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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Tentang Pantai Secara Umum 

Indonesia merupakan sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut 

lebih besar dari pada luas darat, dengan panjang garis pantai ± 81.000 km. 

Wilayah laut Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa terkenal memiliki 

kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya hayati dan non hayati laut. Secara 

geofisik, laut memainkan peranan penting dalam siklus hidrologi, struktur kimia 

atmosfir, serta keseimbangan iklim dan cuaca. Menurut Esther (2010) ekosistem 

pesisir dan laut yang merupakan himpunan integral dari komponen hayati 

(organisme hidup) dan nirhayati (fisik) yang saling berinteraksi secara fungsional, 

merupakan ekosistem yang unik, saling terkait, dinamis, dan produktif. Di 

wilayah pesisir dapat dijumpai berbagai ekosistem hutan mangrove, rawa payau, 

alga, rumput laut, dan terandu karang. Ekosistem tersebut diatas berperan sebagai 

penyedia berbagai sumber daya alam dan sebagai sistem penyangga kehidupan 

(Wimbaningrum, 2003). 

Menurut Dahuri (1996) bentuk wilayah yang terletak diantara daratan dan 

laut selain di tentukan oleh tahapan tekniknya apakah labil atau stabil. Dalam 

batasan ekologi pantai terdiri dari pantai berunduk dan terjal Nybakken (1992) 

menyatakan bahwa ada 3 jenis pantai di dunia, yaitu 

2.1.1 Pantai Berpasir 

Pantai berpasir tidak dihuni oleh kehidupan makraskopis organisme tertentu 

saja tidak tampak karena faktor-faktor lingkungan yang ada dipantai ini 
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membentuk kondisi dimana seluruh organisme, mengubur dirinya dalam substrat. 

Karena sediman yang kasar tidak dapat menahan air dengan baik akibatnya 

lapisan permukaan menjadi kering sampai kedalam beberapa sentimeter dibagian 

atas pantai yang terbuka terhadap sinar matahari pada saat pasang surut 

(Nybakken, 1992). 

Hutabarat (1994) menyatakan bahwa faktor fisik yang paling mengatur 

kehidupan dipantai berpasir ini adalah gerakan ombak dan pengaruh yang 

menyertainya pada ukuran partikel. Ukuran partikel pasir pantai merupakan fungsi 

dari gerakan ombak. Gerakan ombak kecil maka partikel-partikel yang berukuran 

kecil tetapi jika gerakan ombak besar maka partikel yang terbentuk kasar dan 

membentuk diposit kerikil. Faktor fisik yang kedua dari pantai pasir adalah 

gerakan substrat. Partikel-partikel berpasir atau kerikil tidak cukup besar untuk 

tetap stabil jika ada ombak akibatnya memukul partikel substrat akan terangkat 

dan terdeposit kembali.  

2.1.2 Pantai Berlumpur 

Perbedaan utama pantai berlumpur dengan pantai berpasir terbuka adalah 

bahwa pantai berlumpur tidak dapat berkembang dengan adanya gerakan 

gelombang. Pantai berlumpur dapat berkembang dengan baik jika ada salah satu 

sumber partikel salimen yang butirannya halus (Dahuri, 1996). Menurut 

Nybakken (1992) menyatakan bahwa daerah ini terbentuk bila pergerakan air 

rendah maka kemiringan pantai berlumpur cenderung lebih dasar dari pantai 

berpasir. Selain itu, pantai berlumpur mengakumulasikan non organik sehingga 

cukup banyak makeran potensial bagi organik penghuni pantai. 
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2.1.3 Pantai Berbatu 

Menurut Nybakken (1992) pantai berbatu adalah yang tersusun dari bahan 

yang keras dimana penampakan seluruhnya berupa batuan sehingga terbentuk 

rataan terumbu yang keras dan merupakan daerah yang paling padat 

mikroorganismenya dan mempunyai keragaman yang terbesar baik untuk spesies 

hewan maupun tumbuhan. Satu gambaran yang sangat luas biasa dari pantai 

berbatu yaitu pada waktu pasang surut adalah pembagian horizontal atau zonasi 

tumbuhan zonasi horizontal ini tersusun keatas secara tegak lurus mulai dari 

permukaan pasang terendah sampai ke kondisi daratan yang sebenarnya. 

Hamparan vertikel pada zona intertidal berbatu sangat beragam tergantung pada 

kemiringan permukaan berbatu kisaran pasang surut dan keterbukaannya terhadap 

gerakan ombak (Odum, 1993). 

2.2 Tinjauan Mengenai Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi 

Kepulauan Sapudi merupakan salah satu pulau di Kabupaten Sumenep. 

Secara geografis kepulauan sapudi terletak diantara 705’20’`LU-114025’45’` BT. 

Pulau sapudi adalah sebuah pulau di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur 

pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah kabupaten 

sumenep, jawa timur. Pulau di sebelah timur pulau Madura, sapudi merupakan 

pulau terluas setelah pulau kangean dan pulau dengan penduduk terbanyak. Pulau 

sapudi terbagi dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Nonggunong di bagian utara, 

dan Gayam di bagian selatan. 

Akses ke pulau sapudi ada dua alternatif pelabuhan, yakni pelabuhan 

dungkek dan pelabuhan kalianget, dari kedua pelabuhan tersebut alat transportasi 
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yang tersedia adalah perahu tradisional, kapal feri/ASDP tetapi tidak bertahan 

lama karena cuaca laut tidak cocok dengan kekuatan kontruksi dermaga gayam 

serta alasan lainnya. Pulau sapudi merupakan daratan rendah dengan kemiringan 

30% berarti termasuk kategori daerah landau serta dikelilingi oleh pantai dan batu 

karang, mempunyai relief yang terdiri dari tanah pesisir. 

Kepulauan Sapudi memiliki potensi sumberdaya terumbu karang yang 

sangat baik. Substrat dasar di dominasi oleh batu dan pasir menjadikan pulau 

sapudi memiliki karakter tersendiri, yakni pulau berbatu. Pengamatan yang 

dilakukan di 3 titik pengamatan pada kedalaman 7 meter. Kepulauan Sapudi juga 

memiliki vegetasi darat dan laut yang sangat melimpah sehingga tampak hijau dan 

subur. Vegetasi mangrove pun hampir ditemukan di setiap sisi pulau ini. Saat ini 

hanya sumberdaya ikan yang dieksploitasi oleh masyarakat pesisir, sedangkan 

terumbu karang hanya menerima dampak dari eksploitasi tersebut. Kerusakan 

ekosistem terumbu karang berjalan cepat akibat pengeboman. Keberadaan 

terumbu karang menyembunyikan potensi besar bagi Kepulauan Sapudi sebagai 

daerah tujuan wisata bahari di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Wilayah Pulau Sapudi (Sumber: Google maap.co.id) 
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2.3 Definisi Umum Jenis Filum Mollusca 

Mollusca adalah  kelompok hewan  invertebrata  yang  dikenal  sebagai  

hewan  bertubuh  lunak.  Klasifikasi  umum Mollusca  dibagi  dalam  enam  kelas  

yaitu:  1)  Aplacophora,  2) Polyplacopora, 3) Bivalvia (kerang), 4) Scapoda, 5)  

Cephalopoda (cumi-cumi), 6)  Gastropoda  (keong  dan  siput), (Marwanto 2006, 

Burch, 1980, Fretter, 1994, Jutting, 1956). Mollusca mempunyai sifat yaitu tubuh 

lunak tidak bersegmen, kaki berbentuk pipih lebar dan berotot, sekresi zat 

cangkang kalsium karbonat. Adapula Mollusca yang tidak bercangkang dan pada 

umummnya Mollusca itu yang hidupnya di laut. Berdasarkan kelimpahan 

spesiesnya Mollusca memiliki kelimpahan spesies terbesar di samping 

Artrhopoda. Diperkirakan spesies Mollusca yang hidup sampai saat ini sekitar 

80.000 sampai 150.000 spesies, dan 35.000 spesies telah menjadi fosil. Menurut 

Hudha (2001) Mollusca merupakan salah satu hewan invertebrata yang memiliki 

daerah kehidupan (habitat) yang sangat luas, baik dari segi geografis maupun dari 

segi geologi, karena diperkirakan lebih dari 40.000 jenis (spesies). 

2.3.1 Habitat Filum Mollusca 

Mollusca tersebar luas dalam habitat laut, air tawar dan daratan, tetapi lebih 

banyak terdapat dalam lautan. Walaupun kebanyakan anggotanya hidup bebas, 

ada juga yang parasit, komensal dan simbiotik (Brotowidjoyo, 1990). Menurut 

Kastawi (2005), Mollusca memiliki rentangan habitat yang cukup lebar mulai dari 

dasar laut sampai garis pasang surut tertinggi. Selain itu ada yang hidup di air 

tawar, bahkan terkadang ditemukan di habitat terestrial, khususnya yang memiliki 

kelembaban tinggi. 
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2.3.2 Ciri-ciri Filum Mollusca 

Sifat utama Filum Mollusca adalah terdapatnya cangkang kapur yang 

(shell). Ciri-ciri khusus pada Filum Mollusca antara lain: 

a. Bentuk simetri bilateral, tetapi pada Gastropoda dan beberapa Cephalopoda, 

visera dan cangkang tergulung seperti gelung rambut wanita, ada tiga lapisan 

benih, tidak beruas, epitelium satu lapis, sebagian besar berbulu-getar dan 

dengan kelenjar lendir. 

b. Tubuh biasanya pendek, terbungkus dalam mantel dorsal tipis yang 

mengeluarkan bahan pembentuk cangkang berupa satu, dua atau delapan 

bagian. Pada beberapa kelompok, cangkang terdapat di dalam tubuh, mengecil 

atau tak ada sama sekali. Bagian kepala membesar, kecuali pada Scaphopoda 

dan Pelecypoda. Kaki berotot ventral yang berubah menjadi alat menyerap, 

meliang dan berenang. 

c. Saluran pencernaan lengkap, sering berbentuk U atau melingkar. Mulut 

dengan radula yang mempunyai deretan-deretan gigi kitin kecil melintang 

untuk menggerus makanannya, kecuali Pelecypoda yang tidak mempunyai 

radula. Anus membuka ke rongga mantel, kelenjar pencernaan besar sering 

mempunyai kelenjar ludah. 

d. Sistem sirkulasi mencakup jantung sebelah punggung dengan satu atau dua 

aurikel (auricle) atau rongga atas atau dua ventrikel (ventricle) atau rongga 

bawah, biasanya didalam rongga perikardial (pericardial) atau selaput 

jantung, sebuah aorta anterior, dan pembuluh-pembuluh lain. 
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e. Pernafasan dilakukan oleh satu atau banyak insang yang disebut ktenidium 

(ctenidium) atau sebuah paru-paru di dalam  rongga mantel, oleh mantel, atau 

oleh epidermis. 

f. Ekskresi oleh ginjal yang disebut nefridia, terdiri dari satu atau dua atau hanya 

satu saja, menghubungkan rongga jantung atau pembuluh darah. Rongga 

tubuh mengecil menjadi rongga-rongga atau nefridia, gonad dan selaput 

jantung. 

g. Sistem saraf tipikal terdiri dari tiga pasang ganglia (serebral diatas mulut, 

pedal di kaki, viseral di tubuh), digabungkan oleh penghubung membujur dan 

melintang dan saraf-saraf; banyak yang dengan alat untuk menyentuh, 

membau atau merasakan, bintik mata atau mata majemuk, dan statosista untuk 

keseimbangan. 

h. Kelamin biasanya terpisah, beberapa jenis hemaprodit, sedikit yang 

protandrik, yakni sel kelamin jantan dan ditebar lebih dahulu sebelum sel 

kelamin betina masak, gonad dua atau satu,, dengan saluran, fertilisasi 

eksternal atau internal, kebanyakan ovipar, pembelahan telur tertentu 

(determinate), tak sama, dan total (pada Cephalopoda, diskoidal), larva veliger 

(trochopore), atau stadia parasit (Unionidae), atau perkembangan langsung 

(Pulmonata, Cheplaopoda); tak ada perkembang biakan aseksual 

(Romimohtarto, 2001). 

2.3.3 Morfologi dan Anatomi secara Umum dari Filum Mollusca 

Kelompok hewan ini berbadan lunak. Badan ini diselimuti oleh selaput tipis 

berupa mantel, yang merupakan pertumbuhan telur dan dinding laut, dan 
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umumnya terdapat di dalam rumahnya (cangkang). Cangkang ini di bentuk oleh 

mantelnya, cangkang terbuat dari kapur atau kalsium karbonat. Kepala dianggap 

berbeda nyata dengan alat-alat pengindra seperti mata dan tentakel. Kakinya 

berupa suatu sol atau telapak kaki yang lebar untuk melata dan mendorong hewan 

ini dengan gerakan otot atau gerakan bulu getar atau dengan kedua-duanya. Massa 

visera dikelilingi oleh lipatan yang menutupi di sebelah atas yang dinamakan 

mantel (Romimohtarto, 2001). 

Mollusca mempunyai sistem digesti, repirasi, ekskresi dan reproduksi yang 

kompleks. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung yang beruang-ruang. Sistem 

pembuluh darah tertutup, menyangkut sistem kapiler spesial dalam organ-organ 

ekskresi dan respirasi. Sistem sirkulasi pada mollusca merupakan sistem yang 

paling majemuk dari sistem sirkulasi pada invertebrata lainnya. Pada beberapa 

mollusca sistem saraf dan sistem peraba sangat sukar. Khusus tentang matanya 

ternyata mata mollusca serupa dengan mata vertebrata (Brotowidjoyo, 1990). 

2.3.4 Klasifikasi Filum Mollusca 

Berdasarkan pengelompokkannya anggota Filum ke dalam Classis masih 

amat beragam. Terbukti dengan tidak ada kesamaan pendapat diantara para pakar 

untuk mengetahui phylum ini dalam sejumlah Classis tertentu. Menurut Kimball 

(1992). Membagi Filum Mollusca menjadi tiga Classis besar yaitu; Class 

Scaphopoda, Class Polyplacopora, Class Monoplacophora.  

Menurut Nontji (2005) membagi Filum Mollusca menjadi lima Class besar 

yaitu; Class Amphineura, Class Gastropoda, Class Scaphopoda, Class 

Cephalopoda, dan Class Pelecypoda. Menurutnya, dari kelima kelas tersebut 
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hanya tiga yang penting karena mempunyai arti ekonomi, yaitu Gastropoda (jenis-

jenis keong), Pelecypoda (jenis-jenis kerang), dan Cephalopoda (cumi-cumi, 

sotong, dan gurita). 

 

2.4 Tinjauan Umum Class Gastropoda 

Gastropoda berasal dari kata gaster = belly, dan podos = kaki. Tubuh 

bilateral simetris, tetapi massa viseral umumnya terlindungi di dalam cangkang 

spiral dan lunak (Huda, 2001). Gastropoda biasanya disebut siput atau keong yang 

terdapat di darat, perairan air tawar dan terbanyak di laut. Bentuk tubuh dan 

cangkang sangat beranekaragam. Terdapat lebih dari 60.000 spesies hidup dan 

15.000 spesies fosil. Sebagian besar Gastropoda memiliki ciri-ciri mollusca yaitu 

adanya cangkang, mantel, kaki, organ viseral, radula dan biasanya memiliki 

sebuah atau beberapa insang. Namun pada spesies yang hidup di air tawar atau di 

habitat terestrial insang mengalami kemunduran dan memodifikasi rongga mantel 

menjadi “paru-paru”. Gastropoda yang demikian termasuk kelompok pulmonata. 

Banyak pulmonata kembali ke air tawar, meskipun demikian mereka tetap 

bernafas dengan ‘paru-paru’, untuk itu mereka secara periodik pergi kepermukaan 

air untuk bernafas (Kastawi, 2005). 
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Gambar 2.2 (Sumber: Kastawi, 2005). (A) Acmaea sp; (B) Haliotis asinina; (C) 

Trochus niloticus; (D) Turbo betholatus; (E) T. bruneus; (F) Nerita 

undata; (G) Turitella terebra; (H) Stromatus ureus ureus; (I) S. 

canatium; (J) Lambs lambis; (K) L. chiragra chiragra; (L) Cypraea 

tigris; (M) Tonna sulcosa; (N)Hemfusus ternatanus; (O) Murex 

acanthostephes; (P) Conus ebracus. 

2.4.1 Klasifikasi Class Gastropoda 

 Berdasarkan pengelompokkannya anggota Class Gastropoda ke dalam Sub-

Classis yaitu: 

1. Subkelas Prosobranchia 

Hewan gastropoda pada subkelas ini memiliki dua buah ingsang  yang 

terletak di anterior, sistem syaraf terpilin membentuk angka delapan, tentakel 

berjumlah dua buah, cangkang pada umumnya tertutup oleh operculum. Hewan 

gastropoda dari subkelas ini terbagi atas tiga bangsa yaitu: 

a. Bangsa Archeogastropoda 

Hewan gastropoda pada bangsa ini memiliki insang yang primitive 

berjumlah satu atau dua buah, yang tersusun dalam dua baris filament, jantung 
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beruang dua dan nefridia berjumlah dua buah. Contoh hewan gastropoda dari 

bangsa ini adalah Acmaea, Haliotis, Trochus, Turbo dan Nerita. 

b. Bangsa Mesogastropoda 

Bangsa mesogastropoda memiliki cirri-ciri yaitu insang sebuah dan 

tersusun dalam satu baris filament, jantung beruang satu, nefridium berjumlah 

satu buah, mulut dilengkapi dengan radula yang berjumlah tujuh buah dalam 

satu baris. Contoh hewan dari bangsa ini adalah  Turritella, Strombus, Lambis, 

Cypraea, Tonna, Bellamya, Pila, Brotia, Melanoides, Cerithidea dan 

Telescopium. 

c. Bangsa Neogastropoda 

Hewan gastropoda pada bangsa neogastropoda memiliki cirri-ciri insang 

sebuah dan tersusun dalam satu baris filament, jantung beruang satu, 

nefridium berjumlah satu buah, mulut dilengkapi dengan radula yang 

berjumlah tiga buah atau kurang dalam satu baris. Contoh hewan dari bangsa 

ini yaitu  Babylonia, Hemifusus, Murex dan Conus. 

2. Subkelas Opisthobranchia 

Ciri-ciri hewan gastropoda yang terdapat pada subkelas Opisthobranchia 

yaitu memiliki insang yang terletak di posterior, cangkang umumnya tereduksi 

dan terletak di dalam mantel, nefridium berjumlah satu buah, jantung beruang satu 

dan organ reproduksi berumah satu. 

a. Bangsa Cephalaspidea 

Gastropoda pada bangsa Cephalasipedea pada umumnya memiliki cirri-ciri 

cangkang terletak eksternal, besar dan tipis, beberapa jenis mempunyai cangkang 
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internal, kepala besar dilengkapi dengan cephalic shield, parapodia biasanya ada 

dan lebar. Contoh hewanya adalah Bulla. 

b. Bangsa Anaspidea 

Hewan gastropoda pada bangsa anaspidea pada umumnya memiliki cirri-

ciri cangkang tereduksi atau jika ada terletak internal, kepala tanpa cephalic 

shield, rongga mantel pada sisi kanan menyempit dan tertutup  oleh parapodia 

yang lebar. Contohnya adalah Aplysia. 

c. Bangsa Thecosomata 

Ciri-ciri hewan gastropoda yang termasuk kedalam bangsa thecosomata 

pada umumnya cangkang berbentuk kerucut, rongga mantel besar, parapodia 

lebar dan erupakan hasil modifikasi dari kaki yang berfungsi sebagai alat 

renang, hewan berukuran mikroskopik dan bersifat planktonik. Contoh hewan 

dari bangsa ini adalah Limacina dan Cereis. 

d. Bangsa Gymnosomata 

Bangsa gymnosomata pada umumnya memiliki cirri-ciri tanpa cangkang 

dan mantel, parapodia sempit, hewan berukuran mikroskopik dan besifat 

plantonik. Contoh hewan dari bangsa ini adalah Clione, Cliopsis. 

e. Bangsa Notaspidea 

Hewan pada bangsa ini memiliki cirri-ciri cangkang terletak internal, 

eksternal atau tanpa cangkang, rongga mantel tidak ada. Contoh hewan dari 

bangsa ini adalah Umbraculum, Pleurobranchus.  
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f. Bangsa Acochilidiacea 

 Hewan gastropoda pada bangsa ini memiliki cirri-ciri tubuh kecil diliputi 

spikula, tanpa cangkang, insang, ataupun gigi, visceral mass besar dan 

memipih pada batas kaki. Contoh hewan pada bangsa ini adalah  Hedylopsis  

dan Microhedyle. 

g. Bangsa Sacoglossa 

Hewan bangsa sacoglossa pada umumnya mempunyai cirri-ciri dengan 

atau tanpa cangkang, radula dan bunccal area mengalami modifikasi menjadi 

alat penusuk dan pengisap alga. Contoh hewan dari bangsa ini 

adalahBerthelinia, Lobiger dan Elysia. 

h. Bangsa Nudibranchia 

Hewan gastropoda bangsa nudibranchia pada umumnya memiliki cirri-

ciri cangkang tereduksi, tanpa ingsang sejati, bernafas dengan insang skunder 

yang terdapat disekeliling anus, rongga mantel tidak ada, permukaan dorsal 

tubuh dilengkapi cerata yang berupa tonjolan dari kelenjar pencernaan. 

Contoh hewan dari bangsa ini adalah Aeolidia dan Doris. 

3. Subkelas Pulmonata 

Hewan gastropoda subkelas pulmonata pada umumnya mempunyai cirri-ciri 

bernafas dengan paru-paru, cangkang berbentuk spiral, kepala  dilengkapi dengan 

satu atau dua pasang tentakel, sepasang di antaranya mempunyai mata, rongga 

mantel terletak dianterior, organ reproduksi hermafrodit atau berumah satu. 

Subkelas pulmonata terbagi atas dua bangsa yaitu:  
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a. Bangsa Stylomatophora 

Bangsa stylomatophora pada umumnya mempunyai cirri -ciri tentakel 

berjumlah dua pasang, sepasang diantaranya mempunyai mata di ujungnya, 

kebanyakan anggotanya hidup terrestrial. Contoh hewan dari bangsa ini adalah 

Achantina fulica, Limax dan Felicaulis. 

b. Bangsa Basomatophora 

Hewan gastropoda bangsa basomatophora pada umumnya memiliki cirri-

ciri tentakel berjumlah dua pasang, sepasang di antaranya mempunyai mata di 

dasarnya dan kebanyakan anggotanya hidup di air tawar. Contoh hewan dari 

bangsa ini adalah Lymnaea, Gyraulus dan Indoplanorbis. (Suwigyo, 1998). 

2.4.2 Morfologi dan Anatomi Class Gastropoda 

Morfologi Gastropoda terwujud dalam morfologi cangkangnya. Sebagian 

besar cangkangnya terbuat dari kalsium karbonat yang dibagian luarnya dilapisi 

priostrakum dan zat tanduk. Cangkang Gastropoda yang berputar kearah belakang 

searah dengan jarum jam disebut dekstral, sebaliknya bila cangkangnya berputar 

berlawanan arah dengan jarum jam disebut sinistral. Siput-siput Gastropda yang 

hidup di laut umumnya berbentuk destral dan sedikit sekali ditemukan dalam 

bentuk sinistral. Pertumbuhan cangkang yang melilin spiral disebabkan oleh 

penendapan bahan cangkang di sebelah luar berlangsung lebih cepat dari yang 

sebelah dalam (Nonji, 2005). Menurut Hudha (2001) kepala terdapat dua pasang 

tentakel yang merupakan antena. Bagian yang pendek berfungsi sebagai alat 

pembau, bagian yang panjang sebagai alat pelihat. Di bawah kepala terdapat 

kelenjar mukosa yang membasahi kaki, dimana bentuk kaki lebar dan pipih 
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menyerupai alat untuk berjalan dan selalu basah. Kaki dan kepala dapat disimpan 

dalam cangkang bila keadaan tidak mengijinkan. 

Struktur anatomi Gastropoda dapat dilihat pada susunan tubuh Gastropoda 

yang terdiri atas kepala, badan, dan alat gerak. Alat-alat yang penting di dalam 

badan Gastropoda untuk hidupnya diantaranya adalah alat pencernaan, alat 

pernafasan serta alat genitalis untuk perkembang biakannya. Saluran pencernaan 

terdiri dari mulut, faring yang berotot, kerongkongan, lambung, usus, dan anus 

(Handayani, 2003). 

 

Gambar 2.3 Morfologi Gastropoda (Sumber: Handayani, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Anatomi Gastropoda (Sumber: Handayani, 2003) 
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2.5 Tinjauan Umum Class Bivalvia 

Hewan kelas Pelecypoda atau Bivalvia (ca. 20.000 jenis) mempunyai dua 

buah cangkang yang setangkup, dengan variasi pada bentuk maupun ukurannya. 

Hewan tidak berkepala dan tidak bermulut. Kaki berbentuk seperti kapak. Insang 

tipis dan berlapis-lapis terletak diantara mantel. Kedua cangkang dapat di tutup-

buka dengan cara mengencangkan dan mengendurkan otot-otot aduktor dan 

retraktornya. Anggota kelas ini mempunyai cara hidup yang beragam; ada yang 

membenamkan diri, menempel pada substrat benang bisus atau zat pelekat lain, 

bahkan ada yang berenang aktif. Habitatnya adalah perairan bahari, payau, danau, 

sungai, kolam, serta rawa. Organ reproduksi berumah dua, fertilisasi terjadi secara 

eksternal. Banyak anggotanya yang mempunyai nilai ekonomi penting (Oemarjati, 

1990).  

Bivalvia berarti memiliki dua cangkang dengan engsel terletak dibagian 

dorsal. Cangkang berfungsi untuk menutupi atau melindungi tubuh. Kata 

pelecyphoda memiliki arti “kaki berbentuk kapak”, sedangkan disebut 

Lamelibarnkiata dikarenakan insangnya berbentuk lembaran-lembaran. Pada 

Bivalvia insang biasanya berukuran sangat besar dan pada sebagian besar spesies 

sianggap memiliki fungsi tambahan yaitu pengumpul makanan, disamping 

berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kepala tidak berkembang, namun 

sepasang palpus labial mengapit mulutnya. Tubuh bilateral simetris dan memiliki 

kebiasaan menggali liang pada pasir dan lumpur yang merupakan substrat 

hidupnya dengan menggunakan kakinya. Untuk itu tubuhnya yang memipih 

secara lateral sangat membantu dalam menunjang kebiasaan tersebut.  
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Gambar 2.5 (Sumber: Rafael , 2014). (A) Anadara granosa; (B) A. inflata; (C) A. 

cornea; (D) A. maculosa; (E) Pinctada margaritifera; (F) Mytilus viridis; 

(G) Pecten sp.; (H) Comptopallium sp; (I) Amusium sp; (J) Periglypta 

purpurea; (K) Tridacna squamosa; (L) T. crocea; (M) T. maxima; (N) 

Hippopus hippopus; (O) Fragum unedo. 

 

2.5.1 Klasifikasi Class Bivalvia 

Dasar-dasar yang digunakan dalam klasifikasi Bilvavia masih amat 

beragam. Namun demikian secara umum pembagian ke dalam subkelas dan 

bangsa didasarkan pada tipe gigi engsel, otot aduktor, dan insang. Berikut ini yang 

deberikan klasifikasi yang disarikan dari Barnes (1987; 439-440). 

1. Subkelas Paleotaxodonta 

Ukuran kedua belahan cangkang sama, gigi engsel pendek dan berderet di 

tepi cangkang; bekas aduktor erukuran sama; insang dengan sederetan 

lempengan-lempengan pendek yang menyebar dari sumbu tengah. 

a. Bangsa Nuculoida. 

Tanpa sifon; makan dengan belalai yang merupakan hasil pelebaran dari 

labial palp. Contoh: Nucula dan Yoldia. 
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2. Subkelas Cryptodonta 

Cangkang terdiri atas dua belahan berbentuk agak memanjang,tipis dan 

berukuran sama serta tanpa gigi engsel; insang tipe protobranchia. 

a. Bangsa Solemyoida 

Sifon ada; makan melalui insang. Contoh: Solemya 

3. Subkelas Pteriomorphia 

Insang melebar, terputar kebelakang membentuk huruf W; anggotanya 

kebanyak hidup sebagai epibentos, melekatkan diri pada substrat dengan benang 

bisus atau semen, kecuali dewasanya yang hidup bebas; tepi mantel tidak menipis. 

a. Bangsa Arcoida 

Gigi engsel tipe taxodont; isomyaria; insang tipe filibranchia (lempengan 

yang berdekatan dihubungkan oleh banyak kelijak) tanpa hubungan 

interlamelar. Contoh: Arca, Anadara, Barbatia, dan Glycimeris. 

b. Bangsa Mytiloida 

Kedua belahan cangkang umumnya berukuran sama, bekas otot aduktor 

berjumlah dua buah dan berukuran tidak sama atau bekas otot aduktor hanya 

satu buah, otot aduktor anterior kecil atau tereduksi sedangkan otot aduktor 

posterior besar, sifon tidak ada, insang tipe filibranchia, melekatkan diri pada 

substrat dengan benang bisus, semen atau hidup bebas. Contoh: Mytilus, 

Pinna, Pinctada, dan Pecten. 
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4. Subkelas Paleoheterodonta 

Kedua belahan cangkang berukuran sama, jumlah gigi engsel sedikit, pada 

bagian lateral (bila ada) bentuknya memanjang dan menyatu dengan gigi kardinal. 

a. Bangsa Unionida 

Gigi engsel karakteristik tipe schizodont, insang tipe eulamellibrachia 

(lempengan-lempengan insang yang berdekatan dihubungkan oleh daging 

yang lunak), anggotanya kebanyakan hidup di air tawar. Contoh: Anodonta 

dan Contradens. 

5. Subkelas Heterodonta 

Kedua belahan cangkang berukuran sama, jumlah gigi kardinal sedikit, 

berukuran besar dan terpisah dari daerah kosong tempat gigi lateral yang hilang, 

cangkang tanpa lapisan mutiara, sifon ada, hetero- atau isomyaria, insang tipe 

eulamellibrachia.  

a. Bangsa Veneroida 

Kedua belahan cangkang selalu berukuran sama, isomyaria. Contoh: 

Periglypta, Tridacna, dan Hippopus. 

b. Bangsa Myoida 

Cangkang tipis, tanpa gigi kardinal dan lapisan mutiara, ligamen sedikit atau 

tidak ada, tepi mantel berubah fungsi sebagai pelindung alat gerak, sifon besar, 

panjang dan berfungsi sebagai pengebor substrat keras. Contoh: Pholas, Barnea, 

dan Teredo. 

c. Bangsa Hippuritoida 

Anggotanya telah punah dan hanya dapat dikenali melalui fosilnya. 
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6. Subkelas Anomalodesmata 

Kedua belahan cangkang berukuran sama, gigi engsel hanya ada satu atau 

tidak ada. 

a. Bangsa Pholadomyoida 

Insang tipe septibracnchia (insang tereduksi menjadi otot yang 

melintang, membagi rongga mantel). Contoh: Poromya dan 

Cuspidaria(Oemarjati, 1990). 

2.5.2 Morfologi dan Anatomi Class Bivalvia 

Pada dasarnya tubuh Bivalvia pipih secara lateral dan seluruh tubuh tertutup 

dua keping cangkang yang berhubungan dibagan dorsal dengan adanya “hinge 

ligament” yaitu semacam pita elastik yang terdiri dari bahaan organik seperti zat 

tanduk (conchiolin) sama dengan periostraktum, bersambungan dengan 

periostraktum cangkang. Kedua keping cangkang pada bagian dalamnya juga di 

tautkan oleh seuah otot aduktor interior dan sebuah otot aduktor poserior, yang 

bekerja secara antagonis dengan hinge ligament. Bila otot aduktor rileks, ligamen 

berkerut, maka kedua keping cangkang akan terbuka, demikian pula sebaliknya. 

Pada kebanyakan Bivalvia, untuk mempererat sambungan kedua keping 

cangkang, dibawah hinge ligamen terdapat gigi atau tonjolan pada keping yang 

satu dan lekukan atau alur pada keping lain. 

Periostraktum merupakan lapisan cangkang Bivalvia paling luar, dan 

menutupi dua lapisan kapur atau lebih dibawahnya (di dalam). Lapisan kapur 

tersebut terdiri dari aragonik atau campuran aragonik dan calcite, yang tersusun 

sebagai bentuk prisma, bilah-bilah (lath), atau lembaran-lembaran (mutiara, 
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nacre), bentuk lensa atau bentuk lain yang lebih komplek semua bentuk-bentuk 

tersebut selalu tertanam dallam suatu kerangka organik (seperti di semen) 

(Suwignyo, 2005).  

Mulut tiram terletak dekat ujung atas depan. Pungungnya mengikuti garis 

engsel. Tubuh tiram ini melekat pada otot pengikat dan terbungkus dalam mantel 

besar yang terlipat dua. Kepalanya tidak nyata. Mantel atau disebut juga palium 

(pallium), melekat pada visera yang tepi-tepinya membuka menjadi dua cuping 

bebas dan bentuk tepingnya mengikuti bentuk permukaan dalam katup. Diantara 

kedua cuping itu terdapat ruangan terbatas dimana insang berbentuk sabit 

memenuhi hampir seluruh ruangan tersebut. 

Kakinya berbentuk kerucut dan tepat dibawah mulut, diantara palpus-palpus 

bibir dan gonad, dan mempunyai satu parit yang panjang. Dari parit ini keluar 

serumpun filamen atau benang yang pada umumnya dikenal sebagai bissus 

(byssus) yang merupakan alat perekat. Bissus ini mengalami degenerasi ketika 

tiram mencapai ukuran diameter 15 cm sehingga mencegah tram dewasa melekat 

ke substrat yang keras (Romimohtarto, 2001). 
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Gambar 2.6. Morfologi Bivalvia (Sumber: Widya, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.7. Anatomi Bivalvia (Sumber: Widya, 2012) 

2.6 Tinjauan umum Class Cephalopoda 

Kelompok cephalopoda adalah kelompok yang paling khusus dan 

kompleks. Hewan-hewan dalam kelompok cephalopoda adalah cumi-cumi, gurita, 

dan sotong, kelas Cephalopoda yaitu kelompok hewan dengan tingkat evolusi 

tertingi di antara kelas yang lain dalam Phylum Mollusca. Tubuhnya simetris 

bilateral, memiliki sebuah kaki yang terbagi menjadi lengan-lengan yang 
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dilengkapi oleh alat penghisap dan sistem syaraf yang berkembang baik berpusat 

di bagian kepala, kelompok hewan ini berbadan lunak dan tidak mempunyai 

cangkang tebal seperti yang dimiliki kelas lain, mantelnya mengelilingi sekeliling 

tubuh membentuk kerah yang sangat longgar pada bagian leher. Sebuah sifon 

yang menyedot air lewat insang terletak di bawah mantel dan digunakan untuk 

mengeluarkan semprotan air (jet propulsion) untuk mendorong hewan yang 

begerak cepat (Romihartanto, 2009). 

Kelompok kelas cephalopoda meliputi cumi-cumi, sotong, gurita dan 

kerabatnya. Sebagian besar spesies cephalopoda hidup tersebar di daerah 

intertidal, di samudera yang dalam dan di lapisan permukaan laut, baik di perairan 

kutub yang dingin maupun di perairan tropis yang hangat. Kebanyakan anggota 

cephalopoda tidak memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya, tetapi sebagai 

gantinyya mereka mengembangkan kemampuan bergerak yang cepat serta 

pengaturan pigmen tubuh agar menyerupai lingkungannya. Cephalopoda dibagi 

menjadi dua sub kelas yaitu Tetrabranciata/Nautiloidea yang hanya beranggotakan 

Nautilida yaitu meraka yang mempunyai cangkang eksternal, serta 

Dibranchiata/Coleoidea yang beranggotakan Spirulida, Teuthida, Sepiida dan 

Octopoda yang mempunyai cangkang internal.  

2.6.1 Morfologi dan Anatomi Class Cephalopoda 

Pada dasarnya kelas Cephalopoda bernapas dengan insang dan memiliki 

organ indra serta sistem saraf yang berkembang baik dan berguna untuk 

pergerakan mencari mangsa, mata cephalophoda dapat melihat dan berfungsi 

seperti vertebrata. 
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Tubuh cumi-cumi dapat dibedakan atas kepala , leher, dan badan. Kepala 

cumi-cumi besar, matanya berkembang dengan baik karena dapat berfungsi untuk 

melihat. Mulutnya terdapat di tengah-tengah, dikelilingi oleh 10 tentakel, 2 

tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Tentakel panjang berfungsi untuk 

menangkap mangsa dan berenang. Pada setiap tentakel terdapat alat penghisap 

atau sucker, di sisi kiri dan kanan tubuhnya terdapat sirip yang penting untuk 

keseimbangan tubuh, pada dinding permukaan dorsal terdapat pen yang penting 

untuk menyangga tubuh. Cumi-cumi dapat bergerak dengan dua cara, yaitu 

dengan menggunakan tentakel dan dengan menyemprotkan air dari rongga 

mantel. Bila rongga mentel penuh air, dan air menyemprot melalui sifon 

menyebabkan tubuh cumi-cumi terdorong mundur. Alat pencernaan cumi-cumi 

terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus dan anus. Sistem pencernaan 

cumi-cumi telah dilengkapi kelenjar pencernaan yang meliputi kelenjar ludah, 

hati, dan pancreas. Makanan cumi-cumi adalah udang-udangan, mollusca lain, 

dan ikan. Anus cumi cumi bermuara pada rongga mantel. Cumi-cumi hanya dapat 

berkembang biak secara kawin. Alat kelaminnya terpisah, masing-masing alat 

kelamin terdapat di dekat ujung rongga mantel dekat saluran yang terbuka kearah 

corong sifon. 

Hewan ini mempunyai kepala yang besar dan bermata sangat tajam. Pada 

kepala terdapat delapan tangan-tangan dan dua tentakel. Umumnya mereka juga 

memiliki kantung tinta, yang menghasilkan cairan tinta hitam yang akan 

disemburkan dalam keadaan bahaya untuk menghindar dari musuhnya. 
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Gambar 2.8. Anatomi Cephalopoda (Sumber : Wahyuningrum, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Gambar 2.9. Morfologi Cephalopoda (Sumber : Wahyuningrum, 2014) 

 

2.7 Faktor yang berpengaruh dalam Kehidupan Lingkungan Filum 

Mollusca 

 

Lingkungan adalah suatu sistem komplek yang mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangan organisme. Lingkungan selalu berubah dan dinamik. Cepat 

atau lambat perubahan itu sama-sama mempunyai pengaruh, yakni kedua sifat 

perubahan tersebut akan mengubah intensitas faktor-faktor lingkungan. Perubahan 

apapun yang terjadi akan baik bagi suatu kehidpan dan buruk bagi kehidupan 
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yang lain. Karena terus berubahnya lingkungan ini, makhluk hidup juga akan 

berubah (Romimohtarto, 2001). 

2.7.1 Pasang Surut 

Pasang surut (pasut) adalah proses naik turunnya muka laut secara hampir 

periodik karena gaya tarik benda-benda angkasa, terutama bulan dan matahari. 

Naik turunnya muka laut dapat terjadi sekali sehari (pasut tunggal), atau dua kali 

sehari (pusat ganda), sedangkan pasut yang berperilaku di antara keduanya 

disebut pasut campuran (Dahuri, 1996).Pasang surut yang terjadi di bumi ini tidak 

hanya dipengaruhi oleh bulan dan matahari, tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhi keadaan pasut di bumi Indonesia. 

Romimohtarto dan Juwana (2001) menyatakan faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan  pada saat pasang surut adalah: 

a. Tingkah laku gerakan air 

Kecondongan bulan dan matahari yang berubah-ubah mengakibatkan 

perbedaan tingginya paras air saat pasang disaat siang dan malam hari. 

Kecondongan luar biasa menyebabkan terjadinya ketidak samaan jarak 

waktu, baik antara air pasang dan air surut berikutnya maupun antara air 

surut dengan air pasang berikutnya. 

b. Berubah-ubah jarak bulan dan bumi selama perputaran bulan mengelilingi 

bumi menyebabkan gaya tariknya berubah-ubah juga. 

c. Susunan dan letak antara daratan dan lautan juga mempengaruhi pasut. 

d. Perbedaan tinggi rendahnya paras laut pada saat pasang dan surut 

berikutnya yang dinamakan arus pasut. 
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2.7.2 Suhu 

Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari, letak geografis, 

musim, kondisi awan serta proses interaksi antara air dan udara, serta air panas 

(heat), penguapan, dan hembusan angin. Daerah intertidal biasanya dipengaruhi 

oleh suhu udara selama periode yang berberda-beda dan suhu ini mempunyai 

kisaran yang luas, baik harian atau musiman. Kisaran ini dapat melebihi batas 

toleransi organisme laut, jika pasang turun terjadi ketika suhu maksimal (tropik) 

batas letak dapat terlampaui dan organisme dapat mati. Suhu air di perairan 

Indonesia umumnya bekisaran antara 27-310C (Nontji, 1993). 

Dahuri (1996) menambahkan suhu air diperairan nusantara kita pada 

umumnya berkisar antara 28-38 0C, sedangkan suhu permukaan laut (SPL) 

Indonesia secara umum berkisar antara 19-260C. Karena perairan Indonesia 

dipengaruhi oleh angin musim, maka SPL-nya pun mengikuti perubahan 

musim.Menurut Odum (1992) suhu adalah suatu ukuran dari energi kinetik rata-

rata dari molekul-molekul. Dengan suhu yang tinggi, aksi molekul yang 

meningkatkan tekanan, menyebabkan mengembangnya material.Suatu 

keseimbangan yang berukuran baru timbul dengan suatu balans antara tekanan 

pengembangan dan tenaga penghambatnya. Suhu dari suatu sistem apa pun, 

merupakan hasil dari keseimbangan panas dan radiasi, yang masuk dan yang ke 

luar. 

2.7.3 Salinitas 

Salinitas adalah derajat jumlah garam dalam gram yang terkandung dalam 

satu kilogram air laut. Di perairan Indonesia yang termasuk iklim tropis, salinitas 
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meningkat dari arah barat ke timur dengan kisaran antara 30-350/oo. Perubahan 

salinitas sangat rentan terhadap perilaku biota. Biota dengan kemampuan 

mentolerir fluktuatif kadar garam akan sulit beradaptasi dengan lingkungan 

perairan disekitarnya. Salinitas air pada sampling bulan Juni dan September 

berturut-turut 32 dan 32,89o/oo. Salinitas secara umum dapat disebut sebagai 

jumlah kandungan garam dari suatu perairan, yang dinyatakan permil. Kisaram 

salinitas air laut berada antara 0-400/
00 yang berarti kandungan garam berkisaran 

antara 0-400/
00 g/Kg air laut. Secara umum, salinitas permukaan perairan Indonesia 

rata-rata berkisar 32-34 0/
00 (Dahuri, 1996). 

Menerut Nontji (1987) menunjukkan sebaran salinitas dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan (evaporasi), curah hujan 

(presipitasi) dan aliran sungai (run off) yang ada di sekitarnya. pH merupakan 

suatu indeks kadar ion hidrogen (H+) yang mencir ikan keseimbangan asam dan 

basa. Nilai pH juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas perairan. (Retno, 2012). 

 

2.7.4 pH (Power of Hydrogen)  

Derajat keasaman adalah salah satu ukuran dari konsentrasi ion hoidrogen 

dan menunjukkan suasana asam atau basa. Nilai pH menunjukkan derajat 

keasaman suatu perairan (Ardi, 2002). Derajat keasaman (pH) merupakan faktor 

penting perubahan pH dapat mempengaruhi fungsi fisiologis hewan yang 

berhubungan dengan respirasi. 
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2.7.5 Kecerahan 

Kecerahan merupakan kemampuan cahaya matahari untuk menembus 

sampai kedasar perairan, tingkat kecerahan dalam suatu perairan berbanding 

terbalik dengan tingkat kekeruhan. Dimana suatu perairan yang keruh disebabkan 

oleh adanya padatan yang tersuspensi seperti lumpur, senyawa organic, plankton 

dan organisme mikroskopik lainya (Kordi & Tancung, 2002). 

Kecerahan perairan dapat dipengaruhi secara langsung oleh partikel yang 

tersuspensi didalamnya, apabila jumlah partikel yang tersuspensi sedikit maka 

kecerahan air di suatu perairan akan tinggi. Selain itu, dijelaskan bahwasanya 

penetrasi cahaya semakin rendah karena meningkatnya kedalaman, sehingga 

cahaya matahari yang dibutuhkan oleh organisme untuk kelangsungan hidupnya 

sangatlah kurang.Hal ini secara tidak langsung kedalaman suatu perairan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup makrozobentos. Selain itu, 

kedalaman suatu perairan dapat berpengaruh terhadap jumlah kalarutan oksigen 

yang di butuhkanoleh organisme makrozobentos. Interaksi antara kedalaman dan 

kekeruhan air akan mempengaruhi penetrasi cahaya yang masuk kedalam perairan 

dan secara langsung berpengaruh terhadap kecerahan air dan kehidupan 

makrozobentos di dalam perairan (Taqwa, 2010). 

2.7.6 Kecepatan Arus 

Kecepatan arus berdasarkan hasil pengukuran di perairan Pulau Panjang 

yaitu 13,1 cm/dtk. Kondisi ini menunjukkan kecepatan arus lambat, sesuai dengan 

pernyataan Mason (1981), dimana kecepatan arus perairan dikelompokkan 

berarus sangat cepat (>100 cm/dtk), cepat (50–100 cm/dtk), sedang (25-50 
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cm/dtk), lambat (10-25 cm/dtk), dan sangat lambat (<10 cm/dtk). Pada padang 

lamun, kecepatan arus mempunyai pengaruh yang sangat nyata, produktifitas 

padang lamun tampak dari pengaruh keadaan kecepatan arus perairan, dimana 

mempunyai kemampuan maksimum menghasilkan “standing crop” pada saat 

kecepatan arus 0,5 m/detik (Dahuri, 1996).  

2.7.7 Jenis Substrat 

Meneurut Romimohtarto dan Juwana (2001), jenis substrat dasar perairan 

juga mempengaruhi jenis hewan laut yang dapat hidup pada atau di dalam laut. 

Berdasarkan atas tipe dasar atau substrat tersebut, maka klasifikasi mintakat/zona 

pantai sebagai berikut: 

a. Mintakat Lumpur 

Mintakat ini terjadi karena adanya aliran air yang mengandung lumpur 

dari darat. Lumpur yang terbawa tersebut mengendap di perairan yang tenang 

atau estuari.Kandungan oksigen dilingkungan ini rendah, karena partikel 

lumpur ini padat dan tidak meninggalkan rongga atau oksigen. Zat-zat organik 

yang memusuk juga menghabiskan keberadaan oksigen. Kebanyakan yang 

hidup di mintakat ini adalah bakteri. 

b. Mintakat Pasir 

Pasir mempunyai ukuran yang lebih besar dari pada partikel lumpur. 

Dasar pasir ini memungkinkan air mengalir melalui partikel-partikel pasir 

sehingga ada pertukaran oksigen sampai lapisan bawah dasar air. Gelombang 

laut dapat memindahkan pasir saat menuju pantai. Perpindahan pasir ini 

cenderung untuk bertindak sebagai pengerus. Oleh sebab itu, hewan yang 
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hidup di lingkungan ini harus dilengkkapi dengan cangkang yang kuat, 

mampu bergerak bersama butiran pasir, atau memendam dalam bawah 

permukaan pasir. 

c. Mintakat Bebatuan/cadas 

Pantai bercadas atau berbatu merupakan lingkungan yang mudah bagi 

banyak biota laut untuk menyesuaikan diri. Daerah cerdas ini memperoleh 

oksigen yang bagus, banyak makanan dan tempat perlindungan yang bagus. 

Jenis organisme yang hidup disini umumnya jenis melekat. Melekat dengan 

alat lekat yang kuat seperti lamun, melekat dengan kaki hisapnya seperti 

beberapa keong atau bersembunyi di sela-sela alat pelekat lamun seperti jenis-

jenis cacing. 

d. Mintakat Timbunan 

Mintakat timbunan disini adalah tumpukan-tumpukan kayu dermaga, 

galangan kapal dan bangunan-bangunan lain buatan manusia. Lingkungan ini 

dianggap terpisah karena lingkungan ini tidak menunjang jenis kehidupan 

yang terdapat di lingkungan lain. Contohnya tira, pengebor, Teredo. 

 

2.8 Tinjauan Indeks Keanekaragaman Jenis  

Keanekaragaman atau diversitas adalah suatu keragaman atau perbedaan di 

antara anggota-anggota suatu kelompok. Dalam ekologi, umumnya 

keanekaragaman mengarah pada keanekaragaman jenis (McNaughton & Wolf, 

1998). Keanekaragaman jenis adalah suatu karakteristik atau ciri tingkatan 

komunitas (Barbour et al., 1999), berdasarkan organisasi biologisnya dan dapat 

digunakan untuk menyatakan struktur komunitas (Soegianto, 1994). Lebih lanjut 
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McNaughton & Wolf (1998) menjelaskan bahwa pengukuran keanekargaman 

jenis melalui jumlah jenis dalam komunitas dan kelimpahan relatifnya. Ide 

keanekaragaman jenis berdasar asumsi bahwa populasi dari jenis-jenis yang 

secara bersama-sama terbentuk, berinteraksi satu dengan lainnya dan dengan 

lingkungan dalam berbagai cara menunjukkan jumlah jenis yang ada serta 

kelimpahan relatifnya. 

Keanekaragaman jenis terdiri atas dua komponen yaitu jumlah jenis yang 

ada, umumnya mengarah ke kekayaan (richness) dan kelimpahan relatif jenis 

yang mengarahkan ke kesamaan atau kemerataan (eveness atau equitability) 

(McNaughton & Wolf, 1998). Dua komponen tersebut dapat memberi reaksi 

berbeda-beda terhadap faktor geografi, perkembangan atau fisik (Odum, 1994). 

2.8.1 Indeks Shannon-Wiener (H’) 

Menurut Odum (1994) indeks Shannon-Wiener (H’) banyak digunakan dan 

merupakan tiruan (mimic) dari rumus teori informasi yang mengandung faktorial 

sukar dihitung, menggabungkan komponen keanekaragaman (variety) dan 

komponen kemerataan atau kesamaan (evenness/E) sebagai suatu indeks 

keanekaragaman keseluruhan (overall index of diversity). Indeks ini merupakan 

satu indeks terbaik untuk membuat perbandingan di mana tidak memisahkan 

komponen-komponen keanekaragaman. 

Jika data kelimpahan dilakukan secara acak dari suatu komunitas atau 

subkomunitas maka perhitungan yang tepat keanekaragaman adalah dengan 

menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Soegianto (1994). 

Adapun rumus indeks Shannon-Wiener adalah sebagai berikut: 
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H’ = - ∑pi ln pi atau H’ = -  ,1n  

 

Pi =   

Keterangan:  

S = Jumlah Total Jenis; 

N= Jumlah total individu yang diamati 

Pi= Jumlah individu jenis ke-i 

Dimana pi = ni/N adalah perbandingan antara jumlah individu jenis ke i 

dengan jumlah total individu (Ludwig & Reynolds, 1988). 

Kriteria nilai indeks keanekaragaman jenisberdasarkan Shanon-Wiener 

sebagai berikut: jika H’<1 dikategorikan sangatrendah, H’>1–2 kategori rendah, 

H’>2–3 kategori sedang (medium), H’>3–4kategori tinggi, dan jika H’>4 kategori 

sangat tinggi (Barbour et al., 1987). Namun menurut Winarni (2005) nilai indeks 

Shannon-Wienerbiasanya hanya berkisar antara 1,5 – 3,5 dan jarang sekali 

mencapai 4,5. Makin besar H' suatu komunitas maka semakin mantap pula 

komunitas tersebut atau semakin tinggi kelimpahan relatifnya. Sementara 

Ludwig & Reynolds (1988) menyatakan bahwa nilai H' = 0 dapat terjadi apabila 

hanya satu jenis dalam satu contoh (sampel) dan H' maksimal bila semua jenis 

mempunyai jumlah individu yang sama dan ini menunjukkan kelimpahan 

terdistribusi secara sempurna. 

Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis tinggi jika 

komunitas itu disusun oleh banyak jenis dengan kelimpahan jenis yang hampir 

sama. Sebaliknya jika komunitas itu disusun oleh sangat sedikit jenis, dan hanya 
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sedikit saja jenis yang dominan, maka keanekaragaman jenisnya rendah 

(Soegianto, 1994). 

2.8.2 Indeks Kemerataan atau Evenness (E) 

Menurut Magurran (1988) meskipun Shanon-Wiener telah menyertakan 

evenness dalam perhitungannya namun evenness dapat dihitung secara terpisah 

menggunakan nilai Hmax (maximum diversity). Rumus evenness adalah, 

E = H’/Hmax = H’/Ln S 

Keterangan: S = jumlah total jenis 

   H’= nilai indeks Shannon-Wiener 

E = 0, kemerataan antara jenis rendah 

E = 1, Kemerataan antar jenis relatif merata atau jumlah individu masing-

masing jenis relatif sama (fachrul, 2012; Soegianto,1994)  

Nilai indeks kemerataan atau Evenness(E) berkisar antara nilai 0 sampai 1 

(Magurran, 1988). Krebs (1989) mengklasifikasikankisaran indeks ini menjadi E 

< 1 berarti kemerataan jenis tinggi; 0,4 < E < 0,6 berarti kemerataan jenis sedang 

dan E < 0,4 berarti kemerataan jenis rendah. 

2.8.3 Tinjauan Pola Penyebaran 

Susunan dari angota-anggota populasi dalam suatu habitat disebut 

penyebaran atau dispersi (Soegianto, 1994). Penyebaran populasi adalah gerakan 

individu-individu ke dalam atau ke luar populasi atau daerah populasi. 

Penyebaran mengacu pada pola dalam (internal) dari suatu populasi yakni 

penyebaran hal-hal di sekitar rataan. Ada tiga bentuk penyebaran populasi yaitu 
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emigrasi atau gerakan ke luar satu arah; imigrasi atau gerakan ke dalam satu arah; 

dan migrasi atau pergi dan datang kembali secara periodik. Penyebaran membantu 

natalitas dan mortalitas di dalam memberi wujud (bentuk) pertumbuhan dan 

kepadatan populasi. Penyebaran juga merupakan alat atau cara dimana daerah-

daerah baru yang kosong diduduki dan keanekaragaman yang baru terbentuk 

(Odum, 1994). 

Informasi kepadatan populasi saja belum cukup untuk memberikan suatu 

gambaran lengkap mengenai keadaan suatu populasi yang ditemukan dalam suatu 

habitat. Dua populasi mungkin dapat mempunyai kepadatan yang sama, tetapi 

mempunyai perbedaan nyata dalam pola penyebaran spasialnya (tempat). Oleh 

karena itu pengetahuan mengenai penyebaran sangat penting untuk mengetahui 

tingkat pengelompokan dari individu yang dapat memberikan dampak terhadap 

populasi daripada rata-rata per unit area (Soegianto, 1994).  

Individu dalam populasi dapat tersebar menurut tiga pola, yaitu acak atau 

random, seragam atau uniform, dan berkelompok atau clumped (Heddy dkk, 

1989; Alikodra, 1990). Indeks Morisita merupakan metode yang sangat tepat 

untuk mengetahui pola penyebaran (Brower et al., 1977). Rumus Indeks Morisita 

adalah sebagai berikut (Magurran, 1988): 

Keterangan: 

n = jumlah jenis 

N = jumlah total individu dalam seluruh stasiun 

∑X2 = Kuadrat jumlah individu perstasiun untuk total seluruh stasiun 
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Klasifikasi Indeks Morisita yaitu jika IM = 1 maka pola penyebaran acak 

atau random, IM < 1 maka pola penyebaran merata atau uniform, dan IM > 1 

maka pola penyebaran berkelompok atau clumped (Yusron, 2001). 

 

2.9 Sumber Belajar 

2.9.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber bahan ajar adalah semua jenis sumber yang ada di sekitar kita yang 

memungkinkan kemudahan terjadinya proses belajar. Sering kita dengar istilah 

sumber Bahan Ajar (learning resource), orang juga banyak yang telah 

memanfaatkan sumber Bahan Ajar, namun umumnya yang diketahui hanya 

perpustakaan dan buku sebagai sumber Belajar Ajar. Padahal secara tidak terasa 

apa yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah termasuk sumber 

Bahan Ajar (Lindiani, 2009). 

2.9.2 Jenis-Jenis Sumber Belajar 

Sumber Bahan Ajar adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau 

benda) yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi 

siswa. Sumber bahan ajar ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan yang 

positif untuk peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Menurut AECT 

dalam Asyhar (2012) terdapat enam macam sumber bahan ajar yaitu pesan, orang, 

bahan, alat, teknik dan latar/lingkungan. 

1. Pesan, adalah pelajaran/informasi yang diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. 
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2. Orang, mengandung pengertian manusia yang bertindak sebagai 

penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Tidak termasuk mereka yang 

menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber bahan ajar. 

3. Bahan, merupakan sesuatu (bisa pula disebut program atau software) yang 

mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh 

dirinya sendiri. 

4. Alat, adalah sesuatu (biasa pula disebut hardware) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. 

5. Teknik, berhubungan dengan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan 

untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. 

6. Lingkungan (Latar), merupakan situasi sekitar di mana pesan diterima  

Keenam sumber bahan ajar tersebut juga merupakan komponen system 

dalam pembelajaran, artinya dalam setiap kegiatan pembelajaran selalu terdapat 

keenam komponen tersebut. 

 

2.9.3 Buku Saku 

1. Pengertian Buku Saku 

Buku saku merupakan media cetak yang berukuran kecil. Menurut kamus 

Besar Bahasa Indonesia, “buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat 

disimpan dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana” (2005:185). Menurut 

kamus Encharta dictionary buku saku adalah buku kecil yang mudah dibawa. 

Sehingga disimpulkan buku saku merupakan buku dengan ukuran yang kecil, 

ringan, bisa disimpan di saku dan praktis untuk dibawa serta dibaca. Buku saku 
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digunakan sebagai alat bantu yang menyampaikan informasi tentang materi 

pelajaran dan lainnya yang bersifat satu arah, sehingga bisa mengembangkan 

potensi peserta didik menjadi pembelajar mandiri. Buku saku disajikan dengan 

materi yang singkat tetapi jelas untuk mempermudah siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan (Sulistyani, 2013). 

Fungsi dari buku saku menurut Sulistyani (2013) yaitu:  

1. Fungsi atensi, media buku saku dicetak dengan kemasan kecil dan full colour 

sehingga dapat menarik dan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi 

materi yang tertulis didalamnya. 

2. Fungsi Afektif, Penulisan rumus pada media buku saku dan terdapat gambar 

pada keterangan materi sehingga dapat meningkatkan kenikmatan siswa dalam 

belajar. 

3. Fungsi Kognitif, Penulisan rumus dan gambar dapat memperjelas materi yang 

terkandung didalam buku saku sehingga dapat memperlancar pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

4. Fungsi kompensatoris, Penulisan materi pada buku saku yang singkat dan 

jelas dapat membantu siswa yang lemah membaca untuk memahami materi 

dalam teks dan mengingatnya kembali. 

5. Fungsi Psikomotoris, Penulisan materi buku saku yang singkat dan jelas dapat 

mempermudah siswa untuk menghafalkannya. 

6. Fungsi Evaluasi, Penilaian kemampuan siswa dalam pemahaman materi dapat 

dilakukan dengan mengerjakan soal-soal evaluasi yang terdapat pada buku 

saku. 
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Manfaat dari buku saku dalam proses pembelajaran, yaitu: 

1. Penyampaian materi dengan menggunakan buku saku dapat diseragamkan. 

2. Proses pembelajaran dengan menggunakan buku saku menjadi lebih jelas, 

menyenangkan dan menarik karena desainnya yang menarik dan dicetak 

dengan full colour. 

3. Efisien dalam waktu dan tenaga buku saku yang dicetak dengan ukuran kecil 

dapat mempermudah siswa dalam membawanya dan memanfaatkan kapanpun 

dan dimanapun. 

4. Desain buku saku yang menarik dan full colour dapat menumbuhkan sikap 

positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 

Menurut Suroso (2007:113-115), langkah dalam menulis buku sebagai 

berikut, (1) merumuskan tujuan dan mempelajari keadaan siswa. (2) Memilih dan 

menyusun topik, sebagai rujukan arah pem-bahasan isi buku. (3) Mencari sumber 

referensi dari buku, jurnal dan sebagainya. (4) Membuat rancang rupa (book 

desain) untuk kemudian diprint out menjadi bundel hardcopy.  

2. Kelebihan dan Kekurangan Buku Saku 

Rancangan buku saku Menurut I Wayan Santyasa (2007) dalam 

Anggriawan (2016), mempunyai beberapa kelebihan seperti: 

1. Ekonomis, dimana biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan lebih murah 

dibanding media audio visual. 

2. Meningkatkan pemahaman dan penalaran. 

3. Dapat secara aktif membantu proses belajar mandiri. 

4. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.  
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5. Dapat dibuat model rangkuman atau terperinci karena banyak mengulas 

tentang materi yang disampaikan.  

 

Disamping ada kelebihan, buku saku ini juga mempunyai kelemahan 

kelemahan dari media cetak yaitu: 

1. Sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan.  

2. Biaya cetak yang mahal jika harus menampilkan gambar ataupun foto yang 

berwarna. 

3. Proses penetakan yang lama dikarenakan kerumitan informasi pada halaman 

cetakan.  

4. Pembagian pelajaran dalam media cetak harus dirancang sedemikianrupa 

sehingga tidak membosankan bagi siswa.  

5. Media cetak harus bisa membawa hasil positif jika tujuan pelajaran tersebut 

bersifat kognitif karena jarang sekali media cetak terprogram dan mencoba 

menekankan perasaan emosi atau sikap.  

6. Jika tidak terawat cetakan akan hilang atau rusak.  
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2.10 Kerangka Konsep 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dituliskan secara 

sistematis seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kerangka konsep penelitian Identifikasi Keanekaragaman Filum 
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