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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang “Studi Kelimpahan Teripang Di Perairan Kampung Bugis Kelurahan Tanjung Uban 

Utara Kabupaten Bintan” telah dilakukan pada bulan Febuari dan Maret 2016.Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Kelimpahan teripang Di Perairan Kampung Bugis.Penelitian ini dilakukan 

dengan metode Purposive yang terdiri dari 4 stasiun pengamatan di perairan. Pengamatan teripang 

dilakukan menggunakan transek dengan ukuran plot 10 X !0 meter sebanyak 43 plot. Dari hasil 

penelitian diperoleh 2 jenis teripang, dihubungkan dengan baku mutu Kep.Men.LH No.51 tentang 

kualitas perairan untuk biota laut masih tergolong baik untuk keberadaan teripang. Nilai indekas 
keanekaragaman (H) teripang keseluruhan terdapat 0.69, dan indeks keseragaman (e) teripang di 

Kampung Bugis yaitu 0,99, dilihat dari nilai tersebut maka nilai indeks keseragaman dalam kategori 

keseragaman teripang besar karena nilai indeks keseragaman > 0.6. Dengan kata lain penyebaran 

individunya cenderung bersifat seragam atau relatif sama. Nilai dominansi Indeks dominansi hasil 

penelitian di Kampung Bugis menunjukkan nilai dominansi 0,50. Berdasarkan nilai indeks dominansi 

yang didapat tersebut nilai indeks dominansi < 0.5 dimana tidak adanya jenis teripang yang 

mendominasi di Perairan Kampung Bugis, Kelimpahan total teripang yang terdapat di kampung Bugis 

adalah 0.009 ind/m
2
, dimana jenis holothuria scabra paling tinggi kelimpahannya yaitu 0.006 ind/m

2
 dan 

holothuria lescospilota nilai kelimpahannya paling rendah yaitu 0.003 ind/m
2
 Kelimpahan Holothuria 

Scabra tinggi diduga karena kemampuan jenis teripang laut tersebut untuk menyesuaikan diri dan 

berkembang biak pada kondisi lingkungan pada habitatnya di Perairan Kampung Bugis. 

 

Kata Kunci : Kelimpahan, Holothuria, Kampung Bugis 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Research about “ Studi teripang's profusion At Bugis's Kampong Waters Uban's Cape sub-district 

Regency North Bintan ” was done on Febuari's moon and March 2016. To the effect this research is 

subject to be know teripang's profusion At Bugis's Kampong Waters. This research did by Purposive's 

method that consisting of 4 observing stations at waters. teripang's watch doing to utilize transek with 

size plotted 10 x! 0 meter as much 43 plots. Of research result is gotten 2 teripang's types, linked by 

quality standard Goes To p. Men. LH No.51 about waters quality for biota to go out to sea is still rank 

well for teripang's existence. indekas's point variety (H ) teripang all available 0.69, and uniformity index 

(e ) teripang at Bugis's Kampong which is 0,99, seen from that point therefore uniformity index point in 

teripang's uniformity category outgrows since uniformity index point> 0.6. In other words its individual 

broadcast tends to get uniform or relative character with. dominansi's point dominansi's Index usufructs 

research at Bugis's Kampong points out to assess dominansi 0,50. Base dominansi's index point that is 

gotten that dominansi's index point< 0. 5 where don't mark sense teripang's types that dominates at 

Bugis's Kampong Waters, teripang's totaled profusion that exists at kampong Bugis is 0.009 ind / m 
2 

, 

where is holothuria scabra's type profusion the most high it which is 0.006 ind / m 
2 

 and holothuria 

lescospilota assesses its lowest profusion which is 0.003 ind / m 
2 

 Holothuria Scabra's profusion high is 

predicted since teripang's type ability goes out to sea that to conform and breed amends on 

environmental condition on its habitat at Bugis's Kampong Waters.  

 

Key word: Profusion, Holothuria, Bugis's village 

 



PENDAHULUAN 

 

Perairan Kampung Bugis 

merupakan salah salah wilayah pesisir 

dan laut yang terletak di daerah 

Kelurahan Tanjung Uban Utara di 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau. Beberapa ekosistem laut penting 

terdapat di perairan kampung bugis 

yaitu padang lamun dan terumbu 

karang.  

Sumberdaya perikanan 

merupakan salah satusumberdaya yang 

memiliki prospek yang baik untuk masa 

depan, sehingga banyak biota lautyang 

dimanfaatkam oleh masyarakat untuk 

dijual.Sumberdaya perikanan di Pulau 

Bintan antara lain jenis-jenis 

ikan,moluska, alga, crustacea, coral, 

echiodermata. Salah satu jenis 

echiodermatayang dimanfaatkan di 

perairan Pulau Bintan adalah teripang 

yang hidup di ekosistem di daerah 

terumbu karang dan lamun ini memiliki 

nilai jual tinggi sehingga masyarakat  

mengambilteripang untuk di 

perdagangkan. 

Teripang banyak ditemukan di 

semua lautan, biota ini biasanya 

dapathidup menyendiri maupun 

berkelompok dan biasanya hidup pada 

subtrat berpaisr maupun berlumpur, 

yakni Lamun maupun terumbu karang 

dan hanya sebagian kecil 

yangmenghuni substrat pasir 

berbatu,.Teripang banyak ditemukan 

disekitar perairan Bintan khususnya di 

perairan Kampung Bugis. 

Habitat dari teripangadalah 

perairan pantai, mulai dari derah pasang 

surut yang dangkal sampai perairan 

yang lebih dalam. 

Perairan Kampung Bugis 

memiliki ekosistem mangrove, lamun 

dan terumbu karang sehingga 

memungkinkan memiliki biota yang 

tinggi diantaranya teripang.Perairan ini 

juga digunakan oleh penduduk sekitar 

sebagai daerah penangkapan ikan dan 

teripang. Dari latar belakang diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan kajian 

ilmiah mengenai Studi Kelimpahan 

Teripang di Perairan Kampung Bugis 

Kabupaten Bintan 

 

Rumusan Masalah 

Teripang (Holothuridiae) 

merupakan biota laut yang banyak di 

jumpai didaerah terumbu karang lamun 

dan subtrat bepasir maupun berlumpur, 

hal ini didukung dengan ekosistem 

terumbu karang diperairan Kampung 

Bugis yang masih baik, namun 

masyarakat setempat menjadikan 

teripang sebagai salah satu makanan 

untuk di konsumsi maupun di jual, dari 

latar belakang tersebut peneliti tertarik 

untuk melakukan Studi kelimpah 

teripang di perairan Kampung Bugis. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kelimpahan teripang di 

perairan Kampung Bugi 

 

Manfaat Penelitian 
Penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan informasi mengenai jenis 

teripang dan dapat mengetahui data 

tentang kelimpahan teripang di 

Kampung Bugis Kabupaten Bintan. 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan febuari – maret 2016 yang 

berlokasi di Perairan Kampung Bugis 

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan 

Riau.Lokasi penelitian dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 



 

 

 

Lokasi pengamatan sampel 

dilakukan berdasarkan teknik Purposive 

(Fachrul,2007) yaitu pemilihan lokasi 

dilakukan berdasarkan tujuan dan 

pertimbangan tertentu. Dimulai dari 

ditemukannya habitat yang sering 

dijumpai teripang yang ada di Perairan 

yang dibatasi hingga tubir dan juga 

informasi keberadaannya oleh 

masyarakat setempat.Berdasarkan 

tujuan dan pertimbangan tersebut 

diperoleh lokasi yang menjadi titik 

lokasi penelitian seperti pada gambar 1 

yang menggambarkan lokasi penelitian 

di Perairan Kampung Bugis. 

Berdasarkan survey dan orientasi 

awal pada lokasi penelitian, ditentukan 

4 lokasi yang kemudian masing – 

masing lokasi di polygonkan di peta 

citra spot 5 Bintan dengan software 

ArcGis 10.1 didapat luasan dan jarak 

antar lokasi samplingyang akan 

dijadikan sebagai lokasi sampling, 

sesuai pertimbangan penentuan lokasi 

sampling, seperti pada tabel 1 berikut 

dan peta skema peletakan kuadrat 

sampling dapat dilihat pada lampiran. 

 

Pengolahan Data 

 

Kelimpahan 
Untuk menghitung kelimpahan 

dilakukan perhitungan berdasarkan 

metode yang diajukan oleh Krebs 

(1997) 

Kelimpahan = Jumlah total suatu 

spesies 

   Luas Kuadrat 

 

Keanekaragaman 

Keanekaragaman suatu biota air 

dapat ditentukan dengan menggunakan 

teori informasi Shannon-Wienner1963 

dalam Fachrul, 2007 (H’).Tujuan utama 

teori ini adalah untuk mengukur tingkat 

keteraturan dan ketidak teraturan dalam 

suatu system. Keanekaragaman 

ditentukan berdasarkan indeks 

keanekaragaman (Shannon-Wiener, 

1963 dalam Fachrul, 2007), dengan 

rumus : 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil 

Jenis Teripang Yang Ditemukan di 

Perairan Kampung Bugis 

Hasil pengamatan yang didapatkan dari 

lokasi sampling I,II,III,dan IV 

ditemukan beberapa jenis Teripang ( 

Holothuridae.) di perairan Kampung 

Bugis dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini : 

 
Tabel 5.Jenis Teripang Laut ( Holothuridae.) 

 

 

Sumber : Data Primer (2015) 

Keterangan : ( + ) = Ada 

 ( - ) = Tidak Ada 

 

Hasil diatas dapat menjelaskan agar 

mempermudah melihat jenis di lokasi 

pengambilan sampling, bahwa didapati 

ada 2 spesies yang ditemukan di lokasi 

sampling penelitian di Perairan 

kampung Bugis dengan 

jenisHolothuria scabra, Holothuria 

leucopilota. Pada tabel diatas dapat 

dilihat pada lokasi I, II, III, dan IV 

ditemukan 2 jenis teripang yang dapat 

di temukan pada semua lokasi 

sampliing di Perairan Kampung Bugis 

yaitu jenisHolothuria 

scabra,Holothuria leucospilota.  

 

 

Jumlah Teripang Yang Ditemukan 

di Perairan Kampung Bugis 

Teripang yang ditemukan di 

setiap lokasi sampling di Perairan 

Kampung Bugis dapat ditemukan di 

antara sela - sela lamun, dan terumbu 

karang. Hasil dari pengolahan data 

pada lokasi I ditemukan 8 individu 

teripang, pada lokasi II ditemukan 13 

individu teripang, pada lokasi III 

ditemukan 10 individu teripang, pada 

lokasi IV ditemukan 12 individu 

teripang secara keseluruhan teripang 

yang ditemukan di Perairan Kampung 

Bugis sebanyak 43 individu. Jumlah 

individu pada setiap lokasi dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 
 

Tabel 6. Jumlah Jenis Teripang yang ditemukan di 

Perairan Kampung Bugis 

 
No Jenis 

teripang 

Lokasi  

1 

Lokasi 

2 

Lokasi  

3 

Lokasi  

4 

Total 

 

1 

 

Holothuria 

scabra 

 

5 

 

9 

 

7 

 

8 

 

29 

 

2 

 

Holothuria 

leucospilota 

 

3 

 

4 

 

3 

 

5 

 

15 

  

Total 

 

8 

 

12 

 

11 

 

13 

 

43 

 

Sumber : Data Primer (2015) 

 

Untuk persentasi teripang dari 2 jenis 

teripang lautyang ditemukan di setiap 

lokasisampling di Perairan Kampung 

Bugis dengan jumlah yang paling 

banyak ditemui di semua  lokasi 

samplling dapat dilihat pada gambar 

diagram dibawah ini. 

 

 
 
Gambar 23 . Persentasi Jumlah Teripang Yang Ditemukan 

di Lokasi Sampling 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa teripangyang ditemukan di 

66% 

34% 

Komposisi Teripang Di Perairan 

Kampung Bugis 

Holothuria

scabra

Holothuria

leucospilota

N

o 

Jenis 

teripang 

Lokasi 

1 

Lokasi 

2 

Lokasi 

3 

Lokasi 

4 

 

1 

 

 

Holothuria 

scabra 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2 

 

Holothuria 

leucospilota 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Perairan Kampung Bugis dari jenis 

Holothuria scabramemiliki persentase 

terbesar diikuti oleh jenis Holothuria 

atra. 

 

Kelimpahan Total Setiap Lokasi di 

Perairan Kampung Bugis 

Hasil pengamatan teripang laut di 

Kampung Bugis dari semua lokasi  

sampling yang ada ditemukan 2 jenis 

dengan kelimpahan jumlah individu per 

satuan luas dapat di lihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

 
 

 

 

 

Gambar 24 . Kelimpahan Total Jenis Pada 

SemuaLokasi Sampling 
 

Hasil diatas merupakan 

kelimpahan total di Kampung Bugis 

adalah 0.009 ind/m
2
. Dimana jenis 

Holothuria scabra paling tinggi 

kelimpahan nya yaitu 0.006 ind/m
2
 dan 

Holothuria Lecospilota nilai 

kelimpahannya paling rendah yaitu 

0.003 ind/m
2
. 

 

IndeksKeanekaragaman 

Keseragaman dan Dominansi. 
 

Hasil perhitungan dari kesemua 

lokasi pengamatan teripang di 

Kampung Bugis didapatkan nilai 

indeks keanekaragaman (H’) yaitu 

0.639. Indeks Keseragaman (e) yaitu 

0.92185, dan indeks dominansi (c) 

yaitu 0.552975. adapun nilai indeks 

keanekaragaman, keseragaman, dan 

dominansi teripang dapat dilihat 

padagrafik dibawah ini 

 

 
 

Gambar 25. Indeks Keanekaragaman, 

Keseragaman, DominansiTeripangKampung Bugis 

 

Hasil di atas dapat di jelaskan nilai 

indeks keanekaragaman (H’) teripang 

di Kampung Bugis pada tiap lokasi 

pengamatan berkisar antara 0.61 – 

0.66.Pada lokasi I indeks 

keanekaragaman (H
1
) teripang di 

Kampung Bugis yaitu 0.6616, indeks 

keseragaman (e) 0.9544, dan indeks 

dominansi (c) 0.5313.Pada lokasi II 

indeks keanekaragaman (H
1
) teripang 

di perairan Kampung Bugis 0.6172, 

indeks keseragaman (e) 0.8905, dan 

indeks dominansi (c) 0.5740. Pada 

lokasi III indeks keanekaragaman (H)  

teripang di perairan kampung Bugis 

0.6109, indeks keseragaman (e) 0.8813, 

dan indeks dominansi (c) 0.5800. Pada 

lokasi IVindeks keanekaragaman 

(H
1
)teripang di Kampung Bugis yaitu 

0.6663, indeks keseragaman (e) 0.9612, 

dan indeks dominansi (c) 0.5266. 

 

Pembahasan 

 

Kelimpahan Total Setiap Lokasi di 

Perairan Kampung Bugis 

Dari hasil pengamatan di 

lapangan pada setiap lokasi sampling 

didapatkan beberapa jenis teripang laut 

( seacucumber) di Perairan Kampung 

Bugis. Hasil yang ditemukan yaitu 

terdiri dari 2 spesies :Holothuria 

1 2 3 4

1 Holothuria scabra 0.006 0.007 0.005 0.006

2 Holothuria leucospilota 0.003 0.003 0.002 0.004

3 jumlah kelimpahan 0.009 0.010 0.007 0.009

0

0

0

0

0

0

0

kelimpahan teripang 

1 Holothuria scabra

2 Holothuria leucospilota

3 jumlah kelimpahan

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Stasiun I Stasiun II Stasiun III stasiun IV Nilai

indeks

H'

E

C
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scabra, Holothuria leucospilota. Hasil 

data yang dianalisis jenis teripang pada 

lokasi I ditemukan 8 individu, pada 

lokasi II ditemukan 13 individu, pada 

lokasi III ditemukan 10 individu, pada 

lokasi IV ditemukan 13 individu, 

secara keseluruhan teripang yang 

ditemukan di perairan Kampung Bugis 

sebanyak 43 individu. 

Kelimpahan seluruh individu 

tertinggiterdapat padalokasi II dan IV 

diduga hal ini disebabkan karena pada 

lokasi ini tidak terlalu banyak aktivitas 

warga setempat, keadaan karakteristik 

habitatnya banyak ditumbuhi padang 

lamun dan terumbu karang yang 

menjadikannya tempat untuk 

bersembunyi, dari pemangsanya dan 

habitat teripang, kemudian faktor fisika 

kimia perairan yang mendukung bagi 

kehidupan teripang laut dan juga faktor 

keberadaan makanan di perairan seperti 

keberadaan zooplankton. Kelimpahan 

individu terkecil terdapat pada lokasi I 

diduga karena pada lokasi ini 

merupakan lokasi dimana lumayan 

banyak aktivitas penangkapan oleh 

masyarakat dan juga karakteristik 

habitatnya yaitu lamun yang 

tumbuhnya jarang - jarang dan terumbu 

karang yang tidak terlalu banyak 

namun nilai kelimpahan yang didapat 

kecil karena sedikit jumlah individu 

teripang laut yang didapat. 

Hasil pengamatan kelimpahan 

total jenis teripang laut di  Kampung 

Bugis didapatkan nilai kelimpahan 

seluruh jenis0.009 ind/ m
2
. Dari 

seluruh jenis yang ditemui disetiap 

lokasi sampling yang ada di Perairan 

Kampung Bugis didapatkan nilai 

kelimpahan tertinggi yaitu dari jenis 

Holothuria scabra dengan kisaran nilai 

kelimpahan 0.006ind/ m
2
dan jenis 

dengan nilai kelimpahan terendah yaitu 

dari jenis holothuria 

leucospilotadengan kisaran nilai 

kelimpahan 0.003ind/ m
2
. 

KelimpahanHolothuria Scabra tinggi 

diduga karena kemampuan jenis 

teripang laut tersebut untuk 

menyesuaikan diri dan berkembang 

biak pada kondisi lingkungan pada 

habitatnya di Perairan Kampung 

Bugis.Berdasarkan data kelimpahan 

teripang yang di dapat adanya 

gambaran perbedaan kelimpahan 

teripang di perairan Kampung Bugis di 

setiap lokasi. 

 

Indeks Keanekaragaman 

Keseragaman dan Dominansi 
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. 

Hasilnilai indeks 

keanekaragaman (H’) teripang secara 

keseluruhan di Kampung Bugis pada 

pengamatan di dapat 0.69 nilai indeks 

tersebut berdasarkan kriteria penilaian 

indeks Shannon winer berada dalam 

kriteria indeks keanekaragaman 

rendah.Nilai indeks keseragaman (e) 

teripang di Kampung Bugis yaitu 0,99, 

dilihat dari nilai tersebut maka nilai 

indeks keseragaman dalam kategori 

keseragaman teripang 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 
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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 Kampung Bugis menunjukkan nilai 

dominansi 0,50. 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 teripang yang mendominasi, 

namun jika nilai indeks dominansi 1 ( ≥ 

0.5 ), maka ada teripang yang 

mendominasi. Berdasarkan nilai indeks 

dominansi yang didapat tersebut nilai 

indeks dominansi < 0.5 dimana tidak 

adanya jenis teripang yang 

mendominasi di Perairan Kampung 

Bugis.Parameter Kualitas Perairan Di 

Perairan Kampung Bugis 

Hasil pengukuran yang 

dilakuakan secara insitu 

memperlihatkan bahwa suhu di 

Kampung Bugis mempunyai kisaran 

28. – 31.7°C. 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 

disebabkan tingginya intensitas cahaya 

matahari yang masuk dengan nilai suhu 

31.7°C. Suhu merupakan parameter 

laut yang sangat penting dalam proses 

fisika, kimia dan biologi laut. Biasanya 

suhu dipengaruhi oleh musim, cuaca, 

kedalaman dan kecerahan. Kenaikan 

suhu menyebabkan terjadinya 

peningkatan konsumsi oksigen, namun 

di lain pihak mengakibatkan turunnya 

kelarutan oksigen dalam air (Effendi, 

2003). Menurut Hyman (1955 dalam 

Saputra (2001), larva teripang 

mempunyai kisaran suhu optimum 28 - 

29°Cdan teripang dewasa 28 - 31°C. 

Kisaran suhu perairan Kampung Bugis 

memiliki nilai 28 – 31.7°C, sedangkan 

baku mutu dari keputusan Mentri 

Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 

tentang baku mutu air laut untuk biota 

laut suhu berkisar antara (28 – 30)°C. 

Suhu di perairan Kampung Bugis 

masuk kisaran tinggi, akan tetapi 

perubahan tersebut tidak terlalu 

signifikan karena dalam baku mutu 

tersebut menjelaskan bahwa nilai 

toleransi untuk suhu perairan tidak bole 

lebih atau kurang dari 2°C, ini 

dimaksudkan suhu yang ada di perairan 

Kampung Bugis  ini masi dalam 

keadaan normal untuk keberlangsungan 

biota perairan khususnya teripang. 

Hasil pengukuran kekeruhan di 

Perairan Kampung Bugis didapati nilai 

kekeruhan pada pengukuran pasang 

dan surut yaitu berkisar antara 2,43 – 

3.63 NTU.Nilai tertinggi terdapat pada 

lokasi I dan II sedangkan pada lokasi 

III dan IV nilai kekeruhaan nya rendah. 

Diduga yang menyebabkan  kekeruhan 

yaitu arus dan gelombang disaat surut 

sehingga terjadi nya pengadukan 

lumpur. Hal ini di karenakan lokasi III 

dan IV tipe subtract nya pasir halus. 

Menurut yuana (2002), kekeruhan air 

dapat disebabkan oleh beberapa macam 

partikel yang berada di dalam di dalam 

air baik yang hidp senagain plankton 

maupun yang mati berupa bahan 

organic dan suspense 

lumpur.Berdasarkan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup No.51 

tahun 2004, ambang batas maksimum 

kekeruhan bagi kehidupan biota laut 

adalah kurang dari 5 NTU. Hasil nilai 

kekeruhan pada Perairan Kampung 

Bugis kekeruhannya rendah sehingga 

tergolong normal untuk kehidupan 

biota laut. 

Hasil pengukuran salinitas di 

Perairan Kampung Bugis didapati nilai 

salinitas pada pengukuran pasang dan 

surut yaitu berkisar antara 31 – 33
0
/00. 

Menurut Supriharyono, (2000) dalam 
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Wijayanti.M.H, (2007), Salinitas 

merupakan ciri khas perairan pantai 

atau laut yang membedakannyadengan 

air tawar. Secara waktu pengukuran 

yang di lakukan berbeda dis etiap 

stasiun namun secara lokasi karakter di 

setiap stasiun cendrung sama. 

Pengukuran di lakukan pada saat surut 

nilai salinitas rendah dari pada waktu 

pasang, hal ini di dudga disebabkan 

kondisi perairan Kampung Bugis 

memiliki aliran sungai, sehingga 

pasokan air tawar masuk keperairan 

laut pada saat surut yang 

mempengaruhi nilai salinitas yang 

tergolong rendah. Kisaran salinitas 

pada perairan Kampung Bugis 31 – 33 
0
/00 masi nilai toleran untuk 

teripang.Menurut Hyman (1955) dalam 

saputra (2001) menyatakan bahwa 

salinitas merupakan salah satu factor 

yang mempengaruhi keberadaan 

kehidupan biota di perairan, termasuk 

teripang.Teripang dapat hidup pada 

kisaran salinitas 29 – 34 
0
/00.Salinitas 

yang ada di perairan Kampung Bugis 

berkisar antara 31 - 33
0
/00 dihubungkan 

dengan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang baku 

mutu air laut untuk biota laut salinitas 

berkisar antara (33 - 34⁰/00). Untuk 

baku mutu tersebut kisaran perubahan 

salinitas tidak di perbolehkan kurang 

atau lebih dari 5 
0
/00. Salinitas di 

perairan kampung Bugis masih cukup 

baik untuk kehidupan teripang. 

Hasil pengukuran derajad 

keasaman (pH) di Perairan kampung 

Bugis didapati nilai derajad keasaman 

(pH)  pada pengukuran pagi, siang, dan 

sore yaitu berkisar antara 7 – 7.29. 

Kandungan pH di perairan ini 

tergolong basah, sehingga masi 

menunjang hidupnya biota. Menurut 

Nybakken (1992) kadar pH di 

lingkungan laut umumnya relatif stabil 

dengan kisaran 7,7-8,4. Sedangkan 

Efendi (2003) menyatakan bahwa 

sebagian besar biota akuatik sensitive 

terhadap perubahan pH dan menyukai 

nilai pH sekitar 7 – 8,5. Perairan 

Kampung Bugis sendiri nilai pH 

tersebut masi tergolong normal, hal ini 

dikuatkan dengan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004, 

kisaran derajad keasaman bagi 

kehidupan biota laut adalah 7 – 8.5. 

Hasil nilai derajad keasaman pada 

Kampung Bugis derajad keasaman 

dalam kondisi berada pada kisaran 

baku mutu sehingga tergolong baik 

untuk kehidupan biota laut. 

Oksigen terlarut (DO) merupakan 

variabel kimia yang mempunyai 

peranan sangat penting bagi kehidupan 

biota air sekaligus menjadi faktor 

pembatas bagi kehidupan biota. 

Perairan Kampung Bugis memiliki 

nilai oksigen terlarut rata - rata7,3 – 

7.77 mg/l ini merupakan kisaran 

oksigen terlarut dalam kondisi normal. 

Menurut Gufran et al (2007) kadar 

oksigen terlarut yang baik untuk 

organisme laut adalah 5 – 7 mg/l. 

Yuana (2002) menambahkan setiap 

kenaikan DO boleh jadi diikuti oleh 

penurunan jumlah teripang. Do 

berpengaruh terhadap proses respirasi 

teripang, terhadap ketersediaan dalam 

air. 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 perairan 

Kampung Bugis oksigen terlarut tinggi 

sehingga tergolong baik untuk 

kehidupan biota laut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti di perairan Kampung 

Bugis pada 43 sampel di titik lokasi 

sampling di perairan Kampung Bugis, 
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maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa :  

1. Terdapat 2 jenis teripang yaitu 

holothuria scabra dan holothuria 

leucospilota dengan total 

kelimpahan sebesar 0.009 ind/m
2
. 

2. Nilai kelimpahan tertinggi yaitu 

dari jenis holothuria scabra 

dengan nilai kelimpahan sebesar 

0.006 ind/m
2
. 

3. Sedangkan untuk indeks ekologi 

yaitu nilai indeks 

keanekaragaman sebesar 0.69 

Berkriteria rendah, indeks 

keseragaman sebesar 0,99 

berkriteria besar dan indeks 

dominansi sebesar 0,50 

Berdasarkan nilai indeks 

dominansi yang didapat tersebut 

nilai indeks dominansi < 0.5 

dimana tidak adanya jenis 

teripang yang mendominasi di 

Perairan Kampung Bugis. 

 

Saran 
Adapun saran berdasarkan hasil 

penelitian yang telah di lakukan 

di perairan Kampung Bugis ini 

yaitu : 

1. Perlu kiranya di lakukan 

penelitian mengenai hubungan 

kelimpahan teripang jenis 

holothuria scabra terhadap 

kerapatan lamun. 

2. Perlu dilakukan penelitian yang 

lebih spesifik mengenai pola 

sebaran tripang di ekosistem 

lamun dan karang berdasarkan 

kedalaman permukaan laut. 

 

 
 


