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ABSTRACT 

Information on meiofauna community structure in Indonesian freshwater is still limited 

compared to other areas. This study aimed to assess the community structure and 

abundance of meiofauna on three stations on Lakes Toba, North Sumatra. Samples were 

collected from three stations nearby the port that usually used for  society economical 

activities. The first station is in the Balige port, the second station in Simanindo port and 

the third station in Parapat port. Meiofauna abundance was analyzed using one-way 

ANOVA and Fisher's test.  The result indicated that meiofauna which were found at the 

study site consisted of six taxa namely, Nematodes, Copepods, Oligochaeta, Ostracoda, 

Syncarida, Cladocera. The average abundance of meiofauna was 3,15 ind/10 cm
2
.  It 

was also found that Nematodes was the most abundance taxa followed by Copepoda 

and Oligochaeta at all of the stations.  One-way ANOVA results revealed that the 

abundance of meiofauna in each station was significantly different (F=2,97 P<0.05). 
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ABSTRAK 

Informasi mengenai struktur komunitas meiofauna di perairan air tawar Indonesia masih 

sedikit jika dibandingkan di wilayah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

struktur komunitas dan kelimpahan meiofauna pada tiga stasiun di perairan Danau Toba 

Sumatera Utara. Ketiga stasiun berada di sekitar pelabuhan yang sering digunakan 

sebagai tempat aktivas perekonomian masyarakat. Stasiun 1 berada di pelabuhan Balige, 

stasiun 2 di pelabuhan Simanindo dan stasiun 3 di pelabuhan Parapat. Kelimpahan 

meiofauna dianalisis dengan uji ANOVA satu arah dan uji Fisher. Dari hasil 

menunjukan bahwa meiofauna yang ditemukan pada lokasi penelitian terdiri dari 6 

taksa yaitu Nematoda, Copepoda, Oligochaeta, Ostracoda, Syncarida, dan Cladocera. 

Kelimpahan rata-rata meiofauna adalah 3,15 ind/10cm
2
. Nematoda adalah taksa yang 

paling tinggi kelimpahannya diikuti oleh Copepoda dan Oligochaeta pada semua 

stasiun. Hasil analisis ANOVA satu arah menunjukan kelimpahan meiofauna setiap 

stasiunnya berbeda nyata (F= 2,97 P< 0,05). 

Kata Kunci : Danau Toba, kelimpahan, meiofauana 
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PENDAHULUAN 

Meiofauna merupakan kelompok 

hewan metazoa kecil yang berukuran 63-

1000 µm atau hewan-hewan multiseluler 

yang hidup di ruang antar partikel-

partikel sedimen atau disela-sela butiran 

sedimen (Higgins dan Thiel 1988).  

Kelompok hewan meiofauna ini berada 

diantara ukuran makrofauna dan 

mikrofauna. Makrofauna yaitu hewan 

kecil yang berukuran >1 mm sedangkan 

mikrofauna hewan kecil yang berukuran 

<0,1 mm (Lind 1980). 

 Menurut Barus (2001), Danau 

Toba termasuk perairan lentik (lentic 

water)  atau disebut juga perairan 

tenang.  Secara garis besar Danau Toba 

merupakan perairan yang banyak 

dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, 

perhubungan, perikanan, dan sebagai 

sumber air minum bagi masyarakat yang 

ada di sekitarnya sehingga menyebabkan 

adanya perubahan pada kualitas air. 

Perubahan kualitas air dan 

substrat hidupnya meiofauna sangat 

mempengaruhi kelimpahan dan 

keragaman meiofauna yang sangat 

bergantung pada toleransi dan 

sensitivitas terhadap perubahan 

lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari 

keragaman ikan yang ada diperairan ini 

mencapai 1,37 dan kepadatan tertinggi 

ikan itu adalah jenis Mystacoleucus 

padangensis 0,116/m
2 

(Siagian 2009) 

yang ditemukan di Danau Toba Balige. 

Komponen lingkungan yang hidup dan 

yang mati akan mempengaruhi 

kelimpahan dan keanekaragaman biota 

air yang ada pada suatu perairan, 

sehingga tingginya kelimpahan individu 

tiap jenis dapat dipakai untuk menilai 

kualitas suatu perairan. 

Peningkatan aktivitas manusia 

dibidang perikanan, perhubungan, 

pertanian, pariwisata, dan aktivitas 

rumah tangga mengakibatkan terjadinya 

perubahan lingkungan yang berpengaruh 

terhadap biota, terutama kelimpahan dan 

keragaman meiofauna. Jika kondisi ini 

terus dibiarkan maka tidak hanya biota 

perairan saja yang terpengaruh tetapi 

kelangsungan hidup masyarakat yang 

ada di sekitar perairan tersebut juga akan 

terpengaruh. Keadaan tersebut 

mengakibatkan perlunya dilakukan 

kajian terhadap keragaman dan 

kelimpahan biota sebagai komponen 

perairan. Salah satu biota yang 

memainkan peran penting dalam siklus 

kehidupan perairan adalah meiofauna. 

Kajian kelimpahan meiofauna masih 

jarang dilakukan, oleh karena itu kajian 

mengenai meiofauan di kawasan 

pelabuhan Danau Toba terutama di 

Balige, Samosir, Parapat penting 

dilakukan, untuk mendapatkan informasi 

awal mengenai kelimpahan dan 

keragamannya. 

METODE PENELITIAN 

Pengambilan sampel telah 

dilaksanakan pada Juli 2014 dan Januari 

2015 di Kecamatan Balige Kabupaten 

Tobasa, Kecamatan Simanindo 

Kabupaten Samosir dan Kecamatan 

Ambarita Tobasa Sumatera Utara. 

Pengamatan dan identifikasi meiofauna 

dilakukan di Laboratorium Zoologi 

FMIPA UR. Penelitian ini berlangsung  

Juli 2014 hingga Februari 2015. 

 Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari corer sampler 

yang dibuat dari pipa (Paralon- PVC) 
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dengan diameter 4.4 cm (2.2 inci) dan 

panjang 40 cm, test sieve atau saringan 

logam bertingkat yang berukuran 1.7 

mm, 355µm dan0.045 mm, botol 

sampel, botol koleksi, log book, kertas 

label, pena, spidol, petridish, pipet tetes, 

jarum suntik, Hand Refractometer, pH 

meter, thermometer, kamera digital, 

mikroskop stereo olympus SZX7.  

Bahan yang digunakan terdiri dari 

aquades, formalin 4%, alkohol 70%, dan 

Rose Bengal 1%, sampel meiofauna dan 

sampel substrat perairan dasar untuk 

analisis fraksi sedimen. 

 

Prosedur Penelitian 

a. Penentuan Lokasi  Sampling 

 Penentuan lokasi sampling 

ditentukan secara purposive sampling. 

Pengambilan sampel dilakukan pada tiga 

stasiun berdasarkan perbedaaan substrat. 

Sampel diambil dengan 3 kali 

pengulangan pada masing-masing 

stasiun. 

b. Pengambilan Sampel Meiofauna Dan 

Pengerjaan Di Laboratorium 

 Pengambilan sampel meiofauna 

dilakukan menggunakan pipa–PVC  

yang  dimodifikasi menjadi corer  

sampler dengan diameter 4,4 cm dan 

panjang 40 cm.  Substrat meiofauna 

diambil menggunakan pipa dipindahkan 

kedalam botol sampel dan difiksasi 

dengan larutan  formalin dengan 

konsentrasi akhir 4%. Kemudian sampel 

diisolasi dari substrat dengan 

menggunakan metode penyaringan dan 

penyiraman  air  mengalir dengan 

saringan yang berukuran 1,7 mm. Sisa 

substrat yang dapat melewati saringan 

1,7 mm ditampung kemudian disaring 

lagi dengan saringan yang berukuran 355 

µm dan 0,045 mm, setelah itu substrat 

diwarnai dengan Rose Bengal 1%,  

selanjutnya disortir dalam kelompok 

taksa terbesar (Kelas) dan kemudian 

disimpan dalam alkohol 70%. 

Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop stereo lympus 

SZX7. Identifikasi meiofauna 

menggunakan buku Introduction To The 

Study of Meiofauna (Higgins and Thiel 

1988) dan Meiobenthology (Giere 2009). 

c. Pengukuran Faktor Fisika Kimia 

Adapun parameter lingkungan yang 

diukur yaitu, suhu dan pH yang diukur 

secara in situ. Sedangkan fraksi sedimen 

diukur secara ex situ 

1. Suhu 

 Suhu di ukur dengan 

menggunakan thermometer air. 

Pengukuran suhu dilakukan 3 kali 

pengulangan untuk masing-masing 

stasiun pada pengambilan sampel 

pertama (Musim kemarau) dan 

pengambilan sampel kedua (Musim 

Hujan). 

2. pH 

pH sedimen diukur dengan 

menggunakan pH meter. Sebelum 

digunakan, alat dikalibrasi terlebih 

dahulu. Pengukuran suhu dilakukan 3 

kali pengulangan untuk masing-masing 

stasiun pada pengambilan sampel 

pertama (Musim kemarau) dan 

pengambilan sampel kedua (Musim 

Hujan). 

 



Repository FMIPA  4 

3. Fraksi Sedimen 

Metode penentuan substrat dasar 

perairan menurut Buchanan (1984). 

Sampel substrat diambil sebanyak 25 

gram dan dikeringkan dalam oven 

dengan suhu 60-70
o
C selama 24 jam. 

Sampel substrat dimasukkan kedalam 

beker glass yang berisi 250 ml air kran 

sambil diaduk selama 10-15 menit. 

Suspense substrat kemudian disaring 

menggunakan saringan 2, 0.5, 0.25, dan 

0,063 mm dengan menyemprotkan air 

keran  ke saringan sehingga partikel 

lolos dari mata saringan dan yang besar 

akan tertahan, setiap fraksi yang tertahan 

pada masing-masing saringan 

dikeringkan pada suhu 100
o
C selama 4 

jam dan untuk mengetahui persentase 

berat dari masing-masing fraksi 

ditimbang setelah kering. 

Untuk penamaan jenis substrat 

(sedimen) menggunakan metode aturan 

segitiga (Shepard dalam Buchanan 

1984). 

Analisis Data   

a. Kelimpahan Meiofauna 

Kelimpahan merupakan jumlah 

individu persatuan luas (Brower danZar 

1989), dengan perhitungan sebagai 

berikut:  

D= a/b 

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
. 

 Beda nyata kelimpahan 

meiofauna pada tiap stasiun dianalisis 

dengan uji ANOVA satu arah dengan 

tingkat kepercayaan 95% (α=0,05) 

menggunakan  program MINITAB 16.0 

(Meyer dan Krueger).  Jika terdapat beda 

nyata maka akan dilanjutkan dengan 

menggunakan uji Fisher. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
a. Struktur Komunitas Meiofauna 

Meiofauna yang ditemukan pada 

tiga stasiun penelitian di perairan Danau 

Toba Sumatera Utara berjumlah 624 

individu yang terdiri dari 6 taksa sebagai 

berikut : Nematoda, Copepoda, 

Oligochaeta,  Ostracoda, Syncarida, 

Cladocera dan taksa lainnya yang tidak 

teridentifikasi. Komposisi meiofauna 

pada penelitian ini didominasi oleh 

Nematoda (39,1%), Copepoda (28,7%), 

dan Oligochaeta (22,66%) (Gambar 4.1). 

 

 
Gambar 1. Komposisi taksa meiofauna 

pada kawasan perairan 

Danau Toba Sumatera 

Utara.  

Dominansi taksa Nematoda 

disebabkan oleh beberapa keunggulan.  

Secara morfologi, Nematoda memiliki 

bentuk tubuh lurus memanjang yang 
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sesuai hidup sebagai organisme penggali 

maupun intertisial diantara butiran 

sedimen berlumpur maupun berpasir dan 

memiliki kutikula yang tebal dan licin 

sebagai pelindung agar terhindar dari 

goresan ketika menggali sedimen (Long 

dan Karim 1990; Nybakken dan Bertness 

2005; Zulkifli 2008).  Secara reproduksi, 

Nematoda memiliki karakteristik 

reproduksi hermafrodit dan 

partenogenesis serta sifat reproduksinya 

yang berulang-ulang sehingga dapat 

meningkatkan populasinya dengan cepat 

(Higgins dan Thiel 1988; Giere 2009).  

Selain itu Nematoda merupakan hewan 

yang sangat adaptif  pada habitat dengan 

substrat berlumpur, liat maupun pasir 

(Lasmana 2004).  Nematoda juga sangat 

toleran terhadap lingkungan yang kurang 

oksigen karena laju respirasi Nematoda 

lebih rendah dibandingkan dengan 

meiofauna lain (Susetiono 1994). 

Taksa berikut yang kehadirannya 

tertinggi setelah Nematoda adalah 

Copepoda. Copepoda menduduki taksa 

kedua terbanyak setelah Nematoda pada 

beberapa habitat lain seperti habitat 

pantai berpasir (Rodriguez et al. 2003; 

Kotwicki et al. 2005; Noortiningsih 

2008).  Tingginya kehadiran taksa 

Copepoda dapat dijelaskan oleh 

beberapa faktor seperti keunggulan 

secara morfologi, reproduksi maupun 

adaptasi.  Secara morfologi Copepoda 

memiliki pelindung tubuh berupa 

karapaks yang melindungi dari gesekan 

atau benturan dan memiliki antena yang 

dapat mendeteksi kondisi lingkungan 

yang kurang menguntungkan (Giere 

1993). Secara reproduksi, Copepoda 

memiliki sistem reproduksi progenesis 

sehingga dapat berbiak lebih awal, 

adanya cara reproduksi iteroporitas 

(reproduksi yang dilakukan terus 

menerus selama dalam silkus hidup) 

dapat meningkatkan populasi Copepoda 

dengan cepat dan adanya kemampuan 

prekoksitas (perkembangan yang cepat) 

sehingga Copepoda cepat tumbuh, 

dewasa dan berkembangbiak (Coull 

1988; Giere 1993 diacu dalam Zulkifli 

2008).  Secara adaptasi, Copepoda 

memiliki kemampuan berenang tinggi 

sehingga dapat melakukan migrasi 

secara vertikal maupun horizontal lebih 

luas (Giere 1993; Funch et al. 2002).  

Copepoda dapat berasosiasi dengan 

semua bentuk substrat dan dapat 

ditemukan di sedimen berpasir dan 

berkerikil (Zulkifli 2008). 

 Taksa yang membentuk struktur 

komunitas meiofauna dengan komposisi  

paling rendah pada kawasan perairan 

Danau Toba Sumatera Utara adalah 

Syncarida. Syncarida merupakan 

penghuni substrat lunak dan hidup 

dengan cara membenamkan diri di dalam 

lumpur, hanya bagian kepala yang 

biasanya terekspos di sedimen (Zulkifli 

2008).  Kehadiran Syncarida pada 

penelitian ini adalah sebesar 1,3% 

(Gambar. 1).  Rendahnya kehadiran 

Syncarida diduga karena jenis substrat di 

lokasi penelitian adalah berpasir 

sehingga kurang sesuai dengan 

kehidupan Syncarida yang biasanya di 

substrat lunak (berlumpur). 

b. Kelimpahan Meiofauna 

Kelimpahan rata-rata meiofauna di 

kawasan perairan Danau Toba dalam 

penelitian ini adalah 22,08 ind/10 cm
2
, 

dengan kelimpahan tertinggi yaitu 

Nematoda sebesar 8.16% ind/10 cm
2
, 

diikuti Copepoda sebesar 6,5 ind/10 cm
2
, 

Oligochaeta 5,15 ind/10 cm
2
, Ostracoda 

1 ind/10 cm
2
, Cladocera 0,5 ind/10 cm

2
, 
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Syncarida 0,3 ind/10 cm
2
 dan 0,47 

ind/10 cm
2
. 

Kelimpahan meiofauna di kawasan 

perairan ini jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

yang dilaporkan oleh Nurmalisyah 

(2013) dan Neri (2013) 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
.  

 Kelimpahan meiofauna pada suatu 

kawasan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor abiotik dan biotik sangat 

mempengaruhi kelimpahan meiofauna 

dan kehadiran meiofauna pada suatu 

kawasan perairan.  Beberapa faktor 

abiotik yang memainkan peranan 

penting diantaranya adalah ukuran 

partikel sedimen. Jenis partikel sedimen 

ini erat kaitannya dengan ketersediaan 

bahan organik dan oksigen di dalam 

sedimen.   

 Komposisi sedimen biasanya 

ditentukan dari ukuran partikel sedimen 

yang dapat mempengaruhi organisme di 

dalamnya (Higgins dan Thiel 1988).  

Ukuran partikel sedimen <125 μm pada 

umumnya di dominansi oleh organisme 

meiofauna penggali, sedangkan sedimen 

dengan ukuran butir >125 μm di 

dominansi oleh organisme yang mampu 

berpindah dalam celah-celah sedimen 

(Higgins dan Thiel 1988; Coull 1988).   

 Salah satu faktor biotik yang dapat 

mempengaruhi kelimpahan meiofauna 

adalah proses dekomposisi bahan 

organik oleh organisme yang terdapat 

pada sedimen yang mampu menurunkan 

konsentrasi oksigen pada lapisan 

sedimen yang lebih dalam (Giere 2009). 

Kandungan bahan organik penting dalam 

sedimen karena mempengaruhi 

kehidupan organisme di dalam sedimen 

tersebut. Bahan organik memiliki 

peranan penting yaitu sumber makanan 

dan energi bagi organisme heterotrof.  

c. Struktur Komunitas dan 

Kelimpahan Meiofauna pada Tiap 

Stasiun 

 Komposisi meiofauna pada tiap 

stasiun terdiri dari 6 taksa yaitu 

Nematoda, Copepoda, Oligochaeta, 

Syncarida, Ostracoda dan Cladocera. 

Kehadiran  paling tinggi masih di duduki 

oleh taksa Nematoda, Copepoda, dan 

Oligochaeta (Gambar. 2).  Nematoda 

merupakan taksa yang paling dominan 

ditemukan pada semua lokasi sampling. 

Hal ini diduga disebabkan banyaknya 

tersedia dentritus dari sampah–sampah 

organik yang masuk dari pembuangan 

masyarakat dilokasi sampling. 

 

 

Gambar 2. Komposisi kelimpahan rata-

rata taksa meiofauna pada 

tiap stasiun di kawasan 

perairan Danau Toba 

Sumatera Utara.  

 

Kelimpahan Nematoda lebih tinggi 

ditemukan pada stasiun 2 (14,15 

ind/cm
2
) diikuti stasiun 3 (8 ind/cm

2
) 
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(Gambar. 3). Tingginya kelimpahan 

Nematoda pada stasiun 2 (Parapat) 

disebabkan oleh lokasi sampling yang 

terpapar langsung dengan area pasang 

surut. Akibatnya terjadi sirkulasi air 

danau yang dinamis pada kedua lokasi 

yang secara tidak langsung membawa 

kandungan bahan organik serta unsur- 

unsur hara lebih banyak.  

 Selanjutnaya kelimpahan 

Nematoda pada stasiun 3 lebih rendah 

jika dibandingkan  dengan dua lokasi 

lainnya. Rendahnya kelimpahan 

Nematoda pada lokasi sampling ini 

disebabkan oleh banyaknya aktivitas 

masyarakat sehingga diduga kandungan 

bahan organik maupun unsur hara yang 

berasal dari danau menjadi berkurang. 

Keberadaan unsur hara yang rendah pada 

stasiun 3  menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan kelimpahan meiofauna 

rendah.  

 
Gambar 3.   Kelimpahan rata-rata 

(ind/10 cm
2) 

taksa 

meiofauna pada masing-

masing stasiun di kawasan 

perairan Danau Toba 

Sumatera Utara.  

 

 Taksa yang kehadirannya cukup 

tinggi setelah Nematoda adalah 

Copepoda. Kelimpahan Copepoda 

tertinggi terdapat pada stasiun 3 

(Simanindo) yaitu 7,04 ind/cm
2
. Hal ini 

disebabkan oleh lokasi sampling yang 

memiliki karakteristik jenis sedimen 

yaitu pasir. Jenis sedimen pasir memiliki 

sehingga menyebabkan Copepoda 

mudah berpindah diantara ruang 

sedimen rongga antar sedimen yang 

besa.  Rongga sedimen yang besar juga 

memungkinkan oksigen masuk lebih 

dalam dan dapat mendukung kehidupan 

Copepoda. Kehadiran Copepoda yang 

lebih tinggi pada stasiun  dengan substrat 

berpasir terkait dengan kemampuan 

Copepoda yang dapat beradaptasi 

dengan berbagai jenis substrat dan 

Copepoda bersifat sebagai organisme 

intertisial diantara ruang partikel 

sedimen (Zulkifli 2008).  

 Kelimpahan rata-rata meiofauna 

di kawasan perairan Danau Toba adalah 

2,618 ind/10cm² (stasiun 1); 5,357 

ind/10 cm² (stasiun 3) dan 6,690 ind/10 

cm² (stasiun 2) (Tabel 1). Perbedaan 

kelimpahan rata-rata meiofauna pada 

setiap kawasan penelitian di analisis 

menggunakan ANOVA satu arah dengan 

tingkat kepercayaan 95%.  Hasil analisis 

menunjukkan bahwa kelimpahan 

meiofauna disetiap stasiun berbeda nyata 

(F=2,97  P<0,05).  Hasil analisis diuji 

lanjut menggunakan metode Fisher 

untuk melihat beda nyata kelimpahan 

meiofauna di setiap stasiun. Kelimpahan 

meiofauna pada stasiun 1 berbeda nyata 

dengan stasiun 2, kelimpahan meiofauna 

pada stasiun 1 tidak berbeda nyata 

dengan stasiun 3 begitu juga dengan 

kelimpahan meiofauna pada stasiun 2 

dan stasiun 3 tidak berbeda nyata. 
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Adanya perbedaan kelimpahan 

meiofauna pada tiap stasiun, diduga 

disebabkan oleh karakteristik yang 

berbeda pada masing-masing stasiun 

tersebut. Pada umumnya ukuran partikel 

sedimen menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kelimpahan meiofauna.

 

Tabel 1.  Kelimpahan  rata-rata meiofauna (ind/10 cm²)  pada masing-masing stasiun 

di kawasan perairan Danau Toba Sumatera Utara. 

  

Stasiun N Kelimpahan rata-rata (ind/10 

cm
2
) 

1 (Balige) 3 2,618 
b
 

2 (Simanindo) 3 6,690
 a
 

3 (Parapat) 3 5,357 
ab

 

Keterangan: N = ulangan, huruf yang berbeda menunjukkan beda nyata pada uji lanjut 

Fisher taraf 95%. 

 Hasil analisis fraksi sedimen 

menunjukan bahwa pada masing-masing 

stasiun  lokasi penelitian memiliki fraksi 

sedimen jenis berpasir. Stasiun 1 

(Balige) dan stasiun 2 (Simanindo) 

substrat pasir berkerikil sedangkan di 

stasiun 3 (Parapat) substrat pasir. Secara 

keseluruhan, kehadiran dan kelimpahan 

meiofauna paling tinggi ditemukan pada 

stasiun 2 (Simanindo) dengan jenis 

partikel sedimen pasir kerikil. Hasil 

analisis pengukuran tipe substrat pada 

lokasi sampling menunjukkan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap 

kelimpahan meiofauna.   

 Ukuran butiran sedimen penting 

dalam mengontrol kemampuan sedimen 

menahan dan mensirkulasi air dan udara.  

Ketersediaan air dan oksigen dalam 

celah-celah sedimen diperlukan untuk 

kehidupan meiofauna.  Sirkulasi air 

melalui ruang pori sedimen penting 

karena pergerakan air ini dapat 

memperbaharui suplai oksigen dan 

suplai makanan serta dapat mencegah 

kondisi kekeringan bagi meiofauna 

(Nybakken 1992).  
 Rendahnya kelimpahan meiofauna 

pada penelitian ini diduga adanya 

polutan dan cemaran dari berbagai 

aktivitas manusia yang masuk ke badan 

perairan dan mengendap di sedimen.  

Pencemaran yang masuk ke ekosistem 

danau akan berdampak terhadap 

kehidupan fauna yang berasosiasi pada 

ekosistem tersebut.  Berbagai aktivitas 

manusia di kawasan perairan Danau 

Toba seperti aktivitas pelayaran dan 

transportasi, pelabuhan, pariwisata, serta 

aktivitas rumah tangga diduga 

memberikan dampak terhadap 

penurunan kelimpahan meiofauna.   

d. Struktur Komunitas dan 

Kelimpahan Meiofauna pada 

Musim Kemarau dan Musim 

Hujan. 

 Meiofauna yang ditemukan pada 

ketiga stasiun penelitian di perairan 
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Danau Toba pada sampling pertama 

(musim kemarau) berjumlah  246 

individu yang terdiri dari 6 taksa yaitu: 

Nematoda, Copepoda, Oligochaeta, 

Syncarida, Ostracoda, dan Cladocera. 

Hasil analisis terhadap struktur 

komunitas meiofauna menunjukan 

komposisi meiofauna pada penelitian ini 

didominasi Nematoda  39,02%; diikuti 

oleh Copepoda 31,3% dan Oligochaeta 

21,54%.  

Pada sampling kedua yang 

dilakukan pada musim hujan jumlah 

meiofauna yang didapatkan adalah 378 

individu.  Sama halnya dengan sampling 

pertama jumlah Nematoda mendominasi 

dibandingkan taksa meiofauna lainnya. 

 Jumlah individu meiofauna yang 

disampling pada musim hujan lebih 

tinggi dibandingkan pada musim 

kemarau. Hal ini disebabkan oleh adanya 

pemasukan air dari air hujan ke danau 

yang mencapai 451 ml selama sebulan 

penuh pada bulan Januari. Hal senada 

juga di sampaikan Vidavkovi dan 

Boguth (2004) yang memperoleh 

kelimpahan Nematoda paling tinggi  

pada musin hujan. Berbeda halnya 

seperti yang diungkapkan oleh Luth 

(2010) yang memperoleh kelimpahan 

Nematoda paling tinggi pada musim 

kemarau bulan Juli. Sedangkan 

kelimpahan meiofauna pada 

pengambilan sampel pertama (musim 

panas) menunjukkan jumlah yang lebih 

sedikit ini dikarenakan karena 

kandungan nutrisi sedimen yang rendah 

pada musim semi dan musim panas . 

Jumlah meiofauna pada waktu sampling 

musim hujan dan kemarau menunjukan 

kelimpahan rata-rata yang berbeda. 

Kelimpahan rata-rata pada musim 

kemarau adalah 18,5 ind/cm
2 

dan pada 

musim hujan 27,4 ind/cm
2
. Perbedaan 

kelimpahan meiofauna pada waktu 

pengambilan sampel yang berbeda di 

analisis dengan menggunakan uji-t. Hasil 

uji-t menunjukan tingkat kelimpahan 

rata-rata meiofauna pada pengambilan 

sampel pertama dan kedua berbeda 

nyata. Hal ini diduga disebabkan oleh 

karakteristik lingkungan musim kemarau 

dan musim hujan pada waktu 

pengambilan sampel.  

 

Gambar 4. Kelimpahan (ind/10 cm
2) 

Meiofauna Pada 

Pengambilan sampel 

musim Kemarau dan 

Musim Hujan.  

 

Faktor lingkungan seperti suhu dan 

pH sedimen memainkan peranan penting 

terhadap komposisi dan kelimpahan 

meiofauna pada setiap pengambilan 

sampel yang berbeda.  Suhu perairan 

merupakan salah satu faktor lingkungan 

yang penting bagi kehidupan biota 

perairan. Fluktuasi suhu perairan 

berpengaruh terhadap keberadaan suatu 

biota perairan seperti penyebaran, 

kelimpahan, dan mortalitas (Brower dan 
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Zar 1977). Adapun suhu optimum untuk 

perkembangan meiofauna berkisar antara 

20-30
o
C (Heip et al. 1985). Berdasarkan 

hasil pengukuran, suhu pada 

pengambilan pertama berkisar 25
o
C ini 

menunjukkan kisaran optimum untuk 

daerah tropis dan pada pengambilan 

sampel kedua berkisar 23 
o
C. Suhu 

dengan kisaran tinggi 33-50
o
C dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan daur 

hidup meiofauna dan penurunan suhu 

menyebabkan waktu pergantian generasi 

lebih lama (Heip et al. 1985). Suhu akan 

berkorelasi positif dengan aktivitas 

reproduksi meiofauna namun berkorelasi 

negatif terhadap oksigenasi dalam 

sedimen (Armenteros et al. 2006). 

Faktor selanjutnya adalah pH 

sedimen.  Derajat keasaman (pH) 

menunjukkan keasaman dan kebasaan 

suatu perairan.  Nilai pH air dapat 

mempengaruhi jenis dan susunan zat 

dalam lingkungan perairan, serta 

mempengaruhi kandungan hara dan 

toksisitas dari unsur-unsur renik (Saeni 

1989).  Setiap biota perairan mempunyai 

batas toleransi terhadap pH perairan 

dengan tingkat toleransi yang berbeda-

beda tergantung pada suhu, oksigen 

terlarut, serta adanya berbagai anion dan 

kation, serta jenis dan stadium 

organisme (Prescod 1973).  Pengukuran 

pH sedimen pada kawasan perairan 

pengambilan sampel pertama 6,8 dan 

pada pengambilan kedua berkisar pada 

nilai 7. Kisaran pH yang cocok untuk 

organisme air adalah 6-9.  Sedangkan 

menurut Hynes (1978) kisaran pH 

optimum untuk pertumbuhan meiofauna 

adalah 6,5-8.  Berdasarkan hasil 

pengukuran nilai pH pada pengambilan 

sampel meiofauna yang pertama dan 

pengambilan kedua adalah cocok.  

 

KESIMPULAN  

Meiofauna yang ditemukan pada lokasi 

penelitian terdiri dari 6 taksa yaitu, 

Nematoda, Copepoda, Oligochaeta, 

Syncarida, Ostracoda dan Cladocera yang 

mendominasi pada semua stasiun adalah 

Nematoda, Copepoda dan Oligochaeta. 

Kelimpahan total taksa meiofauna di 

perairan Danau Toba sebesar 22,08 ind/10 

cm
2
. Hasil analisis ANOVA satu arah 

menunjukkan hasil yang berbeda signifikan 

dimana kelimpahan tertinggi ditemukan 

pada stasiun 2 (pelabuhan Simanindo), 

diikuti stasiun 1 dan stasiun 3 dengan 

kelimpahan sebesar 1,94 ind/10 cm²; 4,48 

ind/10 cm²; dan 3,65 ind/10 cm². Analisis 

Uji-t menunujukan hasil yang berbeda 

signifikan dimana kelimpahan tertinggi di 

temukan pada pengambilan sampel kedua.  
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