1 berkategori rendah. 

Kondisi parameter perairan di perairan 

Pulau Pucung desa Malang Rapat 

meenunjang kehidupan meiofauna 

interstisial.  

Saran peneliti adalah perlu adanya 

penelitian mengenai keanekaragaman 

meiofauna berdasarkan kedalaman substrat , 

sehingga dapat diketahui distribusi 

meiofauna dan tingkat keanekaragamannya 

pada setiap tingkat kedalaman substrat. 
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