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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Keanekaragaman 

Keanekaragaman (diversity) merupakan ukuran integrasi komunitas biologi 

dengan menghitung dan mempertimbangkan jumlah populasi yang membentuknya 

dengan kelimpahan relatifnya. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk 

hidup dapat terjadi akibat adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk,jumlah, tekstur, 

penampilan (Kristanto, 2002). 

Keanekaragaman jenis merupakan karakteristik tingkatan dalam komunitas 

berdasarkan organisasi biologisnya, yang dapat digunakan untuk menyatakan 

struktur komunitasnya. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman 

yang tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies (jenis) dengan 

kelimpahan spesies sama dan hampir sama. Sebaliknya jika suatu komunitas 

disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya sedikit spesies yang dominan maka 

keanekaragaman jenisnya rendah (Umar, 2013). 

2.1.1 Indeks Keanekaragaman 

Dalam suatu struktur komunitas terdapat lima karakteristik yang dapat 

diukur, yaitu keanekaragaman, keseragaman, dominansi, kelimpahan dan 

pertumbuhan. Menurut sifat komunitas, keanekaragaman ditentukan dengan 

banyaknya jenis serta kemerataan kelimpahan individu tiap jenis yang didapatkan. 

Semakin besar nilai suatu keanekaragaman berarti semakin banyak jenis yang 

didapatkan dan nilai ini sangat bergantung kepada nilai total dari individu masing-

masing jenis atau genera. Keanekaragaman (H’) mempunyai nilai terbesar jika 



6 
 

semua individu berasal dari genus atau spesies yang berbeda-beda, sedangkan nilai 

terkecil jika semua individu berasal dari satu genus atau satu spesies saja (Odum, 

1993 dalam Kusnadi, 2016). 

Tabel 1. Kategori indeks Keanekaragaman  

No Keanekaragaman Kategori 

1 H’< 2 Keanekaragam Kecil 

2 2 < H’< 3 Keanekaragaman Sedang 

3 H’ > 3 Keanekaragaman Tinggi 

 

Nilai indeks keanekaragaman dengan kriteria sebagai berikut :  

H' < 2            :  Keanekaragaman genera/spesies rendah, penyebaran 

jumlah individu tiap genera/spesies rendah, kestabilan 

komunitas rendah dan keadaan perairan telah tercemar  

2 < H' < 3     : Keanekaragaman sedang, penyebaran jumlah individu 

sedang   dan kestabilan perairan telah tercemar sedang. 

H' > 3         : Keanekaragaman tinggi, penyebaran jumlah individu tiap          

spesies atau genera tinggi, kestabilan komunitas tinggi dan 

perairannya masih belum tercemar. 

2.1.2 Indeks Keseragaman 

Keseragaman hewan bentos dalam suatu perairan dapat diketahui dari 

indeks keseragamannya. Semakin kecil nilai indeks keseragaman organisme maka 

penyebaran individu tiap jenis tidak sama, ada kecenderungan didominasi oleh jenis 

tertentu (Odum, 1993 dalam Kusnadi, 2016). 
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Tabel 2.  Kategori Indeks Keseragaman (E) 

No Keseragaman Kategori 

1. 0,00 < E < 0,50 Komunitas Tertekan 

2. 0,50 < E < 0,75 Komunitas Labil 

3. 0,75 < E < 1,00 Komunitas Stabil 

2.1.3 Indeks Dominansi  

Dominansi dapat diketahui dengan menghitung indeks dominansinya. Nilai 

indeks dominansi yang tinggi menyatakan bahwa konsentrasi dominansi yang 

rendah, artinya tidak ada jenis yang mendominasi komunitas tersebut  (Odum, 1993 

dalam Kusnadi, 2016). 

Tabel 3. Kategori Indeks Dominansi (C) 

No Dominansi Kategori 

1. 0,00 < C < 0,50 Rendah 

2. 0,50 < C < 0,75 Sedang 

3. 0,75 < C < 1,00 Tinggi 

2.2 Bivalvia 

Bivalvia atau lebih dikenal dengan nama kerang-kerangan, mempunyai dua 

keping atau belahan kanan dan kiri yang di satukan oleh satu engsel yang bersifat 

elastik disebut ligament dan mempunyai dua otot yaitu abductor dan aductor dalam 

cangkangnya, yang berfungsi untuk membuka dan menutup kedua belahan 
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cangkang tersebut, kerang-kerangan membenamkan diri dalam pasir atau lumpur 

umumnya mempunyai tabung yang disebut sifon yang terdiri dari saluran untuk 

memasukan air dan saluran lainya untuk mengeluarkan. Makin dalam kerang 

membenamkan diri, makin panjang sifonya (Nontji, 2007). 

Kerang tidak mempunyai radula seperti Gastropoda. Merekamendapatkan 

makanannya dengan cara menyaring dengan system sifon.Mereka tidak 

mempunyai kepala atau tentakel yang nyata. Cangkangnyaterdiri dari 3 lapisan, 

yakni : 

1. Lapisan luar tipis, hampir berupa bahan seperti kulit, hanya lebih keras 

dandisebut periostrakum ( perostracumi),yang melindungi. 

2. Lapisan kedua yang tebal, terbuat dari kalsium karbonat. 

3. Lapisan dalam terdiri dari mother of pearl  dibentuk oleh selaput mantel 

dalam bentuk lapisan tipis. 

2.2.1 Morfologi Bivalvia  

Pelecypoda atau kerang, mempunyai dua keping atau belahan yaitu belahan 

sebelah kanan dan kiri yang disatukan oleh suatu engsel bersifat elastis disebut 

ligamen dan mempunyai satu atau dua otot aduktor dalam cangkangnya yang 

berfungsi untuk membuka dan menutup kedua belahan cangkang tersebut. Untuk 

membedakan belahan kanan dan balahan kiri cangkang terkadang mengalami 

kesulitan, hal ini biasa terjadi pada pelecypoda yang hidup menempel pada benda 

keras misalnya pada karang, karena pertumbuhan pelecypoda ini mengikuti bentuk 

dari permukaan karang tersebut sehingga bentuknya tidak wajar (Barnes, 1987 

dalam Safikri 2008). 
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Pelecypoda tidak memiliki kepala, mata serta radula di dalam 

tubuhnya,tubuh pelecypoda hanya terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu kaki, 

mantel, danorgan dalam. Kaki dapat ditonjolkan antara dua cangkang tertutup, 

bergerak memanjang dan memendek berfungsi untuk bergerak dan merayap 

(Robert et al. 1982 dalam Safikri 2008). 

2.2.2 Habitat Bivalvia  

Menurut Nontji (2007), ditinjau dari cara hidupnya, jenis-jenis pelecypoda 

mempunyai habitat yang berlainan walaupun mereka termasuk dalam satu suku dan 

hidup dalam satu ekosistem. Pelecypoda pada umumnya hidup membenamkan 

dirinya dalam pasir atau pasir berlumpur dan beberapa jenis diantaranya ada yang 

menempel pada benda-benda keras dengan semacam serabut yang dinamakan 

byssus. Pelecypoda hidup menetap di dasar laut dengan cara membenamkan diri di 

dalam pasir atau lumpur ada pula yang menempel di pohon bahkan pada karang-

karang batu”. Pada beberapa spesies pelecypoda seperti Mytillus edulis dapat hidup 

di daerah intertidal karena mampu menutup rapat cangkangnya untuk mencegah 

kehilanganair. 

2.3 Bivalvia Sebagai Bioindikator  

Menurut Rosenberg dan Dermawan (2008), karakteristik ideal dari jenis 

organisme indikator adalah 

a) Mudah diidentifikasi 

b) Tersebar secara kosmopolit 

c) Kelimpahan dapat dihitung 

d) Ukuran tubuh relatif besar 
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e) Karakteristik ekologi diketahui dengan baik 

f) Terintegrasi dengan kondisi lingkungan serta 

g)  Cocok untuk digunakan pada studi laboratarium 

         Beberapa organisme mempunyai kemampuan untuk mengontrol jumlah racun 

dalam tubuh mereka melalui proses pengeluaran, sementara organisme lain tidak 

dapat melakukan hal ini. Organisme yang tidak dapat mengontrol jumlah 

kandungan racun, mengakumulasi polutan dan jaringan mereka menunjukkan 

adanya polutan. Salah satu contoh biota tersebut adalah Bivalvia yang sangat baik 

mengakumulasi polutan sehingga digunakan sebagai biomonitor polusi 

(Dermawan, 2008). 

2.4  Parameter Lingkungan Bivalvia 

Benthos sering digunakan untuk menduga ke tidak seimbangan lingkungan 

fisik, kimia dan biologi suatu perairan. Perairan yang tercemar aka mempengaruhi 

kelangsungan hidup organisme perairan, diantaranya adalah makrozoobenthos, 

karena makrozoobenthos merupakan organisme air yang mudah terpengaruh oleh 

adanya bahan pencemar, baik bahan pencemar kimia maupun fisik (Siregar, 2011), 

selanjutnya dijelaskan bahwa benthos dapat dijadikan sebagai indikator biologis, 

berdasarkan pada: 

a) Mobilitas terbatas sehingga memudahkan dalam pengambilan sampel. 

b) Ukuran tubuh relatif lebih besar sehingga memudahkan untuk identifikasi. 

c) Hidup di dasar perairan, relatif diam sehingga secara terus menerus terdedah 

  (exposed) oleh air sekitarnya. 



11 
 

d) Pendedahan yang terus menerus mengakibatkan makrozoobenthos 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. 

e) Perubahan lingkungan mempengaruhi keanekaragaman makrozoobenthos. 

            Beberapa parameter lingkungan makrozoobenthos yang perlu diperhatikan 

adalah suhu, salinitas, dan pH. 

1) Salinitas 

 Menurut Rahman (2009), salinitas mempunyai peranan yang penting dalam 

kehidupan organisme, misalnya dalam distribusi biota akuatik. Salinitas merupakan 

salah satu besaran yang berperan dalam lingkungan ekologi laut. Salinitas di daerah 

estuaria berkisar antara 7 – 32% yang bervariasi akibat adanya air tawar yang masuk 

ke perairan yang akan mempengaruhi pola adaptasi dan kepadatan bentos.  

 Selanjutnya Retnowati (2003),  menjelaskan bahwa fluktuasi salinitas di 

daerah intertidal dapat disebabkan oleh dua hal, pertama akibat hujan lebat sehingga 

salinitas akan sangat turun dan kedua akibat penguapan yang sangat tinggi pada 

siang hari sehingga salinitas akan sangat tinggi. kisaran salinitas yang dianggap 

layak bagi kehidupan makrozoobentos berkisar 15-45%, karena pada perairan yang 

bersalinitas rendah maupun tinggi dapat ditemukan makrozoobentos seperti siput, 

cacing (Annelida) dan kerang-kerangan. 

2) Suhu 

 Menurut Retnowati (2003), Suhu merupakan parameter fisik yang sangat 

mempengaruhi pola kehidupan organisme perairan, seperti distribusi, komposisi, 

kelimpahan dan mortalitas. Suhu juga akan menyebabkan kenaikan metabolisme 

organisme perairan, sehingga kebutuhan oksigen terlarut menjadi meningkat. 
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 Organisme akuatik memiliki kisaran suhu tertentu yang disukai bagi 

pertumbuhannya. Makin tinggi kenaikan suhu air, maka makin sedikit oksigen yang 

terkandung di dalamnya. Suhu yang berbahaya bagi makrozoobenthos adalah yang 

lebih kurang dari 35o c (Retnowati, 2003). 

3) Derajat Keasaman (pH) 

 Derajat keasamaan (pH) yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik 

termasuk makrozoobenthos pada umumnya berkisar antara 7 sampai 8,5. Kondisi 

perairan yang sangat asam ataupun sangat basa akan membahayakan kelangsungan 

hidup organisme karena akan menyebabkan gangguan metabolisme dan respirasi. 

pH yang sangat rendah akan menyebabkan mobilitas berbagai senyawa logam berat 

yang bersifat toksik semakin tinggi yang tentunya akan mengancam kelangsungan 

hidup organisme akuatik, dan pH yang tinggi akan menyebabkan keseimbangan 

antara amonium dan amoniak dalam air akan terganggu, dimana kenaikan pH di 

atas netral akan meningkatkan konsentrasi amoniak yang juga bersifat sangat toksik 

bagi organisme termasuk makrozoobenthos (Barus, 2004). 

 Makrozoobenthos mempunyai kenyamanan kisaran pH yang berbeda - 

beda. Sebagai contoh, Gastropoda lebih banyak ditemukan pada perairan dengan 

pH di atas 7, sedangkan kelompok bivalvia banyak ditemukan pada kisaran pH 4,5 

- 8,5 (Anzani, 2012).  

2.5 Ekosistem Mangrove 

Menurut Kusmana dkk. (2003) hutan mangrove adalah suatu tipe hutan 

yang tumbuh di daerah  pasang surut (terutama di pantai yang terlindung, laguna, 

muara sungai) yang tergenang waktu air laut pasang dan bebas dari genangan pada 
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saat air laut surut, yang komunitas tumbuhannya toleran terhadap garam. Adapun 

ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme yang 

berinteraksi dengan faktor lingkungan di dalam suatu habitat mangrove.    

Karakteristik habitat mangrove menurut Bengen (2001), adalah: Menerima  

pasokan air tawar yang cukup dari darat; Umumnya tumbuh pada daerah intertidal   

yang jenis tanahnya berlumpur,  berlempung atau berpasir; Daerahnya tergenang 

air laut secara berkala, baik setiap hari maupun yang  hanya tergenang pada saat 

pasang purnama. Frekuensi genangan  menentukan komposisi vegetasi hutan 

mangrove; Terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat; Air 

bersalinitas payau (2 – 22 permil) hingga asin mencapai 38 permil; Ditemukan 

banyak di pantai - pantai Teluk yang dangkal, estuaria, delta dan  daerah pantai 

yang terlindung. 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab berkurangnya ekosistem mangrove 

antara lain:   

1) Konversi hutan mangrove menjadi bentuk lahan penggunaan lain, seperti  

permukiman, pertanian, tambak, industri, pertambangan.   

2) Kegiatan eksploitasi hutan yang tidak terkendali oleh perusahaan HPH  (Hak 

Pengusaha Hutan) serta penebangan liar dan bentuk perambahan hutan lainnya.  

3) Polusi di perairan estuaria, pantai, dan lokasi - lokasi perairan lainnya  dimana 

tumbuh mangrove. 

4) Terjadinya pembelokan aliran sungai maupun proses sedimentasi dan  abrasi 

yang tidak terkendali.   
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Penambahan hutan mangrove di beberapa provinsi belum diketahui dan  

dilaporkan secara pasti, namun ada beberapa faktor yang memungkinkan  

bertambahnya areal hutan mangrove dibeberapa provinsi, yaitu:   

1) Adanya  reboisasi  atau  penghijauan. 

2) Adanya perluasan lahan hutan mangrove secara alami yang berkaitan  dengan 

adanya proses sedimentasi dan atau penaikan permukaan air laut.  

3) Adanya metoda perhitungan luas hutan yang lebih baik dari metoda yang  

digunakan sebelumnya (Santono, 2005). 

2.6  Bioindikator 

Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang 

keberadaannya dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan, 

apabila terjadi perubahan kualitas air maka akan berpengaruh terhadap keberadaan 

dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk 

kualitas lingkungan (Triadmodjo, 2008). 

Bioindikator dapat dibagi menjadi dua, yaitu bioindikator pasif dan bioindikator 

aktif. Bioindikator pasif adalah suatu spesies organisme, penghuni asli di suatu 

habitat, yang mampu menunjukkan adanya perubahan yang dapat diukur (misalnya 

perilaku, kematian,  morfologi) pada lingkungan yang berubah di biotop (detektor). 

Bioindikator aktif adalah suatu spesies organisme yang memiliki sensitivitas tinggi 

terhadap polutan, yang mana spesies organisme ini umumnya diintroduksikan ke 

suatu habitat untuk mengetahui dan memberi peringatan dini terjadinya polusi 

(Ghia, 2010). 


