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ABSTRACT 

 

The information of meiofauna community structure of mangrove areas in Indonesia is 

still limited compared to the mangrove area. This study aimed to assess the community 

structure and abundance of meiofauna in mangrove areas, Desa Bukit Batu and Tanjung 

Leban, Bengkalis Regency. Samples were collected from plots that ditributed on 

transect line based on the lowest and highest tide point.  Meiofauna abundance in each 

plot between the two villages were analyzed with ANOVA, while the difference 

between meiofauna abundance of these two villages was performed by t test.  The result 

indicated that meiofauna which were found at the study site consisted of 5 taxa namely, 

Nematodes, Copepods, Ostracoda, Olygochaeta and Polychaeta. The average abundance 

of meiofauna was 31,62 ind/10 cm
2
. It was also found that Nematodes was the most 

abundance taxa followed by Copepoda at all villages.  One way ANOVA results 

showed the abundance of meiofauna in each plot was not significantly different (Desa 

Bukit Batu: Fhit = 0.78, P >0.05 and Desa Tanjung Leban: Fhit = 1.61 (P >0.05).  While 

the abundance of meiofauna between two villages performed by t test was significantly 

different states (Thit = -4,60 P< 0.05). 

 

Keywords : Bengkalis regency, mangrove area, meiofauna.  

 

ABSTRAK 

 

Informasi mengenai struktur komunitas meiofauna di kawasan mangrove di Indonesia 

masih sangat sedikit dibandingkan luasnya area mangrove.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji struktur komunitas dan kelimpahan meiofauna di kawasan mangrove 

Desa Bukit Batu dan Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Sampel diambil dalam plot-

plot yang terdistribusi  pada garis transek berdasarkan titik surut terendah dan pasang 

tertinggi. Kelimpahan meiofauna pada tiap-tiap plot antara kedua desa dianalisis dengan  

Anova, sedangkan perbedaan kelimpahan meiofauna antara kedua desa dilakukan 

dengan uji t.  Dari hasil menunjukkan bahwa meiofauna yang ditemukan pada lokasi 

penelitian terdiri dari 5 taksa yaitu Nematoda, Copepoda, Ostracoda, Olygochaeta dan 

Polychaeta.  Kelimpahan rata-rata meiofauna sebesar 31,62 ind/10 cm
2
.   Hasil analisis 
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Anova satu arah menunjukkan kelimpahan meiofauna dalam tiap plot tidak berbeda 

nyata (Desa Bukit Batu:  Fhit=0,78 P>0,05 dan Desa Tanjung Leban: Fhit=1,61 (P>0,05).  

Sedangkan kelimpahan meiofauna antara kedua desa yang dilakukan dengan uji t 

menyatakan berbeda secara signifikan (Thit = -4,60 P<0,05). 

 

Kata Kunci : Kabupaten Bengkalis, kawasan mangrove, meiofauna. 

 

PENDAHULUAN 

Meiofauna merupakan hewan 

multiseluler yang dapat ditemukan di 

berbagai tipe habitat, baik habitat yang 

bervegetasi maupun yang tidak 

bervegetasi. Habitat bervegetasi 

(seperti alga, lamun dan mangrove) dan 

habitat yang tidak bervegetasi (seperti 

hamparan pasir pantai yang luas dan 

pantai berbatu) dapat menciptakan 

habitat tersendiri bagi meiofauna dan 

memiliki karakteristik yang khas dan 

berbeda satu dengan lainnya (Higgins 

& Thiel 1988; Giere 1993).  

Meiofauna sebagai salah satu 

fauna bentik yang mampu berasosiasi 

dengan mangrove, yaitu dengan 

ditemukannya meiofauna pada sedimen 

sekitar perakaran mangrove.  

Kehadiran meiofauna dalam ekosistem 

mangrove memiliki berbagai peranan 

yang sangat penting, yaitu sebagai 

rantai penghubung dalam aliran energi, 

siklus materi dari alga planktonik 

hingga ke konsumen tingkat tinggi, 

berpengaruh dalam siklus biogeokimia 

yang terkait pada akumulasi bahan 

organik dan anorganik, berperan dalam 

menyuburkan dasar perairan serta 

meningkatkan produktivitas bentik, 

meningkatkan regenerasi nutrient di 

lingkungan bentik, menyumbangkan 

pengaruh interaktif pada biota bentik 

lainnya melalui kompetisi, simbiosis, 

predasi serta asosiasi, dan sebagai 

bioindikator dalam menilai kondisi 

suatu lingkungan  (Mirto et al. 2000).   

Kabupaten Bengkalis merupakan 

salah satu kabupaten di Provinsi Riau 

yang didominasi oleh sumberdaya alam 

hutan mangrove. Keberadaan 

mangrove di pesisir kabupaten 

Bengkalis memiliki berbagai fungsi 

secara biologi, ekologi dan ekonomi.  

Desa Bukit Batu dan Tanjung Leban 

terletak di Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis yang memiliki 

kawasan mangrove dengan potensi dan 

produktivitas sumberdaya alam laut 

yang cukup tinggi. Padatnya aktivitas 

masyarakat disepanjang pesisir maupun 

perairan kawasan mangrove berdampak 

terhadap perubahan kualitas 

lingkungan.  Perubahan kualitas 

lingkungan tersebut dapat 

menyebabkan penyebaran individu tiap 

jenis dan kestabilan komunitas fauna 

menjadi rendah.  Pengukuran kualitas 

lingkungan perairan dan pesisir dapat 

dilakukan dengan indikator biologi.  

Salah satu kelompok fauna penting 

dalam mengukur perubahan kualitas 

lingkungan adalah meiofauna 

(Lasmana 2004). 

Secara umum kajian tentang 

meiofauna di kawasan mangrove telah 

banyak dilakukan oleh peneliti dari luar 

negeri (Bouwman 1987; Higgins et al. 

1988; Rodriguez et al. 2003; Dittman 

2001), tetapi di Indonesia kajian 

tentang meiofauna di kawasan 

mangrove masih tergolong sedikit 

khususnya di Kabupaten Bengkalis.  
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METODE PENELITIAN 

 
Waktu dan Tempat 

 

Pengambilan sampel meiofauna 

dilaksanakan di Kawasan Mangrove 

Desa Bukit Batu dan Tanjung Leban 

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 

Bengkalis, Provinsi Riau.  Waktu  

pengamatan dan identifikasi meiofauna 

dilakukan pada bulan Oktober 2014 di 

Laboratorium Zoologi FMIPA UR. 

 

Alat dan Bahan 

 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian terdiri dari sampel meiofauna, 

sampel analisis fraksi sedimen, formalin 

4%, aquades, plastik, Rose Bengal 1 % 

dan alkohol 70 %.  Alat-alat yang 

digunakan ialah corer sampler terbuat 

dari pipa PVC ukuran diameter 4,4 cm 

(2,2 inci) dan panjang 30 cm, alat tulis, 

petridish, pipet tetes, jarum suntik, Hand 

Refractometer, pH meter, thermometer, 

kamera digital, sieve atau saringan 

logam bertingkat yang berukuran 1,7 

mm, 355 µm dan 0,045 mm, botol 

koleksi, dan mikroskop stereo Olympus 

SZX7. 

 

Prosedur Penelitian 

 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan pada 

kawasan mangrove desa Bukit Batu dan 

Tanjung Leban Kecamatan Bukit Batu 

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Kabupaten Bengkalis merupakan 

wilayah kepulauan terletak pada pesisir 

Timur Pulau Sumatera dibatasi oleh 0
0 

17’ - 2
0
 30’ Lintang Utara dan 100

0 
52’ 

- 102
0 

00’ Bujur Timur.  Topografi 

wilayah ini merupakan daratan rendah 

dengan ketinggian ±50 m di atas 

permukaan laut.  Secara geografis 

kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan pesisir yang 

berada pada gugusan pulau dan 

berbatasan langsung dengan selat 

malaka.   

 

Pengambilan sampel 

 

Lokasi sampling dilakukan pada 

kawasan mangrove Desa Bukit Batu 

dan Tanjung Leban.  Pengambilan 

sampel dilakukan pada garis transek 

berdasarkan titik surut terendah dan 

pasang tertinggi yang berukuran 100 m, 

masing-masing titik dibuat ke dalam 5 

plot berukuran 1 m x 1 m dengan jarak 

antar plot adalah 10 m.  Pada tiap plot 

disampling sebanyak 3 kali 

pengulangan dan disampling 1 kali 

pengulangan di kawasan mangrove 

kedua desa tersebut untuk analisis fraksi 

sedimen. Sampel meiofauna diambil 

dengan pipa PVC berdiameter 4,4 cm 

dan panjang 30 cm yang dibenamkan 

hingga kedalaman 10 cm pada substrat 

mangrove. Sampel meiofauna yang 

diperoleh dimasukkan ke dalam botol 

plastik untuk kemudian dilarutkan 

dengan formalin pada konsentrasi akhir 

4%.  Sampel kemudian dibawa ke 

laboratorium untuk di isolasi dari 

substrat dengan menggunakan metode 

penyaringan bertingkat  Selanjutnya 

sampel yang tertahan pada saringan 

0.045 mm dimasukkan kedalam toples 

dan diwarnai dengan Rose Bengal 1 % 

di dalam cawan petri.  Penyortiran pada 

sampel dilakukan dari kelompok taksa 

terbesar (Kelas)  dan disimpan dalam 

alkohol 70%, kemudian pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan 

mikroskop stereo olympus SZX7. Jenis 

meiofauna diidentifikasi dengan 

menggunakan buku  Introduction to The 

Study of Meiofauna (Higgins and Thiel 
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1988) dan Meiobenthology (Giere 

2009). 

 

Analisis Data 
 

Kelimpahan Meiofauna 

 

Kelimpahan merupakan jumlah 

individu persatuan luas (Brower dan Zar 

1989).      D= a/b 

Keterangan: 

D = Kelimpahan meiofauna (individu/ 

10 cm
2
) 

a  = Jumlah meiofauna yang dihitung 

(individu) 

b  = Luas lingkaran Corer (cm
2
) 

Diketahui luas penampang Corer dalam 

satu kali penyamplingan: 

 =  x 2,2 cm x 2,2 cm = 

15,19 cm
2
. 

Kelimpahan meiofauna pada tiap-

tiap plot antara kedua desa dianalisis 

dengan  Anova satu arah dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α=0,05), sedangkan 

perbedaan kelimpahan meiofauna antara 

kedua desa dilakukan dengan uji t.  

Kedua uji statistika tersebut dilakukan 

dengan program MINITAB 16.0 

(Meyer dan Krueger). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Meiofauna yang ditemukan di 

kawasan mangrove Desa Bukit Batu 

dan Tanjung Leban Kabupaten 

Bengkalis berjumlah 2882 individu 

yang terdiri dari 5 taksa yaitu 

Nematoda, Copepoda, Ostracoda, 

Olygochaeta dan Polychaeta.  

Komposisi meiofauna dalam penelitian 

ini di dominasi oleh Nematoda dan 

Copepoda masing-masing sebesar 78%, 

dan 21 %, sementara taksa lainnya 

ditemukan dalam jumlah sedikit 

(gambar 1). 

Hasil penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan beberapa penelitian 

yang dilakukan pada kawasan mangrove 

lainnya seperti Sasekumar (1994), 

Olafsson (1995), Vanhove et al. (1995), 

Zhou (2001), Armenteros et al. (2006), 

dan Zulkifli (2008).  Masing-masing 

penelitian tersebut melaporkan bahwa 

komposisi meiofauna yang ditemukan 

pada suatu kawasan mangrove 

didominasi oleh Nematoda dan 

Copepoda.  

 

Gambar 1. Komposisi meiofauna di 

kawasan mangrove Desa 

Bukit Batu dan Tanjung 

Leban Kabupaten 

Bengkalis.  Lain-lain 

terdiri dari Ostracoda, 

Olygochaeta dan 

Polychaeta.  

Kehadiran Nematoda yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan taksa-

taksa lainnya karena didukung oleh 

berbagai keunggulan secara morfologi, 

reproduksi dan adaptasi.  Tingginya 

tingkat kehadiran Nematoda juga 

dilaporkan oleh Zhou (2001) di 

kawasan mangrove subtropika 

Hongkong yang menemukan Nematoda 

sebesar 88% dari total meiofauna yang 

ditemukan.  Gwyther (2000) pada 

penelitian di kawasan mangrove 

Australia selatan menjumpai dominasi 

Nematoda sebesar  87% dari total 

meiofauna.  Armenteros et al. (2006) 

juga melaporkan bahwa Nematoda 

78% 

21% 

1% 

Nematoda

Copepoda

Lain-lain
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ditemukan sebesar 88% pada kawasan 

mangrove Teluk Batabano Kuba.  

Kehadiran Nematoda sebagai taksa 

yang paling dominan tidak hanya 

ditemukan pada kawasan mangrove 

saja, namun pada sejumlah habitat 

lainnya seperti yang dilaporkan oleh 

Armenteros et al. (2007) Nematoda 

memberikan kontribusi sebesar 95% 

dari total kelimpahan meiofauna di 

habitat padang lamun Teluk Batabano, 

Kuba.  Selain pada habitat lamun, 

kehadiran Nematoda juga terlihat 

dominan pada beberapa habitat pantai 

berpasir (Kotwicki et al. 2005).  Pada 

habitat estuari, Nematoda juga menjadi 

taksa paling dominan yang ditemukan 

oleh Kapusta et al. (2005) di Armazem 

Lagoon, Brazil dan Chen et al. (2012) 

di Serawak, Malaysia.  Begitu pula pada 

habitat pantai berbatu kehadiran 

Nematoda masih tinggi (Fraschetti et al. 

2006) maupun pada habitat terumbu 

karang (Armenteros et al.  2009).  

Taksa meiofauna yang 

kehadirannya tertinggi setelah 

Nematoda adalah Copepoda (21%).  

Tingginya kehadiran Copepoda dapat 

dijelaskan oleh beberapa faktor seperti 

keunggulan secara morfologi, 

reproduksi maupun adaptasi.  Dalam 

beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya pada kawasan 

mangrove juga menemukan hasil yang 

serupa dimana Copepoda merupakan 

taksa yang kehadirannya melimpah 

setelah Nematoda, seperti kawasan 

mangrove Malaysia (Sasekumar 1994; 

Long dan Karim 1990).  Tidak hanya 

Nematoda, Copepoda juga ditemukan 

pada habitat lainnya.  Copepoda 

menduduki taksa kedua terbanyak 

setelah Nematoda pada beberapa habitat 

lain seperti habitat pantai berpasir 

(Rodriguez et al. 2003; Kotwicki et al. 

2005).  Pada habitat terumbu karang, 

Copepoda merupakan taksa dari 

meiofauna yang signifikan ditemukan 

(Raes dan Vanreusel 2005).  Selain itu, 

di habitat estuari kehadiran Copepoda 

tercatat paling signifikan ditemukan 

setelah Nematoda (Kapusta et al. 2005; 

Ansari et al. 1993; Somerfield dan 

Warwick 1995). 

 

Kelimpahan Meiofauna 

 

Kelimpahan rata-rata meiofauna di 

kawasan mangrove Desa Bukit Batu 

dan Tanjung Leban Kabupaten 

Bengkalis sebesar 31,62 ind/10 cm
2
.  

Nematoda memiliki kelimpahan 

tertinggi sebesar 24,54 ind/10 cm
2
, 

selanjutnya kelimpahan Copepoda 

sebesar 6,61 ind/10 cm
2 

(Gambar 2). 

Kelimpahan meiofauna yang 

diperoleh pada kawasan mangrove Desa 

Bukit Batu dan Tanjung Leban 

Kabupaten Bengkalis ini lebih rendah 

jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan pada kawasan 

mangrove lainnya seperti dilaporkan 

Olaffson (1995) pada kawasan 

mangrove Afrika dengan kelimpahan 

rata-rata 1493 ind/10 cm
2
.  Selanjutnya, 

Sergio et al. (2003) juga melaporkan 

bahwa di kawasan mangrove Santa 

Catarina Brazil sebesar 1586 ind/10 

cm
2
.  Demikian juga dengan penelitian 

Xuan et al. (2007) di kawasan 

mangrove Vietnam dengan kelimpahan 

meiofauna 1156 ind/10 cm
2
.  

Nurmalisyah (2013) dan Neri (2013) 

juga mencatat kelimpahan meiofauna di 

kawasan mangrove Bandar Bakau dan 

Desa Basilam Baru dengan kelimpahan 

rata-rata 820,28 ind/10 cm² dan 682,03 

ind/10 cm
2
.  Sedangkan pada habitat 

lainnya juga ditemukan kelimpahan 

rata-rata meiofauna yang lebih tinggi 

jika dibandingkan pada penelitian ini, 

seperti pada kawasan pantai berlumpur 
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sebesar 2900 ind/10 cm
2 

(Feder dan 

Paul 1980), serta pada kawasan rumput 

laut di Pujada Bay dengan kelimpahan 

5310  ind/10 cm
2 

(Troch et al. 2008).  

Gambar 2. Rata-rata kelimpahan 

meiofauna (ind/10 cm
2
) 

berdasarkan taksa di 

kawasan mangrove 

Desa Bukit Batu dan 

Tanjung Leban 

Kabupaten Bengkalis. 

Lain-lain terdiri dari 

Ostracoda, Olygochaeta 

dan Polychaeta. 

 

 Kelimpahan meiofauna pada suatu 

kawasan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor abiotik dan 

biotik. Faktor abiotik yang 

mempengaruhi kelimpahan di 

habitatnya antara lain ukuran butir 

sedimen.  Komposisi meiofauna dapat 

dipengaruhi oleh ukuran butir sedimen 

yang ada didalamnya (Higgins dan 

Thiel 1988).  Ukuran butir sedimen 

merupakan faktor penting dalam 

menyediakan ruang untuk meiofauna 

yang berada dalam habitat.  Semakin 

halus ukuran butir sedimen maka 

ketersediaan ruang akan makin sedikit 

dan meiofauna yang mendiami memiliki 

ukuran yang kecil.  Sebaliknya, jika 

semakin kasar ukuran butir sedimen 

maka ruang-ruang yang tersedia akan 

semakin besar serta ukuran meiofauna 

yang menempati ruang pun semakin 

besar ukurannya.  Dengan demikian, 

ukuran butir sedimen dapat 

mempengaruhi taksa dan kelimpahan 

meiofauna (Funch et al. 2002; 

Nybakken dan Bertness 2005).  

Bahan organik merupakan salah 

satu faktor biotik yang memiliki 

peranan dalam menentukan kelimpahan 

meiofauna.  Pada sedimen kasar, 

kandungan bahan organik lebih rendah 

karena partikel yang halus tidak 

mengendap.  Sedangkan pada sedimen 

halus, kandungan bahan organik lebih 

tinggi daripada sedimen kasar yang 

berhubungan dengan kondisi 

lingkungan yang tenang sehingga 

memungkinkan pengendapan sedimen 

lumpur diikuti oleh akumulasi bahan 

organik ke dasar perairan (Rosa dan 

Bemvenuti 2005).  

Faktor biotik lainnya yang diduga 

mampu mempengaruhi kelimpahan 

meiofauna adalah proses bioturbasi, 

adanya proses pengadukan sedimen 

oleh meiofauna. Bioturbasi dapat 

memberikan dampak negatif dengan 

menyebabkan kekeruhan karena adanya 

sedimentasi yang menghalangi penetrasi 

cahaya yang masuk ke dalam air dan 

menganggu proses fotosintesis oleh alga 

bentik.  Hal ini mengakibatkan 

produktivitas primer menjadi rendah 

dan ketersediaan oksigen menjadi 

berkurang.  Adanya gangguan yang 

terjadi pada permukaan sedimen dapat 

menghambat perkembangan larva 

meiofauna.  Selain memberikan dampak 

negatif, proses bioturbasi juga dapat 

memberikan dampak positif yaitu 

pengadukan sedimen yang 

menyebabkan peregangan agregat antar 

partikel sedimen oleh organisme seperti 

kepiting penggali sehingga terjadi 

0

5

10

15

20

25

Nematoda Copepoda Lain-lain

24,54 

6,61 

0,46 
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pertukaran air dan udara dalam lapisan 

sedimen sehingga dapat mempengaruhi 

suplai air dan oksigen yang diperoleh 

organisme meiofauna yang berada pada 

kedalaman yang berbeda (Lindsay dan 

Woodin 1996). 

Adanya pemangsaan juga dapat 

mempengaruhi kelimpahan meiofauna. 

Umumnya meiofauna merupakan jenis 

makanan yang digemari oleh 

makrofauna. Peningkatan rata-rata 

kelimpahan meiofauna pada batas 

antara sedimen-air, hal ini disebabkan 

tidak adanya pemangsaan.  Selain itu, 

karaktersitik sedimen yang halus juga 

dapat mendukung habitat meiofauna 

sebagai perlindungan dan pencegah 

adanya pengaruh yang besar terhadap 

predator (Barnes dan Hughes 2004). 

 

Struktur Komunitas dan Kelimpahan 

Meiofauna pada Desa Bukit Batu dan 

Tanjung Leban 

 

Komposisi meiofauna pada dua 

kawasan mangrove yaitu Desa Bukit 

Batu dan Tanjung Leban menunjukkan 

bahwa taksa Nematoda dan Copepoda 

yang kehadirannya paling tinggi jika 

dibandingkan dengan taksa lainnya. 

Pada kedua desa tersebut terlihat bahwa 

Nematoda adalah taksa yang paling 

mendominasi dan dilanjutkan oleh taksa 

lainnya yang terdiri dari Ostracoda, 

Olygocaheta dan Polychaeta. Persentase 

kelimpahan Nematoda  yang diperoleh 

pada Desa Bukit Batu dan Tanjung 

Leban berkisar  61-79%, diikuti oleh 

Copepoda dengan kisaran 20-37% 

sedangkan persentase kelimpahan taksa 

lainnya yang terdiri dari Ostracoda, 

Olygochaeta dan Polychaeta tergabung 

dalam kisaran 1-2% (Gambar3). 

  

 

 

 

 

Gambar 3. Persentase kelimpahan 

meiofauna di kawasan 

mangrove Desa Bukit 

Batu dan Tanjung 

Leban Kabupaten 

Bengkalis. Lain-lain 

Ostracoda, Olygochaeta 

dan Polychaeta. 

 

Pada Desa Bukit Batu didominasi 

oleh vegetasi Rhizophora sp., dan pada 

Desa Tanjung Leban didominasi oleh 

vegetasi Rhizophora sp.dan Avicennia 

sp.  Selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nurmalisyah (2013), 

Neri (2013) dan Suryani (2014) yang 

menemukan persentase kelimpahan 

Nematoda tertinggi pada vegetasi 

Rhizophora sp.  Tingginya kelimpahan 

Nematoda di tiap plot kedua desa 

disebabkan oleh lokasi sampling 

vegetasi Rhizophora sp. dan Avicennia 

sp. berdekatan dan terpapar langsung 

dengan area pasang surut pantai.  Hal 

ini menyebabkan terjadinya sirkulasi air 

laut yang dinamis pada kedua jenis 

vegetasi mangrove yang secara tidak 

langsung juga membawa kandungan 

61% 

37% 2% 

Desa Bukit Batu 

Nematoda

Copepoda

Lain-lain

79% 

20% 1% 

Desa Tanjung Leban 

Nematoda

Copepoda

Lain-lain
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bahan organik serta unsur-unsur hara 

lebih banyak.   

Kelimpahan rata-rata individu 

meiofauna pada kedua desa di dominasi 

oleh Nematoda yaitu dengan kisaran 

kelimpahan 2,63-46,45 ind/10 cm
2
.  

Selanjutnya diikuti oleh Copepoda 

dengan kisaran kelimpahan 1,58-11,65 

ind/10cm
2
 (Gambar 4).  

 

Gambar 4. Kelimpahan rata-rata 

(ind/10cm
2
) meiofauna 

berdasarkan taksa di 

kawasan mangrove 

Desa Bukit Batu dan 

Tanjung Leban 

Kabupaten Bengkalis. 

 

Pada beberapa plot ditemukan 

adanya plot yang ditumbuhi dan tidak 

ditumbuhi oleh pohon mangrove. Pada 

plot yang ditumbuhi oleh pohon 

mangrove, maka sistem perakaran 

mangrove dan naungan kanopinya 

dapat  memberikan habitat dan 

tempat berlindung bagi meiofauna. 

Sehingga meiofauna akan terhindar 

dari kekeringan dan dapat bertahan 

hidup (Gwyther 2000).  Selain itu, 

adanya pohon mangrove yang 

ditemukan pada beberapa plot dapat 

berpengaruh terhadap ketersediaan 

nutrisi yang lebih banyak dikarenakan 

sumbangan detritus dari serasah 

mangrove (Danovaro dan Gambi 

2002). Hal ini dapat mempengaruhi 

kelimpahan pada tiap plot dalam 

penelitian ini. 

Perbedaan rata-rata kelimpahan 

meiofauna pada tiap plot di antara 

kedua desa dalam penelitian ini di 

analisis menggunakan ANOVA satu 

arah dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kelimpahan rata-rata meiofauna pada 

tiap plot di Desa Bukit Batu adalah 

tidak berbeda nyata dengan Fhit=0,78 

(P>0,05) lebih kecil dari Ftab=1,96 dan 

di Desa Tanjung Leban juga tidak 

menunjukkan berbeda nyata dengan 

Fhit=1,61 (P>0,05) lebih kecil dari 

Ftab=1,94.  Sedangkan perbedaan 

kelimpahan meiofauna pada kedua desa 

dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan uji t dengan tingkat 

kepercayaan 95%.  Hasil analisis 

menunjukkan bahwa kelimpahan 

meiofauna di antara kedua desa adalah 

berbeda secara signifikan (Thit = -4,60 

P<0,05).  

Adanya perbedaan kelimpahan 

yang signifikan antara kedua desa, 

diduga terjadi karena perbedaan ukuran 

partikel sedimen. Dari analisis fraksi 

sedimen pada Desa Bukit Batu memiliki 

tingkat persentase lumpur sebesar 

100%, sedangkan pada Desa Tanjung 

Leban memiliki persentase lumpur 

sebesar 71,19% dan pasir 28,81%. 

Ukuran butir sedimen juga penting 

dalam mengontrol kemampuan sedimen 

untuk menahan dan mensirkulasi air dan 

udara.  Ketersediaan air dan oksigen 

dalam celah-celah sedimen diperlukan 

untuk kehidupan meiofauna (Nybakken 

dan Bertness 2005). Sirkulasi air 

melalui celah-celah dalam sedimen 

adalah penting karena pergerakan air ini 

dapat memperbarui suplai oksigen dan 

0

10

20

30

40

50

Nematoda Copepoda Lain-lain

2,63 1,58 0,11 

46,45 

11,65 

0,82 

Desa Bukit

Batu

Desa

Tanjung

Leban



Repository FMIPA   9 

suplai makanan serta dapat mencegah 

kondisi kekeringan bagi meiofauna. 

Sirkulasi air akan berlangsung dengan 

baik jika berada pada sedimen berbutir 

kasar dan berkurang pada sedimen 

berbutir halus (lumpur)  (Giere 1993). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh 5 taksa meiofauna yaitu, 

Nematoda, Copepoda,Ostracoda, 

Olygochaeta dan Polychaeta, dengan 

Nematoda dan Copepoda yang 

mendominasi pada masing-masing 

kawasan mangrove. Kelimpahan rata-

rata taksa meiofauna di kawasan 

mangrove Desa Bukit Batu dan Tanjung 

Leban Kabupaten Bengkalis sebesar 

31,62 ind/10 cm
2
.  Hal ini menunjukkan 

bahwa kelimpahan rata-rata meiofauna 

dalam penelitian ini masih terbilang 

rendah jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian di kawasan mangrove 

lainnya.  
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