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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ekologi kuda laut 

(Hippocampus sp.) meliputi kualitas air dan identifikasi makanan pada organ 

pencernaan (usus) dan perairannya dan menganalisis indeks ekologi. Penelitian ini 

dilakukan di Perairan Desa Sebong Pereh, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten 

Bintan, Kepulauan Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 

sampai dengan Juni 2015. Penentuan stasiun penelitian dilakukan berdasarkan 

tehnik Purposive sampling. Untuk pengambilan data Kuda Laut (Hippocampus 

sp.) menggunakan metode kuadrat persegi dengan ukuran 10x10 m dalam setiap 

lokasi sampling. Hasil penelitian diperoleh 3 jenis kuda laut dari genus 

Hippocampus yaitu Hippocampus spinosissimus, Hippocampus comes, 

Hippocampus kuda. Dari keseluruhan jenis yang ditemukan memiliki nilai 

kepadatan dari 0.0007 ind/m
2
 (7 ind/ha) hingga 0.0042 (42 ind/ha) termasuk 

dalam kepadatan yang rendah. Indeks ekologi di Perairan Desa Sebong Pereh 

menunjukkan nilai indeks keanekaragaman (H’) kuda laut yaitu kisaran 0.68 – 

0.99 yang termasuk ke dalam kategori rendah. Nilai indeks keseragaman ( e ) 

kuda laut diperoleh sebesar 0.82 yang termasuk ke dalam kategori tinggi. Nilai 

indeks dominansi (D ) kuda laut yaitu 0.45 dalam kategori tidak ada kuda laut 

yang mendominasi. Fitoplankton dan zooplankton pada organ pencernaan (usus) 

kuda laut yang merupakan makanan kuda laut secara umum juga dapat ditemukan 

pada lingkungan habitat ditemukannya kuda laut yang menandakan bahwa 

terdapat ketersediaan makanan yang merupakan salah satu faktor penting sebagai 

sumber energi untuk perkembangan dan pertumbuhan kehidupan kuda laut dan 

juga sebaran kuda laut di Perairan Desa Sebong Pereh. Pengukuran parameter 

fisika-kimia perairan 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 kuda laut. 
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ABSTRACT 

This research is conducted to determine the ecology of seahorses 

(Hippocampus sp.)  comprises of the water quality and to the identification of 

food in intestines  and waters and analyzing the ecological index. This research is 

conducted at the Sebong Pereh Village Water Area Teluk Sebong subdistrict 

Bintan Regency Kepulauan Riau province. This research is conducted in March to 

June 2015. This research was conducted with a Purposive Sampling method. The 

retrieval data of seahorse using the square quadrants method with size 10x10 

meters in each location sampling. The result were researched 3 species of sea 

horses from Hippocampus genus  is like  Hippocampus spinosissimus, 

Hippocampus comes, Hippocampus kuda.  From all species founded to has 

density from 0.0007 ind/m
2
 (7 ind/ha) to 0.0042 (42 ind/ha) included in the low 

density. Ecology index at Sebong Pereh Village water were indicated the diversity 

index of seahorse from 0.68 to 0.99 included in the low category. The uniformity 

index is acquired for 0.82 included in the hight category. The dominance index is 

acquired for 0.45 in there is not dominating category. Phytoplankton and 

zooplankton in the digestive organs (intestines) which is a sea horse sea horse 

food in general can also be found in the environment seahorse habitat discovery 

indicates that there is availability of food is one important factor as a source of 

energy for the development and growth of the life of sea horses and also the 

distribution of sea horses in Water Village Sebong Pereh . Measurement of 

physical-chemical parameters such as water temperature, salinity , turbidity , pH 

and DO linked with quality standards Kep.Men.LH 51 on water quality for marine 

biota is still quite good for the existence of a seahorses. 
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I. PENDAHULUAN 

Perairan Desa Sebong Pereh 

merupakan salah satu Perairan yang 

dapat ditemukannya kuda laut, 

dimana Perairannya memiliki habitat 

yang menjadi tempat hidupnya. 

Keberadaan kuda laut yang 

menempati habitat hidupnya tidak 

lepas dari karena adanya beberapa 

aspek ekologi yang menjadi 

penunjang kuda laut, baik faktor 

fisika kimia perainnya maupun faktor 

keberadaan makanan pada habitatnya 

di Perairan. 

Aspek ekologi suatu perairan 

merupakan sesuatu yang penting dan  

menarik untuk dibahas karena 

adanya hubungan antara lingkungan 

hidupnya dengan biota yang 

berasosiasi didalamnya salah satunya 

yaitu kuda laut. Sehingga peneliti 

beranggapan perlu dilakukan kajian 

mengenai studi ekologi kuda laut, 

karena  masih belum adanya data 

informasi ilmiah mengenai ekologi 

kuda laut pada daerah Perairan Desa 

Sebong Pereh. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Tahir (2012) ekologi 

adalah ilmu tentang bagaimana 

organisme organisme berinteraksi 

dengan organisme lain (faktor biotik) 

dan komponen-komponen abiotik 

lain (misal: sinar matahari, tanah, air 

dan udara) di dalam lingkungan 

sekitarnya.  

Kuda laut termasuk dalam ordo 

Gasterosteiformes (dulu : 

solenicthyes) dan famili 

Syngnathidae. Ikan – ikan famili 

Syngnathidae termasuk ikan – ikan 

laut dan air tawar yang berukuran 

sedang sampai besar dengan bentuk 

badan memanjang, terbungkus 

deretan lingkaran tulang. Mulut kecil 

biasanya terletak pada ujung 

moncong yang mempunyai tabung 

celah insang kecil. Mempunyai satu 

sirip punggung biasanya dengan 15 – 

60 jari – jari lunak ; sirip dubur 

sangat kecil dengan 2 – 6 jari – jari 

sirip ; tidak mempunyai sirip perut ; 

mempunyai sirip ekor 

(Syngnathynae) atau tidak 

mempunyai sirip ekor  

(Hippocampinae) (Burhanuddin, 

2008 dalam Kordi, 2010). 

Kuda laut hidup pada zona 

litoral, yaitu perairan lepas pantai 

yang berada diantara pasang tertinggi 

dan terendah, tempat penetrasi 

cahaya matahari dapat mencapai 

dasar perairan. Penyebarannya 

meliputi pesisir Samudra Hindia dan 

Pasifik sampai Kepulauan Hawai dan 

Jepang (Weber dan Beaufort, 1922 

dalam Ernawati, 1999, dalam 

Widianingrum, 2000). 

Kuda laut biasanya dapat 

ditemukan di antara karang, makro 

alga, akar mangrove dan padang 

lamun, tetapi beberapa hidup di pasir 

terbuka atau dasar berlumpur. 

Spesies tertentu dapat ditemukan di 

muara sungai atau laguna (Lourie et 

al.2004). 

 

III. METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Maret – Juni  2015 bertempat 

di Perairan Desa Sebong Pereh, 

Kecamatan Teluk Sebong, 

Kabupaten Bintan, Provinsi 

Kepulauan Riau. Identifikasi sampel 

dilakukan di Laboratorium Fakultas 

Ilmu Kelautan dan Perikanan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. 



 

Gambar 1. Peta Lokasi Pengamatan 

Sumber : Citra Spot 5 dengan 

software ArcGis 10.1 

 

2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

selama penelitian antara lain : Multi 

tester ( Suhu, DO, pH), Salt meter, 

GPS, Turbyditi meter, Planktonnet, 

Mikroskop, kuda laut, sampel 

perairan, formalin 

 

3. Pengambilan data kuda laut 

Pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode kuadrat sampling. 

Kuadrat sampling yang digunakan 

dengan ukuran 10 m x 10 m dengan 

tujuan untuk mendapatkan peluang 

ditemukannya kuda laut karena 

sebaran kuda laut yang tidak 

mengelompok. Jumlah kuadrat 

sampling pada masing – masing 

lokasi sampling berbeda-beda 

disesuaikan dengan luasan masing – 

masing lokasi sampling dengan 

peletakan secara sistematis dalam 

koordinat masing – masing lokasi 

sampling. Untuk lokasi sampling1 

kuadrat sampling diletakkan 

sebanyak 25 kuadrat sampling, untuk 

lokasi sampling 2 sebanyak 10 

kuadrat sampling, lokasi sampling 3 

sebanyak 15 kuadrat sampling, dan 

untuk lokasi sampling 4 sebanyak 10 

kuadrat sampling, sehingga total 

kuadrat sampling ada 60 kuadrat 

sampling. 

 

4. Pengelolaan Data 

1. Kepadatan 

Kepadatan jenis adalah jumlah 

individu per satuan luas. Kepadatan 

masing-masing jenis pada setiap 

lokasi sampling dihitung dengan 

menggunakan rumus Odum (1971) ( 

Jumanto, 2013)  sebagai berikut: 

 

Di mana :  

Di = Kepadatan jenis (individu/1 m
2
) 

ni = Jumlah total individu jenis 

(Individu) 

A = Luas daerah yang disampling 

(m
2
) 

 

2. Indeks Keanekaragaman 

Keanekaragaman suatu biota 

air dapat ditentukan dengan 

menggunakan indeks Shannon-

Wienner (H’) ( Setiawan, 2009), 

dengan rumus : 

 

Dimana : 

H’ = indeks keanekaragaman 

Shannon-Wienner 

ni = jumlah induvidu dari tiap 

spesies 

N = jumlah total individu 

Dengan nilai : 

Nilai H’ > 3 keanekaragaman kuda 

laut tinggi 

Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 keanekaragaman 

kuda laut sedang 

Nilai H’ < 1 keanekaragaman kuda 

laut rendah 

 

3. Indeks Keseragaman 



Indeks keseragaman jenis  di 

hitung dengan menggunakan rumus 

odum (1971) dalam (Tishmawati, et 

al, 2014): 

e = 
  

      
  

Dimana : 

e = indeks keseragaman 

H’ = indeks keanekaragaman 

H’ max = ln S = keanekaragaman 

maksimum, S = total jenis yang 

ditemukan. Nilai indeks keseragaman 

berkisar antara 0-1, dengan kategori 

sebagai berikut : 

e < 0,4 = Kesergaman kuda laut kecil 

0,4 < e < 0,6 = Keseragaman kuda 

laut sedang 

e > 0,6 = Keseragaman kuda laut 

besar 

 

4. Indeks Dominansi 

Untuk mengetahui dominansi 

kuda laut pada setiap lokasi sampling 

yang berbeda, maka dapat ditentukan 

dengan indeks Simpson (Setiawan, 

2009), sebagai berikut :  

C = ∑(
  

 
)
 

 

Dimana : 

C = Indeks dominansi Simpson 

Ni = Jumlah individu spesies ke-i 

N = Jumlah total individu 

Odum (1993) dalam Setiawan 

(2009), menyatakan bahwa kriteria 

dominansi sebagai berikut : 

 Jika nilai C mendekati 0 (< 

0,5), maka tidak ada kuda 

laut yang mendominasi. 

 Jika nilai C mendekati 1 ( ≥ 

0,5), maka ada kuda laut yang 

mendominasi. 

 

5. Keberadaan Plankton di 

Perairan dan Dalam Organ 

Pencernaan (Usus) Sebagai 

Makanan Kuda Laut 

 Setiap jenis plankton ( 

fitoplankton dan zooplankton ) hasil 

penyamplingan di Perairan akan di 

catat, penelitian ini tidak menghitung 

jumlah masing jenis-jenis plankton 

tapi hanya sebatas melihat jenis-jenis 

yang ditemui di Perairan yang 

kemudian akan dilihat dengan 

plankton yang ada di dalam organ 

pencernaan ( usus ) dari masing – 

masing jenis kuda kuda laut yang 

ditemui di Perairan Desa Sebong 

Pereh, sehingga dapat 

mendeskripsikan keberadaan kuda 

laut berdasarkan faktor keberdaan 

makanan kuda laut di alam dan 

diperkuat dengan keberadaan dalam 

organ pencernaa kuda laut dan juga 

melihat apakah ada perbedaan tiap 

plankton yang terdapat di dalam 

organ pencernaan dari masing – 

masing jenis kuda laut yang ada di 

Perairan Desa sebong Pereh. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Sebaran Jenis Kuda Laut 

Yang Ditemukan di Perairan 

Desa sebong Pereh 

 

Hasil pengamatan yang 

didapatkan dari lokasi sampling 

diperoleh jenis-jenis kuda laut yang 

terdiri dari 3 jenis yaitu 

Hippocampus spinosissimus, 

Hippocampus comes, Hippocampus 

kuda. 



 
Gambar 2. Persentasi Jumlah Kuda 

Laut Yang Ditemukan di Lokasi 

Sampling 

Sumber : Data Primer (2015) 

 

2. Kepadatan Total Setiap 

Lokasi di Perairan Desa 

Sebong Pereh 

 

 
Gambar 3. Kepadatan Total Jenis 

Pada Semua Lokasi Sampling 

Sumber : Data Primer (2015) 

 

Hasil diatas merupakan 

kepadatan total dari semua lokasi 

sampling di perairan Desa Sebong 

Pereh adalah 0.0073 ind/m
2
 (73 

ind/ha). Dimana jenis Hippocampus 

spinosissimus paling tinggi 

kepadatannya yaitu 0.0042 ind/m
2
 

(42 ind/ha) dan jenis Hippocampus 

kuda  nilai kepadatannya paling 

rendah yaitu 0.0007 ind/m
2
 (7 ind/ha) 

dan jenis yang berada pada angka 

kepadatan tertinggi dan terendah 

yaitu jenis kuda laut Hippocampus 

comes yaitu 0.0025 ind/m
2
 (25 

ind/ha). 

 

3. Indeks Keanekaragaman, 

keseragaman dan Dominansi 

di Desa Sebong Pereh 

 

 
Gambar 23. Indeks 

Keanekaragaman, Keseragaman, 

Dominansi Kuda Laut dari semua 

lokasi sampling di Perairan Desa 

Sebong Pereh 

Sumber : Data Primer (2015) 

Hasil perhitungan dari kesemua 

lokasi pengamatan kuda laut di Desa 

Sebong Pereh didapatkan nilai indeks 

keanekaragaman (H’) yaitu 0.9. 

Indeks Keseragaman (e) yaitu 0.82, 

dan indeks dominansi (D) yaitu 0.44. 

 

4. Parameter Fisika-Kimia 

Perairan 

 

 
Sumber : Data Pimer (2015) 
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D



5. Jenis Plankton Pada Organ 

Pencernaan ( Usus ) dan Di 

Perairan 

 

Sumber : Data Pimer (2015) 

B. Pembahasan 

1. Indeks ekologi di Perairan 

Desa sebong Pereh 

Secara keseluruhan kuda laut 

yang ditemukan di Perairan Desa 

sebong Pereh pada daerah dengan 

karateristik habitat lamun dengan 

subtipe makroalga, karang jenis 

acropora, karang otak, dan karang 

jamur yaitu sebanyak 44 individu. 

Hasil pengamatan kepadatan 

total jenis kuda laut pada seluruh 

lokasi sampling yang ada di Periran 

Desa Sebong Pereh didapatkan nilai 

kepadatan seluruh jenis dari 0.0007 

ind/m
2
 (7/ha) hingga 0.0042 (42/ha). 

Dari seluruh jenis yang ditemui 

disetiap lokasi sampling yang ada di 

Perairan Desa Sebong pereh di 

dapatkan nilai kepadatan tertinggi 

yaitu dari jenis Hippocampus 

spinosissimus dengan kisaran nilai 

kepadatan 0.004 – 0.005 ind/m
2
 (40–

50/ha) dan jenis dengan nilai 

kepadatan terendah yaitu dari jenis 

Hippocampus kuda dengan kisaran 

nilai kepadatan 0.0004 – 0.0013 

ind/m
2
 (4-13/ha). Kepadatan 

Hippocampus spinosissimus tinggi 

diduga karena kemampuan jenis 

kuda laut tersebut untuk 

menyesuaikan diri dan berkembang 

biak pada kondisi lingkungan pada 

habitatnya di Perairan Desa Sebong 

Pereh. Pengamatan penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan mei, 

menurut lourie et,al.,(2004) kuda laut 

jenis Hippocampus spinosissimus 

puncak kehadirannya diperairan 

yaitu pada bulan mei ke oktober 

sehingga dapat dengan mudah 

dijumpai dalam jumlah yang banyak. 

Berdasarkan penelitian populasi dan 

distribusi Calef et,al., (2011) dari 

luasan total lokasi penelitian yaitu 

17.500 m2 pada daerah karang di 

pulau Koh Rong Samloem, Kamboja 

didapatkan jumlah total kuda laut 

sebanyak 62 ekor yang terdiri dari 

jenis Hippocampus spinosissimus, 

Hippocampus kuda, dan 

Hippocampus trimaculatus dengan 

kepadatan total yaitu sebesar 0.004 

m2. 

Hasil penelitian menunjukkan 

didapatkannya 3 spesies dari 44 

individu kuda laut ( Hippocampus 

spp.) di Perairan Desa Sebong Pereh. 

Menurut Odum (1992) dalam 

Junianto (2014), 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. 

Nilai indeks keseragaman (e) 

kuda laut (Hippocampus) di Desa 

Sebong Pereh yaitu 0,82, dilihat dari 

nilai tersebut maka nilai indeks 



keseragaman dalam kategori 

keseragaman kuda laut besar karena 

nilai indeks keseragaman > 0.6. 

Dengan kata lain penyebaran 

individunya cenderung bersifat 

seragam atau relatif sama. Menurut 

Syari, (2005) dalam Junianto (2014), 

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 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 Sebong Pereh 

menunjukkan nilai dominansi 0,45. 

Menurut indeks dominansi Simpson 

dalam Setiawan (2009) Nilai Indeks 

Dominansi berkisar antara 0 – 1, jika 

nilai indeks dominansi mendekati 0 

(< 0.5), maka tidak ada kuda laut 

yang mendominasi, namun jika nilai 

indeks dominansi 1 ( ≥ 0.5 ), maka 

ada kuda laut yang mendominasi. 

Berdasarkan nilai indeks dominansi 

yang didapat tersebut nilai indeks 

dominansi < 0.5 dimana tidak adanya 

jenis kuda laut yang mendominasi di 

Perairan Desa Sebong Pereh. 

 

2. Parameter Kualitas Perairan 

di Desa Sebong Pereh 

 

Hasil pengukuran yang 

dilakuakan secara insitu 

memperlihatkan bahwa suhu di Desa 

Sebong Pereh mempunyai kisaran 28 

– 32 berdasarkan pengamatan waktu 

pada saat pagi, siang, sore. Dimana 

suhu terendah yaitu pada saat 

pengkuran pagi hari dengan nilai 

suhu 28°C, dikarenakan intesitas 

cahaya matahari belum terlalu tinggi. 

Untuk nilai suhu tertinggi yaitu pada 

saat pengukuran siang hari dimana 

dalam keadaan cerah dengan nilai 

suhu 32°C. Suhu merupakan 

parameter laut yang sangat penting 

dalam proses fisika, kimia dan 

biologi laut. Biasanya suhu 

dipengaruhi oleh musim, cuaca, 

kedalaman dan kecerahan. Menurut 

Nontji (2007) kisaran suhu dianggap 

layak bagi kehidupan organisme 

akuatik adalah 27
0 

- 32
0
C dan 

peningkatan suhu diperairan akan 

mempengaruhi laju reaksi kimia dan 

metabolisme. Suhu perairan luar 

terutama daerah permukaan di 

pengaruhi oleh pemanasan sinar 

matahari yang intensitasnya 

senantiasa berubah-ubah terhadap 

waktu.  

Menurut al Qodri dkk  (1998) 

dalam Mahathir (2014) suhu normal 

untuk keberlangsungan hidup kuda 

laut yaitu rentang 20 – 30 
o
C. 

Berdasarkan hasil pengkuran suhu di 

Perairan Desa Sebong Pereh menurut 

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 

Sebong Pereh masuk kisaran tinggi, 

akan tetapi perubahan tersebut tidak 

terlalu signifikan karena dalam baku 

mutu tersebut menjelaskan bahwa 

nilai toleransi untuk suhu perairan 

untuk biota laut  tidak boleh lebih 

atau kurang dari 2
o
C. 

Hasil pengukuran salinitas di 

Perairan Desa Sebong Pereh didapati 

nilai salinitas pada pengukuran 



pasang dan surut yaitu berkisar 

antara 32 – 34 
0
/00. Menurut 

Supriharyono, (2000) dalam 

Wijayanti.M.H, (2007), Salinitas 

merupakan ciri khas perairan pantai 

atau laut yang membedakannya 

dengan air tawar. Berdasarkan 

perbedaan salinitas, dikenal biota 

yang bersifat stenohaline dan 

euryhaline. Biota yang mampu hidup 

pada kisaran yang sempit disebut 

sebagai biota bersifat stenohaline dan 

sebaliknya biota yang mampu hidup 

pada kisaran luas disebut sebagai 

biota euryhaline. Menurut Al Qodri 

dkk (1998) dalam Mahathir.M, 

(2014) bahwa kuda laut bersifat 

euryhaline sehingga dapat 

beradaptasi pada wilayah perairan 

yang cukup luas yaitu memiliki 

kemampuan untuk menyesuaikan diri 

pada lingkungan dengan kisaran 

salinitas optimum 30  - 32 
0
/00. 

Salinitas yang sesuai  untuk 

kehidupan kuda laut adalah 30 – 32 

⁰/00, sedangkan untuk larvanya 32 – 

35 ⁰/00 (Weiping, 1990 dalam 

Widianingrum, 2000). 

Berdasarkan hasil pengkuran 

salinitas di Perairan Desa Sebong 

Pereh menurut baku mutu dari 

Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang 

baku mutu air laut untuk biota laut 

suhu berkisar antara (33 - 34⁰/00). 

Salinitas di perairan Desa Sebong 

Pereh masih dalam kisaran baku 

mutu air laut, salinitas terendah yaitu 

32⁰/00 pada saat pengukuran dalam 

kondisi perairan menjelang surut 

kondisi cuaca hujan. penurunan tidak 

terlalu signifikan karena dalam baku 

mutu tersebut menjelaskan bahwa 

nilai toleransi untuk salinitas perairan 

untuk biota laut  tidak boleh lebih 

atau kurang dari 5
 ⁰/00. 

Hasil pengukuran kekeruhan di 

Perairan Desa Sebong Pereh didapati 

nilai kekeruhan pada pengukuran 

pasang dan surut yaitu berkisar 

antara 2 – 4.18 NTU. Kekeruhan 

berpengaruh terhadap sistem 

osmoregulasi, kekeruhan yang tinggi 

dapat mengakibatkan terganggunya 

sistem osmoregulasi, misalnya, 

pernafasan dan daya lihat organisme 

akuatik serta dapat mengganggu 

penetrasi cahaya matahari ke dalam 

air (Effendi, 2003). 

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 Sebong Pereh 

kekeruhannya rendah sehingga 

tergolong normal untuk kehidupan 

biota laut. 

Hasil pengukuran oksigen 

terlarut (DO) di Perairan Desa 

Sebong Pereh didapati nilai oksigen 

terlarut pada pengukuran pagi, siang, 

dan sore yaitu berkisar antara 7 – 

7.72 mg/l. Oksigen terlarut 

merupakan variabel kimia yang 

mempunyai peranan sangat penting 

bagi kehidupan biota air sekaligus 

menjadi faktor pembatas bagi 

kehidupan biota (Junianto, 2014). 

Menurut Weiping, (1990) dalam 

Widianingrum, (2000), kadar 

oksigen terlarut (DO) yang optimum 

bagi pertumbuhan dan 

perkembangan kuda laut yaitu besar 

dari 3 ppm atau besar dari 3 mg/l. 

Dari hasil pengukuran oksigen 

terlarut yang didapat kadar oksigen  

terlarut di Perairan Desa sebong 

Pereh dalam kondisi baik untuk 

kehidupan kuda laut. 



Berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No.51 

tahun 2004, ambang batas 

maksimum oksigen terlarut bagi 

kehidupan biota laut adalah besar 

dari 5 mg/l. Hasil nilai oksigen 

terlarut pada Desa Sebong Pereh 

oksigen terlarut tinggi sehingga 

tergolong baik untuk kehidupan biota 

laut. 

Hasil pengukuran derajad 

keasaman (pH) di Perairan Desa 

Sebong Pereh didapati nilai derajad 

keasaman (pH)  pada pengukuran 

pagi, siang, dan sore yaitu berkisar 

antara 7 – 7.99. Menurut Nybakken 

(1992) kadar pH di lingkungan laut 

umumnya relatif stabil dengan 

kisaran 7,5-8,4. Nilai pH yang 

rendah menunjukkan adanya reaksi 

kimiawi dengan suasana asam 

sedangkan nilai pH yang tinggi 

menunjukkan adanya reaksi kimiawi 

dalam suasana basa. Umumnya 

kematian organisme lebih banyak 

diakibatkan oleh pH yang rendah 

dibandingkan nilai pH yang tinggi. 

Menurut Weiping, (1990) dalam 

Widianingrum, (2000), derajad 

keasaman yang optimum bagi 

pertumbuhan dan perkembangan 

kuda laut yaitu 7.6 – 8.5. 

Berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No.51 

tahun 2004, kisaran derajad 

keasaman bagi kehidupan biota laut 

adalah 7 – 8.5. Hasil nilai derajad 

keasaman pada Desa Sebong Pereh 

derajad keasaman dalam kondisi 

berada pada kisaran baku mutu 

sehingga tergolong baik untuk 

kehidupan biota laut. 

 

3. Jenis Makanan Pada Organ 

Pencernaan dan di Perairan 
 

Kuda laut adalah pemakan 

plankton dan binatang-binatang 

kecil, seperti udang, ikan-ikan kecil, 

larva tiram, dan sebagainya yang 

hidup di antara rumput laut, lamun, 

dan karang. Kuda laut akan menanti 

makanannya dengan sabar hingga 

makanannya datang sendiri 

mendekat sampai ke kepalanya 

(Fahmawati.Y, 2014). Berdasarkan 

hasil pengamatan isi pada organ 

pencernaan (usus) dan di perairan 

dari ke tiga jenis kuda laut yang ada 

memiliki kesamaan, didapati untuk 

fitoplankton yang teridentifikasi 

yaitu dari kelas Bacillariciae, 

Clorophyta, Dinoflagellata. Untuk 

zooplankton yang teridentifikasi 

yaitu dari kelas Copepod dan 

Tintinidae.  

Secara umum, kuda laut adalah 

karnivora yang memangsa 

zooplankton seperti copepoda, 

amphipoda dan mysida (Al-Baharna, 

1986; Tipton & Bell, 1988; 

Whitfield, 1995; dan Kanou & 

Kohno, 2001 dalam Santoso,B, 

2014). Dari sudut ekologi, hanya satu 

golongan dari zooplankton yang 

sangat penting artinya, yaitu subklas 

copepoda (klas Crustaceae, filum 

Arthropoda).Kopepoda adalah 

crustace haloplanktonik yang 

berukuran kecil yang mendominasi 

zooplankton disemua samudra dan 

laut.Hewan kecil ini sangat penting 

artinya bagi ekonomi ekosistem-

ekosistem bahari karena merupakan 

herbivora primer dalam laut. Dengan 

demikian, copepoda berperan sebagai 

mata rantai yang amat penting antara 

produksi primer fitoplankton dengan 

karnivora besar dan kecil 

(Nyabakken, 1992 dalam Mahathir, 

2014). 



Keberadaan makanan kuda laut 

pada organ pencernaan (usus) dapat 

pula ditemukan pada lokasi habitat 

keberadaan kuda laut di Perairan 

Desa Sebong Pereh, ini menandakan 

bahwan ada faktor penunjang 

keberadaan kuda laut  dari segi 

adanya makanan kuda laut pada 

Perairan Desa Sebong Pereh. 

Makanan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam suatu 

organisme karena dapat menentukan 

luas penyebaran suatu spesies serta 

dapat mengontrol besarnya suatu 

populasi. Suatu organisme dapat 

hidup tumbuh dan berkembang 

karena adanya energi yang berasal 

dari makanan yang dimakan 

(Nikolsky, 1961 dalam Andy Omar, 

2003 dalam Astuti dkk., 2013). 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari penelitian ini : 

1. Studi ekologi kuda laut 

(Hippocampus) di Perairan Desa 

Sebong Pereh ini dilakukan pada 

habitat yang sering ditemui kuda 

laut yaitu pada tipe habitat 

lamun dengan subtipe makroalga 

dan karang. Kuda laut dapat 

ditemui pada sela – sela makro 

alga jenis Sargassum spp. dan 

menunjukkan kondisi yang 

bervariasi. Kuda laut yang 

ditemukan terdiri dari 3 jenis 

yaitu Hippocampus 

spinosissimus, Hippocampus 

comes, Hippocampus kuda. Dari 

keseluruhan jenis yang 

ditemukan memiliki nilai 

kepadatan dari 0.0007 ind/m
2
 (7 

ind/ha) hingga 0.0042 (42 

ind/ha) termasuk dalam 

kepadatan yang rendah. Indeks 

ekologi di Perairan Desa Sebong 

Pereh menunjukkan nilai indeks 

keanekaragaman (H’) kuda laut 

termasuk ke dalam kategori 

rendah. Untuk nilai indeks 

keseragaman ( e ) kuda laut 

termasuk ke dalam kategori 

tinggi. Nilai indeks dominansi 

(D ) kuda laut dalam kategori 

tidak ada kuda laut yang 

mendominasi. 

 

2. Kondisi parameter  fisika – 

kimia perairan di Desa sebong 

Pereh secara ekologi masih 

dalam kisaran baku mutu untuk 

kehidupan biota laut dan masih 

dalam keadaan keadaan kisaran 

nilai ekologi untuk faktor abiotik 

pendukung kehidupan kuda laut. 

Fitoplankton dan zooplankton 

pada organ pencernaan (usus) 

kuda laut yang merupakan 

makanan kuda laut secara umum 

juga dapat ditemukan pada 

lingkungan habitat 

ditemukannya kuda laut yang 

menandakan bahwa terdapat 

ketersediaan makanan yang 

merupakan salah satu faktor 

penting sebagai sumber energi 

untuk perkembangan dan 

pertumbuhan kehidupan kuda 

laut dan juga sebaran kuda laut 

di Perairan Desa Sebong Pereh. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan kondisi ekologi 

kuda laut ( Hippocampus ) yang 

ada di Perairan Desa Sebong 

Pereh dalam kondisi baik 

sehingga mendukung 

keberadaan kehidupan kuda laut. 

 

B. Saran 



Adapun saran berdasarkan 

hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan di Perairan Desa Sebong 

Perh ini yaitu : 

 

1. Berdasarkan ditemukannya 

kuda laut yaitu pada makroalga 

jenis Sargassum Spp. Perlu 

adanya penelitian mengenai 

hubungan kuda laut dengan 

makroalga jenis Sargassum 

spp. di Desa Sebong Pereh. 

 

2. Keberadaan zooplankton dari 

subklas Copepoda merupakan 

salah satu faktor penunjang 

keberaadan kuda laut sehingga 

perlu adanya penelitian 

mengenai hubungan 

kelimpahan zooplankton dari 

subklas copepoda terhadap 

kelimpahan kuda laut di 

perairan. 
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