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ABSTRAK 

Transplantasi terumbu karang merupakan suatu upaya dalam merehabilitasi 

terumbu karang.  Selain pertumbuhan transplan karang, kesuksesan dalam 

transplantasi ini juga bisa dilihat dari kelompok biota yang hidup berasosiasi 

dengan terumbu karang seperti ikan karang dan plankton.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui komposisi, keanekaragaman, keseragaman, dan 

dominansi ikan karang dan plankton pada titik transplantasi terumbu karang, 

serta efektivitas antara transplantasi dengan struktur rangka besi yang 

dimodifikasi menyerupai jaring laba-laba dan substrat beton yang dimodifikasi 

menyerupai setengah bola di perairan Pulau Mahitam Teluk Lampung yang telah 

dibuat selama 2 tahun. Metode yang digunakan adalah metode Underwater 

Visual Cencus untuk pengambilan data ikan karang, pengambilan sampel 

plankton dilakukan di sekitar lokasi transplantasi. Analisis data secara deskriptif 

berupa perhitungan persentase komposisi, indeks keanekaragaman, keseragaman 

dan dominansi pada ikan karang dan plankton.  Dari hasil penelitian terdapat 347 



individu ikan karang dengan indeks keanekaragaman mencapai 1,52 yang 

termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang.  Plankton yang didapat 

berjumlah 837 sel/ml dengan 3 filum dan 29 spesies.  Kesimpulan secara umum 

transplantasi karang di perairan ini dapat dikatakan berhasil, ditinjau dari jumlah 

individu ikan karang dan kemelimpahan plankton yang didapat. Secara spesifik 

transpalantasi dengan penggunaan rangka besi bisa dikatakan lebih efektif bila 

dibandingkan dengan menggunakan substrat beton.  Hal ini ditunjukkan dengan 

jumlah ikan karang yang ditemukan pada titik pengamatan transplantasi dengan 

rangka besi berjumlah 215 individu dan 519 sel/ml plankton sedangkan pada 

titik pengamatan transplantasi dengan substrat beton hanya didapat 132 individu 

ikan karang dan 318 sel/ml plankton.  

 

Kata kunci: Transplantasi Terumbu Karang, Ikan Karang, dan Plankton 
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1. PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai pusat Segitiga Terumbu Karang dunia (The Coral 

Triangels) yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis terumbu karang 

yang letaknya tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia, luas terumbu 

karang Indonesia mencapai 50.000 km
2
 yang jika dipersentasekan mencapai 

25 % dari luas terumbu karang yang ada di dunia (Dahuri, 2003). 

Namun kondisi terumbu karang di dunia saat ini mulai memprihatinkan, 

karena lebih dari 20% terumbu karang yang ada di dunia telah rusak.  Di 

Indonesia sendiri kondisi terumbu karang bisa dikatakan dalam keadaan 

darurat.  Menurut Nontji (2004), diestimasi hanya 7% terumbu karang di 

Indonesia dalam keadaan sangat baik, 27% dalam keadaan sedang, dan lebih 

dari 36% dalam keadaan buruk. 

Data ini didukung dengan melihat kondisi terumbu karang di perairan Teluk 

Lampung yang masuk dalam kisaran buruk hingga baik dengan persentase 

10% - 70% tutupan karang hidupnya (Tabel 1).  Yang rata-rata disebabkan 

oleh aktivitas manusia. 



2 
 

Tabel 1.  Kondisi tutupan terumbu karang di beberapa pulau di perairan Teluk                      

.  Lampung (LON-LIPI, 2008) 

 

 

Sedangkan menurut Aditya (2016), data terbaru  kondisi tutupan terumbu 

karang di perairan pulau Mahitam pada kedalaman 5 meter, memiliki 

persentase karang hidup sebesar 18,92 % – 40,36 %, karang mati sebesar  

8,04 % – 45,3 % dan patahan karang sebesar 1,64 % – 21,22 %. 

Salah satu upaya untuk meminimalisir degradasi ekosistem terumbu karang 

adalah melakukan teknik transplantasi terumbu karang.  Transplantasi 

terumbu karang merupakan salah satu metode rehabilitasi karang dengan cara 

memotong sebagian koloni dari indukan karang hidup tertentu untuk ditanam 

di tempat yang baru.  Namun dalam pelaksanaan tidak semudah seperti yang 

dibayangkan, karena banyak faktor yang harus diperhatikan yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam transplantasi terumbu karang.  Faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam transplantasi terumbu karang 

meliputi ukuran fragmen, tipe substrat, tipe substrat tempat fragmen 

diletakkan, dan jenis karang (Thamrin, 2006).   

Bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (LON-LIPI, 2009) 

dan (Aditya, 2016), pada tanggal 12 Desember 2017, Dinas Lingkungan 
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Hidup dan Kehutanan Provinsi Lampung melakukan upaya rehabilitasi 

terumbu karang di Pulau Mahitam dengan metode transplantasi karang 

menggunakan rangka besi menyerupai jaring laba-laba dan substrat beton 

yang dimodifikasi menyerupai setengah bola (Gambar 1 dan 2).  

                                                                                       

Gambar 1. Kondisi awal penanaman transplantasi karang dengan  

 

 

Berdasarkan hasil reef check, 6 Maret 2018.  Perkembangan pertumbuhan 

fragmentasi terumbu karang meningkat cukup pesat dan sudah banyak terlihat 

ikan karang yang berada di sekitar titik transplantasi terumbu karang. 

       

Gambar 2. Transplantasi dengan substrat beton setengah bola 

rangka besi berjaring laba-laba 



4 
 

Ikan karang merupakan salah satu kelompok biota yang hidup berasosiasi 

dengan terumbu karang dan memegang peranan penting di dalam ekosistem 

tersebut.  Ikan karang memanfaatkan terumbu karang secara langsung 

maupun tidak langsung untuk kepentingan hidupnya.  Dengan menjadikan 

terumbu karang sebagai habitat, tempat berlindung (shelter), tempat mencari 

makan (feeding ground), tempat memijah (spawning ground), dan daerah 

asuhan (nursery ground).  Hal ini yang membuat ikan karang memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap terumbu karang (Sulistiani, 2010). 

 

Teknik transplantasi terumbu karang dapat meningkatkan persentase 

keanekaragaman ikan karang.  Diperkuat dari hasil penelitian Bowden-Kerby 

(1997) di Puerto Rico, bahwa teknik transplantasi karang pada substrat rubble 

(potongan karang mati) dapat menarik sejumlah besar ikan komersial penting 

yang didominasi oleh juvenil Haemulon dan Scarus.  Di lain tempat, 

transplantasi karang pada substrat pasir dapat menarik ikan karang  non-

komersial pemakan plankton seperti Chromis dan Dascyllus. 

 

Selain ikan salah satu biota lainnya yang berperan dalam ekosistem terumbu 

karang adalah plankton.  Plankton berfungsi sebagai pakan alami larva 

organisme perairan, diantaranya adalah fitoplankton dan zooplankton, 

fitoplankton merupakan produsen utama di perairan dengan organisme yang 

menjadi konsumen antara lain zooplankton, larva ikan, kepiting, dan udang 

(Djarijah, 1995). 
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B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui komposisi, keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi 

ikan karang dan plankton pada titik transplantasi terumbu karang hasil 

fragmentasi buatan yang dilakukan dengan menggunakan rangka besi yang 

dimodifikasi menyerupai jaring laba-laba dan substrat beton yang 

dimodifikasi menyerupai setengah bola 

2. Mengetahui efektivitas transplantasi antara struktur rangka besi yang 

dimodifikasi menyerupai jaring laba-laba dan substrat beton yang 

dimodifikasi menyerupai setengah bola 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi komposisi, 

keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi ikan karang dan plankton 

pada titik transplantasi terumbu karang hasil fragmentasi buatan yang 

dilakukan dengan menggunakan rangka besi yang dimodifikasi menyerupai 

jaring laba-laba dan substrat beton yang dimodifikasi menyerupai setengah 

bola.  Informasi tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam 

upaya merehabilitasi terumbu karang. 

 

D.  Kerangka Pikir 

Terumbu karang mempunyai banyak peranan yang sangat penting bagi 

berbagai macam biota laut lainnya, seperti ikan karang dan plankton.  Namun, 
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laju pertumbuhan karang tiap tahunnya sangat rendah, sedangkan kerusakan 

akibat aktivitas manusia semakin meningkat.   

 

Berbagai macam upaya dalam merehabilitasi terumbu karang, salah satunya 

dengan melakukan transplantasi terumbu karang.  Transplantasi terumbu 

karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi karang yang rusak dan juga 

meningkatkan keragaman dan persen penutupan (Harriot dan Fisk, 1988). 

Strutur transplantasi yang lebih kuat, padat dan stabil seperti bahan yang 

terbuat dari rangka besi dan substrat beton, umumnya mampu berperan 

menahan arus yang kuat dan menahan lintasan ikan yang bergerak bersama 

arus.  Terumbu buatan yang tertanam di perairan yang terlindung dari angin, 

mampu menarik ikan yang lebih banyak (Rachmawati, 2001). 

 

Seperti yang kita tahu bahwa terumbu karang juga berasosiasi dengan biota 

laut lainnya, seperti ikan karang dan plankton. Dimana ikan karang 

membutuhkan habitat untuk bersarang dan mencari makan, sedangkan 

plankton berfungsi sebagai pakan alami larva organisme perairan. 

 

Dengan demikian sangat tepat bila dilakukan pengkajian terhadap 

keanekaragaman ikan karang dan kemelimpahan plankton pada lokasi 

transplantasi terumbu karang sebagai daya dukung keberhasilan dari kegiatan 

transplantasi terumbu karang di perairan pulau Mahitam ini.  
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 Ekosistem Terumbu  Karang  Rusak 

Transplantasi  Terumbu  

Karang 

Perbaikan Ekosistem 

Kualitas  Keragaman  Ikan  Karang  dan 

Kemelimpahan  Plankton 

Gambar 3. Diagram kerangka  pemikiran 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kondisi Umum Pulau Mahitam 

Gambar 4. Peta Pulau Mahitam (Google earth 2018) 

Pulau Mahitam atau dulu masyarakat menyebutnya dengan Pulau Maitem 

adalah pulau berpenghuni yang terletak di desa Gebang Kecamatan Padang 

Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung.  Pulau Mahitam memiliki luas 

wilayah 27 Ha, dan terletak pada posisi koordinat 05
o 
35’41.24”LS dan 

105
o
14’45.74” BT.  Dan merupakan pulau yang termasuk memiliki hamparan 

pasir terpanjang yang membuat berbeda dengan pulau-pualau disekitarnya 
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(DPM PTSP Kabupaten Pesawaran, 2017).  Hal ini menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung dan menikmati suasana 

Pulau Mahitam.  Berada di wilayah perairan teluk Lampung, menjadikan 

pulau ini memiliki kondisi perairan yang baik dengan visibilty yang tergolong 

jernih dan juga arus yang tenang.  Namun karena lokasinya tidak jauh dari 

perkampungan nelayan Desa Ketapang dan maraknya nelayan yang 

menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, menjadikan 

kondisi tutupan terumbu karang di pulau ini mengalami banyak kerusakan.   

 

 

B. Terumbu Karang 

1.  Pengertian Terumbu Karang 

Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas perairan tropis.  Menurut 

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

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

hewan karang bekerjasama dengan Alga penghasil kapur, sedangkan 

hewan karang adalah hewan yang tidak bertulang belakang termasuk 

kedalam filum Coelenterata (hewan berongga) atau Cnidaria. 

Aktivitas biota akan membentuk suatu kerangka atau bangunan dari 

kalsium karbonat (CaCO3) sehingga mampu menahan gelombang laut 

yang kuat.  Menurut Nybakken (1992) terumbu karang dibagi menjadi dua 

tipe berdasarkan pertumbuhannya, yaitu: 

a. Hermatypic corals adalah hewan karang yang dapat membentuk 

terumbu dari kalsium karbonat. 
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b. Ahermatypic corals adalah hewan karang yang tidak dapat membangun 

terumbu dari kalsium karbonat (CaCO3). 

 

Sedangkan habitat terumbu karang menurut Suharsono (1998) dibagi 

menjadi 3 yaitu: 

a. Habitat reef flat, yaitu habitat Terumbu 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. 

b. Habitat slope, yaitu habitat Terumbu karang yang selalu berada 

dibawah permukaan air laut.  Umumnya terdapat pada kedalam 0 

sampai dengan belasan meter tergantung dari sudut kemiringan dinding 

terumbu karangnya.  Terumbu karang yang meghadap ke laut terbuka 

disebut front reef , sebaliknya terumbu karang yang menghadap ke 

pulau tersebut disebut back reef. 

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

reef flat dan reef slope. 

 

 

2. Biologi Karang 

Hewan karang biasanya hidup dengan cara membentuk suatu kelompok 

(koloni), tetapi ada juga yang hidup sendiri (soliter).  Mulut hewan karang 

terletak di bagian atas.  Cara memperoleh makanannya dengan cara 

menangkap Zooplankton yang melayang di dalam air atau menerima hasil 

fotosintesis dari alga Zooxanthellae.  Selanjutnya makanan tersebut akan 
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dicerna oleh filament mesentery dan sisanya dikeluarkan melalui mulut 

(Razak, 2005).  Menurut Suharsono (1998), dinding polip terumbu karang 

terdiri dari tiga lapisan, yaitu : 

a. Lapisan Ektoderm 

Lapisan Ektoderm merupakan lapisan terluar yang terdiri dari glandula 

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

b. Lapisan mesoglea 

Lapisan mesoglea  merupakan lapisan tipis seperti jelly dan terletak 

diantara lapisan ektoderm dan endoderm.  Di dalam lapisan jelly 

terdapat fibril sedangkan di luarnya terdapat sel seperti sel otot. 

c. Lapisan endoderm 

Lapisan paling dalam dan merupakan tempat alga (Zooxanthellae) yang 

bersimbiosis secara mutualisme dengan hewan karang.  Simbiosis ini 

menghasilkan terumbu yang berasal dari kalsium karbonat (CaCO3). 

 

3. Simbiosis Mutualisme 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/cm
2
 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. 
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b. Mempercepat proses kalsifikasi yang menurut Wallace (1998), terjadi 

melalui skema : 

1. Proses fotosintesis akan menaikkan pH sehingga pembentukan ion 

karbonat lebih mudah diendapkan. 

2. Dengan pengambilan ion P untuk fotosintesis, berarti Zooxanthellae 

telah menyingkirkan inhibitor kalsifikasi. 

 

4. Proses Memperoleh Makanan 

Menurut Timotius (2003), hewan karang memiliki dua cara untuk 

mendapatkan makanan, yaitu : 

1. Menangkap Zooplankton yang melayang dalam air. 

2. Menerima hasil fotosintesis dari Zooxanthellae. 

 

Ada dua mekanisme bagaimana mangsa yang ditangkap karang dapat 

mencapai mulut : 

1. Mangsa ditangkap oleh tentakel lalu dibawa ke mulut. 

2. Mangsa ditangkap lalu terbawa ke mulut oleh gerakan silia di sepanjang 

tentakel. 

 

5. Reproduksi Terumbu Karang 

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 : 
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1. Pertunasan yaitu satu polip membelah menjadi dua polip, polip 

baru tumbuh dari polip lama (Timotius, 2003).  

2. Fragmentasi adalah suatu proses terbentuknya koloni baru sebab 

adanya patahan karang (Soekarno, 1983). 

3. Polip bailout adalah proses terbentuknya polip baru karena 

adanya pertumbuhan jaringan pada karang yang telah mati. Pada 

karang yang mati, kadang kala jaringan-jaringan yang masih 

hidup dapat meninggalkan skeletonnya untuk kemudian terbawa 

air. Jika kemudian menemukan dasaran yang sesuai, jaringan 

tersebut akan melekat dan tumbuh menjadi koloni baru (Timotius, 

2003).   

4. Partenogenesis adalah proses larva tumbuh dari telur yang tidak 

mengalami pembuahan atau fertilisasi (Timotius, 2003). 

b. Reproduksi seksual (generative) adalah reproduksi yang melibatkan 

peleburan sperma dan ovum (fertilisasi). 

 

6. 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 (Ca
2+

) dan ion karbonat (CO3) yang berasal dari 

pemecahan asam karbonat (Timotius, 2003). 
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7. Klasifikasi Karang 

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

Filum : Coelentrata 

1. Kelas : Anthozoa 

    Bangsa : Scelerentinia (Madreporia) 

    Keluarga : Astrocoeniidae 

 Rocilloporidae 

 Acroporidae 

 Poritidae 

 Siderastreidae 

 Agariciidae 

 Fungiidae 

 Oculunidae 

 Pectinidae 

 Musidae 

 Feriidae 

 Dendrophyliidae 

 Trachyphyliidae 

2. Kelas : Acynoria (Octocaoralia) 

          Bangsa : Alcyonacea 

 

 

8. Faktor Pertumbuhan Terumbu Karang 

Terumbu karang akan berkembang dengan baik apabila kondisi 

lingkungan perairan mendukung pertumbuhan karang, beberapa faktor 

lingkungan yang berperan dalam ekosistem terumbu karang antara lain : 

a. Cahaya matahari 

Cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan 

terumbu karang, karena cahaya matahari digunakan oleh 

Zooaxanthelallae dalam proses fotosintesis.  Tanpa cahaya yang cukup 

laju fotosintesis akan terhambat dan pembentukan kerangka kalsium 

karbonat atau kalsifikasi dalam terumbu karang akan terhambat pula 

(Suharsono, 1998). 
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b. Suhu 

Suhu dapat membatasi sebaran terumbu karang secara geografis.  Suhu 

optimal untuk kehidupan karang antara 25
o
C-28

o
C, dengan 

pertumbuhan optimal merata tahunan berkisar 23
o
C-30

o
C.  Pada 

temperatur dibawah 19
o
C pertumbuhan karang terhambat bahkan dapat 

mengakibatkan kematian dan pada suhu diatas 33
o
C menyebabkan 

karang mengalami stress karena suhu yang terlalu tinggi dan mengalami 

pemutihan (coral bleaching), dimana karang mengeluarkan  

Zooxanthellae dari tubuhnya (Putranto, 1997). 

 

c. Salinitas 

Terumbu karang memerlukan salinitas yang relatif tinggi untuk 

pertumbuhan.  Salinitas optimum bagi kehidupan karang berkisar 27 ‰ 

– 40 ‰ sehingga karang jarang sekali ditemukan di daerah bercurah 

hujan yang tinggi, perairan dengan kadar garam tinggi dan muara 

sungai (Nybakken, 1992). 

 

d. Sedimentasi 

Kekeruhan perairan dapat menghambat penetrasi cahaya yang masuk 

keperairan dan akan mempengaruhi kehidupan karang karena karang 

tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik.  Jenis karang yang 

tumbuh di perairan bersedimentasi tinggi seperti, foliate, branching,  

dan ramose.  Sedangkan daerah yang jernih/sedimentasinya rendah 
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lebih banyak dihuni oleh karang yang berbentuk piring (plate atau 

digitate plate) (Suharsono, 1998). 

 

e. Gelombang dan Arus 

Gelombang dan arus berperan dalam pertumbuhan karang, karena 

membawa O2 dan plankton sebagai makanan serta mencegah sedimen 

mengendap pada karang yang dapat menghambat pertumbuhan karang.  

Pertumbuhan karang dalam perairan yang berarus kuat akan lebih baik 

dari pada di perairan yang tenang dan terlindungi.  Tipe karang yang 

hidup pada perairan yang memiliki gelombang besar atau arus lebih 

mengarah ke bentuk encrusting dan massive (Suharsono, 1998). 

 

f. Substrat 

Substrat keras sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh, 

karena substrat yang keras membuat larva karang mampu 

mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat (Aldila, 

2011). 

 

9. Penentuan Standar Kategori  Status Terumbu Karang 

Status terumbu karang di Indonesia disajikan secara sederhana, sehingga 

diharapkan lebih mudah dimengerti.  Penentuan kondisi terumbu karang 

dilihat pada jumlah tutupan karang hidup yang berdasarkan 4 kategori, 

seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 5. Kategori untuk menentukan status terumbu karang 

(Giyanto dkk., 2017) 

 

 

C. Ikan Karang 

Organisme yang jumlahnya melimpah pada tutupan terumbu karang adalah 

ikan karang.  Sebab ikan karang merupakan penyokong hubungan yang ada 

dalam ekosistem terumbu karang.  Ikan karang memanfaatkan terumbu 

karang secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan hidupnya.  

Dengan menjadikan terumbu karang sebagai habitat, tempat berlindung 

(shelter), tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah 

(spawning ground), dan daerah asuhan (nursery ground).  Hal ini yang 

membuat ikan karang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap terumbu 

karang (Sulistiani, 2010). 

 

Biota laut terbagi atas dua kelompok yaitu : Kelompok hewan dan kelompok  
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tumbuhan.  Ikan merupakan salah satu dari kelompok hewan berdarah dingin 

dan mempunyai insang.  Jenis hewan ini merupakan penghuni laut yang 

paling banyak yaitu sekitar 42,6 % atau sekitar 5000 jenis ikan yang telah 

diidentifikasi.  Jenis yang paling sering di jumpai pada terumbu karang adalah 

Carcharnius sp (black tip reef ), Trianodon sp (white tip reef),Carcharinus 

amblyrhycos (cucut moncong putih) (Romimohtarto dan Juwana, 2001). 

 

Adanya kelimpahan ikan karang menjadikan salah satu indikator dari 

sehatnya ekosistem terumbu karang, sebab ikan karang hidup berasosiasi 

dengan bentuk dan jenis dari terumbu karang sebagai tempat tinggal, 

perlindungan, dan tempat mencari makan.  Distribusi ikan karang 

berhubungan dengan karakteristik habitat dan interaksi ikan-ikan tersebut 

(Campbell dan Pardede, 2006).  Hal itu membuat komunitas ikan karang 

mempunyai hubungan yang erat dengan terumbu karang sebagai habitatnya 

(Rembet dkk., 2011). 

 

Sebagian besar ikan karang mengadakan rekrutmen secara langsung dalam 

terumbu karang, ini disebabkan karena pakan planktonik ikan karang selalu 

berada pada substrat karang.  Tetapi ada juga famili ikan yang tidak 

berasosiasi langsung dengan terumbu karang, namun dalam pergerakannya 

kebanyakan berasosiasi dengan keadaan biotik dan struktur khusus dari 

terumbu karang (Allen dan Werner, 2002).  
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Perairan karang merupakan perairan yang cukup subur karena banyak jenis 

ikan karang yang berkolerasi dengan karang antara lain menujukan perilaku 

teritorial, pola berkembang biak dan daya jelajah yang tidak jauh dari 

ekosistem karang sebagai sumber persediaan makan serta tempat berlindung 

dari predator (Romimohtarto dan Juwana, 2001). 

 

Keberadaan jenis ikan karang dipengaruhi oleh kondisi karang, apabila 

kondisi karang sudah mengalami kerusakan maka semakin sedikit ikan 

karang dapat hidup dan berkembang dengan baik karena habitatnya sudah 

tidak memenuhi untuk mencari makan dan berkembangbiak (Sale, 1991).  

Menurut Reese (1981), ikan merupakan organisme yang relatif kompleks, 

dengan perilakunya dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian 

habitatnya.  Keberadaannya jenis-jenis ikan tertentu pada suatu lingkungan 

menunjukkan kondisi lingkungan tersebut.  Ikan mempunyai kemampuan 

untuk dapat berpindah-pindah, memilih habitat dengan keadaan yang lebih 

sesuai dengan kebutuhannya. 

 

Menurut Suharti (1999), dalam penelitian ikan karang , ikan karang 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: 

 

a. Ikan Target 

Ikan target merupakan jenis ikan yang menjadi target nelayan yang 

memiliki nilai jual atau ekonomis biasanya terdiri dari famili Seranidae, 

Lutjanidae, Lethrinidae, Acanthuridae, Kyphosidae, Haemulidae, 

Maulidae, dan Siganidae. 
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b. Ikan Indikator 

Ikan indikator merupakan kelompok ikan karang yang dijadikan sebagai 

indikator kesehatan terumbu karang, biasanya dari famili Chaetodontidae 

seperti Kepe-kepe. 

 

c. Ikan Major 

Ikan major merupakan kelompok ikan karang yang selalu di jumpai 

diterumbu karang yang tidak termasuk dalam dua kategori diatas.  Ikan ini 

umumnya dijadikan ikan hias air laut seperti Caesionidae, Pomacentridae, 

Scaridae, Apogonidae, dan Lambridae. 

 

 

D. Plankton 

Plankton merupakan organisme yang hidupnya melayang dan mengambang 

di permukaan laut.  Plankton dibagi menjadi dua golongan yaitu jenis 

fitoplankton dan zooplankton. 

Secara ekologis plankton dibagi menjadi beberapa golongan yaitu : 

a. Plankton di klasifikasikan berdasarkan ukuran, meliputi 

Ultramikroplankton (2nm), Nanoplankton (2µm-20mm), Mikroplankton 

(20µm-0,2 mm), Makroplankton (0,2mm- 2,0mm), dan Megaplankton 

(>2,0 mm) (Sachlan, 1982). 

b. Berdasarkan distribusi vertikal, plankton melakukan pergerakan dari 

permukaan perairan pada kedalaman tertentu, ketika malam hari hingga 
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menjelang pagi zooplankton berada dipermukaan dan ketika menjelang 

siang akan bergerak ke kolom perairan (Basmi, 1998). 

c. Berdasarkan lama hidupnya, Holoplankton yaitu plankton yang seluruh 

daur hidupnya bersifat planktonik dan Meroplankton yaitu plankton yang 

sebagian daur hidupnya bersifat planktonik dan sebagian sebagai benthos 

(Basmi, 1999). 

Plankton dapat dipakai sebagai indikator lingkungan.  Kematian massal 

plankton secara tiba tiba disebabkan organisme tersebut mengalami 

kondisi yang sensitif terhadap perubahan suhu dan salinitas 

(Romimohtarto dan Juwana, 2001). 

 

1. Fitoplankton 

Menurut Odum (1996), fitoplankton merupakan tumbuhan yang hidup di 

dalam air yang berperan sebagai produsen tingkat pertama dari rantai 

makanan, karena dapat melakukan proses fotosintesis dengan menyerap 

cahaya matahari.  Komposisi dan kelimpahan fitoplankton akan terus 

menerus berubah pada berbagai tingkatan sebagai respon terhadap 

perubahan kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia, maupun biologi. 

 

Distribusi dan kelimpahan fitoplankton dalam suatu perairan berbeda-

beda, tergantung dari kondisi beberapa faktor oseanografi pada perairan 

tersebut, seperti kedalaman, kecerahan, kecepatan dan arah arus, suhu, 

salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien (Widianingsih dkk., 2007).  
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2. Zooplankton                        

Zooplankton adalah organisme hewan yang hidup melayang-layang dalam 

air, seluruh pergerakan hidupnya tergantung oleh arus dan merupakan 

salah satu tiang penopang kehidupan dalam bioekosistem laut karena 

plankton tersebut menduduki tingkat dasar dari rantai makanan perairan 

(Rumengan, 2006).  Sebagian besar zooplankton merupakan herbivora, 

yaitu pemakan produsen (fitoplankton) dan sebagai makanan bagi ikan.  

Kondisinya menjadikan zooplankton sebagai agen transfer energi dan 

indikator keberadaan fitoplankton yang sekaligus merupakan indikator 

kesuburan.  Meskipun demikian, tidak semua jenis dari zooplankton 

tersebut dapat memakan fitoplankton sehingga tidak semua jenis 

zooplankton dapat dijadikan sebagai indikator perairan. 

 

3. Distribusi Plankton 

a. Distribusi 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.  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 kepantai akibat 

adanya hembusan angin (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. 

Menurut Nybakken (1988) 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 

biasa dilakukan oleh Noctiluca dengan memasukkan  amonium 

klorida (NH4Cl) kedalam 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.   
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c. Distribusi Harian dan Musiman 

Distribusi temporal banyak dipengaruhi oleh pergerakan matahari atau 

dengan kata lain cahaya sangat mendominasi pola distribusinya.  Pada 

pagi hari, plankton berada tidak jauh dengan permukaan, karena 

intensitas cahaya masih rendah dan suhu permukaan air masih relatif 

dingin.  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). 

 

 

E. Transplantasi Terumbu Karang 

Metode transplantasi terumbu karang adalah salah satu dari teknik 

fragmentasi karang.  Transplantasi ini merupakan salah satu metode 

rehabilitasi karang dengan cara memotong sebagian koloni dari indukan 

karang hidup tertentu untuk ditanam di tempat yang baru.  Namun dalam 

pelaksanaan terkadang tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena 

banyak faktor yang harus diperhatikan yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam transplantasi terumbu karang.  Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam transplantasi terumbu karang meliputi ukuran fragmen, 

tipe substrat, tipe substrat tempat fragmen diletakkan, dan jenis karang 

(Thamrin, 2006).   
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Berbagai macam metode transplantasi terumbu karang diantaranya dengan 

menggunakan meja rak dari besi, substrat beton, hingga dengan metode 

elektrolisis yang menggunakan aliran listrik. 

Di Filipina menerapkan teknologi ini untuk mengembalikan ekosistem 

terumbu karang yang telah mengalami kerusakan akibat penangkapan ikan 

yang menggunakan bahan peledak, sedangkan di Singapura melakukan 

teknologi ini untuk menyelamatkan spesies yang habitatnya di reklamasi 

(Mojetta, 1995). 

Namun perlu diketahui, dalam melakukan transplantasi fragmen koloni 

karang yang dipindahkan adalah koloni hewan karang dewasa.  Maka perlu 

diperhatikan komponen dari transplantasi karangnya, diantaranya :  

1. Identifikasi sumber koloni karang  

2. Terbangun tempat budidaya karang  

3. Metode dalam melakukan transplantasi koloni karang 

4. Monitoring dan pengelolaan transplantasi koloni karang yang telah 

dilakukan (DLHK-Lampung, 2017). 

Untuk mengurangi stress karang yang akan ditransplantasi sebaiknya 

dilepaskan secara hati-hati dan ditempatkan dalam wadah plastik berlubang, 

serta proses pengangkutan dilakukan di dalam air.  Dan dalam proses 

kegiatan transplantasi ini sebaiknya menghabiskan waktu kurang dari 30 

menit untuk setiap bibit karang yang akan dipindahkan (Clark dan Edwards, 

1995). 
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Menurut Harriot dan Fisk (1988), pengangkutan karang transplantasi di atas 

deck kapal yang terlindung selama kurang dari satu jam, tidak berbeda nyata 

dengan pengangkutan dalam air.  Keberhasilan karang yang ditransplantasi 

akan berkisar 50 – 90% bila terkena udara selama dua jam.  Dan persentase 

keberhasilan karang yang ditransplantasi akan berkurang lagi menjadi 

berkisar 40 – 70% bila terkena udara selama tiga jam. 

Yap dan Gomez (1984), menegaskan bahwa tingkat kematian karang 

tertinggi terjadi pada musim panas.  Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan 

transplantasi pada musim ini sebaiknya dihindari, karena umumnya karang 

sedang mengalami tekanan (stress).   
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III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 di titik penanaman 

Transplantasi Terumbu Karang yang berlokasi di Pulau Mahitam, Desa 

Gebang Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung. 

 
 Gambar 6. Peta lokasi pengambilan data  
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B. Alat dan Bahan 

 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2: 

Tabel 2.  Alat yang di gunakan dalam penelitian ini 

 

Sedangkan bahan yang digunakan adalah formalin 4% dan sampel air laut yang 

telah diambil disekitar lokasi transplantasi yang terbagi atas dua titik pengamatan, 

titik pengamatan transplantasi dengan rangka besi dan substrat beton. 

 

 

 

No Nama Alat                                        Fungsi 

1 SCUBA (Self 

Contained 

Underwater 

Breathing 

Apparatus ) 

Sebagai alat bantu menyelam di dalam air 

2 GPS (Global 

Positioning 

System) 

Untuk menentukan titik lokasi pengambilan data 

3 Data Sheet Untuk mencatat jenis ikan  

4 Underwater 

Camera 

Sebagai alat bantu dokumentasi saat pengamatan dan 

koleksi data terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya 

5 Underwater 

Watch 

Untuk mengetahui durasi waktu pengambilan data 

6 Sechie - Disk Untuk mengukur kecerahan 

7 Thermometer Untuk mengukur suhu 

8 Refraktometer Untuk mengukur salinitas 

9 pH Stick Untuk mengukur pH 

10 Plankton Net Untuk mengambil sampel plankton 

11 Pipet Tetes Untuk memindahkan sampel air 

12 Botol Film Sebagai wadah penyimpanan sampel plankton 

13 Mikroskop Untuk mengamati sampel plankton 

14 Buku 

Identifikasi  

Sebagai acuan dalam identifikasi jenis Ikan Karang dan 

Plankton 

15 Laptop Untuk membantu dalam pengerjaan dan pengolahan data 
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C. Metode Kerja 

 

1. Pengambilan Data Ikan Karang 

 

a. Metode Survey Pendahuluan (Manta Tow) 

Meskipun sudah di dapat titik koordinatnya, tetap harus dilakukan 

metode manta tow untuk memastikan lokasi tepat titik sampling.  

Metode manta tow adalah pengamatan langsung di atas permukaan air 

yang di tarik secara perlahan menggunakan rubber boat yang 

dilengkapi dengan alat snorkeling (masker, snorkel, serta fins).  

Pengamatan secara umum dilakukan untuk menentukan lokasi yang 

mewakili kondisi terumbu karang yang sama dalam hal karakteristik 

secara fisik, kemiringan, serta tutupan karangnya.  Survey awal secara 

umum pada lokasi terumbu karang dilakukan untuk menentukan 

tempat yang representative yaitu yang bisa mewakili kondisi baik atau 

buruk pada daerah reef flat (Rudi dan Yusri, 2016). 

 

b. Metode Underwater Visual Cencus 

Metode underwater visual census merupakan metode yang digunakan 

dalam pengamatan dan koleksi jenis data ikan karang pada titik 

pengamatan.  Pengamatan secara umum diusahakan di lokasi yang 

dapat mewakili jenis ikan karang yang ada.  Lokasi yang dipilih dalam 

hal karateristik secara fisik semuanya harus sama.  Pengamatan dan 

pengambilan data dilakukan dengan bantuan peralatan SCUBA, 

berdiam diri pada satu titik transek yang diamati, dan berpindah pada 
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titik pengamatan berikutnya dalam waktu 5 menit pada kedalaman 

yang berbeda yaitu 5 meter dan 10 meter (Salmoilys, 1997).   

 

2. Pengambilan Data Plankton 

Metode pengambilan sampel plankton dilakukan di sekitar lokasi 

transplantasi yang terbagi atas dua titik pengamatan dengan kedalaman 5 

meter, titik pengamatan satu yaitu titik pengamatan transplantasi dengan 

menggunakan struktur rangka besi sedangkan titik pengamatan dua dengan 

menggunakan substrat beton.   Pengambilan dilakukan pengulangan 

sebanyak empat kali.  Kemudian sampel dituangkan kedalam planktonet 

nomor 25 lalu disimpan dalam botol film dan diberi formalin 4%. 

 

 

D. Prosedur Kerja 

1. Penentuan Lokasi Pengamatan 

Penentuan lokasi dilakukan dengan metode “manta tow” yaitu pengamatan 

langsung dengan menggunakan alat snorkeling di atas permukaan air yang 

digunakan sebagai acuan untuk penentuan titik pengamatan penelitian.  

Dari hasil survei permukaan dengan manta tow ditentukan dua titik 

pengamatan penelitian ikan karang dan plankton.  Dengan masing-masing, 

titik pengamatan transplantasi terumbu karang menggunakan rangka besi 

yang dimodifikasi menyerupai jaring laba-laba dan titik pengamatan 

transplantasi terumbu karang menggunakan substrat beton yang 

dimodifikasi menyerupai setengah bola. 
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2. Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan cara menyelam kedalam perairan dan 

mencatat jenis ikan karang yang ada, dan mengambil sampel plankton 

menggunakan plastik dengan volume 1,5 liter.  Pengambilan data ikan 

karang menggunakan alat bantu selam (SCUBA) dan untuk pengamatan 

data ikan karang menggunakan  underwater camera sebagai alat bantu 

dokumentasi pada saat pengambilan data. 

 

Jenis-jenis ikan diidentifikasi berdasarkan pedoman yang telah baku sesuai 

dengan panduan buku identifikasi ikan karang (Lieske dan Myers, 2001).  

Dalam penelitian ini digunakan pedoman buku identifikasi “Indonesian 

Reef Fishes” : jilid 1-3.  Sedangkan untuk identifikasi plankton digunakan 

buku “Marine Phytoplankton”. 

  

 

3. Analisis Data 

a. Ikan Karang 

Perhitungan komposisi pertitik pengamatan, dihitung dalam bentuk 

persentase (%) sebagai proporsi spesies ikan yang ada, yang 

ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

Komposisi ikan karang (%) = 
                 

               
 x 100% 

 

Ikan karang memiliki kriteria yang dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 
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1. Apabila jumlah individu ikan sepanjang transek kurang dari 25 ekor 

ikan termasuk dalam kategori sedikit. 

2. Apabila jumlah individu ikan sepanjang transek antara 25-50 ekor 

ikan termasuk dalam kategoti banyak. 

3. Apabila jumlah individu ikan sepanjang transek lebih dari 50 ekor 

ikan termasuk dalam kategori melimpah (Anna dan Djariah, 2004). 

 

Analisis data juga dilakukan dengan menghitung indeks 

keanekaragaman (H’), keseragama (E), dan dominansi (C) dari data 

ikan karang yang terambil. 

 

 

b. Plankton 

Perhitungan data kelimpahan plankton dengan menggunakan indeks 

keanekaragaman Shannon-Winer (H’), indeks keseragaman (E) dan 

indeks dominansi (C) sebagai berikut: 

1. Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman (H’ ) menyatakan keadaan populasi 

organisme secara matematis agar mempermudah dalam 

menganalisis informasi jumlah individu. Indeks keanekeragaman 

yang paling umum digunakan adalah indeks Shannon-Weiner 

(Krebs, 1989) dengan persamaan: 

 

H’ = - ∑ (        ) 
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Keterangan:  

H' : Indeks keanekaragaman Shannon-Weiner 

S  : Jumlah spesies plankton 

Pi : Perbandingan plankton spesies ke-i (n,)  

 

Dengan kategori sebagai berikut : 

H’  ≤   1  = Keanekaragaman rendah  

1  ˂  H’ ≤  3  = Keanekaragaman sedang 

H’ ˃ 3   = Keanekaragaman tinggi (Krebs, 1989) 

 

0  ˂  C  ≤  0,5  = Dominansi rendah 

0,5 ˂  C  ≤  0,75 = Dominansi sedang 

0,75  ˂  C  ≤  1,00 = Dominansi tinggi (Odum, 1993) 

 

0  ˂  E  ≤  0,5  = Komunitas tertekan 

0,5  ˂  E  ≤  0,75 = Komunitas labil 

0,75  ˂  E  ≤  1,00 = Komunitas stabil (Krebs, 1989). 

 

 

2. Indeks Keseragaman (E) 

Menurut Odum (1993), indeks keseragaman (E) menggambarkan 

jumlah individu antar spesies dalam suatu komunitas ikan.  

Semakin merata penyebaran individu antar spesies maka 

keseimbangan ekosistem akan semakin meningkat.  Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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          H’ 

     H’ maks   

 

Keterangan :  

E = Indeks keseragaman   

H’ = Indeks keanekaragaman 

H’ maks  = Indeks Keseragaman Maksimum (ln S)  

 

 

3. Indeks Dominansi (C) 

Perhitungan data indeks  dominansi plankton menggunakan indeks 

dominansi Simpson (Odum, 1971) sebagai berikut: 

C  = ∑ (   )
 

   
 

 

Keterangan : 

C =  Indeks dominansi Shannon-Wiener 

s =  Jumlah spesies plankton  

pi  =  Perbandingan jumlah plankton spesies ke-i (n) terhadap 

       jumlah total plankton (N) : n/N 

 

 

E  = 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat 347 individu ikan karang dengan 6 famili dan 14 spesies. Indeks 

keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi berkisar antara 1,29 – 1,24, 

0,27 – 0,32 dan 0,02 – 0,07.  Terdapat 837 sel/ml plankton dengan 3 filum 

dan 29 spesies. Indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi 

plankton berkisar antara 0,64 – 0,86, 0,10 – 0,15 dan 0,71 – 0,79. 

2. Secara umum jumlah individu ikan karang dan kemelimpahan plankton 

cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa praktik rehabilitasi karang dengan 

metode transplantasi di perairan ini dapat dikatakan berhasil.  Secara 

khusus transpalantasi dengan menggunakan rangka besi bisa dikatakan 

lebih efektif bila dibandingkan dengan substrat beton.  Hal ini ditunjukkan 

dari data ikan karang yang ditemukan pada rangka besi berjumlah 215 

individu dengan 519 sel/ml plankton sedangkan pada substrat beton 

berjumlah 132 individu dengan 318 sel/ml plankton. 

 

 

 



55 
 

B. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui hubungan keragaman 

ikan karang dan kemelimpahan plankton terhadap tutupan karang hasil 

transplantasi di perairan Pulau Mahitam, supaya data yang didapat lebih 

lengkap dan spesifik.  



56 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Aditya, M. 2016. Inventarisasi Terumbu Karang Di Pulau Kelagian dan Pulau 

Mahitam. Lampung: Unila. 

 

Aldila, A. 2011. Inventarisasi dan Kondisi Terumbu Karang Di Pulau Rimau 

Balak, Kandang Balak, Dan Prajurit Kec. Bakauheni, Lampung Selatan. 

Lampung: Unila. 

 

Alianto, Adiwilaga E.M., Damar A. 2008. Produktivitas primer fitoplankton dan

 keterkaitan-nya dengan unsur hara dan cahaya di perairan Teluk Banten.

 Jurnal Ilmu-ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia, 15(1): 21 – 26. 

 

Allen, G.R. and T.B. Werner. 2002. Coral Reef Fish Assesment in The Coral 

Triangle of Southeastern Asia. Environmental Biology of Fishes, 65(2): 

209-214.   

 

Allen, G., R. Steene, P. Humann, N. Deloach.2003. Reef Fish Identification,

 Tropical Pacific. New World Publication, Inc. Jaksonville, Florida USA. 

 

Anna, E. W. dan Djarijah. 2004. Panduan Metode Point Intercept Transek (PIT)

 untuk Masyarakat. COREMAP II-LIPI. Jakarta. 

 

Arsyad, S. 2006. Konservasi Tanah dan Air. Bandung: Penerbit IPB Press. 

 

Arthana, I. W. 2009. Komunitas ikan karang di Pantai Sawangan dan Kutuh,

 Bali. Bumi Lestari, 9(2), 224-232. 

 

Astuti Lp dan Hendra S. 2009. Kelimpahan dan komposisi fitoplankton di Danau

 Sentani, Papua. LIMNOTEK (16) 88 - 89  

 

Basmi, J. 1998. Planktonologi : Problema Distribusi. Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan. IPB. Bogor : v+110hal. 

 

Basmi, J. 1999. Planktonologi : Bioekologi Plankton Algae. Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor : 44hal. 

 

Bowden-Kerby, A. 1997. Coral transplantation in sheltered habitats using 

unattached framents and cultured colonies. Prodeedings of the 8
th 

International Coral Reef Symposium. Vol. II Australia. 

 



57 
 

Campbell, S.J. and S.T. Pardede. 2006. Reef Fish Structure and Cascading Effects

 in Response to Artisanal Fishing Pressure. Fisheries Research, 79: 75-83. 

 

Clark, T. and Edward, J. 1995. Coral Transplantation: a useful management tool

 or misguided meddling. Marine Pollution Bulletin. 37(8-12): 474-487. 

 

Dahuri, R. 2001.Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara  

Terpadu. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 

 

Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan 

Berkelanjutan Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

 

Djarijah, A.S, (1995). Pakan Alami. Yogyakarta :Kanisius. 

DLHK-Lampung. 2017. Laporan Kegiatan Transplantasi Karang Di Perairan

 Pulau Mahitam-Teluk Lampung. Lampung. 

 

DPM PTSP Kabupaten Pesawaran. 2017 

 

English, S, C. Wilkinson dan V. Baker. 1994. Survey Manual for Tropical Marine 

 Resources. Australian Institut of Marine Science. Townville 

 

Grahame, J. 1987.  Plankton and Fisheries. Edward-Arnold. Australia. 

 

Gross, G. 1990. Oceanography : A view of the Earth. 5th edition. 

 

Giyanto, Abrar, Aryono Hadi, Budiyanto, Hafizt, Salatalohy, dan Yulia Iswari,

 2017. Status Terumbu Karang 2017. COREMAP – CTI dan Pusat

 Penelitian Oseanografi – LIPI. Jakarta. Hlm : 2. 

 

Hariot, V. J. and D. A. Fisk. 1988. Coral Transplantation as Reef Management

 Option. Preceedings of The 6
th

 International Coral Reef Symposium. 

 Vol. II. Australia. Hlm 375-379.  

 

Hartati, S.T. dan I. N. Edrus. 2005. Komunitas Ikan Karang di Perairan Pantai 

Pulau Rakiti dan Pulau Taikabo, Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. 

Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Edisi Sumber Daya dan 

Penangkapan. Volume 11. Nomor 2. Hlm : 88-91. 

 

Hutabarat, S dan S. Evans. 2000. Pengantar Oseanografi, Penerbit UI-Press,  

Jakarta. 

 

KEPMENLH. 2001. Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Keputusan 

Menteri Negara No. 4 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu 

Karang. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup 

 



58 
 

Krebs, C. J. 1989. Ecological Methodology. New York. NY Harper and Row 

 Publishers Inc. 654p. 

 

Giyanto dan Budiyanto A. 2008. Struktur komunitas karang batu dan kondisi

 terumbu karang di perairan Teluk Lampung. LON-LIPI. Jakarta 

 

Mojetta, A. 1995. The Barrier Reefs. A guide to The World Corals. A.a. Gaddis

 and Sons. Egypt: hal 168. 

 

Muniaha, H., & Nur, A. I. (2017). Studi kelimpahan ikan karang berdasarkan

 kondisi terumbu karang di Desa Tanjung Tiram Kabupaten Konawe

 Selatan. Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan, 2(1), 9-19 

 

Nybakken, J. W. 1988. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologi. PT Gramedia.

 Jakarta. 

 

Nybakken, J. W. 1992. Biologi Laut :Pendekatan Ekologis. (Terj). M. Erdeman,  

Koesoebino, D. G. Bergen, M. Hutomo, dan S. Sukarjo. PT Gramedia 

PustakaUtama. Jakarta. 

 

Nybakken, J.W. 1993. Marine Biology: An Ecological Approach. Third edition.

 Harper Collins College Publishers. New York. 

 

Nontji, A. 2004. COREMAP Tahap I: Upaya Anak Bangsa Dalam Penyelamat

 dan Pemanfaatan Lestari Terumbu Karang. Kantor Pengelola Program

 COREMAP, Pusat Penelitian Oseanografi. LIPI, Jakarta, 130hal. 

 

Odum, E. P. 1996. Dasar-dasar Ekologi (Edisi Ketiga). Gadjah Mada University  

Press.697 hlm. 

 

Odum, E.P. 1993. Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders Company,

 Philadelphia, London. Alih Bahasa oleh: Samingan T. dan B. Srigandono.

 Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 

 

Odum, E. P. 1971. Fundamentals of Ecology. W. B. Sounders Company Ltd.  

Philadelphia. 

 

Parsons, T. R, M. Takanashi dan B. Hargrave. 1984. Biological Oceanographyc 

Process.Pergamon Press. 3
th

 Edition New York : 289 hal. 

 

Putranto,S.1997.Pengaruh Sedimntasidan Limbah Terproduksi terhadap 

Komunitas Terumbu Karang Di Selat Sele, Serong-Irian Jaya.Institut 

Pertanian Bogor. 

Rachmawati R. 2001. Terumbu Buatan (Artificial Reef). Pusat Riset Teknologi 

Kelautan Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia. Indonesia: 50 hal. 



59 
 

Razak, T, B dan K.L.M.A, Simatupang, 2005.  Buku Panduan Pelestaria 

Terumbu Karang; Selamatkan Terumbu Karang Indonesia. 

YayasanTerangi, Jakarta,  113hal. 

Rees, A. A.1990. Effects of Energy Suplementation on Lamb Production of 

Javanese Thintail Ews. J. Anim.Sci 68: 1827-1840. 

Reese, E. 1981. Predation On Coral By Fishes Of The Family Chaetodontiodon:  

Implication for Conservation and management of Coral Reef Ecosystem.  

Bulletin of Marine Science. 

 

Rembet, U.N.W.J., M. Boer., D.G. Bengen, dan A. Fahrudin. 2011. Struktur

 Komunitas Ikan Target di Terumbu Karang Pulau Hogow dan Putus-putus

 Sulawesi Utara. J. Perikanan dan Kelautan Tropis, 7(2):60-65. 

 

Romimohtarto, K. dan S. Juwana. 2001. Biologi Laut :Ilmu Pengetahuan Tentang 

Biologi Laut. Penerbit Djambatan. Jakarta. 

Rudi, E dan S. Yusri. 2016.  Metode Pemantauan Terumbu Karang.  Yayasan 

TERANGI. Jakarta. 

Sachlan, M. 1982. Planktonologi. Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas 

Diponegoro. Semarang. 

 

Sale PF (Ed). 1991. The Ecology Of Fishes On Coral Reefs. Academic Press Inc. 

California. XVII + 754hal.  

Salmoilys, M. 1997. Manual for Assesing Fsh Stocks on Pasific Coral Reef. Dept.  

of Primary Industries, Quesland Training Seres QE97009. 

Soekarno. 1983. Kandungan zooxanthellae pada karang batu di terumbu karang 

pulau pari. Oseanologi di Indonesia. 

Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung. Penerbit : PT. Refika 

Aditama. 

Suharsono. 1998. Kesadaran masyarakat tentang terumbu karang (kerusakan di 

Indonesia). LIPI. Jakarta. 

Suharti. R. 1999. Ekologi ikan Karang. http:www.Coremap. Or  

id/Download/EkologiIkanKarang. Pdf.08-07-2014. 

 

Sulistiani, U. 2010. Suksesi Komunitas Ikan Karang Pada Lokasi Rehabilitasi 

Terumbu Karang Di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Institut Pertanian 

Bogor. 

 

Sumich, J.L. 1999. An Introduction to The Biology of Marine Life.7
th

. ed. 

McGraw-Hill. New york. pp : 73-90;239-248;321-329. 



60 
 

 

Sunarto. 2002. Hubungan Intensitas Cahaya dan Nutrien dengan Produktivitas 

Primer Fitoplankton. Jurnal Akuatika. Vol. 2. No.1. Hal 24-28. 

Sya’diyah, Z. 2012. Statistika Dasar – Bahan Ajar Statistika Dasar 

Tarigan, S. A. R, B Dwindaru dan F. Handayanti. 2008.Kondisi ikan karang di 

Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Jakarta. Jurnal Penelitian Perikanan 

Laut. Hal.1-9. 

TERANGI (Yayasan Terumbu Karang Indonesia). 2005. Selamatkan Terumbu 

Karang Indonesia. Yayasan Terangi. Jakarta. 

Thamrin. 2006. “Karang” Biologi Reproduksi dan Ekologi. Minamandiri Pres, 

Pekanbaru  

Timotius, S. 2003. Karakteristik Terumbu Karang. Makalah trining course. 

Yayasan terumbu karang indonesia. 

Timotius, S. 2003. Karakteristik Biologi Karang. Makalah trining course.Yayasan 

terumbu karang indonesia. 

Veron, J. E. N. 1988. Sclerentanian Of Eastern Australian. AIMS, Monogr.Ser, 4. 

Australian Gov, Pub Ser, canberra. 422p. 

Wallace, C.C. and J. Wolstenholme. 1998. Revision Of The Coral Genus 

Acropora (Sclerentina: Astrocoeniina: Acroporidae) From Indonesia. 

Zool. J. Linnean Soc. 123: 199-384. 

Walpole, R.E. 1995. Pengantar Statistika Edisi ke-3.  Jakarta. Gramedia. 

Widianingsih, Hartati R., Djamali A., dan Sugestiningsih. 2007. Kelimpahan dan 

Sebaran Horizontal Fitoplankton di Perairan Pantai Timur Pulau 

Belitung. Ilmu Kelautan. 12(1) : 6-11.  

Wilhm, J.K. dan T.C Dorris. 1986. Biologycal Parameter for Water Quality 

Criteria. Biologi Scientific Publication Oxford. 145P. 

Yap, H. T. dan E. D. Gomez. 1984. Growth of Acropora pulchra : Responses of 

Natural and Translaned Colonies to Temperature and Day Length. 

Marine Biology. 81: 209-215. 


	1. COVER and Abstrak.pdf

