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ABSTRAK 

 
Penelitian tentang “Struktur Komunitas Echinodermata di Padang Lamun Perairan Desa Pengudang 

Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau” telah dilakukan pada bulan Maret 2013. 
Tujuan penelitian adalah untuk menganilisis dan mengetahui struktur komunitas Echinodermata di padang lamun 
perairan Desa Pengudang. Penelitian ini dilakukan dengan metode Purposive Sampling yang terdiri dari 3 stasiun 
pengamatan di perairan padang lamun. Pengamatan Echinodermata dilakukan menggunakan transek dengan ukuran 
plot 4 X 25 meter sebnyak 3 transek dalam setiap stasiun. Dari hasil penelitian diperoleh 6 jenis, 2 kelas dari 5 kelas 
Echinodermata. Parameter perairan padang lamun Desa Pengudang dihubungkan dengan baku mutu Kep.Men.LH 
No.51 tentang kualitas perairan untuk biota laut masih tergolong baik untuk keberadaan Echinodermata. Nilai 
kerapatan dan frekuensi jenis Ehinoderamata di padang lamun Desa Pengudang tertinggi pada jenis Archaster typicus 
sehingga diperoleh Indek Nilai Penting tertinggi pada jenis Archaster typicus dengan nilai 147,46163. 
Keanekaragaman Echinodermata di padang lamun perairan Desa Pengudang tergolong rendah dengan nilai rata-rata 
0,33047. Untuk pola sebaran Echinodermata di padang lamun perairan Desa Pengudang dilihat dari keseluruhan 
lokasi penelitian yaitu secara seragam. Sementara untuk tingkak kemiripan secara keseluruhan tegolong dalam 
katagori mirip. 
 
Kata Kunci : Struktur Komunitas, Echinodermata, Desa pengudang 
 
 
 
   

ABSTRACT 
 

Research on "Echinodermata Community Structure in Padang Lamun Pengudang Village Sebong Bay District 
Bintan Regency Riau Islands Province" has been carried out in March 2013. The purpose of study was to determine 
and to analyze Echinodermata Community Structure in Padang Lamun Pengudang Village waters. This research was 
conducted with a purposive sampling method consists of three observation stations in the Padang Lamun waters. 
Echinoderms observations conducted using transects with plot size 4 x 25 meters as much as 3 transects in each station. 
The results were obtained 6 types, two classes of 5 grade  Echinodermata. Padang Lamun waters Pengudang village 
Parameter linked to the quality standard of 51 Kep.Men.LH for marine water quality is still quite good for the existence 
of Echinodermata. Density and frequency values of Ehinoderamata species in Padang Lamun Pengudang village 
highest on the type Archaster typicus order to obtain the highest importance value index on the type of the value 
Archaster typicus 147.46163. Echinoderms diversity in Padang Lamun waters Pengudang village is low with an 
average value of 0.33047. For Echinodermata distribution pattern in Padang Lamun waters Pengudang village seen 
from the overall study sites uniformly. As for the overall similarity level classified in similar categories. 

 
Keywords : Community Structure, Echinodermata, Pengudang Village 
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PENDAHULUAN 
 

Echinodermata adalah sumberdaya 
perairan pesisir pantai yang beberapa jenisnya 
memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  
Echinodermata berasal dari Bahasa Yunani 
Echinus berarti landak dan derma berarti kulit.  
Semua jenis Echinodermata hidup di laut, mulai 
dari daerah litoral sampai kedalaman 6.000 meter.  
Yang termasuk dalam Filum Echinodermata 
antara lain Bintang Laut (Asteroidea), Bulu Babi 
(Echinoidea), Teripang (Holothuroidea), Lili Laut 
(Crinoidea) dan Bintang Ular (Ophiuroidea).  
Hewan tersebut di atas umumnya berukuran besar, 
yang terkecil berdiameter 1cm (Brotowidjoyo, 
1994). 

Secara ekologis padang lamun memiliki 
peranan penting bagi habitat Echinodermata. 
Lamun berperan penting sebagai sumber pakan 
(feeding ground), tempat tinggal dan tempat 
asuhan larva Echinodermata agar tidak tersapu 
arus laut (nursery ground), serta tempat 
memijah (spawning ground) melindunginya dari 
serangan predator. Lamun juga menyokong rantai 
makanan dan penting dalam proses siklus nutrien 
serta sebagai pelindung pantai dari ancaman erosi 
ataupun abrasi (Romimohtarto dan Juwana, 1999). 

 Desa Pengudang merupakan salah satu 
desa yang ada di Kecamatan Teluk Sebong, 
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, 
Indonesia. Perairan desa Pengudang memiliki tipe 
dasar perairan yang landai dengan hamparan 
padang lamun lebih dari 1 km dari bibir pantai 
hingga tubir. 

Menurut hasil wawancara terhadap 
masyarakat Desa Pengudang, perairan desa 
Pengudang memiliki beberapa jenis 
Echinodermata di padang lamun. Hal ini dapat 
dibuktikan saat masyarakat setempat melakukan 
aktifitas mencari biota pada saat perairan surut 
(Berkarang). 

 Dilandasi kurangnya info tentang struktur 
komunitas Echinodermata di padang lamun 
perairan Desa Pengudang maka peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang struktur 
komunitas Echinodermata didaerah tersebut. 
Bagaimana struktur komunitas Echinodermata di 
Desa Pengudang? 

 
Batasan Lingkup Penelitian 

Batasan lingkup penelitian sebagai berikut : 
1) Penelitian yang mencakup Echinodermata 

yang ada di padang lamun perairan intertidal 
Desa Pengudang. 

2) Batasan wilayah meliputi dari bibir pantai 
hingga jarak transek yang telah di tentukan 
yaitu 500 meter dari titik awal transek yang 
ditumbuhi oleh lamun. 

3) Biota yang diteliti adalah biota 
Echinodermata yang kondisinya masih hidup. 

4) Batasan waktu penelitian ialah pada pagi 
hingga sore hari. 

 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1) Mengetahui jenis-jenis, populasi atau 

kelimpahan Echinodermata 
2) Menganalisis Struktur Komunitas yang 

meliputi Kerapatan Jenis, Frekuensi Jenis, 
Keanekaragaman, Pola Sebaran, serta Indeks 
Nilai Penting Echinodermata. 
 

Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah 

didapatnya data tentang struktur komunitas  
Echinodermata yang ada di  padang lamun 
perairan Desa Pengudang. Dari hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan informasi tentang 
struktur komunitas Echinodermata di padang 
lamun perairan Desa Pengudang. 
 

 
METODE PENELITIAN 
 
Tabel  Letak koordinat stasiun 
No. Stasiun Letak Titik Koordinat 
1 Stasiun 1 01010'59,91" LU dan 104031'49,23" BT 
2 Stasiun 2 01010'46,00" LU dan 104031'04,08" BT 
3 Stasiun 3 01010'26,94" LU dan 104030'11,61" BT 

Sumber : Data primer penentuan titik stasiun dengan mengunakan GPS (global Position System) 
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Penelitian dilakukan pada bulan Maret 
2013 di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk 
Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan 

Riau. Lokasi penelitian dapat dilihat seperti 
pada gambar di bawah ini. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar  Peta Lokasi Penelitian 
Sumber : diolah dari sumber Google earth (2012) 

Metode penentuan stasiun adalah 
“Purposive Sampling” yaitu berdasarkan 
keterwakilan karakteristik yang berbeda di lokasi 
penelitian. Penentuan titik awal transek yaitu 
dimana awal ditemukan padang lamun. 
Ditentukan 3 stasiun pengamatan di daerah 
penelitian. Setiap stasiun terdapat 3 transek yang 
mana setiap plot pengamatan dengan ukuran 25 x 
4 meter dari bibir pantai kearah laut.  Jarak setiap 
transek 100 meter, penetuan titik setiap stasiun 
berdasarkan pada letak wilayah karakteristik 
setiap perairan, stasiun 1 terletak di daerah resort 
serta terdapat aliran sungai, stasiun 2 terletak pada 
daerah konservasi lamun, dan stasiun 3 terletak 
pada kawasan padat pemukiman masyarakat Desa 
Pengudang. 
 
Pengolahan Data dan Analisis 
 
Kepadatan Jenis (Di) 

Kepadatan jenis adalah jumlah individu 
per satuan luas. Kepadatan masing-masing jenis 
pada setiap stasiun dihitung dengan menggunakan 
rumus Odum (1971) sebagai berikut: 

 

 

Di = ni    
        A 

Di mana : 
Di  =   Kerapatan jenis (individu/1 m2) 
ni  =  Jumlah total individu jenis (Individu) 
A =  Luas daerah yang disampling (m2) 

 
Kepadatan Relatif (RDi) 

Kepadatan relatif adalah perbandingan 
antara jumlah individu jenis dan jumlah total 
individu seluruh jenis (Odum, 1971) :  

                     
 
Di mana :   
RDi    =   Kerapatan relatif 
ni      =   Jumlah total jenis i (Individu) 
∑n     =   Jumlah total individu seluruh jenis 
  
Frekuensi Jenis (Fi) 

Frekuensi jenis adalah peluang suatu jenis 
ditemukan dalam titik contoh yang diamati. 
Frekuensi jenis dihitung dengan rumus (Odum, 
1971) : 

 

100x
n

niRDi
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Fi =  pi 
         ∑P 
Di mana : 
Fi     =   Frekuensi Jenis 
pi    =   Jumlah petak contoh dimana ditemukan 

jenis i 
∑p   =   Jumlah total petak contoh yang diamati 
  
Frekuensi Relatif (RFi) 

Frekuensi Relatif adalah perbandingan 
antara frekuensi jenis (Fi) dengan jumlah 
frekuensi semua jenis (∑Fi) (Odum, 1971) 

                  100x
F

FiRFi



 

Di mana : 
RFi   =   Frekuensi Relatif 
Fi      =   Frekuensi jenis i  
∑Fi   =   Jumlah frekuensi semua jenis 
 
Indeks Nilai Penting (INP) 

Indeks nilai penting digunakan untuk 
menghitung dan menduga secara keseluruhan dari 
peranan satu jenis dalam suatu komunitas. 
Semakin tinggi nilai INP suatu jenis relatif 
terhadap jenis lainnya maka makin tinggi peranan 
jenis tersebut pada komunitasnya. Rumus yang 
digunakan dalam menghitung INP adalah (Brower 
et al, 1989) : 

                         INP = Rfi + RDi 
Keterangan : 
INP =  Indeks nilai penting 
Rfi  =  Frekuensi relatif 
RDi =  Kerapatan relatif 
 
Keanekaragaman, Keseragaman dan 
Dominansi 

Keanekaragaman menunjukkan 
keberagaman jenis. Keanekaragaman suatu biota 
air dapat ditentukan dengan menggunakan teori 
informasi Shannon – Wienner (H’). Tujuan utama 
teori ini adalah untuk mengukur tingkat 
keteraturan dan ketidakteraturan dalam suatu 
sistem. Keanekaragaman ditentukan berdasarkan 
indeks keanekaragaman (Shannon – Wiener, 1963 
dalam Fachrul, 2007), dengan rumus : 
 

H’ = -∑ 
ni

 Ln 
ni 

              N      N 
Dimana : 
H’ = indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner 
Ni    =  Jumlah individu dari suatu jenis ke-i 

N = Jumlah total Individu seluruh jenis 
ln = logaritma nature 
Nilai H’ :  
H’ < 1   =  Keanekaragaman rendah 
1 ≤ H’ ≥ 3  =  Keanekaragaman sedang 
H’ > 3    =  Keanekaragaman tinggi 

Untuk mengetahui seberapa besar 
kesamaan penyebaran jumlah individu tiap jenis 
Echinodermata digunakan indeks keseragaman, 
yaitu dengan cara membandingkan indeks 
keanekaragaman dengan nilai maksimumnya, 
dengan rumus Indeks Equitabilitas (E) (Fachrul, 
2007).                     

     
Dimana :   
E = Indeks Equitabilitas / Indeks Keseragaman 
H’ = Jumlah keseluruhan dari jenis 
H max = Keanekaragaman jenis maksimum 

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. 

Untuk menggambarkan jenis 
Echinodermata yang paling banyak ditemukan, 
dapat diketahui dengan menghitung nilai 
dominansinya. Dominansi dapat dinyatakan dalam 
indeks dominansi Simpson (Fachrul, 2007) :           
             

 
Keterangan : D = Indeks dominansi Simpson 

pi = Jumlah individu jenis ke-i  
P = Jumlah total individu seluruh 

jenis 
 Nilai indeks dominansi berkisar antara 0-

1. Semakin besar nilai indeks semakin besar 
kecenderungan salah satu jenis yang 
mendominansi populasi. 

 
Pola Sebaran Echinodermata 

Pola sebaran Echinodermata ditentukan 
dengan menghitung indeks dispersi morisita 
(Brower et al, 1989) dalam indra (2005) dengan 
persamaan :  

Id = n (∑ X2-N) 
        N(N-1) 
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Keterangan : 
Id = Indeks dispersi morisita 
n  = Jumlah plot pengambilan contoh  
N = Jumlah individu dalam n plot 
X = Jumlah individu pada setiap plot 
Pola dispersi ditentukan dengan menggunakan 

kriteria sebagai berikut : 
Id < 1 : Pola dispersi seragam 
Id = 1 : Pola dispersi acak 
Id > 1 : Pola dispersi mengelompok 
 
Indeks Similaritas (IS) 

Indeks Similaritas adalah nilai tingkap 
kemiripan antar jenis. Indeks Similaritas 
dirumuskan : 

IS =  x 100% 

dengan : 
a = jumlah jenis pada stasiun 1 
b = jumlah jenis pada stasiun 2 
c = jumlah jenis yang sama pada stasiun 1 dan 2 
bila: IS = 75 – 100% : sangat mirip 

IS = 50 – 75% : mirip 
IS = 25 – 50% : tidak mirip 
IS = ≤ 25%  : sangat tidak mirip 

 
Komposisi subtrat setiap Stasiun : Spi X 100% 
          P 

 
Dimana :  
SPi = Jumlah plot tipe subtrat yang sama pada 

1 stasiun 
P = Total plot dalam 1 stasiun 

Data yang telah diperoleh dalam 
penelitian ini  diidentifikasi dan diolah selanjutnya 
dihubungkan dengan parameter perairan Desa 
Pengudang kemudian dianalisis untuk 
mendapatkan kesimpulan ilmiah, sehingga dapat 
menggambarkan struktur komunitas serta kondisi 
Echinodermata di perairan Desa Pengudang, 
Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, 
Provinsi Kepulauan Riau. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Echinodermata yang ditemukan di lokasi 
penelitian 

Echiniodermata di perairan padang lamun 
Desa Pengudang yang ditemukan adalah 6 jenis 
dari 2 kelas Echinodermata. Jenis Archaster 
typicus  dan Culcita novaeguineae dari kelas 
Asteroidea, Jenis Holothuria atra, Holothuria 
leucospilota, Holothuria scabra, dan Stichopus 
variegates dari kelas Holothuroidea.

 
Hasil rata-rata parameter perairan padang lamun Desa Pengudang 

No. Parameter perairan Satuan Rata-Rata Baku Mutu Kep MenLH No.51 Tahun 2004 tentang 
Baku Mutu Perairan untuk biota laut 

1 Suhu oc 30,37 28-30 
2 Salinitas ‰ 30 33-34 
3 Kandungan pH  8,13 7-8,5 
4 Oksigen terlarut  ppm(mg/l) 7,41 >5 

Sumber : Pengolahan data primer dihubungkan dengan baku mutu Kep.Men.LH No.51. Tahun 2004 tentang baku mutu 
 air laut untuk biota laut. 
 

Struktur Komunitas Echinodermata 
 
Kerapatan Jenis 

Echinodermata yang paling jarang 
ditemukan adalah jenis Culcita novaeguineae  
dengan nilai rata-rata 0,000222 individu/m2. Ini 
diasumsikan jika dalam 4500m2 di temukan 1 
jenis Culcita novaeguineae. Secara keseluruhan 
nilai kerapatan yang paling tinggi adalah pada 
jenis Archaster typicus yaitu 0,158667 
individu/m2 atau dapat diasumsikan bahwa dalam 
17 m2 dimungkinkan di temukan 1 individu jenis 
ini. Jenis ini banyak ditemukan bila dibandingkan 
jenis yang lain disebabkan karena subtrat yang 

terdapat pada perairan padang lamun Desa 
Pengudang memiliki tipe subtrat pasir halus yang 
sesuai dengan habitat jenis ini. 

 
Frekuensi Kerapatan Jenis 

Nilai tertinggi frekuensi kerapatan jenis 
Echinodermata di padang lamun perairan Desa 
Pengudang adalah jenis Archaster typicus yaitu 
91,8%, sedangkan untuk nilai terendah adalah 
pada jenis Culcita novaeguineae yaitu 0,33%, 
nilai ini sangat berbeda karena perbandingan 
ditemukannya jenis Archaster typicus dengan 
Culcita novaeguineae di lapangan sangat berbeda, 
untuk jenis Archaster typicus banyak ditemukan, 
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sementara untuk jenis Culcita novaeguineae 
sangat sulit kemungkinan ditemukan. 

 
Frekuensi Jenis 

Nilai Frekuensi Jenis tertinggi yaitu pada 
jenis Archaster typicus dengan nilai rata-rata 
0,68889 sedangkan Frekuensi Jenis terendah pada 
jenis Culcita novaeguineae dengan nilai rata-rata 
0,02222 . Dari pengolahan data Frekuensi jenis 
dapat disimpulkan bahwa peluang yang paling 
tinggi untuk menemukan salah satu jenis 
Echinodermata ialah pada jenis Archaster typicus. 

 
Frekuensi Relatif 

Menurut Odum (1971) Frekuensi Relatif 
adalah perbandingan antara frekuensi spesies 
dengan jumlah frekuensi semua jenis. Frekuensi 
relatif memiliki satuan persentase. Untuk hasil 
frekuensi relatif dapat dilihat pada tabel 9, pada 
tebel menggambarkan bahwa nilai frekuensi 
tertinggi ialah pada jenis Archaster typicus dengan 
nilai 55,67%, dan frekuensi relatif yang terendah 
adalah pada jenis Culcita novaeguineae dengan 
nilai 1,76%. 

 
Indeks Nilai Penting 

Indeks Nilai Penting (INP) menyatakan 
bahwa jenis Archaster typicus memiliki Indeks 
Nilai Penting yang tertinggi. Dilihat dari kondisi 
perairan lamun memiliki subtrat yaitu pasir halus 
dikaitkan dengan habitat jenis Archaster typicus 
yaitu hidup pada daerah yang berpasir sehingga 
jenis ini banyak ditemukan pada daerah padang 
lamun perairan Desa Pengudang yang memiliki 
subtrat pasir halus yang dominan. 

Nilai terendah dalam Indeks Nilai Penting 
ditempati pada jenis Culcita novaeguineae. Jenis 
ini memiliki nilai rendah karena dari hasil 
penelitian hanya satu individu yang ditemukan. 
Ini disebabkan morfologi tubuhnya yang 
berukuran besar dan hidup di perairan dalam 
sehingga sangat jarang ditemukan pada perairan 
padang lamun Desa Pengudang. 

 
Indeks Keanekaragaman, Keseragaman dan 
Dominansi 

Nilai keanekaragaman Echinodermata di 
padang lamun Desa Pengudang memiliki nilai 
rata-rata 0,33047. Menurut Diversitas Shannon-
Wienner dalam Fahrul nilai tersebut termasuk 
dalam kategori keanekaragaman yang rendah. 

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan 
rendahnya keanekaragaman Echinodermata yang 

ada di perairan padang lamun Desa Pengudang, 
yang mana dari lima kelas Echinoderamata yang 
ditemukan hanya dua kelas terdiri dari enam jenis 
Echinodermata. Hal ini disebabkan 
Echinodermata untuk jenis teripang banyak yang 
dicari oleh masyarakat setempat. 

Nilai keseragaman Echinodermata 
0,22714, dilihat dari nilai tersebut menunjukkan 
bahwa Echinodermata yang ada di perairan 
tersebut dalam kondisi tertekan dan keseragaman 
yang rendah. 

Selanjutnya nilai dominansi rata-rata 
0,85065. Menurut indeks dominansi Simpon 
dalam Fahrul (2007) Nilai Indeks Dominansi 
berkisar antara 0 – 1, semakin besar nilai indeks 
maka semakin besar kecendrungan salah satu jenis 
yang mendominasi, dari hasil dapat disimpulkan 
bahwa Echinodermata yang ada di padang lamun 
Desa Pengudang cenderung mendominasi satu 
jenis dalam suatu populasi. Jenis yang 
mendominasi pada perairan padang lamun Desa 
Pengudang adalah jenis Archaster typicus. 
 
Pola Sebaran Echinodermata 

Secara keseluruhan dilihat dari hasil rata-
rata antar pola sebaran Echinodermata di perairan 
Desa Pengudang memiliki pola sebaran seragam 
dengan indek nilai rata-rata pola sebaran 0,74837. 

 
Indeks Similaritas (IS) 

Stasiun 1 dengan 2, stasiun 2 dengan 3 
memiliki nilai Indeks Similaritas dengan kategori 
mirip. Hal ini disebabkan pada stasiun 1 dengan 2 
memiliki kesamaan jenis Echinodermata yang 
hampir sama, begitu juga dengan stasiun 2 dengan 
3. Akan tetapi, untuk stasiun 3 dengan stasiun 1 
bertolak belakang yaitu memiliki nilai Indeks 
Similaritas dengan kategori tidak mirip. Hal ini 
disebabkan pada stasiun 1 jenis yang ditemukan 
hampir tidak sama dengan jenis yang ditemukan 
pada stasiun 3. Hanya 1 jenis (Archaster typicus) 
yang sama-sama ditemukan antar 2 stasiun, itupun 
dengan jumlah yang sangat berbeda antara yang 
ditemukan di stasiun 1 dengan yang ditemukan di 
stasiun 3. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang struktur 
komunitas Echinodermata di padang lamun 
perairan Desa Pengudang disimpulkan bahwa 
perairan Desa Pengudang masih tergolong baik 
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kualitasnya, ini dapat ditinjau dari hasil 
pengukuran parameter perairan Desa Pengudang 
memiliki nilai yang tidak jauh berbeda dari nilai-
nilai baku mutu Kep.Men.LH No.51 Tahun 2004 
tentang baku mutu air laut untuk biota laut. 
Meskipun terdapat perbedaan nilai dari yang 
sudah ditetapkan akan tetapi masih memiliki nilai 
toleransi yang sudah ditetapkan.  

Nilai kerapatan Echinodermata di padang 
lamun perairan desa pengudang didapat rata-rata 
0,000222-0,158667 individu/m2. Dengan Indek 
Nilai Penting (INP) yang tertinggi 147,46163 
pada jenis Archaster typicus. Di lokasi penelitian 
frekuensi jenis ini paling tinggi sehingga 
berpengaruh terhadap indeks nilai penting 
Echinodermata yang ada di padang lamun 
perairan Desa Pengudang. 

Keanekaragaman Echinodermata di 
padang lamun Desa Pengudang memiliki nilai 
rata-rata 0,33047, yang mana nilai ini temasuk 
dalam kategori keanekaragaman Echinodermata 
yang rendah. Echinodermata yang ada di perairan 
padang lamun Desa Pengudang dalam kondisi 
tertekan karena memiliki nilai keseragaman yang 
rendah.Echinodermata yang ada di padang lamun 
Desa Pengudang cenderung mendominasi satu 
jenis dalam suatu populasi. Jenis yang 
mendominasi pada perairan padang lamun Desa 
Pengudang adalah jenis Archaster typicus. 

Keanekaragaman Echinodermata di 
padang lamun Desa Pengudang memiliki nilai 
rata-rata 0,33047, yang mana nilai ini temasuk 
dalam kategori keanekaragaman Echinodermata 
yang rendah. 

Pola sebaran Echinodermata di padang 
lamun perairan Desa Pengudang secara umum 
memiliki kategori seragam penyebarannya, 
sedangkan tingkat kemiripan Echinodermata antar 
stasiun memiliki dua kategori yaitu mirip dan 
tidak mirip. Untuk kategori mirip yaitu pada 
stasiun 1 dengan 2, stasiun 2 dengan 3. untuk 
tingkat kemiripan pada stasiun 3 dengan 1 
dinyatakan dalam kategori tidak mirip. Secara 
keseluruhan tingkat kemiripan Echinodermata 
memiliki tingkat kemiripan yang mirip. 

 
Saran 

Penelitian tentang struktur komunitas 
Echinodermata masih bersifat umum dan waktu 
pelaksanaannya dilakukan hanya pada siang hari, 
sementara sebagian besar hewan Echinodermata 
bersifat nokturnal yaitu bergerak aktif pada malam 

hari sehingga disarankan untuk melakukan 
penelitian lanjutan tentang Echinodermata pada 
waktu siang dan malam hari untuk mendapatkan 
informasi yang lebih mendalam tentang struktur 
komunitas tentang Echinodermata di padang 
lamun perairan Desa Pengudang. 
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