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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang “Keanekaragaman Echinodermata DiDesa Malang Rapat Kabupaten 

Bintan Provinsi Kepulauan Riau” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

keanekaragaman Echinodermata di pantai Desa Malang Rapat. Penelitian ini direncanakan akan 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2014. Metode yang di gunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode “Transek Kuadrat”. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

“Transek Kuadrat”, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari keanekaragaman 

jenis suatu spesies dengan menarik sebuah garis secara tegak lurus dan memberikan plot-plot 

pengamatan. Lokasi penelitian tersebut dibagi menjadi 3 stasiun. . Hasil yang ditemukan terdapat 4 

spesies Echinodermata. kepadatan seluruh jenis dari 35 ind/ha hingga 142 ind/ha. Indeks 

keanekaragaman (H’) yaitu 1,33 , keseragaman (E) yaitu 0,85 , dan indeks dominansi nya yaitu 0,37. 

Kata Kunci : Keanekaragaman Echinodermata, Transek Kuadrat, Desa Malang Rapat. 
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ABSTRACT 

 

 Research on " Diversity Echinodermata In the village of Malang Regency Rapat Bintan 

Riau Islands Province " The aim of this study was to determine the diversity of Echinodermata in the 

beach village of Malang Rapat . This study was planned to be held from February to May 2014. The 

method used in this research is the method of " transect Squares " . The method used in this research 

is the method of " transect Squares " , is one of the methods used to find a diversity of species to draw 

a perpendicular line and give plots of observation . Location of the study were divided into 3 stations . 

, Results found there are four species of Echinodermata . the density of all types of 35 ind / ha to 142 

ind / ha. Diversity index ( H ' ) is 1.33 , uniformity ( E ) is 0.85 , and its dominance index is 0.37 . 
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I. PENDAHULUAN 

Echinodermata berasal dari Bahasa 

Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu, Echinos 

berarti landak dan Derma yang artinya kulit. 

Menurut Brotowidjoyo (1994), klasifikasi 

filum Echinodermata antara lain Bintang Laut 

(Asteroidea), Bulu Babi (Echinoidea), 

Teripang (Holothuroidea), Lili Laut 

(Crinoidea) dan Bintang Ular Laut 

(Ophiuroidea). 

Desa Malang Rapat merupakan salah 

satu desa di Kecamatan Gunung Kijang 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepri yang 

memiliki perairan pantai sangat luas. Perairan 

Desa Malang Rapat memiliki beberapa jenis 

Echinodermata. Penelitian tentang 

keanekaragaman Echinodermata di Malang 

Rapat sebelumnya sudah pernah dilakukan di 

daerah Teluk Dalam (Putra, 2013). Peneliti 

tertarik melakukan penelitian di desa ini, 

karena ingin mengetahui Jenis dan 

Keanekaragaman Echinodermata di Malang 

Rapat. 

 

II. METODE 

            Penelitian ini telah dilaksanakan pada 

bulan bulan Mei 2014. Lokasi penelitian 

meliputi 3 stasiun yaitu:  

- Stasiun I pada koordinat N 01°5’42.91” 

, E 104°38’11.25” 

- Stasiun II pada koordinat N 

01°5’59.38” , E 104°38’03.62” 

- Stasiun III pada koordinat N 

01°6’11.62” , E 104°38’05.30” 

 

Pengukuran parameter yang berhubungan 

dengan penelitian serta mendapatkan data 

yang dibutuhkan digunakan alat-alat dan 

bahan seperti pada Tabel  berikut  

No Nama Alat Satuan Kegunaan Alat & Keterangan 

1 Thermometer alcohol oC Mengukur suhu 

2 Refraktometer o/oo Mengukur salinitas 

3 pH meter  Mengukur pH 

5 Tali Persegi Empat  Plot pengamatan sample 

6 GPS xoy’z” Untuk menentukan lokasi  

pengambilan sampel 

7 Roll meter M Mengukur transek 

8 Tabel Pasut Cm Melihat kedalaman 

9 Buku Identifikasi 

Echinodermata 

 http://www.coremap.or.id 

http://www.dkp.id 

10 Kamera  Dokumentasi 

11 Alat tulis dan buku  Mencatat hasil 

12

13 

14 

15 

Bahan : aquades & tissu 

Turbidymeter 

Sendok Semen 

Kantong plastic 

 

NTU 

 

 

Kalibrasi alat 

Mengukur kekeruhan 

Mengambil substrat 

Wadah substrat 

  

Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dengan cara 

observasi/pengamatan langsung ke lapangan, 

sedangkan data sekunder berupa yang 

diperoleh melalui penelusuran berbagai 

http://www.coremap.or.id/
http://www.dkp.id/


literatur dan pustaka yang ada serta dari 

berbagai instansi terkait. 

Penentuan stasiun penelitian 

menggunakan metode “Purposive sampling” 

(Fachrul, 2007) yaitu penentuan stasiun 

berdasarkan karakteristik daerah intertidal 

pada batas stasiun penelitian yang berbeda. 

Setiap stasiun penelitian akan dilakukan 

penarikan garis transek kuadrat (Fachrul, 

2007). 

Bentuk-bentuk pengelolaan data yang 

disajikan mencakup Kepadatanjenis, 

Keanekaragaman, Keseragaman, Dominansi. 

 

1. Kepadatan Jenis 

Kepadatan adalah jumlah individu per 

satuan luas atau volume area (Brower et al. 

1977). Untuk menghitung kepadatan dapat 

menggunakan rumus berikut ini : 

 D=Ni/A 

Keterangan : 

D = Kepadatan Echinodermata (Individu/m2) 

Ni= Jumlah Individu spesies Echinodermata 

A = Luas Total (m2) 

 

2.  Keanekaragaman  

Keanekaragaman suatu biota air dapat 

ditentukan dengan menggunakan teori 

Shannon-Wienner (H’). Tujuan dari teori ini 

adalah mengukur tingkat keteraturan dan 

ketidakteraturan dalam suatu system. 

Keanekaragaman dapat ditentukan 

berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-

Wiener dalam (Indra,2005) dengan rumus :   

Indeks Diversitas Shannon – Wienner (H’) 

 

H’ = - ∑ pi In  pi 

 

Dimana :  

H’ =  indeks diversitas Shannon-Wienner 

pi =  proporsi spesies ke-i 

In =  logaritma nature 

pi = ∑ ni/N (perbandingan jumlah 

individu jenis dengan   keseluruhan jenis) 

 

 

 

Dengan nilai : 

Nilai H’ > 3      Keanekaragaman spesies 

tinggi 

Nilai H’ ≤ H’ ≤ 3 Keanekaragaman spesies 

sedang 

Nilai H’ < 1      Keanekaragaman spesies 

rendah  

3. Keseragaman  

Perhitungan besar kesamaan 

penyebaran jumlah individu tiap jenis 

echinodermata menggunakan rumus indeks 

keseragaman, yaitu membandingkan indeks 

keanekaragaman dengan nilai maksimumnya, 

dengan rumus Indeks Equitabilitas (E). 

    (E) =  

H max = ln S 

 

Keterangan : 

E = Indeks Equitabilitas 

H’ = Indeks diversitas Shannon Wienner 

H maks = Keanekaragaman spesies maksimum 

In S (dimana S       banyaknya spesies) dengan 

nilai E berkisar antara 0-1 

 

Indeks keseragaman berkisar antara 0-

1. 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 (Syahri, 

2005). 

 

4.  Dominansi 

Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan 

jenis-jenis Echinodermata. Jenis 

echinodermata yang paling banyak ditemukan, 

dapat diketahui dengan menghitung nilai 

dominasinya. Dominasi dapat dinyatakan 

dalam indeks dominasi simpson (Brower, 

1989) dalam Indra (2005) :  

 

D=∑(ni/N)
2  

 

Keterangan :  

D = Indeks dominasi Simpson 

ni = Jumlah individu jenis ke-i  

N  = Jumlah total individu seluruh jenis 

Kriteria : 

Apabila nilai D mendekati 0 (nol) : Tidak ada 

jenis yang mendominasiApabila nilai D 

mendekati 1 (nol) : Ada jenis yang 

mendominasi. 

 

Data yang diperoleh di tabulasikan 

secara keseluruhan. Parameter kualitas 

perairan yang diukur, kemudian disesuaikan 

dengan standar baku mutu (Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004) tentang 

baku mutu air laut untuk biota laut, kemudian 

dianalisis dengan ekologi kuantitatif guna 

mengetahui indeks ekologi Echinodermata di 

Desa Malang Rapat berdasarkan Indeks 

keanekaragaman dan dominansi dalam 

(Fachrul, 2007). Hasil analisis data yang 

diperoleh, kemudian disajikan secara 

deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Jenis dan Jumlah Echinodermata 

ditemukan di Desa Malang Rapat 

 

Hasil pengamatan di Desa Malang 

Rapat, didapatkan 2 famili (Asteroidea & 

Holothuroidea) terdiri dari 4 jenis atau spesies 

Echinodermata, akan tetapi ada perbedaan 

kepadatan antara stasiun I, stasiun II, dan 

stasiun III. Jenis Echinodermata yang 

ditemukan di Desa Malang Rapat, antara lain : 

Archaster typicus, Holothuria atra, Holothuria 

scabra, dan Holothuria leucospilota. 

Hasil data yang dianalisis  jenis 

Echinodermata pada stasiun I ditemukan 38 

individu, pada stasiun II ditemukan 46 

individu dan pada stasiun III ditemukan 32 

individu secara keseluruhan Echinodermata 

yang ditemukan di Desa Malang Rapat 

sebanyak 116 individu.  

No Jenis Echinodermata 
Stasiun ∑ 

Rata-

Rata 

I II III   

1 Archaster typicus 24 28 12 64 21,33 

2 Holothuria atra 5 6 8 19 6,33 

3 Holothuria scabra 5 7 5 17 5,66 

4 Holothuria leucospilota 4 5 7 16 5,33 

Total 38 46 32 116 38,65 

b.        Kepadatan Jenis Echinodermata 

1.      Kepadatan Jenis Echinodermata 

pada Stasiun I 

 

Kerapatan atau kepadatan jenis adalah 

jumlah individu per satuan luas. Hasil 

penelitian di Desa Malang Rapat diperoleh 4 

spesies atau jenis Echinodermata pada stasiun 



1 dan didapatkan kepadatannya pada grafik 

sebagai berikut: 

 

 Hasil diatas dapat dijelaskan bahwa total 

kepadatan jumlah individu per satuan luas 

pada stasiun I adalah 253 ind/ha, dimana jenis 

Archaster typicus paling banyak didapatkan 

dan mempunyai kepadatan paling tinggi yaitu 

160 ind/hadan jenis Holothuria leucospilota 

mempunyai kepadatan yang paling rendah 

yaitu 27 ind/ha, sedangkan jenis yang lainnya 

mempunyai nilai kepadatan yaitu jenis 

Holothuria atra dengan nilai kepadatan 33 

ind/ha dan jenis Holothuria scabra dengan 

nilai kepadatan 33 ind/ha. 

2.   Kepadatan Jenis Echinodermata 

pada Stasiun II 

Kerapatan atau kepadatan jenis adalah jumlah 

individu per satuan luas. Hasil penelitian di 

Desa Malang Rapat diperoleh 4 spesies 

Echinodermata pada stasiun II dan didapatkan 

kepadatannya pada grafik 11 berikut ini: 

 

 Hasil diatas dapat dijelaskan bahwa total 

kepadatan jumlah individu per satuan luas 

pada stasiun II adalah 306 ind/ha. Jenis 

Archaster typicus paling banyak ditemukan 

disetiap plot dan mempunyai kepadatan 187 

ind/ha. Jenis paling rendah adalah jenis 

Holothuria leucospilota dengan kepadatan 33 

ind/ha, sedangkan jenis yang lainnya 

mempunyai kepadatan berkisar antara lain 

jenis Holothuria atra 40 ind/hadan jenis 

Holothuria scabra 46 ind/ha. 

3.       Kepadatan Jenis Echinodermata 

pada Stasiun III 

 Kerapatan atau kepadatan jenis adalah 

jumlah individu per satuan luas. Hasil 

bpenelitian di Desa Malang Rapat diperoleh 4 

spesies atau jenis Echinodermata pada stasiun 

III dan didapatkan kepadatannya pada grafik 

12 berikut ini: 

 

  

 Hasil diatas dapat dijelaskan bahwa 

total kepadatan jumlah individu per satuan luas 

pada stasiun III adalah 213 ind/ha. Jenis 

Archaster typicus paling tinggi kepadatannya 

yaitu 80 ind/hadan jenis Holothuria scabra 

mempunyai nilai kepadatan paling rendah 

yaitu 33 ind/ha, sedangkan jenis yang lainnya 

mempunyai nilai kepadatan yaitu jenis 

Holothuria atra dengan nilai kepadatan 53 

ind/ha dan jenis Holothuria leucospilota 

dengan nilai kepadatan 47 ind/ha.  
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4. Kepadatan Total Jenis 

Echinodermata setiap Stasiun di 

Desa Malang       Rapat 

 Kerapatan atau kepadatan jenis adalah 

jumlah individu per satuan luas. Hasil 

penelitian di Desa Malang Rapat ditemukan 

jenis Echinodermata 4 spesies dan didapatkan 

nilai rata-rata kepadatan seluruh Desa Malang 

Rapat pada grafik 13 sebagai berikut:  

 

         Sumber. Data primer 

Gambar 13. Kepadatan total di Desa Malang 

Rapat 

Grafik diatas menunjukkan kepadatan total 

Echinodermata di Desa Malang Rapat adalah 

257 ind/ha. Jenis Archaster typicus paling 

tinggi kepadatannya yaitu 142 ind/ha
, 
dan jenis 

Holothuria leucospilota mempunyai nilai 

kepadatan paling rendah yaitu 35 ind/ha. Jenis 

yang lainnya mempunyai nilai kepadatan yaitu 

jenis Holothuria atra dengan nilai kepadatan 

42 ind/ha dan jenis Holothuria scabra dengan 

nilai kepadatan 38 ind/ha. 

c.   Indeks Keanekaragaman, Keseragaman, 

dan Dominansi setiap stasiun di Desa 

Malang Rapat 

 Keanekaragaman suatu biota air dapat 

ditentukan dengan menggunakan teori 

informasi Shannon-Wienner. Tujuan utama 

teori ini adalah untuk mengukur tingkat 

keteraturan dan ketidakteraturan dalam suatu 

sistem. Keseragaman dapat dikatakan sebagai 

keseimbangan, yaitu komposisi individu tiap 

spesies yang terdapat dalam suatu komunitas 

dan Indeks dominansi digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya dominansi dari 

spesies tertentu. Nilai Indeks Keanekaragaman 

(H’), Keseragaman (E) dan Dominansi (D) 

Echinodermata tersaji pada grafik 14 berikut 

ini : 

 

  Hasil diatas dijelaskan indeks 

Keanekaragaman (H’) Echinodermata di Desa 

Malang Rapat pada tiap stasiun penelitian 

berkisar antara 1,06 sampai 1,33. Indeks 

keseragaman (E) Echinodermata di Desa 

Malang Rapat pada tiap stasiun penelitian 

berkisar antara 0,76 sampai 0,96 dan indeks 

dominansi (D) Echinodermata di Desa Malang 

Rapat pada ke tiga stasiun penelitian berkisar 

antara 0,27 sampai 0,44. 

d.    Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman dan Dominansi total di Desa 

Malang Rapat   

Berdasarkan hasil dibawah didapatkan indeks 

Keanekaragaman ( H’) Echinodermata di Desa 

Malang Rapat 1,18.  Indeks keseragaman ( E ) 

Echinodermata di Desa Malang Rapat 0,85, 

dan indeks dominansi ( D ) Echinodermata di 

Desa Malang Rapat 0,37. Nilai Indeks 

Keanekaragaman (H’), Keseragaman (E) dan 

Dominansi (D) Echinodermata tersaji pada 

gambar 15  berikut ini : 
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Keanekaragaman di Desa Malang 

Rapat ini menunjukan tiap jenis 

penyebarannya  merata dan digolongkan 

spesies sedang. Keseragaman di Desa Malang 

Rapat dalam kondisi yang stabil, halini karena 

jenis yang dijumpai diDesa Malang Rapat 

sama. Spesies Archaster typicus lebih banyak 

di jumpai Desa Malang Rapat. Spesies ini 

yang mendominansi di Desa Malang Rapat. 

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.  

 

No Parameter 

Nilai 
Pengamatan 

Parameter 

Perairan 

Baku 

Mutu  
 

Keterangan 

1 Suhu 

(oC) 

29,7 – 31,1 28 -30 Alami dan di 

perbolehkan 

<2°C dari kondisi 

normal suatu 

lingkungan 

2 Salinitas 

(‰) 

30,7 – 31,3 33 – 34 Alami dan 

diperbolehkan 
<5‰ dari rata-

rata musiman 

3 Kekeruhan 
(NTU) 

0,7 – 2,8 <5 <5 NTU ambang 
batas maksimum 

kekeruhan 

4 DO 
(mg/l) 

6,5 – 7,7  > 5 >5 dari rata-rata 
musiman 

5 pH 7,79 - 8,22 7 – 8,5 7-8,5 

 

 

Hasil pengukuran yang dilakukan 

secara insitu memperlihatkan bahwa suhu 

perairan di Desa Malang Rapat mempunyai 

kisaran antara 29,7 – 31,1°C, dimana suhu 

perairan terendah yaitu 29,7°C yang hal ini 

dikarenakan intensitas matahari belum terlalu 

tinggi, suhu tertinggi 31.1°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).  

Kisaran suhu perairan Desa Malang 

Rapat memliki nilai 29,7 – 31,1 oC, 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) oC. Suhu di perairan 

Desa Malang Rapat termasuk 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 

oC, ini dimaksudkan suhu yang ada di perairan 

Desa Malang Rapat ini masih dalam keadaan 

normal untuk kelangsungan biota perairan 

khususnya Echinodermata.  

Hasil pengukuran salinitas didapat 

kisaran nilai salinitas pada perairan 30,1 – 31,9 

‰. Secara waktu pengukuran yang dilakukan 

berbeda disetiap stasiun namun secara lokasi 

karakter di setiap stasiun cendrung sama. Nilai 

salinitas pada saat pasang dan pada saat surut 

tidak terlalu signifikan. Kisaran salinitas pada 

perairan Desa Malang Rapat 30,1 -31,9%O  

masih kisaran nilai toleran untuk 

Echinodermata.  

Menurut Hyman (1955) dalam Saputra 

(2001) menyatakan bahwa salinitas merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberadaan dan kehidupan biota di perairan. 

Echinodermata dapat hidup pada kisaran 

salinitas antara 29 -34‰. Salinitas yang ada di 

Desa Malang Rapat berkisar antara 30,1 -

31,9%O  dihubungkan dengan baku mutu 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 

Tahun 2004 tentang baku mutu untuk biota 

laut salinitas yang ada di perairan berkisar 

antara 33 – 34 ‰ , Untuk baku mutu tersebut 

kisaran perubahan salinitas tidak 
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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 Malang Rapat atau masih cukup baik 

untuk kehidupan Echinodermata. 

Nilai kekeruhan pada Desa Malang 

Rapat berkisar antara 0,7 NTU sampai 2,8 

NTU. Nilai tertinggi terdapat pada stasiun I 

dan II sedangkan pada stasiun III nilai 

kekeruhannya rendah. Diduga yang 

menyebabkan kekeruhan yaitu arus dan 

gelombang disaat surut sehingga terjadinya 

pengadukan lumpur. Hal ini dikarenakan 

Stasiun 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). 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 Malang Rapat kekeruhannya rendah 

sehingga tergolong normal untuk kehidupan 

biota laut. 

Kandungan pH pada perairan Desa 

Malang Rapat rata-rata 7,79 - 8,22. 

Kandungan pH perairan ini tergolong basa, 

sehingga masih menunjang hidupnya biota. 

Nybakken (1992), mengatakan perairan laut 

maupun pesisir memiliki pH relatif lebih 

stabil, 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 Malang Rapat 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. 

Perairan Desa Malang Rapat memiliki 

nilai oksigen terlarut rata-rata 6.5 – 7,7 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. 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 Malang Rapat baik 

untuk kehidupan echinodermata. 

Hasil yang didapat jenis substrat di 

Desa Malang Rapat bahwa secara keseluruhan 

karakteristik substrat tergolong pasir sedang 

dan pasir halus. Substrat mempunyai peranan 

penting bagi kehidupan echinodermata. Hal ini 

sesuai menurut Bakus, (1973) menyatakan 

bahwa echinodermata merupakan organisme 

yang menempati substrat berpasir, karena 

umumnya bersifat deposit feeder yaitu 

memakan apa saja yang terdapat didasar 

perairan.  

Analisa data di lokasi penelitian 

tentang keanekaragaman echinodermata di 

Desa Malang Rapat berdasarkan 

keanekaragaman, keseragaman di daerah 

tersebut termasuk stabil dan kondisi parameter 

perairan lingkungan di Desa Malang Rapat 

sesuai dengan Baku Mutu Kep, MENLH 

No.51 tahun 2004. 

 

 

IV. PENUTUP 

 

A.Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitiandi Desa 

Malang Rapat ditemukan 4 

spesiesEchinodermatayaitu.Archaster 

typicus, Holothuria atra, Holothuria 

scabra, dan Holothuria 

leucospilota.Kepadatan Echinodermata di 

Desa Malang Rapat257 ind/ha. Hasil yang 

didapatkan Indeks Keanekaragaman (H’) 

Echinodermata di Desa MalangRapat1,18 

yang termasuk dalam kategori yang 

sedang. Nilai keseragaman di Desa Malang 

Rapat 0,85 menggambarkan penyebaran 

individu jenis cenderung bersifat seragam 



atau relatif merata dan  nilai indeks 

Dominansi menunjukkan tidak ada jenis 

yang mendominansidengannilaiindeks 

0,37.  

 Kualitas air yang mencakup 

parameter fisika dan kimia pada 

pengamatan di perairan Desa Malang 

Rapat secara ekologi dikatakan cocok 

untuk kehidupan Echinodermata. 

Karakteristik substrat di Desa Malang 

Rapat tergolong pasir halus dan pasir 

sedang. Substrat mempunyai peranan 

penting bagi kehidupan Echinodermata 

yang biasanya hidup pada substrat berpasir 

dan terdapat padang lamun. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

keanekaragaman dan kondisi lingkungan 

yang ada di perairan Desa Malang Rapat 

dalam kondisi yang baik dan dapat 

mendukung kehidupan Echinodermata. 

 

Saran 

` Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka saran yang akan di 

berikan yaitu sebagai beikut : 

a. Perlu adanya penelitian lanjutan 

tentangkeanekaragaman 

Echinodermata 

berdasarkanekosistemlamunataupu

nekosistemterumbukarang di Desa 

Malang Rapat di 

utamakanbagimahasiswa FIKP 

khususnyamahasiswa UMRAH.  

b. Perlu adanya penelitian 

tentangkeanekaragaman 

Echinodermata 

berdasarkankedalamanperairan di 

Desa Malang Rapat. 

c. Perlu adanya kegiatan 

pengawasandanpengontrolan 

kawasan Daerah Perlindungan Laut 

olehinstansidanmasyarakat di Desa 

Malang Rapat. 
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