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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Keanekaragaman

Keanekaragaman adalah jumlah total spesies dalam suatu area atau

sebagai jumlah spesies antar jumlah total individu dari spesies yang ada didalam

suatu komunitas. Sementara keanekaragaman spesies merupakan suatu komunitas

terdiri dari berbagai macam organisme berbeda yang menyusun suatu komunitas.9

Keanekaragaman ditandai oleh banyaknya spesies yang membentuk

suatu komunitas. Menurut  Heddy dan Kurniati (2009), mengatakan bahwa:

Semakin banyak jumlah spesies maka semakin tinggi
keanekaragamannya. Keanekaragaman spesies dinyatakan dalam indeks
keanekaragaman. Indeks keanekaragaman menunjukkan hubungan
antara jumlah spesies dengan jumlah individu yang menyusun suatu
komunitas, nilai keanekaragaman yang tinggi menunjukkan lingkungan
yang stabil sedangkan nilai keanekaragaman yang rendah menunjukkan
lingkungan yang menyesakkan dan berubah-ubah.

Keanekaragaman jenis memiliki dua komponen utama yaitu kekayaan

jenis dan kesamarataan. Kekayaan jenis adalah jumlah jenis dalam suatu

komunitas. Kekayaan jenis dapat di hitung dengan indeks jenis atau area yakni

jumlah jenis per satuan area. Kesamaraataan atau akuitabilitas adalah pembagian

individu yang merata diantara jenis. Namun pada kenyataan setiap jenis itu

mempunyai jumlah individu yang tidak sama. Satu jenis dpat diwakili oleh 100

hewan, yang lain oleh 10 hewan dan ketiganya diwakili oleh 1 hewan.

Kesamarataan menjadi maksimum bila semua jenis mempunyai jumlah individu

9Abdul Kahfi Assidiq, Kamus Lengkap Biologi, (Yogyakart: Panji Pustaka, 2009).
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yang sama atau rata.10 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa keanekaragaman adalah jumlah total spesies dari berbagai macam

organisme berbeda dalam suatu komunitas.11

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis,

diantaranya:

a. Ketersediaan Energi

Peningkatan radiasi matahari di daerah tropis meningkatkan aktivitas

fotosintesis tumbuhan yang menyebabkan peningkatan dasar sumber daya untuk

organisme lain, sehingga mendukung peningkatan keanekaragaman jenis.

b. Heterogenitas Habitat

Daerah tropis sering mengalami gangguan dan memiliki

ketidakseragaman lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lain.

Daerah ini memungkinkan keanekaragaman yang lebih besar pada spesies turunan

untuk membentuk sumberdaya bagi komunitas hewan yang sangat beragaman.12

B. Tinjauan Umum Gastropoda

Gastropoda atau dikenal sebagai siput merupakan salah satu kelas dari

filum Moluska yang memiliki cangkang tunggal, biasa tumbuh dalam bentuk

spiral. Gastropoda berasal dari kata latin “Gastro” yang berarti “ perut” dan

“poda” yang berarti “kaki”, sehingga disebut sebagai hewan yang berjalan

dengan kaki perut. Gastropoda merupakan komponen yang sangat penting dalam

rantai makanan. Beberapa jenis Gastropoda memiliki nilai ekonomis yang tinggi

10Soegianto, Ekologi Kuantitatif Metode Analisis Populasi dan Komunitas (Surabaya:
Usaha Nasional, 1994).

11Eugene P. Odum, Dasar-Dasar Ekologi Edisi Ketiga, Terj. Tjahyono Samingan.
12Uswatun Hasanah, “Keanekargaman Jenis Crustecea Makroskopis di Kawasan

Mangrove Pantai Maron Kota Smarang”, Skripsi (Semarang: IKIP PGRI Semarang, 2013)
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karena cangkangnya bisa dijadikan bahan untuk perhiasan serta untuk kerajinan

seni (cenderamata). Sedangkan dagingnya merupakan makanan yang lezat

contohnya gonggong yaitu makanan khas Provinsi Kepulauan Riau.13 Selain itu,

Gastropoda merupakan hewan dasar pemakan detritus dan serasah yang jatuh

untuk mensirkulasi zat-zat yang jatuh ke air guna mendapatkan makanan.14

Gastropoda adalah hewan dasar yang memanfaatkan bahan organik

sebagai sumber makanan dan bersifat menyaring substrat (Filter feeder).

Keberadaan atau sebarannya banyak dijumpai pada kawasan litoral yaitu kawasan

yang dipengaruhi oleh aktifitas pasang surut air laut.15

Pada keadaan surut, Gastropoda sangat aktif. Hal ini memberikan

keterangan bahwa Gastropoda adalah hewan yang aktif di siang hari, yaitu pada

saat surut. Cahaya matahari merupakan sumber panas yang utama di perairan,

karena cahaya matahari yang diserap oleh badan air akan menghasilkan panas di

perairan, Sehingga cahaya matahari akan meningkatkan suhu perairan sehingga

menjadi lebih hangat. Pada saat malam hari, suhu air menjadi lebih rendah

dibandingkan dengan suhu air saat siang hari. Suhu air merupakan salah satu

faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas serta memacu atau menghambat

perkembangbiakan organisme perairan. Suhu yang terlalu rendah mungkin akan

13Adun Rusyana, Zoologi Invertebrata.
14Charles F. Lytle dan John R. Meyer, General Zoology Laboratory Guide, Edisi

Kelimabelas (New York: McGraw-Hill, 2005).
15Faisal, F, Kelimpahan dn Keanekaragaman Gastropoda di Perairan Desa Pengudang,

Kabupaten Bintan (Jurnal Biologi, 2016).
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membahayakan bahkan dapat menyebabkan hipotermik pada hewan yang

berujung pada kematian.16

Gastropoda hidup di daerah pasang surut sampai kedalaman 6 meter

dengan dasar berlumpur pasir yang banyak ditumbuhi alga. Gastropoda umumnya

ditemukan di antara karang yang banyak tersedia bahan makanan atau pada daerah

yang bisa menjamin keberlangsungan hidupnya. Moluska yang hidup di laut

umumnya ditemukan pada zona litoral atau di laut dangkal seperti Strombus,

Cyprea, Terebra dan lain-lain. Selain Gastropoda yang ditemukan pada perairan

dangkal misalnya di terumbu karang yang masih mendapat suplai sinar matahari

yang cukup banyak, ada pula ditemukan jenis Gastropoda pada perairan dalam

seperti Holiotis asinine dengan kedalaman mencapai 300 m dimana alga masih

dapat tumbuh.17

Gastropoda merupakan kelas yang terbesar dari filum Molluska, dengan

ciri-ciri sebagai berikut:

a. Hidup di air laut dan air payau.

b. Rumahnya terdiri dari satu test yang berputar (terpilin) memanjang melalui

satu sumbu.

c. Tubuhnya terdiri dari kepala, kaki, dan alat pencernaan.

d. Kepala dilengkapi dengan alat pengunyah yang disebut rongga mantel

(berfungsi sebagai insang pada air laut dan berfungsi sebagai paru-paru pada

lingkungan darat).

16Sugiarto, “ Ekologi Kuantitatif Metode Analisis Populasi dan Komunitas” (Surabaya:
Usaha Nasional, 2005).

17Susiana, “Diversitas dan Keragaman Mangrove, Gastropoda dan Bivalvia Di Estuari
Perancak Bali,” Skripsi ( Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011).
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e. Arah putaran test Gastropoda terdiri dari Dextral (searah jarum jam) dan

Sinistral (berlawanan putaran jarum jam).18

1. Morfologi Gastropoda

Gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut

yang dalam hal ini disebut kaki. Gerakan Gastropoda disebabkan oleh kontraksi-

kontraksi otot seperti gelombang, dimulai dari belakang menjalar ke depan. Pada

waktu bergerak, kaki bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir

yang berfungsi untuk mempermudah berjalan, sehingga jalannya meninggalkan

bekas.19

Gastropoda merupakan Moluska yang paling kaya akan jenis.

Cangkangnya berbentuk tabung melingkar - lingkar seperti spiral. Tabung

cangkang Gastropoda yang melingkar – lingkar itu memilin (Coiled) ke kanan

yakni searah putaran jarum jam bila dilihat dari ujungnya yang runcing. Namun

adapula yang memilih ke kiri. Pertumbuhan cangkang yang memilin bagai spiral

itu disebabkan karena pengendapan bahan cangkang disebelah luar berlangsung

lebih cepat dari yang sebelah dalam. Struktur umum cangkang Gastropoda

umumnya terdiri atas:

Apex (puncak atau ujung cangkang), Aperture: (lubang tempat keluar
masuknya kepala dan kaki), Operculum (penutup cangkang), Whorl
(satu putaran cangkang, cangkang terakhir disebut body whorl), Spire
(susunan whorl sebelum body whorl), Suture (garis yang terbentuk oleh
perlekatan antar spire), Umbilicus (lubang yang terdapat di ujung
kolumela (pusat putaran cangkang). Tipe cangkang Gastropoda terdiri
dari tujuh belas tipe yaitu: tipe Conical, Biconical, Obconical, Turreted,

18Wahdaniar, Keanekaragaman Dan Kelimpahan Gastropoda Di Sungai Je’neberang
Kabupaten Gowa, Skripsi (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2016).

19 Rusyana, Adun. Zoologi Invertebrata (Bandung: Alvabeta, 2011), h. 90.
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Fusiform, Patelliform, Spherical, Ovoid, Discoidal, Involute, Globose,
Lenticular, Obovatus, Bulloid, Turbinate, Cylindrical Dan Trochoid.20

Gambar 2.1 Morfologi Cangkang Gastropoda

Kepala dan kakinya dijulurkan keluar ketika sedang merayap dan dapat

ditarik masuk kedalam cangkang apabila merasa terancam bahaya. Beberapa jenis

Gastropoda mempunyai lempeng keras dan bundar berzat kapur atau berzat

tanduk dibagian belakang kakinya. Lempeng keras dan bundar yang terdapat pada

bagian belakang kakinya disebut Operculum dapat menjadi sumbat penutup

lubang cangkang yang amat ampuh untuk melindungi tubuhnya yang lunak yang

tersembunyi didalam cangkang.

Gastropoda yang tidak memiliki cangkang atau disebut siput telanjang

(Vaginula), banyak ditemukan di laut namun adapula yang hidup di darat.

Cangkang Gastropoda terdiri atas tiga lapisan yaitu Cangkok Gastropoda terdiri

atas tiga lapis yaitu (1) Periostrakum, terbuat dari bahan tanduk yang disebut

Konkiolin, (2) lapisan Prismatik, terbuat dari klasit atau arrogonit, (3) lapisan

mutiara terdiri dari CaCO3 jernih dan mengkilap. Lapisan Prismatik dan

20Glady L Saripantung, dkk, Struktur Komunitas Gastropoda Di Hamparan lamun Daerah
Intertidal Kelurahan TongkeinaKota Manado (Jurnal Ilmiah Platax, 2013).
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Periostrakum dibentuk oleh tepi Pallium yang menebal, sedangkan mutiara

dibentuk oleh seluruh permukaan.

2. Anatomi Gastropoda

Struktur anatomi Gastropoda dapat dilihat pada susunan tubuh

Gastropoda yang terdiri atas: kepala, badan, dan alat gerak. Pada kepala terdapat

sepasang alat peraba yang dapat dipanjang pendekkan. Pada alat peraba ini

terdapat titik mata untuk membedakan terang dan gelap. Pada mulut terdapat lidah

parut dan gigi rahang. Di dalam badannya terdapat alat-alat penting untuk

hidupnya diantarannya ialah alat pencernaan, alat pernapasan serta alat genitalis

untuk pembiakkannya. Saluran pencernaan terdiri atas: mulut, pharynx yang

berotot, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Alat geraknya dapat

mengeluarkan lendir, untuk memudahkan pergerakannya.21

Gambar 2.2 Anatomi Gastropoda

21Hanc Lopo, Diversitas Jenis Gastropoda Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Pantai
Kecamatan Kota Lama Kota Kupang (Skripsi, 2013).
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3. Fisiologi Gastropoda

a. Sistem Pencernaan Makanan

Sistem pencernaan makanan pada Gastropoda diawali dari mulut yang

didalamnya terdapat radula. Sistematika pencernaan makanan pada gastropoda

sebagai berikut: Makanan berupa tumbuhan – tumbuhan, dipotong – potong oleh

rahang zat tanduk, kemudian dikunya oleh radula. Zat – zat makanan diserap di

dalam intestine. Saluran pencernaan makanan terdiri atas ; rongga mulut – faring

(tempat dimana terdapat radula) – esophagus – tembolok – lambung – intestine –

rektum – anus. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati dan

pankreas.22

b. Respirasi dan Peredaran Darah

Sistem peredaran darah Gastropoda adalah sistem peredaran darah

terbuka yang artinya tidak melibatkan pembuluh darah. Jantung terdiri dari

serambi dan bilik yang terletak dalam rongga tubuh. Sistematika peredarah darah

Gastropoda adalah sebagai berikut: yaitu Jantung terdapat didalam Cavum

pericardi, terdiri dari satu atrium dan satu ventrikel.  Dari ujung ventrikel keluar

aorta yang bercabang dua, yaitu : 1. Cabang yang berjalan ke arah anterior,

mensuplai darah bagian tubuh sebelah anterior (kepala) kemudian membelok ke

arah ventral menjadi arteria pedalis yang mensuplai darah ke bagian kaki; 2.

Cabang yang berjalan ke arah posterior, mensuplai darah ke viscera, terutama ke

kelenjar pencernaan, ventrikel, dan ovotestes. Darahnya mengandung pigmen

22 Heddy, Pengantar Ekologi (Jakarta: CV Rajawali, 2009).
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pernapasan yang berwarna biru (Haemocyanin), berfungsi untuk mengikat

oksigen, zat – zat makanan, dan sisa metabolisme.23

c. Sistem Pernapasan

Pernapasan pada Gatropoda dibedakan atas tempat hidupnya.

“Pernapasan Gastropoda di darat menggunakan paru – paru, sedangkan

Gastropoda yang hidup di air bernapas dengan insang. Adapula Gastropoda yang

hidup di air tidak memiliki insang, dinding rongga mantelnya berfungsi sebagai

paru – paru untuk mengambil oksigen dari udara”. Paru - paru pada Gastropoda

ini merupakan jaringan pembuluh darah dan berhubungan secara langsung dengan

jantung. Pertukaran udara terjadi melalui lubang respirasi yang terdapat pada

bagian samping kanan kaki perutnya”.24

d. Sistem Ekskresi

Alat ekskresi Gatropoda berupa ginjal yang terletak dekat jantung, hasil

ekskresi Gastropoda dikeluarkan dalam rongga mantel. Gastropoda memiliki

sepasang ginjal yang ukuran tidak sama, ginjal kanan lebih besar dibandingkan

dengan ginjal yang kiri. Organ ginjal pada bagian sebelah kiri berfungsi sebagai

struktur ekskresi. Sementara ginjal pada bagian sebelah kanan dipertahankan dan

berfungsi sebagai gonoduct. Limbah utama yang dieksresikan Gastropoda akuatik

adalah ammonia. Urea jarang sekali di hasilkan, tapi asam amino dan purin

tereliminasi dalam jumlah yang besar bagi beberapa spesies.

23Heddy, Pengantar Ekologi (Jakarta: CV Rajawali, 2009).
24Hartoni, dkk., Komposisi dan Kelimpahan Moluska (Gastropoda dan Bivalvia) di

Ekosistem Mangrove Muara Sungai Musi Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
(Maspari Journal, 2013), h. 6-15.
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e. Sistem Syaraf

Gastropoda memiliki sistem syaraf ganglion dan serebral. Sistem

syaraf Gastropoda terdiri atas ganglion serebral terletak disebelah dorsal,

ganglion pedal terletak disebelah ventral, ganglion parietal terletak disebelah

lateral, ganglion abdominal terletak disebelah median, dan ganglion bukal

terletak disebelah dorsal rongga mulut.

Susunan sistem syaraf sangat dipengaruhi oleh torsi dan detorsi, dan

juga oleh lilitan dan manifestasi lainnya yang terbentuk dari pertumbuhan

asimetris. Cerebral ganglia mengantarkan syaraf ke mata, tentakel, kulit dibagian

kepala dan Statocyst. Buccal ganglia mengantarkan saraf ke bungkusan radula,

kelenjar air liur, dan struktur umum lainnya di badan. Pedal ganglia berada di

bagian bawah ganglia otak, dan menyuplai syaraf ke bagian kaki.25

f. Sistem Reproduksi

Gastropoda termasuk kedalam hewan hemafrodit yang artinya terdapat

dua kelamin dalam satu individu. Gastropoda mempunyai alat reproduksi jantan

dan betina bergabung atau disebut juga ovotestes. Gastropoda adalah hewan

hemafrodit, tetapi tidak mampu autofertilsasi. Ova dan spermatozoa dibentuk

bersama – sama di ovotestis. Ovotestis berupa kelenjar kecil berwarna putih

kemerahan, terletak melekat diantara kelenjar pencernaan. Saluran yang terdapat

pada ovotestis yaitu duktus hermaproditikus, spermoviduk yang terdiri dari dua

saluran yaitu saluran telur dan semen.

25Dharma, Siput dan Kerang Indonesia (Jakarta: Sarana Graha,1992).
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g. Organ Reseptor

Gastropoda memiliki organ reseptor yang terhubung dengan syaraf

ganglion. Terdapat tiga macam reseptor utama pada Gastropoda yaitu

kemoreseptor yang terletak pada tentakel yang pendek; photo reseptor merupakan

mata sederhana yang dilengkapi dengan lensa, sel – sel pigmen dan sel – sel

reseptor; stato reseptor yang berupa satokist terdapat pada ganglion pedalis dan

mendapat syaraf dari ganglion serebralis.

4. Klasifikasi Gastropoda

Kelas Gastropoda dibagi dalam tiga subkelas yaitu: subkelas

Prosabranchia, subkelas Ophistobranchia dan subkelas Pulmonata.26

1) Sub kelas Prosobranchia (Streptoneura)

Kebanyakan sub kelas Prosobranchia merupakan siput air yang

menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Alat pernapasan subkelas

Prosobranchia berupa insang yang umumnya terletak dibagian depan tubuh

(anterior). Pada bagian kaki terdapat operculum. Anggota Prosobranchia bersifat

Dioecious (alat kelamin terpisah). Sebagian besar hidup dilaut kecuali famili

Cycloporidae dan Pupunidae yang hidup didarat dan Thiaridae yang hidup di air

tawar. Adapun ordo yang terdapat pada Subkelas Prosobranchia dibagi menjadi

tiga berdasarkan buku Avertebrata Air karangan Sugiarti Suwignyo dkk. Sebagai

berikut:

26Hanc Lopo, Diversitas Jenis Gastropoda Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Pantai
Kecamatan Kota Lama Kota Kupang (Skripsi, 2013).
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a. Ordo Archaeogastropoda; yaitu memiliki insang primitive berjumlah 1 atau

2 buah, yang tersusun dalam 2 baris filament, jantung beruang 2 serta

nefridia berjumlah 2. Contoh: Acmaea, Haliotis, Trochus, Turbo dan Nerita.

b. Ordo Mesogastropoda; yaitu memiliki 1 buah insang dan tersusun dalam 1

baris filament, jantung beruang 1, nefridium berjumlah 1 buah, mulut

dilengkapi dengan radula yang berjumlah 7 buah dalam 1 baris. Contoh:

Turritella, Strombus, Lambis, Cypreae, Tonna, Bellamya, Pila, Brotia,

Melanoides, Cerithidea, Telescopium.

c. Ordo Neogastropoda; yaitu memiliki 1 buah insangdan tersusun dalam 1

baris filament, jantung beruang 1, nefridium berjumlah 1 buah, mulut

dilengkapi dengan radula yang berjumlah 3 atau kurang dalam 1 baris.27

2) Sub kelas Opistobranchia

Sub kelas Opistobranchia alat pernapasannya sama seperti

Prosobranchia, yaitu insang dan dapat ditemukan di perairan laut tetapi ciri yang

membedakannya adalah insang terletak pada bagian belakang tubuh (posterior).

Semua individu bersifat hermaprodit. Hidupnya di laut dengan camgkang yang

relatif tipis. Bahkan beberapa spesies cangkangnya mereduksi dan hilang.

Opistobranchia merupakan subkelas yang relatif  kecil dari Gastropoda sekitar

1500 spesies yang semuanya hidup di laut.

Adapun Subkelas Opistobranchia terbagi menjadi delapan ordo yaitu:

a. Ordo Nudibranchia; yaitu cangkang tereduksi, tanpa insang sejati, bernapas

dengan insang sekunder yang terdapat di sekeliling anus, rongga mantel tak

27 Sugiarti Suwignyo, dkk., Avertebrata Air Jilid 1, h. 132-133.
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ada, permukaan dorsal tubuh dilengkapi cerata, yang berupa tonjolan dari

kelenjar pencernaan. Contoh: Acolidia.

b. Ordo Sacoglossa: yaitu dengan atau tanpa cangkang, radikula dan buccal

arca mengalami modifikasi menjadi alat penusuk dan pengisap alga.

Contoh: Berthelinia dan Lobiger.

c. Ordo Acochiliidiacea; yaitu tubuh kecil diliputi spikula, tanpa cangkang,

insang ataupun gigi, visceral mass besar dan memipih pada batas kaki.

Contoh: Hedylopsis.

d. Ordo Notaspidae; yaitu cangkang terletak internal, eksternal atau tanpa

cangkang. Rongga mantel tak ada. Plicate gill satu buah terletak di sisi

kanan.

e. Ordo Chepalaspidea; yaitu cangkang terletak eksternal ada yang besar dan

tipis, beberapa jenis mempunyai cangkang internal, kepala besar dilengkapi

dengan Cephalic shield, parapodia biasanya ada dan lebar. Contoh: Bulla.

f. Ordo Thecosomata; yaitu cangkang berbentuk kerucut, rongga mantel besar,

parapodia lebar, dan merupakan hasil modifikasi dari kaki yang berfungsi

sebagai alat renang, hewan berukuran mikroskopis dan bersifat planktonik.

Contoh: Limacina dan Creseis.

g. Ordo Gymnosomata; yaitu tanpa cangkang dan mantel, parapodia sempit,

hewan berukuran mikroskopik dan bersifat planktonik. Contoh: clione dan

Cliopsis.
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h. Ordo Anaspidea; yaitu: cangkang tereduksi atau jika ada terletak internal,

kepala tanpa Cephalic shield, rongga mantel pada sisi kanan menyempit dan

tertutup oleh parapodia yang lebar. Contoh: Aplysia.28

3) Sub kelas Pulmonata

Subkelas Pulmonata memiliki beberapa ordo dengan karakteristik yang

berbeda-beda, adapun ordo–ordo yang terdapat pada Subkelas Pulmonata dapat

dibagi menjadi tiga Sebagai berikut:

a. Ordo Basommatophora; yaitu tentakel berjumlah dua pasang, kebanyakan

anggotanya hidup di air tawar. Contoh: Lymnaea dan Gyraulus.

b. Ordo Stylommatophora; yaitu tentakel berjumlah dua pasang,  sepasang

diantarannya mempunyai mata di ujungnya. Contoh: Achatina fulica,

Limax, dan Felicaulis.

c. Ordo Systellommatophor; yaitu tidak bercangkang, bentuk pipih oval,

bagian dorsal lebih lebar. Contoh: Onchidium, Peronia, dan

Paraoncidium.29

5. Habitat Gastropoda

Gastropoda dapat ditemukan di darat, di laut maupun perairan air tawar.

Gastropoda merupakan salah satu Moluska yang banyak ditemukan di berbagai

subsrat, hal ini diduga karena Gastropoda memiliki kemampuan adaptasi yang

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang lain baik di substrat yang keras

maupun lunak. Gastropoda juga hidup di daerah hutan Bakau, ada yang hidupnya

28Sugiarti Suwignyo, dkk., Avertebrata Air Jilid 1.
29Esti Aji Handayani, “ Keanekaragaman Jenis Gastropoda Di Pantai Pandusanga

Kabupaten Brebes Jawa Tengah” Skripsi ( Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006).
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di lumpur atau tanah yang tergenang air, ada juga yang menempel pada akar dan

batangnya, bahkan adapula yang memiliki kemampuan memanjat.30

6. Peranan Gastropoda

Gastropoda merupakan salah satu kelompok hewan dasar yang

memegang peranan penting dalam ekosistem darat maupun akuatik yaitu sebagai

konsumen primer (Herbivora) dan konsumen sekunder (Karnivora)”.Gastropoda

juga memiliki peranan penting bagi lingkungan perairan, yaitu sebagai indikator

kualitas perairan.

Selain dapat menjadi indikator suatu perairan, Gastropoda juga

memiliki peranan penting dalam berbagai macam ekosistem salah satunya

ekosistem padang lamun. Gastropoda pada ekosistem lamun adalah sebagai

berikut: Dimana biomassa epifit yang menempel pada daun lamun akan

dimanfaatkan oleh Gastropoda tree fauna sebagai sumber makanan dan protein,

sehingga kehadiran Gastropoda sangat berguna bagi lamun.31

Selain itu, Gastropoda sangat bermanfaat terhadap pertumbuhan padang

lamun dalam melakukan proses fotosintesis, Gastropoda merupakam salah satu

kelas dari Moluska yang diketahui berasosiasi dengan baik terhadap ekosistem

lamun. Komunitas Gastropoda merupakan komponen yang penting dalam rantai

makanan di padang lamun, dimana Gastropoda merupakan hewan dasar pemakan

30K. Triwiyanto, Dkk.,Keanekaragaman Moluska Di Pantai Serangan,  Desa Serangan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Bali (Jurnal Biologi, 2015).

31Dermawan, Keanekaragaman Dan Distribusi Bivalvia Serta Kaitannya Dengan Faktor
Fisik Kimia Diperairran Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang (Jurnal Tesis, Universitas Sumatera
Utama, 2008).
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detritus (Detritus feeder) dan serasah dari daun lamun yang jatuh dan

mensirkulasi zat-zat yang tersuspensi di dalam air guna mendapatkan makanan.32

Peranan Gastropoda tidak hanya menguntungkan bagi ekosistem, tetapi

dapat ditinjau pula dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi Gastropoda

yang berukuran besar seperti Syrinx aruanus dan Charonia tritonus banyak

dijadikan sebagai hiasan yang mahal karena kulit cangkang bagian dalam seperti

mutiara sehingga banyak diincar oleh banyak orang. Selain itu Conus gloria maris

termasuk Gatropoda langka yang harganya dapat mencapai ratusan ribu per ekor

yang banyak dijadikan hiasan karena cangkangnya yang indah dan termasuk

keong termahal di dunia.33

7. Ekologi Wilayah Pesisir

Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat

wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang

masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan

air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih

dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan

aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti

penggundulan hutan dan pencemaran. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem

yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam di darat maupun di

laut serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi

32Gladys L Saripantung, dkk., Struktur Komunitas Gastropoda di Hamparan Lamun
Daerah Intertidal Kelurahan Tongkeina Kota Manado (Jurnal Ilmiah Platax) Vol. 1: (3) : 2013.

33Iskan Fami Jumaidi, Diversity Of Gastropods At Intertidal Zone Of Pengudang Village
Bintan Aistrict (Jurnal Student Of Fisheries And Marine Science Faculty Of Riau Unversity,
2015).
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yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena

dampak kegiatan manusia.34

8. Pola Penyebaran Gastropoda

Penyebaran populasi merupakan gerakan individu kedalam, keluar atau

kedaerah populasi lain. Ada tiga pola dasar untuk penyebaran yaitu pola

penyebaran acak, seragam, dan berkelompok. Pola sebaran populasi sangat

bergantung pada kondisi lingkungan biotik ataupun abiotik serta faktor psikologis

lainnya yang berupa interaksi antar populasi. Interaksi yang dimaksud antara lain

pemangsaan, parasitisme, antibiotisme dan mutualisme.35

C. Tinjauan Umum Indeks Ekologi

1. Indeks Keanekaragaman (H’)

Indeks keanekaragaman jenis (H’) menggambarkan keadaan populasi

organisme secara matematis untuk mempermudah dalam menganalisa informasi-

informasi jumlah individu masing-masing jenis dalam suatu komunitas, ini

merupakan ciri yang unik untuk menggambarkan struktur komunitas di dalam

organisasi kehidupan. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keragaman jenis

tinggi, jika kelimpahan masing-masing jenis tinggi dan sebaliknya keragaman

jenis rendah jika hanya terdapat beberapa jenis yang melimpah.

Keanekaragaman (H’) mempunyai nilai terbesar jika semua individu

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

34G. D. Bengen, Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor (PKSPL – IPB): 2004.

35Deni Herawan, Pola Sebaran Gastropoda Zona Litoral di Pantai Lola Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau, Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
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didapat jika semua individu berasal dari 1 genus atau 1 spesies saja. Adapun

kategori indeks keanekaragaman jenis dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai

berikut:36

Tabel. 2.1 Kategori Indeks Keanekaragaman Jenis (H’)

Indeks Keanekaragaman (H’) Kategori

H’ < 1,0 Rendah

H’ ≥  1,0 – 1,5 Sedang

H’ ≥ 1,6 – 3,0 Tinggi

H’ ≥  3,0 Sangat Tinggi

2. Indeks Keseragaman (E)

Indeks keseragaman (E) digunakan untuk menggambarkan keadaan

jumlah spesies atau genus yang mendominasi atau bervaiasi. Nilai indeks

keseragaman berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai E maka populasi menunjang

keseragaman, artinya jumlah individu setiap genus atau spesies sama tau hampir

sama. Sebaliknya semakin kecil nilai E maka keseragaman populasi semakin

kecil, artinya penyebaran jumlah individu setiap spesies tidak serta merta ada

kecendrungan suatu spesies untuk mendominasi populasi tersebut.

Nilai indeks keseragaman (E) 0,75 < E < 1,00 menandakan kondisi

komunitas yang stabil, komunitas stabil menandakan ekosistem tersebut

mempunyai keanekaragaman yang tinggi, tidak ada jenis yang dominan serta

36Odum. E.P, “Dasar- Dasar Ekologi. Terjemahan Tjahjono Samingan” (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. 1993).
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pembagian jumlah individu. Adapun kategori indeks keseragaman jenis dapat

dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:37

Tabel. 2.2 Kategori Indeks Keseragaman (E)

Indeks Keseragaman Kategori
0,0 < E ≤ 0,50 Tertekan
0,50 < E ≤ 0,75 Tidak stabil
0,75 < E ≤ 1,00 Stabil

3. Indeks Dominansi (D)

Indeks dominansi adalah suatu pernyataan atau penggambaran secara

matematik yang melukiskan jumlah komunitas pada suatu daerah tertentu.

Apabila nilai suatu indeks dominansi mendekati satu maka ada satu spesies yang

dominan dan apabila nilainya mendekati nol maka tidak ada spesies yang

dominan. Perhitungan mengenai indeks dominansi jenis tertentu dalam suatu

komunitas makrozoobenthos, digunakan indeks Simpson nilai indeks dominansi

berkisar antara 0 -1. Semakin mendekati 1, berarti semakin tinggi pula tingkat

dominansi oleh spesies tertentu, sebaliknya jika nilai mendekati 0 (nol) berarti

tidak ada jenis tertentu yang mendominasi. Adapun kategori indeks

keanekaragaman jenis dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:38

Tabel 2.3. Kategori Indeks Dominansi (D)
Indeks Dominansi Kategori

0 <  D ≤ 0,50 Rendah

0,50 < D ≤ 0,75 Sedang

0,75 < D ≤ 1,00 Tinggi

37 Odum. E.P, “Dasar- Dasar Ekologi. Terjemahan Tjahjono Samingan” (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. 1993).

38Odum. E.P, “Dasar- Dasar Ekologi. Terjemahan Tjahjono Samingan” (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. 1993).
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D. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kehidupan Gastropoda

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi komunitas Gastropoda

yaitu: Suhu, pH, salinitas dan jenis subsrat.39 Gastropoda bisa dijadikan sebagai

petunjuk dalam menilai kualitas perairan karena sifat Gastropoda yang relatif

diam atau memiliki mobilitas yang rendah sehingga sangat banyak mendapat

pengaruh dari lingkungan.Pengukuran parameter kualitas perairan meliputi

parameter fisika sebagai penentu kondisi perairan tertentu. Parameter yang diukur

yaitu berupa pengukuran: suhu, salinitas, derajat keasaman (pH) serta jenis

substrat perairan.40

a. Suhu

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.41 Menurut

Craig (2011, h.48), menyatakan bahwa:

Suhu rata – rata dipermukaan laut adalah 15 0C dan terus meningkat.
Suhu laut sangat dipengaruhi oleh energi matahari dan garis lintang.
Diperairan tropis dan perairan hangat, termoklin merupakan ciri
oseanografis yang permanen, dimana air yang lebih hangat dan kurang
padat berada diatas air lebih dingin yang mempunyai volume jauh lebih
besar. Termoklin adalah daerah di laut dimana suhu turun dengan cepat
dengan bertambahnya kedalaman. Suhu air berfluktuasi sesuai siklus
matahari dan pasang surut.

39 Gladys L Saripantung, dkk., Struktur Komunitas Gastropoda di Hamparan Lamun
Daerah Intertidal Kelurahan Tongkeina Kota Manado (Jurnal Ilmiah Platax, 2013) Vol. 1: (3).

40Deni Herawan, Pola Sebaran Gastropoda Zona Litoral di Pantai Lola Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau, Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

41Hanc Lopo, Diversitas Jenis Gastropoda Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Pantai
Kecamatan Kota Lam Kota Kupang (Skripsi, 2013).
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Kebanyakan makhluk hidup di laut dapat mentolelir perubahan kecil

suhu selama jangka waktu singkat. Namun perubahan suhu secara besar dalam

jangka waktu lama dapat mengubah kepadatan dan komposisi kimia laut. Hal ini

akan berdampak pada produktivitas primer laut. Hal tersebut juga mendorong

batas toleransi biota laut, mereka yang dapat bergerak akan memperbesar daerah

jelajahnya sementara organisme yang menempel didasar laut harus mengandalkan

kemampuan adaptasinya untuk bertahan hidup. Salah satu biota laut yang dapat

bergerak adalah Gastropoda.42

Suhu yang masih dapat ditolelir oleh kehidupan Gastropoda yaitu 27 –

300C. Suhu dibawah batas toleransi dan melebihi batas toleransi dapat

menyebabkan penurunan aktivitas metabolisme, respirasi, menghambat

pertumbuhan, dan bahkan kematian pada organisme.

b. Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH perairan merupakan salah satu parameter yang penting dalam

pemantauan kualitas perairan. Organisme perairan mempunyai kemampuan

berbeda dalam mentoleransi pH perairan. Kematian lebih sering diakibatkan

karena pH yang rendah dari pada pH yang tinggi. pH yang mendukung kehidupan

Gastropoda berkisar antara 5,7 – 8,4.43 Dan sebagian besar biota akuatik sensitif

terhadap perubahan pH dan menyukai nilai pH sekitar 7- 8,5.

42Tinjauan Tentang Karakteristik Gastropoda, Klasifikasi Gastropoda, Pantai
Sindangkerta, Ekologi Zona Padang Lamun, Kelimpahan, Keanekaragaman, Serta Faktor
Lingkungan Yang Mempengaruhi Gastropoda.

43Hanc Lopo, Diversitas Jenis Gastropoda Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Pantai
Kecamatan Kota Lam Kota Kupang (Skripsi, 2013).
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c. Salinitas

Salinitas merupakan ciri khas perairan pantai atau laut yang

membedakannya dengan air tawar. Berdasarkan perbedaan salinitas, dikenal biota

yang bersifat stenohaline dan euryhaline. Biota yang mampu hidup pada kisaran

yang sempit disebut sebagai biota bersifat stenohaline dan sebaliknya biota yang

mampu hidup pada kisaran luas disebut sebagai biota euryhaline. Keadaan

salinitas akan mempengaruhi penyebaran organisme, baik secara vertikal maupun

horizontal. Pengaruh salinitas secara tidak langsung mengakibatkan adanya

perubahan komposisi dalam suatu ekosistem. Gastropoda umumnya mentoleransi

salinitas berkisar antara 20-45.44

d. Jenis Substrat

Keberadaan hewan Gastropoda pada suatu perairan, sangat dipengaruhi

oleh kondisi lingkungan. Semakin baik kondisi lingkungan perairan, maka nilai

indeks keanekaragaman jenis biota akan semakin tinggi. Gastropoda pada

umumnya lebih menyukai substrat yang berlumpur dari pada berpasir karena

substrat yang terdiri dari pasir tidak menyediakan tempat yang stabil bagi

Gastropoda karena aksi gelombang secara terus menerus menggerakkan partikel

substrat. Selain itu, adanya perbedaan ukuran partikel substrat memiliki hubungan

dengan kandungan bahan organik, dimana perairan dengan sedimen yang kasar

44Erni, L. Hutauruk. Studi Keanekaragaman Echinodermata Dikawasan Perairan Pulau
Rubiah Nanggroe Aceh Darussalam. Skripsi (Medan, Universitas Sumatera Utara Fakultas
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2007).
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memiliki kandungan bahan organik rendah karena partikel yang lebih halus tidak

dapat mengendap.45

e. Pasang Surut

Pasang surut adalah naik dan turunya permukaan laut secara periodik

selama suatu interval waktu tertentu disebut pasang surut. Pasang surut

merupakan salah satu gejala laut yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan

biota laut, khususnya di wilayah pantai.

E. Penelitian Relevan

Penelitan relevan merupakan penelusuran pustaka terdahulu yang

berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah ataupun sumber lain yang dijadikan

penulis sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang dilaksanakan.

1. Nova Mujiono/ 2016, dengan judul penelitian yaitu Gastropoda Mangrove

dari pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Metode yang digunakan adalah

purposive sampling dan visual encounter, Hasil penelitian menunjukan

Sebanyak 1.236 spesimen telah dikoleksi, terdiri dari 11 famili dan 31

spesies. Keanekaragaman spesies yang ditemukan pada tiap stasiun berkisar

5–13 spesies. Chicoreus capucinus merupakan satu-satunya Gastropoda

karnivora yang ditemukan di lokasi. Persamaan penelitian yaitu mengukur

keanekaragaman Gastropoda. Perbedaan penelitian lebih difokuskan pada

komunitas Gastropoda di hutan mangrove.

2. Zia Ulmaula, Syahrul Purnawan, M. Ali Sarong / 2016. Judul

Keanekaragaman Gastropoda dan Bivalvia berdasarkan Karakteriktik

45R.Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
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Sedimen Daerah Intertidal Kawasan Pantai Ujong Pancu Kecamatan Peukan

Bada Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode

Purposive sampling. Hasil Penelitian untuk mengukur keanekaragman

Gastropoda dan Bivalvia berdasarkan karakteristik sedimen daerah intertidal

di Pantai Ujung Pancu.  Hasil penelitian ditemukan 19 total spesies yang

terdiri dari 12 spesies kelas Gastropoda dan 7 spesies kelas Bivalvia.

Persamaan Penelitian yaitu mengukur keanekaragaman Gastropoda.

Perbedaan penelitian tidak hanya difokuskan pada satu kelas moluska dan

penelitian dilakukan berdasarkan karakteristik sedimen daerah intertidal.

3. Skripsi yang disusun oleh Esti Aji Handayani Mahasiswi Jurusan Biologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri

Semarang pada tahun 2006 dengan judul “Keanekaragaman Jenis

Gastropoda Di Pantai Randusanga Kabupaten Brebes Jawa Tengah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis

Moluska kelas Gastropoda di pantai Randusanga Kabupaten Brebes Jawa

Tengah berada pada tingkat sedang – tinggi.

4. Skripsi yang disusun oleh Raissha Amanda Siregar Mahasiswi Program

studi manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Peternakan Universitas

Sumatera Utara pada tahun 2014 dengan judul “Karakteristik Fisika-Kimia

Perairan Struktur Komunitas Moluska (Bivalvia dan Gastropoda) Di Pantai

Cermin Sumatera Utara”.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks

pencemaran berdasarkan parameter fisika dan kimia air menunjukkan
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bahwa kondisi perairan Pantai Cermin tergolong tercemar ringan dengan

nilai IP pada stasiun 1 (3,35), stasiun 2 (3,25) dan stasiun 3 (3,3). 28 genus

makrozobenthos ditemukan yang diantaranya 16 genus dari kelas Bivalvia,

12 genus dari kelas Gastropoda. Kelimpahan makrozobenthos pada stasiun

1, stasiun 2 dan stasiun 3 masing-masing yaitu 35, 527 ind/m3, 19,961

ind/m3 dan 110, 544 ind/m3. Indeks keanekaragaman genus pada stasiun 1

yaitu 2,08, pada stasiun 2 yaitu 2,19 dan pada stasiun 3 yaitu 2, 48. Indeks

keseragaman yang diperoleh dari ketiga stasiun yaitu 0,4. Nilai indeks

dominansi yang diperoleh dari stasiun 1 yaitu 0,19, stasiun 2 yaitu 0,15 dan

stasiun 3 yaitu 0,11.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat

kesamaan antara penelitian – penelitian tersebut dengan judul penulis mengenai

keanekaragaman Gastropoda. Subjek penelitian merupakan Gastropoda dari filum

Mollusca dan objek penelitian merupakan keanekaragaman.

Penelitian relevan yang dicantumkan tersebut digunakan sebagai

rujukan proposal ini untuk membandingkan hasil penelitian menggunakan

metode yang sama dengan kondisi daerah yang berbeda. Penerapan ini diharapkan

akan menunjukkan hasil yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi

peneliti selanjutnya.
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