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KATA PENGANTAR 
 

Buku ajar ini disusun secara umum dan sederhana guna 
memenuhi kebutuhan mahasiswa S1 yang wajib mengambil mata 
kuliah Avertebrata air di program studi Manajemen Sumberadaya 
Perairan, Departemen Sumberdaya Akuatik. Pada umumnya, karena 
mata kuliah ini dipelajari pada awal semester sehingga, 
mempermudah untuk memperkenalkan biota laut khususnya  
Phylum echinodermata.  Echinodermata dapat diartikan sebagai 
hewan berkulit duri. Jika diraba kulit hewan tersebut akan terasa 
kasar, karena kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat kapur 
dengan duri-duri kecil. Echinodermata dikategorikan hewan 
pembersih lingkungan. Hewan Echinodermata juga dapat dijadikan 
sebagai bahan makanan. Misalnya mentimun laut setelah 
dikeringkan dijadikan bahan sup atau dibuat kerupuk. Juga gonad 
bulu babi sangat enak untuk dikonsumsi. Echinodermata terdiri dari 
5 kelas yaitu : Echinoidea, Asteroidea, Crinoidea, Ophiuroidea, dan 
Holothuroidea. Buku ajar ini membahas tentang morfologi, anatomi, 
struktur serta fungsi organ, system ambulakral. Biota yang 
diperkenalkan mengenai biota-biota yang memiliki nilai ekonomis 
dan ekologi. 

Buku ajar ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan yang 
bahan-bahan referensi jurnal serta buku yang terkait oleh penulis 
yang di berikan kepada mahasiswa. Semoga buku ini memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi para mahasiswa dan semua pihak 
yang membutuhkan. Kritik dan saran untuk perbaikan buku ajar ini 
sangat kami nantikan. 
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TINJAUAN MATA KULIAH 
 
 

Mata kuliah “Avertebrata air” ini mempelajari tentang 

hewan avertebrata (tidak bertulang belakang) terkhusus dari Phylum 

Echinodermata termasuk morfologi, anatomi, struktur dan fungsi 

tubuhnya serta manfaat ekonomi dan ekologis. Dengan mempelajari 

mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi mampu 

mengenal avertebrata air dari hulu sampai hilir. 

Mata kuliah avertebrata air ini memiliki bahasan antara lain: 

1. Memperkenalkan mengenai kelas-kelas echinodermata 

(Holothuroidea, Echinoidea, Asteroidea, Crinoidea, 

Ophiuroidea) 

2. Bioekologi Echinodermata (morfologi, anatomi, struktur 

dan fungsi tubuh) serta manfaat secara ekonomi dan 

ekologi. 

Disamping bahasan tersebut, dalam mata kuliah ini juga 

disinggung bagaimana jenis dari Phylum Echinodermata menjadi 

sangat unik dan fungsinya yang sangat berperan penting menjaga 

keseimbangan ekosistem. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1.  Definisi Echinodermata 

Echinodermata adalah Phylum hewan terbesar yang tidak 

memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Echinodermata 

(dalam bahasa yunani, echino berarti landak, derma yakni kulit). Jadi, 

dapat diartikan echinpdermata adalah kelompok hewan tripoblastik 

yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam (endoskeleton) berduri 

yang menembus kulit. Hewan-hewan ini juga mudah dikenali dari 

bentuk tubuhnya. Kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya 

simetri radial pentameral (terbagi lima) (Arnone, Byrne, & Martinez, 

2015). Echinodermata mempunyai kulit keras yang tersusun dari 

zat kapur dengan lima lengan berbentuk seperti jari, dan organ-

organ tubuh yang berjumlah/kelipatan lima. Pada umumnya hewan 

ini bertubuh kasar karena terdapat tonjolan kerangka dan duri di 

tubuhnya . Bentuk tubuh Echinodermata memiliki ciri khas yakni 

bersifat simetri radial dengan penguat tubuh dari zat-zat kapur 

dengan tonjolan duri-duri dan simetri radialnya berevolusi secara 

sekunder. Kulitnya mempunyai lempeng-lempeng zat kapur dengan 

duri-duri kecil, hidupnya bebas hanya gerakannya yang lamban. 

Echinodermata tidak mempunyai kepala, tubuhnya tersusun dalam 

sumbu oral-aboral (Ubaghs, 2012). Tubuh tertutup epidermis tipis 

yang menyelubungi rangka mesodermal. Rangka di dalamnya terdiri 

atas ossicle atau pelat-pelat kapur yang dapat digerakan dan 



 
 

memiliki Ambulakral (Woodward, 2016) . Ambulakral berfungsi 

untuk mengatur pergerakan bagian yang menjulur keluar tubuh, 

yaitu kaki ambulakral atau kaki tabung ambulakral. Kaki ambulakral 

memiliki alat isap (Sari et al., 2010)  

Phylum Echinodermata memiliki peranan cukup besar 

pada ekosistem terumbu karang dan lamun, terutama 

peranannya dalam jaringan makanan yang memiliki berbagai 

kedudukan, meliputi herbivora, karnivora, ataupun sebagai 

pemakan detritus (Suryanti & Ruswahyuni, 2014). Hewan 

Echinodermata adalah komponen komunitas bentik di lamun yang 

lebih menarik dan lebih memiliki nilai ekonomis. Sehingga hewan 

ini mempunyai peran sebagai pembersih lingkungan laut 

terutama pantai. Selain itu echinodermata juga dapat dijadikan 

parameter (bioindikator) kualitas di ekosistem laut (Sari et al., 

2010).  

Phylum Echinodermata dibagi dalam lima golongan utama 

yakni teripang (Holothuroidea), bintang laut  (Asteroidea) bintang 

ular (Ophiuroidea), bulu babi (Echinoidea) dan lili laut (Crinoidea). 

Hewan-hewan ini sangat umum dijumpai di daerah pantai terutama 

daerah terumbu karang. Di Indonesia dan sekitarnya (Kawasan Indo-

Pasifik Barat) terdapat teripang sebanyak kurang lebih 141 jenis, 

bintang laut  87 jenis, bintang ular 142 jenis bulu babi 84 jenis dan lili 

laut 91 jenis (Yusron, 2013). 

Echinodermata merupakan kelompok inverterbrata yang 

memiliki tingkat keanekaragaman spesies yang tinggi dan berperan 
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penting baik secara ekologis maupun ekonomis. Jenis-jenis 

Echinodermata dapat bersifat pemakan seston (suspension feeder) 

atau pemakan detritus, sehingga perannya dalam suatu ekosistem 

sangat penting untuk merombak sisa-sisa bahan organik yang tak 

terpakai oleh spesies lain namun dapat dimanfaatkan oleh beragam 

jenis Echinodermata. 

Karakteristik yang paling mencolok dari Echinodermata yaitu 

memiliki kepingan duri endoskeleton, sistem vaskular air, modifikasi 

duri, lapisan brancia atau lapisan pernapasan, dan mempunyai 

bentuk tubuh simetri radial atau bilateral 

Phylum Echinodermata memiliki peranan cukup besar pada 

ekosistem terumbu karang dan lamun, terutama peranannya dalam 

jaringan makanan yang memiliki berbagai kedudukan, meliputi 

herbivora, karnivora, ataupun sebagai pemakan detritus (Suryanti 

dan Ruswahyuni, 2014). Keberadaan bulu babi terutama jenis 

Diadema setosum pada ekositem terumbu karang memberikan 

pengaruh terhadap keseimbangan ekologi dan kelimpahannya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor oseanografi fisika, kimia, walaupun 

tidak berpengaruh secara langsung (Firmandana et al., 2014). 

  Kelas Echinodea (bulu babi) umumnya memiliki tubuh 

berbentuk bola, padat dan tertutup test endoskeletal atau cangkang 

yang terbuat dari lempeng sempurna tertutup. Memiliki cangkang 

yang keras berkapur dan dipenuhi dengan duri-duri. Tetapi ada pula 

yang berbentuk pipih. Duri-durinya terletak berderet dalam garis-

garis. Keragaman spesies landak laut (Echinodea) di Perairan Dofa 96 



 
 

membujur dan dapat  digerak-gerakkan, panjang dan lancip dan ada 

pula yang berduri pendek dan tumpul, contohnya yaitu : Arabia 

Strongylocentrotus (berbentuk bola), Spatangus (berbentuk oval), 

Echinarachinus (berbentuk kepingan) (Moore, 2001) dalam 

(Umagap, 2013 ). 

1.2.  Morfologi Echinodermata 

Ukurannya mulai dari sentimeter sampai meter, bentuk tubuh 

simetris radial lima penjuru termasuk divisi Bilateral dan waktu larva 

mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral sebagai plankton. Tidak 

memiliki kepala dan tubuh tersusun dalam sumbu oral aboral, 

biasanya tubuh tertutup epidermis tipis menyelubungi rangka 

mesodermal (rangka dalam), rangka terdiri dari ossicle (plat kapur). 

Hidup komensal (inang bagi hewan lain/tempat berlindung), 

bernapas dengan insang kuli (skill gill, papula, dermal branchia) yang 

merupakan perluasan rongga tubuh yang keluar melalui lubang kecil 

diantara ossicle kapur. 

Hewan echinodermata adalah komponen komunitas bentik di 

lamun yang lebih menarik dan lebih memiliki nilai ekonomis. Lima 

kelas echinodermata ditemukan pada ekosistem lamun di Indonesia. 

Berikut ini kelas-kelas echinodermata.  

1. Holothuroidea (timun laut atau teripang); 

2. Echinoidea (bulu babi dan sand dollar); 

3. Asteroidea (bintang Laut); 

4. Ophuroidea (bintang ular); 

5. Crinoidea (lili laut). 
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       Echinometra mathaei         Mespilia globulus  

  

 

  

 

   

 Laganum futsiyama        Bohadschia marmorata 

  

Linckia laevigata   Ophiocoma scolopendrima  

      

Gambar 1. Contoh biota Phylum Echinodermata  dari Kumpulan  
                    Penelitian Suryanti  tahun 2013-2018. 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&pic=132426&tid=214476


 
 

Phylum Echinodermata  mempunyai  peran penting dalam 

ekosistem khususnya ekosisitem laut, peran pentingnya yaitu 

sebagai detritivor yang mana itu adalah bertindak sebagai 

pembersih karena memakan bangkai atau sisa-sisa kotoran 

hewan dilaut dan rumput laut yang bisa mengganggu 

ekosistem karang dilaut maupun juga dipantai. Dari lima kelas 

yang ada, echinoidea adalah kelompok yang paling penting di 

ekosistem lamun Karibia, karena mereka adalah kelompok pemakan 

yang utama (Lawrance 1975: Greenway 1976). Echinodermata besar 

lain seperti Protoreaster, Peintacerater dan Culcita sp. cenderung 

pengurai dan pemakan segala dan tidak memakan lamun secara 

langsung.  

Di Indonesia, sepanjang Indo-Pasifik, Echinoids, juga ditemukan 

di padang lamun (Tripneustes gratilla, Dieadema setosum dan yang 

lainnya), agak jarang di lingkungan terumbu karang. Sedangkan pada 

rataan terumbu karang di daerah intertidal adalah bintang laut 

bertanduk Protoreaster nodosus dan Linckia laevigata. P. nodosus 

secara frekuensi sangat melimpah di area yang populasi timun 

lautnya sudah di eksploitasi secara berlebihan (Salabanka, Komodo). 

Bagaimanapun di tempat itu beberapa echinoidea sangat melimpah 

dan kesatuan bentuknya besar. Diadema setosum khususnya rata-

rata pada siang hari di perairan  terumbu dangkal, mereka mencari 

tempat perlindungan pada koloni karang besar, jika mereka ada. 

Kesatuan ini tidak aktif pada siang hari, tetapi pada malam hari 

menyebar keliling untuk mencari makan. Di Karibia, Diadema 
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antillarum seperti diketahui senang memakan Thallasia testudinum 

dan Syringodium filiforme dan membuat “halos” diantra dasar 

terumbu karang dan padang lamun yang jauh (Ogden et al., 1973). 

 

1.3. Struktur dan fungsi tubuh 

Bentuk tubuh echinodermata ada yang seperti bintang 

mengular, bulat, pipih, bulat memanjang bahkan ada yang seperti 

tumbuhan. Tubuh terdiri bagian oral dan aboral. Permukaan 

echinodermata umumnya berduri, baik itu pendek tumpul atau 

runcing panjang. Duri berpangkal padasuatu lempeng kalsium 

karbonat yang disebut testa. Sistem saluran air dalam rongga 

tubuhnya disebut ambulakral. Ambulakral berfungsi untuk mengatur 

pergerakan bagian yang menjulur keluar tubuh, yaitu kaki 

ambulakral atau kaki tabung ambulakral. Kaki ambulakral memiliki 

alat isap. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, 

usus dan anus. Sistem eksresi tidak ada. Pertukaran gas terjadi 

melalui insang kecil yang merupakan pemanjangan kulit. Sistem 

sirkulasi belum berkembang baik. Echinodermata melakukan 

respirasi dan makan pada selom. Sistem saraf echinodermata terdiri 

dari cicncin pusat saraf dan cabang saraf. Echinodrmata tidak 

memiliki otak sedangkan, untuk reproduksi echinodermata ada yang 

bersifat hermaprodit dan dioseus (bersaluran reproduksi sederhana). 

Fertilisasi berlangsung secara eksternal. Zigot berkembang menjadi 

larva yang simetris bilateral bersilia. Hewan ini juga dapat 

beregenerasi. 



 
 

 

  

Gambar 2 . Morfologi dan anatomi Kelas Asteroidea dan Ophiuridea 
(Sumber : google image) 

1.4. Sistem saraf, pencernaan dan peredaran darah  

Makanan yang masuk dari mulut yang posisinya berada di 

bawah permukaan tubuh. Kemudian diteruskan melalui faring, ke 

kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir di anus.  Anus 

letaknya ada di permukaan atas tubuh dan pada sebagian 

Echinodermata tidak berfungsi.  Lambung memiliki cabang lima yang 

masing-masing cabang menuju ke lengan. Masing-masing lengan 

lambungnya bercabang dua, tetapi ujungnya buntu. Echinodermata 

bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae 

(Papulae) yaitu penonjolan dinding rongga tubuh (selom) yang tipis.  

Tonjolan ini dilindungi oleh silia dan pediselaria. Pada bagian 

inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbondioksida. Ada pula 

beberapa jenis Echinodermata yang bernafas dengan menggunakan 

kaki tabung. Sisa-sisa metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel 

tubuh akan diangkut oleh amoebacyte (sel-sel amoeboid) ke dermal 

branchiae untuk selanjutnya dilepas ke luar tubuh.  
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Gambar 3. Struktur tubuh Holothuridea 

Sistem peredaran darah Echinodermata umumnya tereduksi, 

sukar diamati. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah 

yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan lima buah 

pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Sistem saraf terdiri dari 

cincin dan tali saraf pada bagian lengan-lengannya. 

1.5. Cara hidup dan habitat 

Ehinodermata merupakan hewan yang hidup bebas. 

Makanannya adalah kerang, plankton dan organisme yang mati. 

Habitatnya di dasar air laut, di daerah pantai hingga laut dalam. 

Kebanyakan echinodermata itu ditemukan pada tempat-tempat 

tertentu atau mempunyai zonasi. Hal tersebut diduga berhubungan 

dengan vegetasi atau rumput laut yang telah tumbuh di daerah 

tersebut. Adanya pasang surut yang jelas juga di duga menjadi 

penyebab lain terjadinya zonasi tersebut.  



 
 

 

Gambar 4. Jenis Echinodermata  

  

Gambar 5. Peta konsep bahan ajar Avertebrata Air 
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BAB II 

KELAS PHYLUM ECHINODERMATA 
 

2.1. Kelas Holothuroidea 

2.1.1. Klasifikasi Timun Laut/teripang 

  Secara taksonomi menurut Sutaman (1993), teripang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Phylum  : Echinodermata 

Sub-Phylum : Echinozoa 

Class   : Holothuroidea 

Sub-class : Aspidochirotaceae 

Ordo   : Aspidochirotida 

Famili   : Aspidochirotae 

Genus  : 1. Holothuria 

Spesies  :  a. Holothuria scabra ( Jaeger ) 

       b. Holothuria Argus ( Jaeger ) 

      c. Holothuria vagabunda    (  Salenka ) 

         d. Holothuria atra ( Jaeger ) 

Genus : 2. Muelleria 

Spesies  :  a. Muelleria Lecanora ( Jaeger ) 

Genus : 3. Stichopus 

Spesies  :  a. Stichopus ananas ( Jaeger ) 

       b. Stichopus variegatus 

 

 



 
 

2.1.2. Morfologi Teripang 

  Hewan invertebrata dari Phylum Echinodermata (pengartian 

sebagai kulit berduri), berbentuk radial simetris dan mempunyai 

kaki-kaki tabung yang digunakan untuk memakan dan bergerak. 

Teripang atau trepang adalah istilah hewan invertebrata ketimun 

laut dari kelas Holothuroidea yang mempunyai bentuk tubuh silindris 

memanjang, tersebar luas di perairan laut mulai dari zona pasang 

surut terendah  sampai laut dalam (deep sea) (Martoyo et. al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

   Holothuria vagabunda         Holothuria atra  

Gambar 6. Jenis teripang yang di Identifikasi di Pulau Cemara kecil 

(Sumber : Jayanata dan Suryanti, 2010) 

  Secara morfologi bentuk teripang bervariasi mulai dari yang 

bulat sampai panjang silindris seperti cacing, dengan garis oral dan 

aboral sebagai sumbu yang menghubungkan antara anterior (mulut) 

dengan posterior (anus) yang terletak pada kedua ujungnya sehingga 

bentuknya menyerupai ketimun laut (Hyman, 1995). Pada bagian 

anterior terdapat mulut (oral) bertentakel yang berfungsi untuk 

mengambil, menghisap partikel/makanan/larutan, sedangkan 

diposterior terdapat kloaka (aboral) untuk mengeluarkan sisa-sisa 
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makanan maupun air. Pada bagian anus dijumpai kelenjer seperti 

getah (tubulus cuvier) yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. 

Pernafasan teripang menggunakan pernafasan pohon yang terletak 

di rongga kanan dan kiri atau bersebelahan dengan sistem 

pencernaan. Alat kelamin dari teripang dekat dengan bagian mulut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pearsonothuria graffei   Bohadschia marmota 

Gambar 7. Jenis Holothuroidea yang ditemukan di Pulau 
Karimunjawa  (Ruswahyuni dan Suryanti, 2015) 

 
  Bentuk tubuh timun laut umumnya memanjang, bergerak 

dengan cara merayap. Kaki-kaki tabungnya berada di sepanjang sisi 

tubuh bagian bawah. Jika dilihat dari penampang tubuhnya akan 

tampak bulat, setengah lingkaran, persegi dan trapesium dan tidak 

memiliki tulang belakang. Sekitar 80 – 90 % berat tubuh timun laut 

diisi oleh air yang akan mengalir keluar tak lama setelah timun laut 

diangkat dari air. Pada salah satu bagian dari tubuhnya akan terlihat 



 
 

stuktur seperti rumbai-rumbai (tentakel) yang mengelilingi lubang 

mulutnya. Pada ujung yang lain terdapat lubang pembuangan yang 

membuka  dan menutup secara teratur. 

 Ukuran tubuh setiap jenis teripang berbeda-beda sesuai 

dengan jenis masing-masing. Misalnya pada panjang jenis Holothuria 

atra dapat mencapai panjang sekitar 60 cm dan memiliki berat 2 Kg, 

pada panjang jenis Actinopyga mauritiana mencapai 30 cm dengan 

berat 2,8 Kg, pada jenis Thelenota annas mencapai 100 cm dan berat 

6 Kg, sedangkan panjang teripang putih atau teripang pasir 

Holothuria scabra berkisar antara 25 – 35 cm dengan berat antara 

0,25 – 0,35 Kg (Notowinarto dan Putro, 1992). 

2.1.3. Reproduksi dan daur hidup teripang 

  Menurut Martoyo (2006), menyatakan bahwa teripang 

termasuk hewan dioecious atau alat kelamin berumah dua, sehingga 

alat kelamin jantan dan betina terletak pada individu yang berlainan. 

Namun untuk membedakannya secara morfologis sulit dilakukan. 

Jenis kelamin ini dapat diketahui bila dilakukan pembedahan. Gonad 

jantan biasanya berwarna putih seperti cairan susu sedangkan gonad 

betina bulat berwarna kuning dengan ukuran 140 – 160 mikron. 

Perbedaan ini akan tampak jelas bila dilihat di mikroskop dengan 

menyayat bagian organ kelamin jantan dan betina. Perkawinan 

teripang biasanya berlangsung secara eksternal atau di luar tubuh. 

Sel telur dan sperma masing-masing dihasilkan oleh individu betina 

dan jantan dengan cara disemprotkan (Winanto et al., 1994). 
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 Teripang umumnya memijah pada perairan di lingkungan 

hidupnya, musim pemijahannya biasanya berlangsung 1 atau 2 bulan 

pada setiap tahunnya. Teripang biasanya memijah pada sore atau 

malam hari. Pada awalnya teripang jantan akan melepaskan 

spermanya terlebih dahulu, selanjutnya teripang betina 

mengeluarkan sel telurnya karena rangsangan pheromone yang 

dikeluarkan oleh teripang jantan. Teripang dengan ukuran panjang 

20 - 25 cm dengan berat minimal 250 gram biasanya telah dewasa 

dan dapat melakukan proses reproduksi (Direktorat Konservasi dan 

Taman Nasional Laut , 2004) 

 Daur hidup dari teripang yaitu telur yang terbuahi dengan baik 

umumnya akan menghasilkan larva dengan prosentase hidup yang 

tinggi. Beberapa waktu setelah dibuahi, telur mengalami 

perkembangan embrional menjadi 2, 4, 8, 16 sel dan seterusnya 

sehingga membentuk banyak sel. Selanjutnya, telur berkembang 

menjadi stadium gastrula berukuran antara 390,50 - 402,35 mikron. 

Setelah lebih dari 32 jam, telur akan menetas menjadi larva dan 

membentuk stadium auricularia yang terbagi menjadi stadium awal, 

tengah, dan akhir. Selama stadium auricularia akhir, larva lebih 

banyak hidup di permukaan air. Sepuluh hari kemudian, larva 

berkembang membentuk stadium doliolaria. Pada stadium ini larva 

berbentuk lup, mempunyai lima sabuk dan dua tentakel yang 

menjulur keluar. Selang tiga belas hari kemudian, doliolaria berubah 

ke stadium pentactula. Setelah itu stadium pentactula berubah 



 
 

menjadi stadium juvenil. Pada stadium juvenil biasanya hanya dapat 

bergerak-gerak lemah (Sutaman, 1993). 

2.1.4. Habitat teripang 

   Habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup, 

atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukannya. 

Istilah habitat banyak digunakan, tidak saja dalam ekologi tetapi 

dimana saja. Umumnya istilah itu diartikan sebagai tempat hidup 

sesuatu makhluk hidup (Odum, 1971). Teripang mendominasi 

kehidupan dasar laut dalam/palung hingga 905 sekalipun mayoritas 

tinggal di dasar laut beberapa spesies dapat berenang. Teripang 

terdapat di seluruh samudera dunia dan bertugas membersihkan 

pasir laut dari serpihan-serpihan endapan benda-benda/lumpur 

organik di dasar laut maupun terumbu karang dengan cara 

menghisapnya, melumatnya dan meninggalkan pasir yang telah di 

bersihkan.  

 Jenis teripang yang bernilai ekonomis penting biasanya 

menempati dasar goba (lagoon) dengan kedalaman 5 sampai 30 

meter. Sedangkan jenis teripang yang bernilai ekonomis sedang dan 

rendah menempati daerah yang dangkal seperti padang lamun, 

daerah pertumbuhan algae dan rataan terumbu karang dengan 

kedalaman kurang dari 2 meter (Direktorat Konservasi dan Taman 

Nasional Laut, 2004). 
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Stichoupus varegatus (teripang duri/dongak) 

 

 

 

 

 

 

Holothuiria edulis (Lakling) 
Gambar 8. Spesies yang ditemukan di Pulau Kemujan 

(Sumber : Jayanata dan Suryanti, 2010) 
 

 Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada 

dasar substrat pasir, lumpur berpasir maupun dalam lingkungan 

terumbu. Menurut Purwati (2005), menunjukan penyebaran 

teripang berdasarkan habitatnya menempati daerah-daerah tertentu 

di perairan seperti dibawah ini :  

1. Daerah rataan pasir yang berbatasan dengan daerah 

pertumbuhan algae, terdapat sedikit Holothuria. Daerah ini 

relatif miskin dibandingkan habitat lain. 



 
 

2. Daerah lamun, diantara Enhalus ditemukan Holothuria atra, 

Holothuria arenicola, Holothuria nobilis dan Holothuria scabra. 

3. Daerah pertumbuhan algae, terutama ditempati oleh 

Holothuria ara, Holothuria arenicola, Holothuria edulis, 

Holothuria nobilis dan Sticopus variegatus 

4. Daerah tubir, dijumpai Holothuria atra, Holothuria coluber, 

Sticopus. variegatus, Sticopus chloronatus dan Thelenota 

annas. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Teripang yang ditemukan pada subtrat berpasir dan 
lamun yang ditemukan di Pulau Karimun 

(Sumber : Suryanti dan Ruswahyuni, 2015) 
 

Teripang secara umum hidup di alam dengan bergerombol, 

tetapi ada juga yang soliter. Teripang jenis Holothuria scabra 

kebanyakan hidup berkelompok dengan anggota antara 3 – 5 ekor. 

Teripang bergerak sangat lambat karena hanya mengandalkan 

bantuan kaki tabung yang terangkum dalam sistem kaki ambulaklar. 

Seluruh hidupnya dihabiskan di dasar laut, tetapi jenis Holothuria 

mampu berenang beberapa saat (bathy pelagic) selain itu pula yang 
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bergerak dengan gelombang kontraksi ototnya yang menyerupai 

gerak ulat (Sutaman, 1993). 

Menurut Nontji (1987), teripang banyak ditemukan di 

paparan terumbu karang kemudian juga pada pantai berbatu atau 

pasir berlumpur. Sedangkan menurut Nybakken (1992), pada 

perairan dengan substrat berpasir umumnya dihuni oleh hewan yang 

tinggal di permukaan substrat umumnya merupakan benthos 

pemakan suspensi. Kandungan penting kelas Holothuroidea, para 

praktisi alternative medicine mulai menggunakan ekstrak timun laut 

sebagai obat alamiah atau alternative untuk mencegah serta 

memulihkan banyak jenis penyakit degeneratif seperti diabeter 

militus, Degenerative Joint Disease (DJD) atau penyakit persendian, 

penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kanker, infeksi/peradangan 

dan athma. Teripang seperti layaknya sarang burung walet dan sirip 

ikan hiu masuk dalam kategori makanan bersifat delikasi dan 

sekaligus menyehatkan, terutama untuk perawatan kulit, 

pencernaan, pernapasan dan jantung. Hal ini karena teripang 

memiliki kadar kolagen yang tinggi. 

 Faktor biotik berupa interaksi dengan organisme lain, 

vegetasi alga dan perilaku (behaviour) teripang itu sendiri. 

Sedangkan pengaruh faktor abiotik berupa komposisi substrat. 

Teripang banyak ditemukan berkelompok diantara tumbuhan alga 

dan lamun karena jenis flora ini menjebak partikel-partikel organik 

yang diperlukan oleh teripang sebagai bahan makanan (BTNKj, 

2008). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Synapta maculata (teripang ular/teripang raja) 

Jenis teripang yang ditemukan di Pulau Cemara Kecil 

(Jayanata dan Suryanti, 2010) 

 

Teripang akan muncul dipermukaan dasar perairan pada 

malam hari terutama pada saat menjelang pasang, yaitu untuk 

keperluan mencari makan. Pada siang hari teripang lebih senang 

membenamkan diri di dalam pasir. Di dalam habitatnya, terdapat 

jenis teripang yang hidup dengan berkelompok serta ada juga yang 

hidup soliter (sendiri), misalnya adalah teripang putih membentuk 

kelompok antara 3 – 10 ekor dan Holothuria nobilis hidup 

berkelompok antara 10-30 ekor (Darsono, 2003). 

2.1.5. Peranan teripang dalam ekosistem  

 Teripang secara umum dapat dideskripsikan sebagai salah satu 

anggota komunitas organisme bentik yang sangat penting. Teripang 

merupakan komponen penting dalam rantai makanan di padang 

lamun dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur 

pakan (trophic levels) yang berperan penting sebagai pemakan 
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deposit (deposit feeder) dan pemakan suspensi (suspension feeder). 

Teripang merupakan hewan yang paling tidak toleran terhadap 

salinitas rendah dan pada umunya menepati perairan dengan 

salinitas normal (Purwati, 2005). 

 Jenis-jenis timun laut yang ditemukan di Pulau Cemara Kecil 

dan Pulau Kemujan, Kepulauan Karimunjawa  tersaji pada tabel 1.  

Tabel 1. Jenis timun laut yang ditemukan di Pulau Cemara Kecil  
               

 
No. 

 
Nama Ilmiah 

Nama 
Lokal 

 
Ciri-ciri 

 
Habitat 

1.  Holothuria atra 
 
 
 
 

Lakling 
ireng 

Tekstur tubuh 
keras, terdiri 
dar dua jenis 
warna hitam 
dan putih 
bertotol hitam, 
panjang kurang 
lebih 45 cm 

Pasir 
bersubtrat, 
pecahan 
karang dan 
padang 
lamun  

2. Holothuria 
vagabunda  
 
 
 
 

Teripang 
getah 

Berbentuk 
bulat, panjang 
dan langsing. 
Memiliki tektur 
tubuh yang 
lunak dan 
berwarna 
hitam. 
Mengeluarkan 
cairan putih 
seperti getah 
karet. 
Panjangnya bisa 
mencapai 50 
cm 

Hidup di 
subtrat 
berpasir dan 
cenderung 
bersembunyi 
di bawah 
permukaan 
pasir dan 
diantara 
tumbuhan 
lamun. 



 
 

3. Stichopus 
varegatus 
 
 
 
 
 

Teripang 
duri 
atau 

dongak 

Memiliki warna 
kuning dengan 
duri hitam dan 
panjang bisa 
mencapai 50 
cm 

Habitatnya 
dibawah 
maupun di 
permukaan 
karang 
hidup, 
terkadang 
juga dapat 
dijumpai 
pada subtrat 
berpasir 
dengan 
subtrat 
karang dan 
juga dapat 
ditemukan 
di ekosistem 
lamun 

4. Holothuria edulis 
 
 
 
 
 
 

Lakling Badan 
berbentuk 
panjang dan 
akan segera 
mengkerut 
apabila 
diangkat dari 
permukaan air, 
bagian 
punggung 
berwarna hitam 
sementara 
bagian perut 
nerwarna 
kemerah-
merahan.  

Karang dan 
pasir 
bersubtrat 
pecahan 
karang 
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5. Synapta 
maculata 
 
 
 

Teripang 
ular 
atau 

teripang 
sabuk 
raja 

Panjang bisa 
menjapai 2 
meter dan 
berwarna 
coklat garis 
kuning 

Padang 
lamun 

Sumber : (Jayanata, Suryanti dan Agung Suryanto, 2010) 
 

Sebagian besar timun laut berperan sebagai pengolah 

sedimen (bersifat deposit feeders). Melalui cara makannya timun 

laut memberi manfaat kepada lingkungannya. Sisa-sisa bahan 

organik, bakteri dan mikroalga yang merupakan menu utama timun 

laut di daur ulang dan dicegah penumpukannya oleh timun laut. 

Sedimen di dasar perairanpun berpindah tempat. Hasil pencernaan 

timun laut ini berupa sedimen yang lebih gembur, mengandung 

bahan organik lebih banyak, yang bermanfaat bagi komunitas hewan 

dan tumbuhan yang turut membentuk ekosistem seperti halnya 

timun laut. Bisa dibayangkan kerugian ekosistem jika populasi 

teripang menghilang dari lingkungannya, bahan organik akan 

tertimbun, moluska yang membutuhkan substrat yang gembur tidak 

lagi bisa berlindung di dalam pasir, maka rantai makanan dalam 

ekosistem akan berubah. Hal ini menggambarkan keterkaitan yang 

erat antara makhluk hidup dengan lingkungannya. (Purwati, 2008). 

Teripang merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang 

mengandung nutrisi tinggi. eripang juga dimanfaatkan sebagai bahan 

baku obat-obatan karena karena mengandung asam lemak tidak 



 
 

jenuh jenis W-3 yang penting untuk kesehatan jantung. Satu dari 

jenis teripang yang bernilai ekonomis tinggi tersebut adalah 

Holothuria scabra. 

2.1.6. Persebaran teripang di Indonesia 

 Teripang atau trepang adalah istilah yang diberikan untuk 

hewan invertebrata timun laut (Holothuroidea) yang dapat dimakan 

dan tersebar luas mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam di 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Barat. Teripang merupakan 

salah satu dari 900 kelas dari Phylum Echinodermata dan sering 

disebut juga ketimun laut karena bentuknya menyerupai ketimun 

laut. 

 Menurut Purwati (2008), timun laut atau teripang merupakan 

satu kelompok dengan bintang laut dan landak laut (bulu babi). 

Ketiganya merupakan kelas-kelas anggota Echinodermata yang 

masing-masing dinamai Holothuroidea, Asteroidea dan Echinoidea. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Synapta maculata (teripang ular/teripang sabuk raja) 
Jenis teripang yang ditemukan di Pulau Cemara Kecil 

(Sumber : Jayanata dan Suryanti, 2010) 
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Dari perairan Indonesia sudah teridentifikasi lebih dari 350 spesies 

Holothuroidea (sekitar 1/4 dari yang dimiliki dunia) yang sebagian 

besar baru terungkap dari perairan timur Indonesia. Jenis-jenis 

tersebut ditemukan dalam jumlah banyak ataupun hanya beberapa 

individu mulai dari pantai yang terbuka jika surut hingga kelaut yang 

gelap dan dingin di kedalaman lebih dari 3000 m.  

 Ekosistem lamun, terumbu karang atau tempat terbuka 

merupakan habitat favorit bagi jenis-jenis timun laut di laut dangkal. 

Sebagian besar timun laut berperan sebagai pengolah sedimen 

(deposit feeder). Melalui cara makannya timun laut memberi 

manfaat pada lingkungannya. Sisa-sisa bahan organik, bakteri dan 

mikroalga yang merupakan menu utama timun laut di daur ulang 

dan di cegah penumpukannya oleh timun laut. 

 Menurut Kordi dan Andi (2010), menyatakan bahwa ada 

sekitar 650 spesies yang telah dikenal diseluruh dunia. Di Indonesia, 

diperkirakan mencapai 141 spesies tetapi yang telah diketahui baru 

sebanyak 60 spesies. Dari 60 jenis teripang tersebut sebanyak 23 

spesies yang telah di eksploitasi dan umumnya dikonsumsi. Diantra 

23 spesies teripang yang ada di perairan pantai Indonesia hanya 9 

spesies yang banyak dicari orang karena nilai ekonominya tinggi 

yaitu teripang putih / teripang pasir (Holothuria scraba), teripang 

hitam / teripang batu (Holothuria nobilis), teripang getah / teripang 

keling (Holothuria vagabunda), teripang merah / teripang kasur 

(Mulleria lecanora), teripang gama (Stichopus variegatus) dan 

teripang nanas (Thelenota ananas). Diantara teripang-teripang 



 
 

tersebut yang paling bayak di tangkap dan di perdagangkan adalah 

teripang putih   (Holothuria scrabra). 

 Untuk lebih mengenal jenis teripang yang ada di perairan 

Indonesia, Gambar dan ciri-ciri Teripang secara umum tersaji pada 

Tabel 1. Untuk lebih jelasnya  berikut ini beberapa jenis teripang 

yang umun dijumpai, sebagai berikut : 

1.   Holothuria scabra 

 Jenis teripang ini mempunyai bentuk badan bulat panjang. 

Seluruh bagian tubuh teripang ini apabila diraba akan terasa kasar 

seperti butiran-butiran. Warnanya sewaktu masih segar putih 

kekuning-kuningan, terdapat sekat-sekat yang melintang berwarna 

putih dan diantara sekat-sekat tersebut terdapat garis-garis hitam 

pada bagian punggungnya. Banyak ditemukan pada perairan yang 

dasarnya mengandung pasir halus, walaupun lebih menyukai 

perairan karang yang masih hidup atau mati. 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 12. Salah satu pesies kelas Holothuroidea (Holothuria 
scabra) yang ditemukan di Pulau Karimunjawa  

(Sumber : Ruswahyuni dan Suryanti, 2015) 
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2.    Holothuroidea edulis 

  Badan teripang ini berbentuk bulat panjang dan akan segera 

mengkerut apabila badanya diangkat dari permukaan air. Seluruh 

bagian badannya terdapat bintil-bintil halus. Teripang hitam mudah 

dikenali karena warnanya yang indah. Bagian punggunya berwarna 

hitam keungu-unguan dan kebiru-biruan. Sementara bagian perut, 

sisi sekitar mulut dan duburnya  berwarna merah atau kemerah-

merahan. Hidup didaerah perairan karang atau berpasir yang 

ditumbuhi oleh lamun (sea grass). Jenis ini memiliki sebutan berbeda 

pada setiap wilayah teripang raja (Manado), teripang keling (Pulau 

Laut), teripang timba kelong (Padang), teripang batu keling 

(Kepulauan seribu) dan teripang darah (Pulau Buru dan Tual) . 

                   

Gambar 13. Spesies Holothuroia edulis (kelas Holothuroidea) 
Sumber : (Google images) 

 
3.    Bohadshia argus 

  Teripang ini dikenal dengan nama teripang patola (Manado), 

teripang ular (Kepulauan Kai). Jenis teripang ini mempunyai bentuk 

badan bulat panjang, panjangnya berkisar antara 30 – 50 cm. 

Seluruh tubuhnya terdapat garis yang berbentuk lingkaran dan 

menutupi bagian sisi punggungnya. Warna punggungnya coklat 



 
 

bening, sedangkan tengah-tengahnya lebih gelap dari pada bagian 

pinggirnya. Bentuk perutnya berbentuk sol sepatu dan berwarna 

coklat. Hidup didasar perairan yang berpasir halus.  

 

 

 

 

Gambar 14. Salah satu spesies Holothuridea (Bohadshia argus) 
Sumber : (Bahan mata kuliah Avertebrata air) 

 
4.    Holothuria atra 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 . Holothuria atra (Lakling ireng) 
(Sumber : Suryanti, 2015) 

 

   Holothuria atra dikenal sebagai teripang darah karena 

cairan kemerahan yang dimilikinya jika permukaan tubuhnya 

digosok. Holothuria atra menyukai tempat terbuka ditempat yang 

selalu tergenang pada saat surut yang biasanya memiliki daerah 

bersubstrat keras dan kasar. Untuk bertahan terhadap panas 

matahari jenis ini menyelimut tubuhnya dengan pasir halus. 
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5.   Sticopus variegatus 

 Badan teripang ini berbentuk bulat dan panjang seperti 

ketimun dengan panjang berkisar antara 25 – 35 cm. Warna teripang 

duri coklat mulus dengan bercak-bercak yang tidak teratur dan 

terdapat duri yang sebagian berwarna coklat tua. Saat muda 

teripang ini hidup didaerah pantai yang dangkal sedangkan, stadia 

dewasa berada diperairan yang lebih dalam. Jenis ini dikenal dengan 

nama teripang duri (Kepulauan Seribu), teripang coklat (Bangka) dan 

teripang gama (Indo bagian timur). 

 

 

 

 

Gambar 16. Stichopus variegates  

Sumber : (Materi Kuliah Avertebrata Air) 

 

2.1.7. Eksploitasi dan predator teripang  

 Menurut informasi dari pengumpul baik yang ada di desa 

Karimunjawa maupun yang ada di Kemujan, mengatakan semua 

jenis teripang Karimunjawa ada nilainya. Masyarakat atau nelayan 

yang aktif dalam pencarian teripang dengan tidak mengenal musim 

adalah nelayan yang menggunakan alat bantu kompresor, sehingga 

populasi teripang di setiap pulau menurun jumlahnya. Dibuktikan 



 
 

dengan penghasilan setiap kali turun hanya memperoleh maksimal 

berkisar 20 hingga 30 ekor dari berbagai jenis (BTNKj, 2008) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 17. Salah satu jenis teripang yang ditemukan di Kepulauan 

Karimunjawa (Suryanti dan Ain, 2014) 
 

 Tubuh teripang umumnya bulat panjang atau silindris sekitar 

10–30 cm, dengan mulut pada salah satu ujungnya dan anus pada 

ujung lainnya. Karena bentuk umumnya seperti mentimun, maka 

dalam bahasa Inggris hewan ini disebut sea cucumber yang berarti 

mentimun laut. Tubuh teripang memanjang membentuk sumbu oral-

aboral atau anteroposterior. Ujung bagian oral merupakan mulut 

yang dikelilingi oleh struktur tentakel yang berlendir. Struktur 

mukosa ini digunakan untuk mengumpukan makanan dan 

merupakan modifikasi dari kaki tabung dan biasanya dapat ditarik 

kembali ke dalam tubuh. Teripang mempunyai dinding tubuh yang 

kasar dan mengandung endoskeleton mikroskopis.  

 Teripang bergerak menggunakan kontraksi otot dari tubuh 

mereka (Nontji, 2002). Teripang merupakan hewan laut yang bersifat 

dioecious (berumah dua) dan proses fertilisasinya terjadi di dalam air 

(fertilisasi eksternal). Selama masa perkembangannya, kebanyakan 
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spesies melalui dua fase larva, yang pertama adalah auricularia dan 

yang kedua adalah doliolaria. Keduanya merupakan larva 

mikroskopis. Tubuh teripang mempunyai bagian enterocoelom yang 

luas. Selama hidupnya rongga tubuh diisi dengan cairan coelom yang 

mengandung berbagai jenis sel amoebosit. Pada peritoneum 

terdapat silia yang menghasilkan arus yang bergerak melalui cairan 

coelom. Mentimun laut mempunyai daya pertahanan hidup yang 

tinggi. Apabila merasa terganggu atau dalam tekanan, hewan ini 

akan mengeluarkan organ internalnya. Hal ini kemungkinan 

dimaksudkan untuk mengusir predator. Proses regenerasi organ 

yang telah hilang terjadi ketika teripang tersebut telah dalam 

keadaan aman (Wallace dan Taylor, 2002). 

 Predator merupakan faktor yang mempunyai pengaruh 

terhadap keberadaan teripang. Predator yang paling mengganggu 

teripang antara lain yaitu kepiting, kerapu, dan bintang laut.(BTNKj, 

2008). Menurut Sutaman (1993), ada beberapa jenis hama maupun 

hewan penyaing teripang seperti kepiting, bulu babi, dan bintang 

laut. Hama dapat mengakibatkan kerusakan fisik pada tubuh 

teripang (menimbulkan luka) atau bahkan akan memangsanya. 

Sementara hewan penyaing dapat merugikan karena berkompetisi 

dalam memperoleh makanan atau ruang gerak. 

 

 

 

 



 
 

2.2. Kelas Asteroidea (Bintang Laut) 

Asteroidea merupakan spesies Echinodermata yang paling 

banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1.600 spesies.Asteroidea juga 

sering disebut bintang laut, contoh spesies ini antara lain 

Acanthaster sp., Linckia sp., dan Pentaceros sp. Tubuh 

Asteroidea memiliki duri tumpul dan pendek. Duri tersebut ada 

yang termodifikasi menjadi bentuk seperti catut yang disebut 

Pediselaria. Fungsi pediselaria adalah untuk menangkap 

makanan serta melindungi permukaan tubuh dari kotoran.Pada 

bagian tubuh dengan mulut disebut bagian oral, sedangkan 

bagian tubuh dengan lubang anus disebut aboral.Pada hewan 

ini, kaki ambulakral selain untuk bergerak juga merupakan alat 

penghisap sehingga dapat melekat kuat pada suatu dasar. 

 

2.2.1. Klasifikasi Asteroidea 

Klasifikasi bintang laut yaitu: 

Category :  Saltwater Invertebrates 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Echinodermata 

Class  : Asteroidea 

Order  : Valvatida 

Family  : Oreasteridae 

Genus  : Protoreaster 

Species  : Protoreaster nodosus 
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  Linckia laevigata (P. Karimunjawa)          Protoreaster nodosus (P. Rote) 

Gambar 18 . Jenis bintang laut yang ditemukan di Pulau Karimunjawa  
                      dan Pulau Rote, Kupang, NTB ( Suryanti, 2015) 
 

2.2.2. Morfologi Asteroidea 

Bintang laut memiliki lima lengan (kadang-kadang 

lebih) yang memanjang dari suatu cakram pusat. Permukaan 

bagian bawah lengan itu memiliki kaki tabung yang masing-

masing dapat bertindak seperti suatu cakram penyedot. 

Bintang laut juga menggunakan kaki tabung untuk menjerat 

mangsa seperti remis dan tiram. Bintang laut masuk ke dalam 

kelas Asteroidea. Asteroidea merupakan kelas dari Phylum 

echinodermata yang memiliki spesies terbanyak yaitu 1.600 

spesies. Asteroidea memiliki bagian tubuh oral (bagian tubuh 

dengan mulut) dan bagian aboral (bagian tubuh dengan anus). 

Kelas ini memiliki sistem ambulakral yang terdiri dari pembuluh 

darah air (jaringan hidrolik) yang akan membentuk 

kaki/lengan. Kaki/lengan berfungsi sebagai alat gerak, untuk 

menempel dan untuk menemukan makanan.  



 
 

 

          

Bagian Aboral                         Bagian Oral 

    Gambar 19. Spesies Acanthaster planci 

Di ujung kaki ini terdapat bintik mata yang dapat 

membedakan antara terang dan gelap. Bintang laut umumnya 

memiliki duri yang tumpul dan pendek, disekeliling terdapat 

duri kecil termodifikasi yang dinamakan pedicelaria, bagian ini 

berfungsi untuk menangkap makanan dan melindungi tubuh 

dari kotoran. Pada bagian dekat anus terdapat lubang air yang 

disebut medreporit. Asteroidea memiliki slauran cincin yang 

terletak di pusat tubuh serta saluran radial yang merupakan 

cabang saluran cincin di bagian lengan. Jenis-jenis dari 

Asteroidea antara lain : Dermaterias imbricata, Choriaster 

granularus dan Solaster dawsoni. Anggota Asteroidea memiliki 

kemampuan regenerasi yang sangat  besar. Setiap bagian lengannya 

dapat beregenerasi dan bagian cakram pusat yang rusak dapat 
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diganti.Asteroidea merupakan hewan dioseus, organ kelamin 

berpasangan pada setiap lengan, dan fertilisasi terjadi di luar tubuh. 

2.2.3. Reproduksi dan daur hidup Asteroidea 

 Seksual dan  aseksual dengan pembelahan secara Fissiparity 

yakni membelah dengan jalan fission atau  penyekatan pisin pusat 

menjadi  2 bagian  kemudian  memisah . Jenis Linckia (Samudra 

Pasifik), mampu melepas tangan pada   pangkal pusat pisin dan  

masing-masing tangan tersebut membentuk pisin pusat baru. 

Contoh spesies ini adalah Acanthaster sp., Linckia sp., dan 

Pentaceros sp. 

 

Gambar 20. Reproduksi dan daur hidup Asteroidea 

 

 

 



 
 

2.2.4. Habitat Asteroidea 

Berdasarkan dari data perolehan bintang laut di perairan 

Pulau Menjangan Kecil, Karimunjawa jumlah bintang laut yang 

didapatkan sangat berbeda. Perbedaan perolehan bintang laut 

tersebut dipengaruhi oleh cuaca, karena saat dilakukan penelitian 

kondisi cuaca sedang mendung dan gerimis kecil. keberadaan 

kelimpahan jumlah bintang laut akan berpotensi mudah untuk  

ditemui ketika cuaca cerah. Karena pada saat itu bintang laut akan 

menyeberangi sand patch untuk mencari makan di perairan dangkal.  

 

 

 

 

 

 

        Culcita sp.              Linckia laevigata           Acanthaster planci 

Gambar 20. Hasil identifikasi koleksi Pulau Tidung 
(Sumber : Puspitasari dan Suryanti) 

 
Bintang laut memiliki preferensi terutama ke area- area yang lebih 

terlindung seperti laguna dan perairan yang lebih dalam di sepanjang 

front reef. Bintang laut spesies Linckia laevigata sebaran populasinya 

mencakup area terluas jika dibandingkan dengan populasi lain di 

perairan. Individu-individunya ditemukan di semua tipe habitat, 

mulai dari intertidal hingga subtidal kedalaman > 10 m. Namun, lebih 

cenderung tersebar luas dan menempati area mikrohabitat terumbu 
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karang. Bintang laut spesies Nordoa tuberculata ini sering ditemukan 

soliter dan selalu menempati area yang tergenang (kedalaman 1.5 m 

- 5 m). Bintang laut ini pada saat hidup memiliki pola warna tubuh 

yang sangat mudah dikenali (berwarna belang-belang cokelat tua 

dan muda) yang melintang di semua lengan, posisinya hanya 

ditemukan di area terumbu karang seperti celah-celah dan juga 

berbagai jenis karang, tapi lebih dominan menempati lokasi pecahan 

karang (rubble), hingga di permukaan pasir sekitar terumbu karang. 

Nordoa tuberculata merupakan pemakan detritus dan lapisan 

busukan dari biota sessil bentos 

2.2.5. Nilai ekologi dan ekonomi 

  Bintang laut tidak memiliki nilai ekonomis, karena menurut 

masyarakat Pulau Karimunjawa sendiri bintang laut tidak memiliki 

nilai ekonomis untuk dimakan dan diperjual-belikan seperti Phylum 

Echinodemata lainnya yaitu teripang dan bulu babi. Namun, secara 

ekologis, bintang laut memiliki fungsi sebagai pembersih serasah 

detritus di zona intetidal. Keberadaan dari bintang laut sendiri yaitu 

sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang, pembersih 

pantai dari material organik sehingga merupakan salah satu 

bioindikator laut yang masih bersih. Bintang laut (Asteroidea) 

memegang peranan penting dalam lingkungan pantai, yakni 

memakan bangkai dan cangkang-cangkang mollusca yang mengotori 

pantai, sehingga bintang laut dikenal sebagai hewan pembersih laut.  

 

 



 
 

2.2. Kelas Ophiuroidea (Bintang mengular) 

2.3.1. Morfologi Ophiuroidea 

Bintang mengular atau Ophiuroidea merupakan kelompok 

biota laut yang termasuk kedalam Phylum echinodermata. Hewan ini 

merupakan salah satu biota bentik (hidup di dasar) dan mempunyai 

kebiasaan bersembunyi (dwelling habit). Bintang mengular 

mempunyai kemiripan dengan bintang laut, karena mempunyai 

bentuk tubuh yang bersimetri pentaradial. Tubuh berbentuk cakram, 

yang dilindungi oleh cangkang kapur berbentuk keping (ossicle) dan 

dilapisi dengan granula dan duri-duri. Di dalam tubuh (disk) terdapat 

berbagai organ seperti gonad, saluran pencernaan dan sistem 

pembuluh air. Dari tubuh yang berbentuk cakram ini secara radial 

tumbuh 5 atau lebih tangan-tangan yang memanjang berbentuk 

silindris dan sangat fleksibel.  

 

 

 

 

 

 

 

    
Gambar 21. Jenis dari Kelas Ophiuroidea yang ditemukan di  
                      Pulau Rote  (Suryanti 2015) 
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Gerakan tangan tangan ini kadang-kadang mirip gerakan 

ular, oleh sebab itu biota ini dikenal dengan nama umum bintang 

mengular (brittle star) (Aziz, 1877). Kelas Ophiuroidea (bintang 

mengular) , hidup di laut yang dangkal hingga laut yang dalam. 

Menurut penelitian  Yusron (2014), kelas Ophiuroidea (bintang 

mengular) kelompok yang banyak ditemukan disamping 

kehadirannya bulu babi. Hampir seluruh jenis dari echinodermata 

ditemukan di lokasi penelitian. Adanya karakteristik pantai yang 

landai dan berpasir mempengaruhi keanekaragaman jenis biota yang 

hidup di dalamnya termasuk hewa echinodermata (Katili, 2011). 

Makanan Ophiuroidea berupa udang-udangan, moluska, 

sampah dan sisa organisme lain, tubuh Ophiuroidea berbentuk bola 

cakram kecil dengan lima lengan bulat panjang. Dibagian lateral 

berduri, sedangkan di bagian dorsal dan ventral tidak berduri. 

Lengan terdiri atas ruas-ruas yang sama, masing-masing terdapat 

osikula silindris. Lengannya panjang dan fleksibel karena adanya 

empat otot diantara osikula silindris. Lengannya panjang dan 

fleksibel karena adanya empat otot diantara osikula silindris. 

Pembuluh darah, sistem saraf, cabang-cabang sistem vaskular air 

dan kaki ambulaklar kecil terdapat pada lengan tersebut. Hewan ini 

memiliki rongga tubuh yang kecil dan di permukaan mulutnya 

terdapat madreporit. Kaku ambulakra; disebut tentakel yang 

dilengkapu alat hisap (ampula) dan alat-alat sensoris yang berfungsi 

untuk memasukkan makanan ke mulut dan sebagai alat bantu. 

Contoh spesies dari Ophiuroidea antara lain Ophiotrix sp., 



 
 

Ophiodherma brevispinum, Amphiodiaurtica sp.,   dan Ophiopinna 

elegans.  

 

2.3.2. Habitat Ophiuroidea 

Bintang mengular (Ophiuroidea) merupakan Echinodermata 

yang banyak tersebar di seluruh belahan dunia. Kelompok bintang 

mengular termasuk kedalam Phylum ekhinodermata, kelas 

Ophiuroidea. Ophiuroidea, terdiri atas 3 bangsa (ordo), 16 suku 

(family), dan 276 marga (genus). Pada saat ini diperkirakan terdapat 

sekitar 1600 jenis (species) bintang mengular. Bintang mengu-lar ini 

ditemui pada semua laut dan lautan dengan batas kedalaman antara 

0 meter sampai 6720 meter. Pada umumnya biota ini hidup 

mengelompok (agregasi) pada dasar laut, terutama pada dasar 

perairan yang terdiri dari lumpur atau campuran lumpur dan pasir 

 

 

 

 

 

 

Ophiocoma erinaceus        Ophiocoma riisei 

Gambar 22. Jenis bintang mengular yang di temukan di Pantai Krakal, 
Gunung Kidul (Sumber : Rasyid, Suryanti dan Ruswahyuni, 2015) 
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Untuk perairan Indonesia dan Filipina biota ini diwakili oleh 

451 jenis yang termasuk kedalam 135 marga dengan batasan 

batimetrik antara 0 meter sampai dengan 4.000 meter. Martin 

(1968) dalam Aziz (1877), melaporkan bahwa bintang mengular jenis 

Axiognathus squamata merupakan jenis yang sebarannya sangat 

luas (kosmopolitan) dan hidup pada berbagai macam substrat. Jenis 

Ophio-thrix fragilis yang hidup di perairan lepas pantai Inggris dapat 

mencapai kepadatan sekitar 1330 individu per meter persegi. Jenis 

lain seperti Asteronyx loveni adalah penghuni laut dalam yang sangat 

me-narik. Biota ini hidup pada kedalaman an-tara 100 meter sampai 

1800 meter di per-airan Jepang Utara, dan merupakan jenis 

pemakan plankton dan partikel melayang (seston).  

 Phylum Echinodermata yang hidup di daerah lepas pantai 

(offshore) terutama berupa kelompok fauna yang beradaptasi 

dengan subtrat lumpur, lumpur pasir dan pasir. Bintang mengular, 

terutama diwakili oleh suku Amphiuridae dan Ophiocomidae. 

Bintang mengular dapat menempati ekosistem terumbu karag, atau 

hidup bebas di dasar perairan lepas pantai. Di daerah ekosistem 

terumbu karang biota ini menempati berbagai habitat seperti karang 

hidup, karang mati, pecahan karang dan daerah lamun. Biota ini 

mempunyai sifat fototaksis negatif da cenderung hidup bersembunyi 

di daerah penyebarannya. Bintang mengular pada umumnya bersifat 

kriptik atau hidup bersembunyi. Hidup kriptik merupakan upaya 

untuk menghindari intensitas cahaya yang kuat. Hidup kriptik berarti 

juga merupakan upaya perlindungan dari serangan biota predator.  



 
 

 

2.3.3. Peranan Ophiuroidea pada ekosistem 

Bintang mengular memiliki peranan terhadap ekologi suatu 

perairan. Masing-masing dari kelas tersebut memiliki peranan 

tersendiri terhadap ekologi laut. Asteroidea (bintang laut) dan 

Ophiuroidea (bintang mengular) memiliki peranan sebagai pelindung 

karang dari pertumbuhan alga yang berlebihan.  

2.3. Kelas Echinoidea  

2.4.1. Klasifikasi Echinoidea 

Klasifikasi bulu babi Diadema setosum menurut Pratt (1953) : 

Kelas  : Echinoidea 

Ordo  : Cidaroidea 

Famili  : Diadematidae 

Genus  : Diadema 

Spesies  : Diadema setosum 

 

 

 

 

 

 

     D. antillarum     D. setosum          Echinothrix calamaris 

Gambar 23. Jenis bulu babi di Lokasi penelitian Si Jago-Jago, Tapanuli 
Tengah (Sumber : Ruswahyuni dan Suryanti, 2013) 
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2.4.2. Morfologi Echinoidea 

 Kelas Echinodea (bulu babi) umumnya memiliki tubuh 

berbentuk bola, padat dan tertutup test endoskeletal atau cangkang 

yang terbuat dari lempeng sempurna tertutup. Memiliki cangkang 

yang keras berkapur dan dipenuhi dengan duri-duri. Tetapi ada pula 

yang berbentuk pipih. Duri-durinya terletak berderet dalam garis-

garis. 

 

 

 

 

 

    D. setosum      D. antillarum    Mespilia globules 

Gambar 24. Spesies bulu babi yang di Identifikasi di pulau 
Karimunjawa 

(Sumber : Suryanti dan Ruswahyuni, 2014) 

 Keragaman spesies landak laut (Echinodea) di Perairan Dofa 96 

membujur dan dapat  digerak-gerakkan, panjang dan lancip dan ada 

pula yang berduri pendek dan tumpul, contohnya yaitu : Arabia 

Strongylocentrotus (berbentuk bola), Spatangus (berbentuk oval), 

Echinarachinus (berbentuk kepingan) (Moore, 2001) dalam 

(Umagap, 2013 ). 

  Sand dollar berbentuk bundar pipih, kulit yang juga disebut 

dengan Cangkang. Pada sand dollar terdapat tabung-tabung telapak 

yang tersusun menjadi 5 baris. Tabung-tabung telapak tersebut 

terdapat pada sisi oral yang berfungsi dalam gerakan, dan lainnya 



 
 

berfungsi dalam pernafasan. Kaki tabung berfungsi untuk 

pernafasan. Anus sand dollar bermuara pada pusat sisi aboral, yaitu 

pada pusat periprok yang berupa sekumpulan papan-papan kapur. 

Dalam keadaan mati, hewan ini berwarna putih dengan lima garis 

simetris menyerupai bintang laut dan rangka tubuh  hewan ini yang 

mati menjadi lebih lunak dibandingkan pada saat masih hidup. 

2.4.3. Habitat Echinoidea 

Kelimpahan echinodermata terutama bulu babi di daerah 

pesisir Kepulauan Karimunjawa dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti kemampuan penyebaran, lingkungan abiotik yaitu subtrat 

dasar, suhu, arus dan lainnya maupun faktor biotik yaitu manusia 

dan predator (pemangsa) dari bulu babi tersebut.  Salah satu biota 

yang berasosiasi di ekosistem terumbu karang adalah bulu babi. Bulu 

babi adalah salah satu biota yang termasuk ke dalam Phylum 

echinodermata yang tersebar dari daerah intertidal dangkal hingga 

ke laut dalam.  

 

 

 

       Mespilia globulus   Diadema setosum 

Gambar 25. Jenis Echinoidea ditemukan di Kepulauan Karimunjawa  

(Suryanti dan Supriharyono, 2018) 
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Gambar 26. Jenis Echinoidea ditemukan di Kepulauan Karimunjawa  

(Suryanti dan Supriharyono, 2018) 

 

Bulu babi merupakan salah satu spesies kunci (keystone species) bagi 

komunitas terumbu karang. Hal ini disebabkan bulu babi adalah 

salah satu pengendali populasi mikroalga. Mikroalga adalah pesaing 

bagi hewan karang dalam memperebutkan sumberdaya ruang (sinar 

matahari). Salah satu jenis bulu babi yang biasanya terdapat di 

ekosistem terumbu karang adalah dari genus Diadema. Bulu babi di 

padang lamun bisa hidup soliter atau hidup mengelompok, 

tergantung kepada jenis dan habitatnya. Misalnya, jenis Diadema 

setosum, D. antillarum, Tripneustes gratilla, T. ventricosus, 

Lytechinus variegatus, Temnopleurus toreumaticus, dan 

Strongylocentrotus spp. cenderung hidup mengelompok, sedangkan 

jenis Mespilia globulus, Toxopneustes pileolus, Pseudoboletia 

maculata, dan Echinothric diadema cenderung hidup soliter. 



 
 

 

 

Diadema antilarum    Echinothrix calaramis 

 

          Diadema setosum                         Echinothrix calaramis 

Gambar 27. Jenis Bulu babi yang ditemukan di Pulau Menjangan 
Sumber : (Suryanti dan Supriharyono, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 28 . spesies Sand Dollar  yang ditemukan di perairan Pulau 
Pramuka Kepulauan Seribu  (Nurul Hidayati M, Suryanti dan Frida 

Purwanti, 2015). 
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Habitat Sand dollar yang hidup di perairan pantai yang dangkal. 

Hewan ini hidup membenamkan diri dalam substrat. Sand dollar 

banyak ditemukan di daerah berpasir dan kadang terdampar di 

pantai pesisir. Orang sering menemukan Sand dollar terdampar di 

pantai dengan kerangka hewan mati, tidak ada duri pada 

kerangkanya dan sudah berwarna putih, hewan ini hidup dengan 

membenamkan diri dalam lumour atau pasir halus atau secara pasif 

mengumpulkan jasad-jasad renik dan sisa organik yang tertangkap 

oleh duri-durinya terutama pada sisi aboral, atau memperoleh 

makanan dengan menelan pasir yang ada pada medium sekitarnya. 

 

2.4.4. Peranan Echinoidea 

Echinoidea memiliki peranan cukup besar pada ekosistem 

terumbu karang dan lamun, terutama peranannya dalam jaringan 

makanan yang memiliki berbagai kedudukan, meliputi herbivora, 

karnivora, ataupun sebagai pemakan detritus (Suryanti dan 

Ruswahyuni, 2014). Keberadaan bulu babi terutama jenis Diadema 

setosum pada ekositem terumbu karang memberikan pengaruh 

terhadap keseimbangan ekologi dan kelimpahannya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor oseanografi fisika, kimia, walaupun tidak 

berpengaruh secara langsung. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laganum futsiyama         Laganum centrale 

Gambar 30. Jenis sand dollar yang ditemukan di Pulau Cemara 
Kecil (Suryanti dan Supriharyono, 2018) 

 

Padang lamun sebagai salah satu habitat bagi bulu babi memiliki 

peran ekologis yang penting tidakhanya bagi bulu babi semata tetapi 

juga bagi berbagai organisme lain yang ada di dalamnya serta bagi 

lingkungan di sekitarnya. Echinodermata merupakan salah satu biota 

yang berasosiasi kuat dengan ekosistem padang lamun dan berperan 

dalam siklus rantai makanan di ekosistem tersebut. Tingginya 

tutupan vegetasi lamun di perairan memungkinkan kehadiran 

berbagai biota yang berasosiasi dengan ekosistem padang lamun 

termasuk bulu babi untuk mencari makan, tempat hidup, memijah 

dan tempat berlindung untuk menghindari predator. 
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Diadema mespilia  Echinometra mathaei 

Gambar 31. Jenis kelas Echinoidea (bulu babi) yang ditemukan di 
Perairan Legonboyo, Karimunjawa 
Sumber : (Suryanti dan ‘Ain, 2014) 

Kehadiran populasi jenis ini penting bagi terumbu karang 

sebagai penyeimbang. Kesetimbangan populasi Diadema antillarum 

akan menjaga kesetimbangan populasi alga dan karang. Sedangkan 

kematian massal Diadema antillarum berdampak pada penurunan 

drastis tutupan karang, menurunnya kehadiran Invertebrata yang 

biasanya menetap di wilayah ini. Selain itu, terumbu karang dapat 

didominasi oleh alga. Tahun 1995 ternyata ditemukan bahwa 

populasi Diadema antillarum yang sangat sedikit (pemulihannya 

membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun). Hilangnya induk 

menyebabkan jumlah larva juga sangat kurang. Meski telah mulai 

ada pemulihan Diadema, namun belum dapat diketahui apakah akan 

dapat mengembalikan terumbu karang yang hilang.  

Kematian massal bulu babi pada   tahun 1983-1984 di Pasifik 

Barat, yang dimulai dari Panama di awal Januari 1983 yang 

menyebar ke Karibia, Teluk Meksiko, Bahama, Bermula dengan 

tingkat kematian mencapai 93-100%. Penyebabnya diduga terinfeksi 



 
 

bakteri. Dampak kematian bulu babi ini menyebabkan biomassa alga 

meningkat, karena makanan utama bulu babi adalah alga coklat, alga 

hijau dan lamun (Lasker dan Giese 1952; Herring 1972; Chiu 1985 

dalam Azis 1993 diacu dari Ratna 2002). Wilayah perairan St. Croix 

mengalami peningkatan biomassa alga yang pesat hingga 400-500%, 

hanya berselang 5 hari setelah kematian bulu babi. Bila pada masa 

sebelum kematian alga perairan tersebut didominasi oleh turf algae 

dan crustose algae, maka setelah kematian massal bulu babi 

perairan itu didominasi oleh makro alga seperti Sargassum dan 

Turbinaria turbinata.Selain itu, kematian massal ini menyebabkan 

tutupan alga crustose, tutupan karang, dan gorgonian menurun 

drastis. Pada kasus ini, kompetitor bulu babi yang memakan turf alge 

ternyata tidak menunjukaki an penambahan populasi yang berarti.  

Sand dollar merupakan salah satu kelas Echinodermata yang 

hingga saat ini belum banyak dilaporkan nilai penting dan 

ekonomisnya. Hewan ini memiliki peran ekologi penting di ekosistem 

dasar perairan. Penelitian di Indonesia mengenai hewan tersebut 

masih sangat kurang dan masyarakat daerah sekitar pun masih 

banyak yang belum mengetahui tentang sand dollar khususnya di 

perairan pantai Pulau Cemara Kecil. Sehingga perlu diadakannya 

Penelitian mengenai kelimpahan dan sebaran sand dollar pada jarak 

yang berbeda dari pantai di Pulau Cemara Kecil Karimunjawa Jepara.  
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Gambar 32. Spesies sand dollar yang ditemukan di Pulau Cemara 
Kecil (Sumber : Suryanti et al., 2016) 

 

2.4. Kelas Crinoidea (Lili laut) 

2.5.1. Morfologi Crinoidea 

Crinoidea memiliki bentuk  indah seperti   bunga leli. tangan 

seperti   bulu unggas dan  berwarna ungu (biasanya yang ditemukan 

perairan  dalam ), ada pula yang tidak  bertangkai (feather star)  

hidupnya di perairan dangkal. Mempunyai  tangkai  beruas-ruas 

berhubungan dengan  bagian aboral dari calyx  1 m. Tubuh   terdiri 

dari: calyx (mangkok kecil   ) tersusun dr plat kapur dan  5 bh tangan 

yang  dan  lentur. Pada crinoid, tangan tersebut bercabang-cabang  

(lebih) pada   pangkalnya (tampak 10 tangan). Jenis lili laut 

beranekaragam  kurang lebih 91 jenis . Tiap tangan dan  cabangnya 

terdapat  apendik beruas-ruas (pinnule). Deretan kaki  tabung pada   

lekuk ambulakral tersusun 3 buah kaki  tabung yang menyatu 

dipangkal.  

 



 
 

 

2.5.2. Reproduksi dan daur hidup Crinoidea  

Hewan yang paling umum dipelajari adalah dari jenis 

Antedon tenella , contoh yang lain adalah Antedon rosacea (Katili, 

2011). Kulitnya tersusun dari zat kitin. Biasanya melekat pada dasar 

perairan. Jika lingkungan tidak memungkinkan, semisal makanan 

habis atai keselamatannya terancam, ia akan pindah ke tempat lain 

yang sesuai dan aman. Kelompok hewan ini juga sering disebut 

binatang bulu. Hewan ini memiliki lengan bercabang serta anus dan 

mulut berada di permukaan oral, kaki tabungnya tidak mempunyai 

saluran penghisap dan alur ambulaklarnya terbuka, tidak memiliki 

madreporit, duri ataupun pedicillariae. Sistem reproduksi yang 

dimiliki kelas ini yaitu memiliki jenis kelamin terpisah. Gonad 

biasannya terdapat dalam pinnula. Beberapa kelas Crinoidea, 

melepaskan telur dalam air, tapi beberapa menahan tetap pada 

pinnula sampai menetas. Larvanya disebut doliolaria. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 33 . Spesies Lili laut yang ditemukan di Kepulauan 
Karimunjawa ( Suryanti dan Supriharyono, 2018) 
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Larva yang masih muda sekali masih mendapat makanan dari 

kuning telur, tapi belum mempunyai mulut. Setelah beberapa hari 

dapat hidup bebas dan menempel dengan akhir bagian anterior dan 

kemudian berbentuk cangkir, lalu tumbuhlah lengannya. Beberapa 

Crinoidea menyimpan telurnya dalam tubuh. Sistem pencernaan 

makanan kelas Crinoidea yaitu makanan dari hewan ini berupa 

plankton atau mikroorganisme lainnya yang ditangkap dengan 

menggunakan tentakelnya. Setelah ditangkap dengan tentakelnya, 

makanan tersebut dibawa oleh silia untuk masuk ke dalam mulut. 

Sistem sarafnya terdiri atas: cincin saraf dan saraf radial. Organ 

sensorisnya masih sangat primitive. 

2.5.3. Habitat Crinoidea 

Crinoidea (lili Laut) merupakan kelas dari Echinodermata. 

Habitat Echinodermata dapat ditemui hampir semua ekosistem laut. 

Namun ekosistem yang paling tinggi terdapat pada terumbu karang 

di zona intertidal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia pada 

masing-masing daerah (Katili, 2011). Sedangkan penelitian Yusron 

(1877) menyebutkan kelompok kelas fauna Echinodermata (Holot  

huroidea, Echinoidea, Asteroidea dan Ophiuroidea), sedangkan kelas 

Crinoidea tidak ditemukan pada semua stasiun penelitian. Hal ini 

disebabkan karena Crinoidea biasanya hidup di daerah tubir 

sehingga sulit untuk dikoleksi dan karena pada tiga lokasi penelitian 

tidak adanya tubir. Selama pengamatan di tiga lokasi ditemukan 

antara 8 - 12 jenis fauna Echinodermata dengan jumlah individu 

antara 12 – 33 yang termasuk dalam empat kelas. Hewan ini mirip 



 
 

tumbuhan, karena bentuknya menyerupai bunga lili,tempat 

hidupnya mulai dari daerah di bawah pasang surut  sampai ke laut 

dalam di atas 1.200 kaki.  

 

2.5.4. Peranan Crinoidea  

  Crinoidea atau kelompok lili laut pada umumnya merupakan 

pemakan plankton dan materi tersuspensi . Selain tidak tahan 

terhadap kekeringan, dan hidupnya tergantung kepada kehadiran 

populasi plankton, mengakibatkan lili laut lebih sering didapatkan 

berada di zona paling luar dari ekosistem terumbu karang (tubir dan 

lereng terumbu). 

  Struktur Tubuh Lili laut hidup melekat ke substrat dengan 

tangkainya, lengan digunakan untuk memakan suspensi. Crinoidea 

memiliki lengan yang mengelilingi mulut serta menghadap ke atas, 

menjauhi subsrat (Campbell,2012). Lili laut mempunyai bentuk 

tubuh yang indah seperti bunga. Lili laut berpegang pada batu atau 

tumbuhan yang disebut dengan cirri dan memiliki lengan yang 

banyak (Nontji, 1987, h. 209).  

       Tubuhnya ditutupi oleh kulit kasar yang disebut tegmen 

terdiri dari lempengan kapur. Epidermisnya tidak berkembang 

dengan biak. Kelima lengannysa fleksibel untuk membentuk lebih 

banyak cabang yang memiliki pinnules seperti duri pada bulu. 

Gabungan calyx dan lengan dinamakan crown. Bentuknya tidak 

berubah dan stalk atau tangkai melekat pada sisi aboral tubuh. Stalk 
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atau tangkai ini mencuat dan bersendi serta memiliki cirri. Tidak 

memiliki madreporit, duri, dan pediselaria ( Hickman, 2001, h. 473).  

  Sistem Reproduksi pada kelas Crinoidea, melepaskan telur 

dalam air, tapi beberapa menahan tetap pada pinnulae sampai 

menetas. Larva yang masih muda sekali masih mendapat makanan 

dari kuning telur, tapi belum mempunyai mulut. Setelah beberapa 

hari dapat hidup bebas dan menempel dengan akhir bagian anterior 

dan kemudian berbentuk cangkir, lalu tumbuhlah lengannya. 

Beberapa Crinoidea menyimpan telurnya dalam tubuh. 

 

 

   

Lamprometra sp  Oxycamanthus benetti   



 
 

     

BAB III 

PENUTUP 

 

       Sebagian besar kelas dari Phylum echinodermata memiliki 

ciri morfologi yang hampir sama antara satu dengan yang lain. Akan 

tetapi, setiap biota memiliki ciri khas dan keunikannya masing-

masing. Jenis biota dari Phylum echinodermata hampir ditemukan di 

seluruh ekosistem. Mulai dari tepi pantai, ekosistem lamun hingga 

terumbu karang mulai dari subtrat berpasir, pecahan karang hingga 

lumpur berpasir.  

     Beberapa jenis dari Phylum echinodermata memiliki nilai 

ekologis maupun ekonomi. Contoh fungsi ekologis, hampir semua 

dari jenis echinodermata merupakan penyeimbang ekosistem dan 

rantai makanan, bahkan ada yang menyebutkan beberapa biota 

berperan sebagai pembersih atau sapu laut. Secara ekonomis tidak 

sedikit yang dimanfaatkan untuk bahan pangan (gonat bulu babi) 

dan teripang, ada juga yang dimanfaatkan untuk bahan utama 

kerajianan tangan, bahkan ada salah satu jenis dari teripang yang 

digunakan sebagai bahan obat alami dan bahan campuran kosmetik 

dikarenakan memiliki kandungan kolagen dan protein yang tinggi.  
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