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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Biologi Terumbu Karang 

Terumbu karang merupakan ekosistem khas di perairan tropis. Menurut 

Timotius (2003), terumbu karang merupakan struktur dasar lautan yang 

terdiri dari deposit kalsium karbonat (CaCO3) dan dapat dihasilkan oleh 

hewan karang bekerjasama dengan alga penghasil kapur, sehingga mampu 

menahan gelombang laut yang kuat.  Hewan karang ini termasuk ke dalam 

Filum Coelenterata.  Satu polip karang mempunyai ukuran beranekaragam 

mulai dari ukuran kecil (± 1 mm) sampai yang besar (>50 cm) (Nybakken, 

1998). 

 

Menurut Dahuri (2003) hewan karang juga termasuk kelas Anthozoa, yang 

berarti hewan berbentuk bunga (Antho artinya bunga; zoa artinya hewan). 

Lebih lanjut dikatakan bahwa Aristoteles mengklasifikasikan hewan karang 

sebagai hewan-tumbuhan (animal plant).  Baru pada tahun 1723, hewan 

karang diklasifikasikan sebagai binatang.  Kemampuan menghasilkan 

terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis di 

dalam jaringan karang hermatifikyang dinamakan zooxanthellae.  Sel-sel 

yang merupakan sejenis algae tersebut hidup di jaringan-jaringan polyp 

karang, serta melaksanakan fotosintesa.  Hasil dari aktivitas tersebut adalah 
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endapan kalsium karbonat (CaCO3), yang struktur dan bentuk 

bangunannya khas. 

 

Ciri ini akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies hewan 

karang.  Menurut Suharsono (1998) habitat terumbu karang dibagi menjadi 

3 yaitu : 

1. Habitat reef flat, yaitu habitat  karang yang terletak di zona pasang 

surut dengan kondisi lingkungan selalu mengalami perubahan salinitas, 

sinar matahari, dan suhu. Tipe reef flat tahan pada perubahan tersebut. 

2. Habitat slope, yaitu habitat terumbu karang yang selalu berada di 

bawah permukaan air laut.  

3. Habitat rampart, yaitu habitat terumbu karang yang berada di antara 

reef flat dan reef slope. 

 

1. Biologi karang 

 Hewan karang biasanya hidup dengan cara membentuk suatu koloni, tetapi 

ada juga yang hidup soliter. Mulut hewan karang terletak di bagian atas. 

Makanan yang masuk dengan cara menangkap Zooplankton yang melayang 

di dalam air atau menerima hasil fotosintesis dari Zooxanthellae.  

Selanjutnya makanan tersebut akan dicerna oleh filament mesentery dan 

sisanya dikeluarkan melalui mulut (Razak, 2005).  Menurut Suharsono 

(1998), dinding polip terumbu karang terdiri dari tiga lapisan, yaitu : 
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1. Lapisan Ektoderm 

Lapisan Ektoderm merupakan lapisan terluar yang terdiri dari glandula 

yang berisi mucus, cilli, dan sel knidoblast yang berisi nematocyst. 

2. Lapisan mesoglea 

Lapisan mesoglea  merupakan lapisan tipis seperti jelly dan terletak 

diantara lapisan ektoderm dan  endoderm. 

3. Lapisan endoderm 

Lapisan paling dalam dan merupakan tempat alga (Zooxanthellae). 

 

2. Simbiosis Mutualisme Antara Hewan Karang dengan Zooxanthellae 

Menurut (Timotius, 2003) zooxanthellae merupakan alga dari kelompok 

Dinoflagellata yang bersimbiosis mutualisme pada hewan, seperti karang, 

anemon, moluska dan lainnya. Jumlah Zooxanthellae pada karang 

diperkirakan > 1 juta sel/cm2 permukaan karang.  Beberapa keuntungan 

yang didapatkan oleh hewan karang dari simbiosisnya dengan 

Zooxanthellae antara lain : 

a) Hasil fotosintesis, seperti glukosa, asam amino, dan oksigen dapat 

dipakai dalam fisiologis tubuh. 

b) Mempercepat  proses kalsifikasi yang menurut Wallace (1998), terjadi 

melalui skema : 

1. Proses fotosintesis akan menaikkan pH sehingga pembentukan ion 

karbonat lebih mudah diendapkan. 
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2. Dengan pengambilan ion P untuk fotosintesis, berarti Zooxanthellae 

telah menyingkirkan inhibitor kalsifikasi. 

Bagi Zooxanthellae, karang adalah habitat yang baik karena memberikan 

zat anorganik (protein, karbohidrat, dan CO2) untuk proses fotosintesis 

serta tempat berlindung dari ancaman predator (Timotius, 2003). 

 

3. Proses Reproduksi 

Terumbu karang mampu bereproduksi dengan cara sebagai berikut ; 

a. Reproduksi aseksual (vegetative) adalah reproduksi yang tidak 

melibatkan peleburan gamet jantan (sperma) dan gamet betina (ovum).  

Ada beberapa tipe reproduksi aseksual adalah : 

1. Pertunasan terdiri dari Intratentakular yaitu satu polip membelah 

menjadi dua polip,  polip baru tumbuh dari polip lama dan tumbuh 

diantara polip-polip lain yaitu Ekstratentakular (Timotius, 2003).  

2. Fragmentasi adalah suatu proses terbentuknya koloni baru sebab 

adanya patahan karang ( Sukarno, 1983) 

3. Polip bailout adalah proses terbentuknya polip baru karena adanya 

pertumbuhan jaringan pada karang yang telah mati.   

4. Partenogenesis adalah proses larva tumbuh dari telur yang tidak 

mengalami pembuahan atau fertilisasi. 



10 
 

 
 

b. Reproduksi seksual (generative) adalah reproduksi yang melibatkan 

peleburan sperma dan ovum (fertilisasi). 

 

4.    Proses Pertumbuhan dan Kalsifikasi Terumbu Karang 

Kalsifikasi adalah proses pembentukan kapur oleh alga Zooxanthellae 

yang hidup di koloni karang yang pada akhirnya akan membentuk rangka 

karang. Reaksi kalsifikasi terjadi di dalam ektodermis karang, apabila 

tersedianya ion kalsium (Ca2+) dan ion karbonat (CO3) (Timotius, 2003). 

 

5.    Klasifikasi Terumbu Karang 

Menurut Veron (1988), klasifikasi hewan karang adalah sebagai berikut: 

Filum : Coelentrata 

a.  Kelas : Anthozoa                                                                                      

Bangsa : Scelerentinia (Madreporia)                                                 

Keluarga     :   - Astrocoeniidae   - Rocilloporidae     - Acroporidae 

    - Poritidae             - Siderastreidae     - Agariciidae 

      - Fungiida         - Oculunidae         - Pectinidae            

                        - Musidae              - Feriidae               

                        - Dendrophyliidae - Trachyphyliidae 

b. Kelas            : Acynoria (Octocralia) 

    Bangsa         : Alcyonacea (Soft coral) 
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6.   Faktor-faktor Pertumbuhan Karang 

 Faktor-faktor lingkungan yang menunjang pertumbuhan dan kelangsungan  

      hidup hewan karang antara lain : 

a. Cahaya Matahari 

 Cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan 

terumbu karang, karena cahaya matahari digunakan oleh 

Zooaxanthellae dalam proses fotosintesis  (Suharsono, 1998). 

b. Suhu 

Suhu dapat membatasi sebaran terumbu karang secara geografis.  Suhu 

optimal untuk kehidupan karang antara 25oC-28oC, dengan 

pertumbuhan optimal merata tahunan berkisar 23oC-30oC.  Pada 

temperatur di bawah 19oC pertumbuhan karang terhambat bahkan dapat 

mengakibatkan kematian dan pada suhu diatas 33oC menyebabkan 

pemutihan karang atau lebih dikenal dengan sebutan bleaching.  

Bleaching yaitu proses keluarnya Zooaxanthellae dari hewan karang, 

sehingga dapat menyebabkan kematian karang (Putranto, 1997). 

c. Salinitas 

Secara fisiologis salinitas (kadar garam) sangat mempengaruhi 

kehidupan hewan karang yang memerlukan salinitas optimum bagi 

kehidupan karang yang berkisar 27 ppm – 40 ppm.  Karang jarang 

sekali ditemukan di daerah bercurah hujan yang tinggi, perairan dengan 

kadar garam tinggi, dan muara sungai (Nybakken, 1998).   
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d. Kekeruhan dan Sedimentasi 

Kekeruhan perairan dapat menghambat penetrasi cahaya yang masuk ke 

perairan dan akan mempengaruhi kehidupan karang karena karang tidak 

dapat melakukan fotosintesis dengan baik.  Sedimentasi mempunyai 

pengaruh yang negatif yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan 

menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan, 

sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak 

langsung (Suharsono, 1998). 

e. Arus (Pergerakan Air) 

Pergerakan air berupa ombak dan arus berperan dalam pertumbuhan 

karang, karena membawa O2 dan bahan makanan serta terhindarnya 

karang dari timbunan endapan dan kotoran yang akan menghambat 

karang dalam menangkap mangsa. Sehingga karang dapat tumbuh baik 

(Putranto, 1997). 

f. Substrat 

Substrat keras sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh. 

Sifat substat yang keras larva karang mampu mempertahankan diri dari 

hempasan ombak dan arus yang kuat (Aldila, 2011). 

 

7.    Standar Kategori dan Persentase Tutupan Terumbu Karang 

Penentuan kondisi terumbu karang dilihat pada jumlah tutupan karang 

hidup  yang berdasarkan kategori sebagai berikut : 
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Tabel 1.  Kategori dan Persentase Tutupan Karang Hidup, Karang 
                        Mati, Karang Lunak, Pasir, dan Kerikil (Dahl, 1981) 
 

No Kategori Nilai 

1 Rusak 0 – 25  % 

2 Sedang 25 - 50 % 

3 Baik 50 – 75 % 

4 Sangat Baik 75 – 100 % 

 
 
 

Persentase tutupan terumbu karang metode sederhana dapat digunakan 

untuk memantau kondisi terumbu karang.Seiring perkembangan teknologi, 

saat ini telah digunakan metode baru untuk mengetahui kondisi ekosistem 

terumbu karang yaitu melalui pendekatan foraminifera bentik di sekitar 

terumbu karang tersebut, dengan menghitung FORAM (Foraminifera  in 

Reef Assessment and Monitoring) Indeks atau FI (Hallock et al, 2003).  

 

B. Struktur Komunitas Plankton   

Plankton dapat diartikan sebagai hewan dan tumbuhan renik yang 

terhanyut di laut.  Nama plankton berasal dari akar kata Yunani “planet” 

yang berarti pengembara.  Istilah plankton pertama kali diterapkan untuk 

organisme di laut oleh Victor Hensen direktur Ekspedisi Jerman pada 

tahun 1889, yang dikenal dengan “Plankton Expedition” yang khusus 

dibiayai untuk menentukan dan membuat sitematika organisme laut 

(Charton dan Tietjin, 1989). Plankton terdiri dari dua kelompok besar 
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organisme akuatik yang berbeda yaitu organisme fotosintetik atau 

fitoplankton dan organisme non fotosintetik atau zooplankton.   

 

1.  Fitoplankton    

Fitoplankton adalah tumbuhan mikroskopik (bersel tunggal, berbentuk 

filamen atau berbentuk rantai) yang menempati bagian atas perairan (zona 

fotik) laut terbuka dan lingkungan pantai.  Nama fitoplankton diambil dari 

istilah Yunani, phyton atau "tanaman" dan “planktos” berarti 

"pengembara" atau "penghanyut”.  Walaupun bentuk uniseluler/bersel 

tunggal meliputi hampir sebagian besar fitoplankton, beberapa alga hijau 

dan alga biru-hijau ada yang berbentuk filamen (yaitu sel-sel yang 

berkembang seperti benang). Koloni diatom dan dan alga biru-hijau juga 

memproduksi rangkaian sel yang saling berhubungan.  Organisme 

fotosintetik pelagis tidak semuanya bersifat mikroskopis, sebagai 

contohnya adalah alga multiseluler makroskopoik Sargassum spp, yang 

merupakan hasil biomasa utama di Laut Sargasso di Atlantik Utara.  Selain 

digolongkan berdasarkan taksonominya, fitoplankton biasa digolongkan 

berdasarkan ukurannya (Grahame, 1987). 

 

2.   Zooplankton 

Zooplankton merupakan organisme perantara antara produsen primer  

(fitoplankton) dengan organisme pada jenjang makanan di atasnya, 

karenanya mereka dikelompokkan sebagai organisme yang men-transfer 
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energi dari fitoplankton ke nekton.  Zooplankton dapat merespon 

kurangnya oksigen terlarut dalam perairan, tingkatan nutrient, kontaminasi 

racun, kualitas makanan yang buruk ataupun kelimpahan makanan dan 

keberadaan predator.  Selain itu, pertukaran massa air yang terjadi karena 

adanya arus, dapat diketahui dengan zooplankton sebagai indikator, yaitu 

dari biomassanya, kelimpahan dan komposisi jenisnya (Boston, 1985). 

 

a. Ditribusi Horizontal 

Distribusi fitoplankton secara horizontal lebih banyak dipengaruhi 

faktor fisik berupa pergerakan masa air. Sehingga, pengelompokan 

(pathciness) plankton lebih banyak terjadi pada daerah neritik terutama 

yang dipengaruhi estuaria dibandingkan dengan oseanik (Grahame, 

1987).  Faktor-faktor fisik yang menyebabkan distribusi fitoplankton 

yang tidak merata antara lain arus pasang surut, morfogeografi 

setempat, dan proses fisik dari lepas pantai berupa arus yang membawa 

masa air ke pantai akibat adanya hembusan angin.  Selain itu 

ketersediaan nutrien pada setiap perairan yang berbeda menyebabkan 

perbedaan kelimpahan fitoplankton pada daerah-daerah tersebut.  Pada 

daerah dimana terjadi up welling atau turbulensi, kelimpahan plankton 

juga  lebih besar dibanding daerah lain yang tidak terjadi up welling 

(Sunarto, 2002).   
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b. Distribusi Vertikal   

Distribusi vertikal plankton sangat berhubungan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi produktivitasnya, selain kemampuan pergerakan 

atau faktor lingkungan yang mendukung plankton mampu bermigrasi 

secara vertikal. Distribusi fitoplankton di laut secara umum 

menunjukkan densitas maksimum dekat lapisan permukaan (lapisan 

fotik)  dan pada waktu lain berada di bawahnya.  Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi vertikal sangat berhubungan dengan dimensi waktu 

(temporal).  Selain faktor cahaya, suhu juga  sangat mendukung 

pergerakannya secara vertikal yang sangat berhubungan dengan 

densitas air laut yang mampu menahan plankton untuk tidak tenggelam.  

Perpindahan secara vertikal ini juga dipengaruhi oleh kemampuannya 

bergerak atau lebih tepat mengadakan adaptasi fisiologis sehingga terus 

melayang pada kolom air. Perpaduan kondisi fisika air dan mekanisme 

mengapung menyebabkan plankton mampu bermigrasi secara vertikal 

sehingga distribusinya berbeda secara vertikal dari waktu ke waktu 

(Parsons dkk,1984).  

 

Menurut Nybakken (1998) ada beberapa mekanisme mengapung yang 

dilakukan plankton untuk dapat mempertahankan diri tetap melayang 

dalam kolom air yaitu antara lain:  

1. Mengubah komposisi cairan-cairan  tubuh sehingga densitasnya 

menjadi lebih kecil dibandingkan densitas air laut.  Mekanisme ini 
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biasa dilakukan oleh Noctiluca dengan memasukkan  amonium 

klorida (NH4Cl) ke dalam cairan tubuhnya.  

2. Membentuk pelampung berisi gas, sehingga densitasnya menjadi 

lebih kecil dari densitas air.  Contoh untuk jenis ini adalah ubur ubur 

3. Menghasilkan cairan yang densitasnya lebih rendah dari air laut. 

Cairan tersebut biasanya berupa minyak dan lemak.  Mekanisme ini 

banyak dilakukan oleh diatom maupun zooplankton dari jenis 

copepoda  

4. Memperbesar hambatan permukaan.  Mekanisme ini dilakukan 

dengan mengubah bentuk tubuh atau membentuk semacam 

tonjolan/duri pada permukaan tubuhnya.   

 

c. Distribusi harian dan musiman   

Distribusi plankton dari waktu ke waktu lebih banyak ditentukan oleh 

pengaruh lingkungan.  Distribusi temporal banyak dipengaruhi oleh 

pergerakan matahari atau dengan kata lain cahaya sangat mendominasi 

pola distribusinya.  Distribusi harian plankton, terutama pada daerah 

tropis, mengikuti perubahan intensitas cahaya sebagai akibat pergerakan 

semu matahari.  Pada pagi hari saat intensitas cahaya masih rendah dan 

suhu permukaan air masih relatif dingin plankton berada tidak jauh 

dengan permukaan.  Pada siang hari plankton berada cukup jauh dari 

pemukaan karena ’menghindari’ cahaya yang telalu kuat.  Pada sore 

hingga malam hari plankton begerak mendekati bahkan berada pada 

daerah permukaan (Gross,1990). 
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Seperti dijelaskan tentang migrasi vertikal, setidaknya ada dua teori 

yang dapat menjelaskan mengapa plankton dapat bergerak secara 

vertikal.   Pertama plankton terangkat oleh mekanisme pergerakan air 

yang disebabkan oleh perbedaan densitas.  Pada siang hari saat air pada 

lapisan yang lebih dalam memiliki suhu yang relatif dingin 

dibandingkan pada daerah lebih atas.  Dalam kondisi demikian maka 

plankton akan terapung diatas lapisan tersebut.  Pada malam hari 

lapisan bagian atas mulai mendingin sehingga plankton terangkat pada 

lapisan tersebut karena densitas plankton  yang lebih rendah dari 

densitas air dan adanya mekanisme pergerakan yang dilakukan oleh 

plankton. Dengan pola migrasi tersebut maka plankton baik 

fitoplankton maupun zooplankton akan terdistribusi secara tidak merata 

di perairan (Longhurst dan Pauly, 1987).     

 

3.   Reproduksi dan Siklus Hidup Plankton   

Menurut Kennish (1990) dan Nybakken (1998) sebagian besar diatom 

melakukan reproduksi melalui pembelahan sel vegetatif.  Hasil 

pembelahan sel menjadi dua bagian yaitu bagian atas (epiteka) dan bagian 

bawah (hipoteka). Selanjunya masing-masing belahan akan membentuk 

pasangannya yang baru berupa pasangan penutupnya.  Bagian epiteka akan 

membuat hipoteka dan bagian hipoteka akan membuat epiteka.  

Pembuatan bagian-bagian tersebut disekresi atau diperoleh dari sel 

masing-masing sehingga semakin lama semakin kecil ukuran selnya.  
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Dengan demikian ukuran individu-individu dari spesies yang sama tetapi 

dari generasi yang berlainan akan berbeda.   

 

Reproduksi aseksual seperti ini menghasilkan sejumlah ukuran yang 

bervariasi dari suatu populasi diatom pada suatu spesies.  Ukuran terkecil 

dapat mencapai 30 kali lebih kecil dari ukuran terbesarnya (Kennish, 

1990).  Tetapi proses pengurangan ukuran ini terbatas sampai suatu 

generasi tertentu.  Apabila generasi itu telah tercapai diatom akan 

meninggalkan kedua katupnya dan terbentuklah apa yang disebut 

auxospore. Reproduksi antara zooplankton crustacea pada umumnya 

unisexual melibatkan baik hewan jantan maupun betina, meskipun terjadi 

partenogenesis diantara Cladocera dan Ostracoda.  Menurut Parsons 

(1984) siklus hidup copepoda Calanus dari telur hingga dewasa melewati 6 

fase naupli dan 6 fase copepodit.  Perubahan bentuk pada beberapa fase 

naupli pertama terjadi kira-kira beberapa hari dan mungkin tidak makan.  

Enam pase kopepodit dapat diselesaikan kurang dari 30 hari (bergantung 

suplai makan dan temperatur) dan beberapa generasi dari spesies yang sma 

mungkin terjadi dalam tahun yang sama (yang disebut siklus hidup 

ephemeral).  Laju penggandaan sel diatom berlangsung sekitar 0.5 sampai 

6 sel/hari (Nybakken, 1998).  
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4.    Produktivitas Plankton   

Produktivitas primer suatu sistem ekologi sebagai laju penyimpanan energi 

radiasi melalui aktivitas fotosintesis dari produser atau organisme 

(terutama tumbuhan hijau) dalam bentuk bahan organik yang dapat 

digunakan sebagai bahan pakan (Odum 1983).  Untuk menghasilkan 

produksi primer, produser melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya 

matahari yang ditangkap oleh pigmen-pigmen fotosintesis.   

 

Fotosintesis adalah proses fisiologis dasar yang penting bagi nutrisi 

tanaman. Persamaan umum proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan 

hijau adalah sbb:  

   6CO2 + 6 H2O                       C6H12O6 + 6 O2      

Persamaan ini menunjukkan bahwa proses tersebut adalah sebuah reaksi 

reduksi-oksidasi. CO2 direduksi dan H2O dioksidasi (Fort, 1969; Valiela, 

1984).  Apabila produksi sekunder adalah produksi yang dihasilkan pada 

tingkat konsumer, maka produktivitas sekunder sebenarnya meliputi 

banyak organisme pada tingkat konsumer  seperti herbivora dan karnivora.  

Akan tetapi biasanya produktivitas sekunder dihitung berdasarkan 

produksi konsumer primer dalam hal ini zooplankton.  Produksi dari 

populasi hewan mengacu pada pembentukan biomassa baru dalam periode 

waktu tertentu.  Ada dua pendekatan yang telah diterapkan dalam studi 

produksi yaitu metode dinamika populasi dan metode pengaturan energi 

(energy budget).  Pendekatan dinamika populasi terkonsentrasi pada 
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pertumbuhan biomassa sedangkan pendekatan energy budget mengukur 

komponen-komponen konsumsi, respirasi, dan ekresi.  Permasalahan 

dalam menentukan produktivitas sekunder antara lain, perbedaan ukuran 

pada tiap individu menyebabkan jumlah individu/satuan volume berbeda 

antara satu jenis dengan jenis yang lain atau dalam jenis yang sama pada 

tahap siklus hidup yang berbeda.  Sebagai contoh pada jenis Crustacea 

Calanus yang siklus hidupnya melewati 6 fase nauplii dan 6 fase 

kopepodite dengan masing-masing berbeda ukuran maka jumlah individu 

per satuan volume dari tiap fase akan berbeda.  Oleh karena itu diperlukan 

ada perbedaan dalam penghitungan untuk masing masing jenis 

zooplankton (Nontji, 2002). 

 

5.   Peranan Plankton Dalam Ekosistem Laut 

Pada ekosistem laut setidaknya ada tiga komponen organisme yang hidup 

di dalamnya bila diklasifikasikan berdasarkan kemampuan pergerakannya 

yaitu  organisme planktonik, organisme nektonik, dan organisme bentik.   

Organisme planktonik meliputi organisme yang memiliki pergerakan 

lemah dan tidak mampu mempertahankan posisinya dari pergerakan arus 

air.  Termasuk di dalamnya adalah plankton baik yang bersifat nabati 

(fitoplankton) maupun hewani (zooplankton). Organisme nektonik adalah 

organisme yang memiliki pergerakan yang kuat dan mampu 

mempertahankan posisinya dari pengaruh arus.  Kemampuan pergerakan 

ini merupakan ciri khas organisme jenis ini sehingga organisme ini dapat 

memperoleh makanannya dengan memangsa, menghindari pemangsaan, 
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serta menghindari kondisi lingkungan yang tidak cocok bagi kehidupannya 

(Odum, 1983).  

 

Organisme nektonik sebagian besar terdiri dari Pisces, Reptil, dan  

Cepalopoda. Sedangkan organisme bentik adalah organisme dengan 

pergerakan yang sangat terbatas oleh karena itu organisme ini banyak 

terdapat pada daerah bentik (dasar perairan). Organisme bentik umumnya 

dari jenis organisme yang hidup menancap, membuat lubang (burrowing) 

atau merayap di dasar perairan. Beberapa contoh organisme menancap 

misalnya lamun, karang,  teritip, tiram, dan remis.  Contoh organisme 

pembuat lubang  antara lain Polychaeta sedentary, Chima, kerang, dan 

keong (Kennish, 1990).  

 

Beberapa jenis Crustacea seperti udang dan kepiting merupakan organisme 

yang hidup merayap. Pada ekosistem perairan organisme utama yang 

mampu memanfaatkan energi cahaya adalah tumbuhan hijau terutama 

fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme autotrop yaitu organisme 

yang mampu  menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik melalui 

proses fotosintesis dengan bantuan cahaya.  Fitoplankton berperan sebagai 

produser primer yang mampu mentransfer energi cahaya menjadi energi 

kimia berupa bahan organik pada selnya yang dapat dimanfaatkan oleh 

organisme lain pada tingkat tropis diatasnya.  Fitoplankton merupakan 

produser terbesar pada ekosistem laut (Parsons dkk, 1984). 
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Steeman-Nielsen (1975) menyatakan bahwa kurang lebih 95% produksi 

primer di laut berasal dari fitoplankton.  Sebagai produser primer, 

fitoplankton menduduki tingkatan terbawah pada piramida makanan yang 

mendukung seluruh kehidupan di laut.  Fitoplankton berperan mentranfer 

energi matahari dan mendistribusikan energi tersebut pada organisme laut 

melalui rantai makanan.  Apabila dilihat bentuk piramida  makanan terlihat 

bahwa semakin ke atas ukuran individu bertambah sedangkan jumlah 

individu menurun.  Sebaliknya jumlah fitoplankton jauh lebih besar 

dibanding zooplankton dan ikan tetapi ukurannya jauh lebih kecil 

(Djarijah, 1995). 

 

Bahan organik hasil proses fotosintesis dapat dimanfaatkan oleh 

zooplankton yang menduduki tropik level kedua pada piramida makanan.  

Pada tingkat tropik ini zooplankton berperan sebagai organisme herbivora 

atau konsumer primer.  Sebagian besar zooplankton memakan fitoplankton 

atau detritus dan memiliki peran penting dalam dalam rantai makanan pada 

ekosistem perairan.  Beberapa spesies memperoleh makanan melalui 

uptake langsung dari bahan organik yang terlarut.  Zooplankton pada 

dasarnya mengumpulkan makanan melalui mekanisme feelter feeding pada 

raptorial feeding.  Zooplankton filter feeder menyaring seluruh makanan 

yang melewati ’mulutnya’, sedangkan pada raptorial feeder sebagian 

makanannya dikeluarkan kembali (Djarijah, 1995).  

 


